VOORLICHTINGSKUNDE
EN
MASSACOMMUNICATIE
het werkplan van de
massamediale voorlichting

C.M.J. van Woerkum

ïaQelggyeMftSiTrüsï^
s tne 0 r l ëën^üsemën tpin
.nor.scFii "-ÏPWIeKenpr^

Ltl

vakgroep Voorlichtingskunde

STELLINGEN
1. Het thema 'voorlichting als een beleidsinstrument', naast en in combinatie
met andere beleidsinstrumenten, verdient in de voorlichtingskunde meer
aandacht.
2. Leesbaarheidsformules hebben het denken over begrijpelijk taalgebruik sterk
gestimuleerd, maar zijn in de praktijk van betrekkelijk weinig nut.
3. In economisch en cultureel opzicht zijn boeren de afgelopen decennia meer in
de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Echter ten aanzien van natuuren milieuvraagstukken is eerder van segregatie sprake. De gestoorde relatie
tussen boeren en niet-boeren op dit gebied zou met prioriteit door de
agrarische sociologie moeten worden onderzocht.
4. Informatieve behoeften mogen niet als uitgangspunt worden genomen bij de
doelformulering van voorlichtingsacties, maar zijn wel van het grootste
belang bij de uitvoering.
5. Onder welke condities voorlichtingsdiensten ontstaan, wat hun doelen worden,
en tot welke consequenties voorlichting leidt zou ons duidelijker worden
als we het voorlichtingsgebeuren ook geschiedkundig zouden bestuderen.
6. Het kostenbegrip, waarbij de uitgaven gerelateerd worden aan het aantal
adequaat bereikte ontvangers uit de doelgroep, is in de voorlichting(skunde)
maar weinig ontwikkeld. Hier kan de reclame(leer) ons ten voorbeeld strekken.
7. In plaats van de lezing als een verouderd voorlichtingsmiddel te beschouwen
en te negeren zou het beter zijn dit middel te verbeteren, o.a. met behulp
van AV-media.
8. Voorlichtingsmedia als het affiche of de tentoonstelling krijgen doorgaans
slechts marginale aandacht, zowel van voorlichters als van voorlichtingskundigen. Ten onrechte, omdat zij in het spectrum van voorlichtingsmedia
onvervangbare functies kunnen vervullen.

9. Het consumentisme is ook in de voorlichtingskunde een uitgangspunt met
perspectief. Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan 'vergelijkend warenonderzoek' .naar de voorlichting van verschillende gemeenten of naar de
commerciële en de rijkswege gegeven landbouwvoorlichting.
10. De voorlichtingskunde kan de voorlichter op een belangrijke kwaliteit maar
in zeer beperkte mate opleiden en begeleiden: zijn creativiteit.
11. Het massacommunicatie-onderzoek dat tot dusverre is verricht leert de
voorlichter eerder wat hij moet achterwege laten dan wat hij moet doen.
12. De communicatiewetenschap loopt het risico dat communicatieprocessen worden
bestudeerd los van de sociale, culturele of economische context. Ondanks
dit risico moet de communicatiewetenschap als een zelfstandige discipline
ondersteund worden en tot een volwaardige studierichting kunnen uitgroeien.
Dan moet wel gelet worden op een goede integratie in het geheel der
sociaal-culturele wetenschappen.

C.M.J. van Woerkum
Voorlichtingskunde en massacommunicatie; het werkplan van de
massamediale voorlichting.
Wageningen, 7 dec. 1982
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VOORWOORD

Niet alle massacommunicatie is voorlichting en niet alle voorlichting is massacommunicatie. Dit boek bestrijkt het terrein waarop
beide communicatiegebieden elkaar overlappen.
In het eerste hoofdstuk komt de voorlichting aan de orde en de
voorlichtingskunde. In het tweede de massacommunicatie en de massacommunicatiewetenschap. Vanaf het derde hoofdstuk enkel de voorlichting via de massamedia, of zoals ik voor het gemak zal schrijven:
de massamediale voorlichting. Ik wil in deze hoofdstukken een werkplan presenteren dat als een model kan functioneren voor de praktijk, of beter gezegd: voor sommige praktijksituaties

(ook dit werk-

plan kent zijn beperkingen).
Het werkplan wil

een wijze van werken introduceren die een

voorlichtingsprodukt oplevert van (bijna) gegarandeerde bruikbaarheid. Uitgangspunten zijn daarvoor: publieksgerichtheid,

planmatig-

heid (maar gelet op het creatieve element), situatiegerichtheid en
het gericht verzamelen van informatie bij de doelgroep met behulp
van een aangepaste methodologie. De afzonderlijke fases uit het
werkplan komen in de hoofdstukken 5 tot en met 8 successievelijk
aan de orde.
Het werkplan is gesitueerd op het niveau van de concrete voorlichtingsactie. Allerlei

'voorvragen', omtrent de organisatie of de

hogere doelen, worden in het werkplan niet gesteld. In hoofdstuk 4
ga ik er afzonderlijk maar beknopt op in.
In de behandeling van een en ander kon een zekere tweespalt in
de opzet niet verbloemd worden. Enerzijds wil dit boek een verslag
zijn van mijn reflectie op en (literatuur)onderzoek naar enige aspecten van massamediale voorlichting, die mij van speciaal belang
leken. Op deze aspecten hoop ik 'de voorlichtingskunde vooruit te
brengen'. Anderzijds wil dit boek een overzicht bieden van de wijze
waarop de praktijk van de massamediale voorlichting te verbeteren
is. Het resultaat van beide doelen is noodzakelijk een compromis.
Wie zich wil laven aan de discussies over een van de geproblematiseerde aspecten zal wellicht bij de meer in de breedte geschreven
verhandelingen een geeuw niet kunnen onderdrukken. Wie een voor alles helder en ordelijk overzicht wil, zal zich geïrriteerd afvragen
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waarom het nodig was pp bepaalde punten zo lang stil, te staan. Ik
heb wel geprobeerd niet te sterk naar de ene of naar de andere kant
over te hellen en bied, dacht ik, zelden informatie die overal voor
het oplepelen ligt, noch informatie die complex en diepgravend, maar
tegelijk betrekkelijk irrelevant is.
Het is voor een proefschrift vrij ongebruikelijk om het vogelperspectief te kiezen. Meestal richt men zich op één aspect. Ik heb
me om twee redenen niet tot een detailstudie beperkt. De eerste reden is dat een detailstudie pas zin heeft als de plaats ervan in
het algemene kader duidelijk is. 2o*n kader bestond er voor de massamediale voorlichtingskunde nog niet. Dit moest dus met voorrang
ontworpen worden. Daar komt een tweede reden bij, nl. dat voorlichtingskunde, om met Rouwenhorst te spreken, eerder een breedte- dan
een diepte-deskundigheid

is. Een voorlichtingskundige die zich zou

specialiseren in één onderwerp, bijvoorbeeld de selectie van opinieleiders, loopt het gevaar het contact met de praktijk te verliezen.
Immers daar worden de vragen zelden zo scherp toegespitst.
Op welke lezer doel ik? Ik ga ervan uit dat deze is ingeleid
in de voorlichtingskunde of de communicatieleer,

maar stel verder

geen andere eisen dan een redelijk hoge motivatie (de stof is niet
altijd gemakkelijk). Ik wil dat de lezer na afloop iets in handen
heeft dat hij in of ten behoeve van de voorlichtingspraktijk kan
gebruiken, maar tegelijk dat hij over een aantal thema's is gaan
meedenken. Meedenken is noodzakelijk omdat de massamediale voorlichtingskunde nog volop in wording is. De inspanning om verder te ontwikkelen staat voorop. Daar wil ik en moet ik de lezer bij betrekken.
Een praktisch probleempje tenslotte. Voorlichters kunnen evengoed vrouwen als mannen zijn. Ik had alle linker-pagina's in de mannelijke vorm en alle rechter-pagina's in de vrouwelijke vorm willen
schrijven. Omdat ik niet wist waar die precies zouden vallen, heb
ik me toch maar tot de mannelijke vorm beperkt. Ook bij andere woorden heb ik voor de mannelijke variant gekozen. Niet erg bevredigend.
Een goede oplossing voor dit in de sociale realiteit wortelende
taalprobleem is echter nog niet voorhanden.
Rest mij de vakgroep Voorlichtingskunde zeer te bedanken voor
het jaar studieverlof, waarin ik dit boek heb kunnen schrijven en
voor de ontvangen steun en suggesties. In het bijzonder dank ik
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prof.dr.ir. A.W. van den Ban en dr.ir. N. Röling die mijn pogingen,
in opzet en uitwerking, met goedgunstige, doch kritische blikken
hebben gevolgd. Waardevolle reacties bereikten me verder van o.a.
drs. B. Broeking, drs. T. Rennen, dr. A.H. Bos, prof.dr. A. van der
Meiden, prof.dr. J.G. stappers en leden van de Werkgroep Begrijpelijkheidsonderzoek van de SOM.
Het typewerk was in goede handen van de Afdeling Tekstverwerking
van de Landbouwhogeschool.
Het is de bedoeling de hier voorliggende tekst om te werken
tot een kortere en meer didactisch geïnspireerde versie. Mede hierom
zijn opmerkingen en suggesties bijzonder welkom.

Kees van Woerkum
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HOOFDSTUK 1

1.1

VOORLICHTING EN VOORLICHTINGSKUNDE

Inleiding
Wie wil weten wat 'voorlichting' betekent, en daarom de Grote

Nederlandse Larousse encyclopedie openslaat, vindt daar als woordverklaring:

'het verstrekken van i n f o r m a t i e .
1

1

Zou hij echter de

Oosthoek encyclopedie raadplegen, dan zou hij iets heel anders tegenkomen, namelijk: 'agogische arbeid die mentaliteits- en gedragsverandering wil bevorderen'.
Het begrip

2

'voorlichting', dat blijkt uit het voorbeeld,

is

verre van eenzinnig en duidelijk. Dit heeft het gemeen met vele begrippen uit .dezelfde sfeer, zoals
(Thayer vond

'informatie' of

dat er voor het begrip

'communicatie*

'communicatie*
wel meer dan

vijfentwintig conceptueel verschillende definities in omloop z i j n . )
3

Om het begrip wat doorzichtiger te maken heb ik (in 1.2) een
korte studie gemaakt van de betekenis van 'voorlichting' in de omgangstaal,

zoals

'voorlichting'

zich die langzamerhand heeft ontwikkeld. Al is

relatief een jong woord, het heeft desondanks een

opmerkelij ke geschiedenis.
Daarna bezie ik hoe het begrip in de wetenschap en in de voorlichtingspraktijk is gebruikt

(1.3). Soms uitvoerig behandel ik de

verschillende betekenissen en de mogelijkheden die zij bieden om
'voorlichting'

te definiëren. Dit leidt tot een eigen definitie,

bedoeld om voorlichting van andere communicatievormen te onderscheiden en tegelijk om de voorlichtingskundige blikrichting nader te
bepalen. De latere hoofdstukken steunen in belangrijke mate op de
in deze paragraaf verwoorde opvattingen van voorlichting.
Ik sluit het hoofdstuk af met een beknopte, evaluerende beschouwing van de wetenschap die voorlichting tot object heeft: de
voorlichtingskunde

(par. 1 . 4 ) . In snel tempo schets ik de traditie

tot nu toe en geef ik aan in welke richting ze zich verder zou kunnen ontwikkelen.

5

1.2

Het, begrip 'voorlichting' in de omgangstaal
Om een idee te krijgen van de betekenissen die

'voorlichting'

in de omgangstaal heeft en gehad heeft ben ik te rade gegaan bij
diverse woordenboeken, bij Vogelaar , die de afstamming van het be4

grip onderzocht heeft, en bij de redactie van het Woordenboek der
Nederlandse T a a l , waar vele met name historische teksten met het
5

trefwoord

'voorlichten' of

'voorlichting' vergaard zijn. Hieruit

ontstond het volgende beeld. Afgezien van de letterlijke betekenis
van 'een licht voor iemand uitdragen' kan 'voorlichting' onderscheiden worden in een vijftal recente of minder recente betekenissen.
Voor een deel komen deze echter weer uit elkaar voort.
a.

Het zich een voorbeeld tonen voor anderen
'(Een schoolmeester moet) vooral sigh selfs wachten van speelen,

droncken drincken,

achterklap

ende een los en ergerlijck leven,

daarentegen met zijn vrouw en huysgesin andere met een Godtzaligen
wandel voorlichten'.

6

Dit citaat, afkomstig uit de zeventiende eeuw,

brengt ons op het spoor van de eerste en het dichtst bij de letterlijke betekenis staande interpretatie van

'voorlichten',

namelijk

die van 'een voorbeeld vormen'. Vergelijk ook de psalmregels: 'Weest
mij een voor-licht op de wegen die leyden ter gerechtigheijd'.
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Deze betekenis heeft, jammer of niet, slechts kort kunnen standhouden. Misschien had zij een te verheven klank en was ze daardoor
op te weinig mensen van toepassing.
b.

Onderrichten
Uit de voorgaande betekenis lijkt zich een nieuwe te hebben

ontwikkeld,

namelijk het

'onderrichten'. Een tussenpositie vindt

men in het citaat: 'Hij heeft zijn gemeinte door zijne leere en leven voorgeligt'.

8

Het

'leven' verwijst naar het voorbeeld-gedrag,

de 'leere' naar het onderrichten.
De nieuwe betekenis is al duidelijker in de dichtregels: 'De
ervaring leidt mijn schreeên, de waarheid ligt mij voor; Wie zulke
gidsen heeft, die dwaalt niet van het spoor'.

9

Beets spreekt van

'het door het Woord van God voorgelichte g e w e t e n ' .
boek van Marin

(1717) wordt gesproken over

10

In het woorden-

"Erasmus, Melancton,

Calvinus en andere groote mannen die ons voorlichten'.

11

In bovenstaande citaten heeft het 'voorlichten' nog iets plechtstatigs,

iets

dat

te

maken

heeft met

'geestelijk

leidschap*.

6

Maar reeds in het woordenboek van Weiland (1810) staat als een vroege bode de meer neutrale, praktische variant: 'Wij werden daaromtrent
uitnemend v o o r g e l i g t .
met

12

Weiland verklaart

'voorlichten' hier nog

'onderrigten'. Wij zouden in dit geval waarschijnlijk het nog

jonge woord 'inlichten' gebruiken, of 'informeren'. Het woordenboek
van Koenen geeft, vanaf het einde van de negentiende eeuw tot nu
toe, bij de betekenis van 'onderrichten' het voorbeeld-citaat:
wetenschap zal ons hier voorlichten'.

'De

13

Het is mijns inziens de vraag of de betekenis van * onderrichten' nog erg actueel is. De oude, wat plechtstatige betekenis lijkt
me eerder een curiositeit dan algemene gebruikstaal. Voor het overige lijkt de betekenis te evolueren tot 'informeren' of 'inlichten'
(zie onder d ) .
c.

Raad geven, adviseren

van

'voorlichten' als

Vanaf ongeveer de helft van de vorige eeuw komt de betekenis
stichting

'raadgeven' in zwang. Een voorbeeld:

'Bij de

(van een gebouw) werden in de hoofdzaak de plannen van

den beroemden Jacob van Campen gevolgd, wiens hulp of voorlichting,
als er iets fraais te bouwen viel, onmisbaar werd geacht', een citaat uit 1 8 7 6 .
staatkundige
1879).

1 4

Of:

'Onder deze omstandigheden riep Walpole zijn

vrienden bijeen en vroeg hunne voorlichting'

(uit

1 5

Deze betekenis is natuurlijk niet vreemd aan de vorige. Het
verschil zit in de aard van de informatie. Daar vrij algemeen, hier
toegespitst op een speciale vraag of probleem.
Ik denk dat deze betekenis door de oprichting van gespecialiseerde voorlichtingsorganisaties

aan invloed gewonnen heeft. Als

doelstelling van het Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen
vinden we in 1912 de volgende omschrijving:

'Dit instituut heeft

ten doel: het voorlichten van landbouwers bij de aankoop en het gebruik van werktuigen en gereedschappen'.
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Ook nu nog lijkt me bij

dergelijke voorlichting de betekenis van 'raad of advies geven' van
toepassing,

zowel

als bij vele andere soorten van voorlichting,

zoals de beroepskeuzevoorlichting, bepaalde vormen van gezondheidsvoorlichting, etc.
d.

Inlichten, informeren
Van betrekkelijk jonge datum moet de neutrale betekenis van

'inlichten, informeren, iemand van iets in kennis stellen' zijn. De

7

meeste woordenboeken geven nu deze betekenis. Voorlichting is daarbij zo ongeveer elk proces van kennisoverdracht dat buiten de school,
de journalistiek, de geloofsverkondiging, de reclame of de propagan* da plaatsvindt.
Interessant is de toevoeging die het woordenboek Koenen-Endepols
geeft.

'Voorlichting'

heet daar: Het verstrekken van informatie,

inz. omtrent zaken van maatschappelijk b e l a n g ' .

17

Voorlichting heeft

kennelijk vaak iets te maken met het algemeen belang en het algemeen
welzijn. Niet toevallig ontspringt veel voorlichting aan overheidsorganisaties, zo niet direct dan wel indirect. Op het publieke karakter van voorlichting kom ik in de volgende paragraaf terug,
e.

Beïnvloeden, het bevorderen van iets
Wanneer er ergens van iets een scheef beeld dreigt te ontstaan

wordt vaak de schuld aan een falende voorlichting gegeven. De voorlichter is verantwoordelijk voor een 'goede' beeldvorming. Voorlichting dient in veel gevallen niet enkel en alleen om te informeren
of om in het belang van de ander raad te geven, maar ook om ook om
er zelf, als voorlichting verstrekkende organisatie of persoon, beter van te worden. Zo biedt zich een detailhandelaar in de Gouden
Gids aan als 'sanitair voorlichter' en is er een voorlichter van de
politieke partijen, die de relaties tussen pers en partij op een
bevredigende manier moet regelen.
Ook deze betekenis schijnt mij van vrij recente datum, al is
er een bron die anders doet vermoeden. Zo schrijft Vissering in 1859:
'Ik begreep dat het weinig baatte, mijnen man door redenering en
betoog voor te lichten; ik moest trachten, hem zeiven te laten denken en oorzaak en gevolg te laten v e r b i n d e n ' .
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Wellicht dat deze

betekenis, in aanleg aanwezig, pas de laatste tijd echt 'doorgebroken' is.
Vogelaar meent een verwantschap te kunnen constateren tussen
het begrip
kenis van

'voorlichting' en 'verlichting', het laatste in de bete'volksverlichting'.

19

De Verlichting is een Europese be-

weging geweest die ook hier, zij het geruime tijd later en in een
aan ons domineesland aangepaste vorm, zijn invloed heeft doen gelden. De Verlichting was in Frankrijk, Engeland en Duitsland
tijdperk van grote populariserende en pedagogische

een

activiteiten,

gericht op de bestrijding van vooroordelen van velerlei aard en van

8

de traditionele autoriteiten. De in Nederland ontstane

'volksver-

lichting' beoogde in het voetspoor hiervan - volgens Vogelaar - een
'mondigmaken, besef bijbrengen van wat er speelt, bewustzijn en medeverantwoordelijkheid kweken, begrip doen ontstaan, keuzebekwaamheid v e r g r o t e n ' .

20

onder het begrip

In Duitsland vinden we deze betekenis goeddeels

'Aufklärung'.
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Volgens Vogelaar is de betekenis van 'mondig maken, e t c ' , vanuit het begrip

'verlichting' in het begrip 'voorlichting' doorge-

drongen, althans dat vindt hij waarschijnlijk. Ik vind deze veronderstelling iets te gewaagd en heb uit het bestudeerde materiaal te
weinig grond daarvoor

aangetroffen. Dat de verlichtingsidee

een

grote invloed op het culturele leven en daarmee op allerlei voorlichtingsactiviteiten heeft gehad kan zo zijn. Maar het is dan nog
niet noodzakelijk dat het begrip 'voorlichting' daardoor rechtstreeks
geïnfecteerd werd.
Woordenboeken geven helaas zelden de connotatieve of gevoelsmatige bijbetekenissen, die aan een begrip kleven. Op grond van de
eerste vier betekenissen zou men voorlichting als een edele activiteit mogen bestempelen. In de eerste drie betekenissen heeft men
vanuit ideële principes het goede met de ander, de voorgelichte,
voor. Bij de vierde betekenis noemde ik het aspect van 'het algemeen belang'. Het is vanwege de vijfde betekenis dat het begrip voorlichting een zwart randje heeft gekregen, zozeer zelfs dat menigeen
zich genoodzaakt voelt zich te afficheren als iemand waar

'eerlijke

voorlichting' te halen valt, 'objectieve voorlichting', of 'onpartijdige voorlichting'.
In onze democratie zijn vele belangen beschermd, maar de woorden hebben we vogelvrij verklaard, zodat een eenvoudige burgermanswoning als een herenhuis aangeboden kan worden, en een camping met
speeltuin een recreatiecentrum heet. Mensen ontdoen zich van onwelgevallige woorden
'boer' wordt

('gastarbeider' wordt

'buitenlands werknemer',

"agrarisch ondernemer") of eigenen zich woorden toe

die de beeldvorming omtrent zichzelf kunnen begunstigen. Dit is in
hoge mate met 'voorlichting' gebeurd.
Een toegepaste wetenschap moet haar heil niet zoeken in definities, die geen relatie meer hebben met het gangbare taalgebruik.

9

De afstand tussen de wetenschapper en zijn clientèle is al groot
genoeg. We zullen in de volgende paragraaf zien of en in hoeverre
de wetenschappelijke definities zich van de omgangstaal hebben vervreemd .

1.3

Het begrip 'voorlichting' in de wetenschap
Wanneer een wetenschap in wording zich bedient van termen met

een meerzinnige betekenis ontstaat er een druk om aan de spraakverwarring een einde te maken en eens en voor altijd te komen met een
beslissende omschrijving. Het resultaat is meestal omgekeerd: veel
aandacht voor definities maar, ondanks of juist dankzij deze inspanningen, legio

'definitieve' versies. Ook

'voorlichting'

lijkt dat

lot beschoren.
Ik wil proberen om tot eeh zinvolle rubricering te komen van
een aantal omschrijvingen. Tegelijkertijd worden zo de bouwstenen
aangereikt voor de eigen definitie

(wéér een erbij). Ik meen met

een definitie te moeten komen, omdat de bestaande mijns inziens onvoldoende genuanceerd of te eenzijdig zijn. Mijn keuzes zal ik, soms
uitvoerig, toelichten. Definities zijn belangrijk. Zij

stimuleren

dan wel blokkeren het denken in een bepaalde richting. Dit is de
reden dat ik er vrij uitvoerig op inga. Een echte begripsanalyse
mag de lezer hier echter niet verwachten.
De voorgestelde indeling ziet er als volgt uit:
a. Voorlichting als informatieve dienstverlening
Het betreft hier definities waar de nadruk ligt op het verstrekken
van mededelingen of informatie, als service aan het publiek, dat
daarvan gebruik kan maken of niet.
b. Voorlichting als hulp bij menings- of besluitvorming.
Bij deze definities overheerst de bekommernis om het vermogen van
de cliënt zijn problemen op te lossen (het woord cliënt, hier afkomstig uit de therapeutische en vormingsgerichte hoek, is op zich al
kenmerkend). De rol van de voorlichter is bijgevolg aanzienlijk minder vrijblijvend dan bij het eerste dienstverlenende type. Men zou
het verschil ook zo kunnen aangeven: bij het eerste type is de voorlichter boodschapsgericht,

bij het tweede ontvangergericht. Welke

informatie zal worden overgedragen is daarbij, tenminste in theorie,
slechts een secundair aandachtspunt.
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c. Voorlichting als mentaliteits- of gedragsbeïnvloeding
Ook hier is de voorlichter sterk op de v o o r g e l i c h t e

22

gericht, maar

dan vooral om deze in een bepaalde richting te beïnvloeden. Het resultaat is kortom belangrijker dan het probleemoplossend vermogen
van de voorgelichte. Dit wil overigens geenszins zeggen dat de voorgelichte tot slachtoffer wordt gemaakt, in die zin dat hij van de
gevolgen alleen maar nadeel ondervindt.
De eerste soort definities zou men kunnen herleiden tot wat in
de vorige paragraaf

"inlichten, informeren' is genoemd. De tweede

is enigszins verwant aan de betekenis van 'raadgeven',

'adviseren',

maar dan wel ruim opgevat, in de 'moderne' betekenis, waarbij het
invoelingsvermogen zeker zo belangrijk is als de inhoudelijke deskundigheid. Dichter in de buurt komt het door' Vogelaar omschreven
begrip 'volksverlichting';

'mondig maken', 'de keuzebekwaamheid ver-

groten' . De derde valt zonder veel moeite terug te voeren tot voorlichting als

'het bevorderen van iets*. Kortom: het blijkt dat het

alledaagse en het wetenschappelijke taalgebruik ongeveer dezelfde
varianten kennen.
De drie typen wil ik hieronder bespreken. Ik zal bij alle drie
enkele voorbeelden geven en aanduiden voor welke voorlichtingsorganisatie deze definities typerend zijn. Niet alle definities komen
uit de hoge hemel van de wetenschap. Soms heb ik ook definities uit
de praktijk overgenomen, wanneer deze me de vrucht leken van zorgvuldige reflectie. Steeds zal ik proberen te specificeren welk aspect me van waarde leek in een te vormen nieuwe definitie, en waarom.
Mijn definitie, dat kan nu al wel gezegd worden, omvat aspecten van
elk van de drie typen definities. Vooral het laatste aspect (beïnvloeding) is controversieel en zal daarom veel uitvoeriger besproken
worden dan de andere.

1.3.1
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De eerste soort definities komt men op verschillende plaatsen

tegen maar toch wel vooral daar waar de voorlichter dicht bij een
informatiebron geplaatst is. De voorlichter maakt als het ware mét
zijn 'materiaal' deel uit Van één en hetzelfde instituut. Men denke
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aan wetenschapsvoorlichters, die werkzaam zijn aan universtiteit of
hogeschool of aan gemeentevoorlichters.
Zo spreekt Willems over wetenschapsvoorlichting als 'het verspreiden van populair-wetenschappelijke

informatie door

(speciale)

medewerkers van onderzoekscentra of andere instellingen'

23

en om-

schrijft Van der Meiden dit soort voorlichting als 'het verstrekken
van informatie aan een bepaald p u b l i e k ' .

24

Dekker duidt de overheidsvoorlichting als volgt aan: 'De zelfstandige of bevorderde verzending door de overheid van meestentijds
voor de openbaarheid bestemde informatie rechtstreeks aan de burgers ' .

25

Ook Rouwenhorst plaatst voorlichting, als een van de onderdelen
van de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
hokje informatie-overdracht.

26

(GVO), in of bij het

Opvoeding krijgt dan een plaats in

of bij het hokje therapie. Zij merkt echter wel op dat voorlichting
en opvoeding in de praktijk in elkaar overgaan.
Let wel: ik wil met deze keuze van voorbeelden niet aangeven
dat

deze definities voor de betrokken soort van voorlichting de

juiste zijn of representatief voor heel het veld. Zij zeggen slechts
iets over het type definitie dat hier in het geding is en waarschijnlijk toch ook wel over tenminste een deel van de praktijkopvatting.
Wel meen ik dat in deze definitie althans één aspect van voorlichting is aangeduid dat ik daarvoor wezenlijk acht:

'Voorlichting

heeft te maken met het verstrekken van informatie'.

Maar wat dan
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precies? Wat voor informatie is hier in het geding?
Onder 'informatie' versta ik al datgene dat tot kennis kan leiden. Maar niet alle informatie is des voorlichters, althans niet in
gelijke mate. Op de eerste plaats beperkt de voorlichting zich
hoofdzakelijk

tot die informatie die empirisch verifieerbaar is.

Speculaties zonder veel grond behoren doorgaans niet tot haar domein. Op de tweede plaats 'bestaat' de informatie veelal los van de
persoon van de voorlichter; hij is bemiddelaar, maar niet de schepper van de informatie. Dit betekent onder andere dat de voorlichter
tot op zekere hoogte uitwisselbaar is; ik zeg tot op zekere hoogte,
want in zijn kwaliteit van bemiddelaar kan hij uniek zijn, en zijn
relaties met de voorgelichten zijn niet zomaar te copiëren. Over
het belang van

die relaties kom ik nog te spreken. Op de derde

plaats is de informatie meestal 'openbaar', beschikbaar voor ieder-
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een. Zij wordt niet exclusief verstrekt zodat ze welbewust voor de
een niet, maar voor de ander wel verborgen blijft.
Dat de voorlichter zich van 'geleende' informatie bedient, die
ook voor anderen beschikbaar is, wil niet zeggen dat het voor li chtingsprodukt eenheidsworst is. De informatie moet in zijn communicabele vorm toegesneden zijn op de situatie van de voorgelichte,
hetgeen veel kennis vraagt van de situatie van deze voorgelichte.
Zo onstaat het maatpak in het voorlichtende tweegesprek en de betere
confectie in de massamediale voorlichting. Ook wil ik zeker niet
beweren dat de voorlichtende activiteit geheel en al bestaat uit
het verstrekken van informatie. Zij is daarop gericht maar voordat
er überhaupt van een zinvol proces van informatie-overdracht sprake
kan zijn moeten voorlichter en voorgelichte zich, soms meer, soms
minder intensief, met elkaar verstaan. Dit geldt in een tweegesprek,
waar de eerste fase een probleemverhelderend of probleemverkennend
karakter heeft, zowel als in de massacommunicatie. Het later te presenteren werkplan zal veel aandacht besteden aan de contacten tussen
de voorlichter en de voorgelichte, andere dan via de voorlichtingsboodschap.
In het geval dat er geen duidelijk gevoelde behoefte aan bepaalde informatie bestaat zal menig voorlichter zich tot taak stellen deze behoefte op te wekken, de voorgelichte van zijn problemen
bewust te maken, aldus een basis scheppend voor een besluitvormingsproces bij deze voorgelichte, waarin de bruikbaar geachte informatie
relevant kan worden. Bij een tweegesprek is deze fase niet zelden
van nogal persoonlijke aard. Voor zover de voorlichter hier 'informeert' is het maar zeer ten dele in de boven beschreven zin. Ook
bij de massacommunicatie kan men zich bewustmakende campagnes voorstellen, bijvoorbeeld met emotionele appeals, bedoeld om het publiek
voor bepaalde problemen gevoelig te maken, waarna er meer ruimte
ontstaat om met de voorbedachte informatie te komen.
Door ons te beperken tot een bepaald soort

informatieproces

als de kern van de voorlichting kunnen we deze onderscheiden van
verwante werkvormen,

zoals de persoonsgerichte therapie, waar de

informatie, behalve dat deze exclusief is, ook veelal elementen bevat die verder gaan dan wat empirisch te verifiëren is, alles wat
maar een zinvolle duiding behelst van de problemen van die persoon
in relatie tot zijn omgeving. Veel andragogische werkvormen worden
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buitengesloten, omdat daar de informatie-overdracht niet vooropstaat.
(Wat weer niet wil zeggen dat dergelijke activiteiten niet uitstekend met voorlichting kunnen samengaan.) De nadruk op informatieoverdracht

onderscheidt voorlichting ook van diverse reclame- en

propaganda-uitingen, waar het accent veelal op directe beïnvloeding
via meer emotionele appeals ligt.
De keuze voor dit speciale informatie-begrip maakt voorlichting
tot een 'publieke zaak'. Niemand wordt bij voorbaat van de informatie afgehouden. Vergelijk wat in de vorige paragraaf door Koenen's
woordenboek aan de betekenis van informatieverstrekking werd toegevoegd:

'inz. omtrent zaken van maatschappelijk belang'.

Tegelijkertijd komt zo duidelijk naar boven dat de koppeling
tussen de voorlichting en zijn kennisbron een belangrijk gegeven
is. De voorlichting kan zich niet bedienen van informatie die niet
bestaat! Anders gezegd: de 'voeding' van de voorlichting is een essentieel onderdeel van het voorlichtingswerk. Voorlichting is 'knowledge utilisation', kennisbenutting, en kan pas van start gaan als
er eerst nuttige, voor het publiek bruikbare kennis wordt geschapen.
Wat dit betekent kan nauwelijks overschat worden.
De vraag kan gesteld worden of voorlichting aldus niet tezeer
in haar betekenis beperkt wordt. Scepticisme over de resultaten van
informatie-overdracht

is inderdaad op zijn plaats. De resultaten

vallen vaak tegen. Ik ben het echter eens met Rouwenhorst die stelt:
'Naar mijn mening is dit

geen pleidooi tegen kennisoverdracht

als zodanig, maar tegen de te hoge en verkeerde verwachtingen die
men daaraan verbindt'. 'Ik wil waarschuwen tegen te grote eenzijdigheid op dit punt. Omdat meerdere kennis veelal niet leidt tot de
verwachte gedragsverandering,
element

ontstaat hier en daar de neiging dit

als waardeloos te beschouwen. Kennisoverdracht wordt dan

bijna een afkeurenswaardige

activiteit. Het is dat in het geheel

niet, mits men zich realiseert welke doelstelling er wel of niet
mee kan worden b e r e i k t ' .
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Ik zou eraan toe willen voegen: en mits

men zich rekenschap geeft van de specifieke problemen bij informatie-overdracht,

ik denk aan de soms tegenvallende informatieve be-

hoefte of aan de begrijpelijkheid, en daar een voorlichtingskundig
verantwoorde oplossing voor zoekt.
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Uit. dit eerste type definities valt dus een criterium te destilleren, waarmee

'voorlichting' nauwkeuriger kan worden aangeduid

en links en rechts kan worden afgegrensd. Hiermee is een eerste
bouwsteen voor een geprefereerde definitie gevonden. We zullen hieronder zien wat de andere typen van definities ons op dit punt te
bieden hebben.

1.3.2
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Wanneer de voorlichter verder komt te staan van zijn informa-

tiebron en dichter bij de voorgelichte ontstaat er in potentie een
meer ontvangergerichte

activiteit. Degene die deze situatie voor

ogen heeft zal de definitie van voorlichting eerder in hulpverleningstermen stellen.
Een bekend voorbeeld van een dergelijke definitie is die van
Van den Ban. Voor hem is voorlichting

'bewust gegeven hulp bij me-

nings- en besluitvorming door middel van communicatie'.

29

Centraal

staat dus de activiteit van de voorgelichte, door Van den Ban cliënt
genoemd,

een activiteit waaraan de voorlichter kan bijdragen. De

menings- en besluitvorming wordt in een uitgebreidere definitie betrokken op het proces van probleemoplossing.
Van den Ban heeft deze definitie zeker niet uitsluitend bedoeld
voor de landbouwvoorlichting maar het is mijns inziens meer dan toevallig dat hij als eerste voorlichtingssoort de landbouwvoorlichting
behandelt.
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Ook in een Duitse definitie van de daar opererende

'landwirtschaftliche Beratung' wordt gesproken van het 'durch geistige Hilfe den Klienten zu solchen Handeln zu befähigen, das geeignet ist, die beim Klienten vorliegenden Probleme zu l ö s e n ' .
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Deze definities veronderstellen een vrij onafhankelijk opererende voorlichter die er op uit is zijn gesprekspartner bij te staan.
Men zou een dergelijke definitie ook in de beroepskeuzevoorlichting
kunnen aantreffen, in het algemeen daar waar er sprake is van besloten tweegesprekken.
In de loop van deze paragraaf zal blijken dat ik deze definities niet zonder restricties kan beamen, al was het alleen maar vanwege de notie van een onafhankelijke voorlichter die ermee gepaard
kan gaan. Toch verschaft ons dit type definitie een nieuwe bouwsteen
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voor onze voorkeursomschrijving: hulp maakt een wezenlijk onderdeel
uit van alle voorlichting.
Dit noopt me om hulp beter te omschrijven, met in het achterhoofd het al besproken idee, dat de voorlichting gericht is op kennisoverdracht. Met het laatste wordt het begrip hulp, misschien wat
minder 'persoonlijk en indringend' dan de lezer voor ogen kan staan,
vertrouwd als hij kan zijn met het vormingswerk, of het therapeutische terrein, waar de 'hulpverlener' actief is. Maar het valt niet
te ontkennen: ook informatie, in de besproken zin, kan iemand vooruit helpen.
Van den Ban zegt bij zijn definitie niet precies wat hij onder
hulp verstaat. Een definitie van hulp te geven is ook moeilijk genoeg! Moet hulp een bewuste activiteit zijn? Volgens Van den Ban
kennelijk niet, anders zou hij in de definitie van
niet behoeven te spreken van

'voorlichting'

'bewust gegeven hulp'. Moet hulp als

hulp ervaren worden? Onmiddellijk of eventueel ook op termijn?
Ik kies voor de volgende omschrijving: Hulp is een bewuste activiteit, bedoeld om een ander iets te verstrekken dat men waardevol
voor de ander vindt. Op de eerste plaats ga ik er vanuit dat de poging om te helpen al voldoende is om een gedrag hulp te noemen. Ik
stel dus de intentie voorop, zoals bijvoorbeeld ook een van de topideologen van de hulpverlening, Carl Rogers, schijnt te d o e n .

3 2

Bij-

gevolg kan men spreken van geaccepteerde en niet-geaccepteerde hulp.
Ten tweede leg ik het oordeel van of er wel iets van waarde aangeboden wordt bij de hulpverlener. Dit is eigenlijk een logisch voortvloeisel uit het eerste criterium. Immers, hoe zou men dit waardevolle bij niet-geaccèpteerde hulp nog kunnen vaststellen?
Nu moet een definitie van hulp waaronder ook niet-geaccepteerde
en dus niet geslaagde hulp kan vallen wel tot misverstand leiden.
Beter lijkt mij het dan ook om niet van

'hulp' maar van

'helpend

gedrag' of van 'helpende activiteiten' te spreken, waarbij de betekenis dezelfde blijft. Daardoor komt het intentionele mijns inziens
beter tot zijn recht. In het vervolg zal ik dat in de meeste gevallen ook doen.
Ik wil om niet al te zeer af te dwalen slechts kort op deze
definitie ingaan. De definitie is van het normatieve soort. Het is
zeer moeilijk empirisch vast te stellen of iemand werkelijk iets
goeds met de ander van plan is of niet. Men zal niet snel het omge-
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keerde beweren! Zou men echter dit criterium naar de geholpenen verplaatsen, dan wordt dit probleem niet omzeild. Men komt dan in de
discussie terecht van het 'subjectieve' oordeel versus het 'objectieve'. Iemand die bij een kwakzalver te rade is gegaan kan zich
zeer geholpen tonen, terwijl een buitenstaander, op de hoogte van
de malafide praktijken van deze figuur, slechts over geldklopperij
wil spreken. Ook het omgekeerde komt voor. Ik heb vaak genoeg met
tegenzin kennis opgedaan, waarvan ik pas achteraf het nut inzag en
er met plezier de vruchten van ging plukken. Door te stellen dat
men als

'geholpene' uiteindelijk van hulp zou moeten gaan spreken

is het introduceren van een even groot probleem. De van het rechte
pad afgedwaalde zoon die pas op zijn sterfbed, met een zwakker wordende stem, zijn dankbaarheid wil betonen aan zijn opofferende vader
is een, tenminste in streekromans, bekend gegeven. Op dergelijke
momenten kan men als onderzoeker echter moeilijk wachten. De vraag
blijft onopgelost: wanneer moet hulp als zodanig worden ervaren?
Onderzoeksmatig komt men met pogingen om het hulpbegrip aan de geholpenen te verbinden mijns inziens niet veel verder.
Nog een ander aspect verdient aandacht. Aan hulp, of beter:
helpend gedrag, wordt nogal eens het kenmerk van onbaatzuchtigheid
verbonden. Helpend gedrag gebeurt

'om niet'. Maar de psychologie

van de helper ondersteunt deze gedachte g e e n s z i n s .
aanvaardt hulp ook niet als blanco c h e q u e .

34
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De geholpene

'Anyone who accepts

from another a service he cannot repay in kind incurs inferiority
as a cost of receiving the service. The esteem he gives the other
he foregoes himself'

( H o m a n s ) . Dit betekent dat we moeten accep35

teren dat hulp een onderdeel van ruilrelaties kan zijn. Aan helpend
gedrag wil ik geen enkele 'noblesse' verbinden. Voorlichting is helpend of zij bestaat niet, zij is totaal ineffectief. Hierop kom ik
later in dit hoofdstuk terug.
Uiteraard dient helpend gedrag of hulp nader gespecificeerd te
worden. Van den Ban doet dit op twee m a n i e r e n .
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Op de eerste plaats

spreekt hij uitdrukkelijk van hulp door midddel van communicatie.
Communiceren is voor hem het overbrengen van kennis, berichten en
gevoelens. Ik zou hier de kanttekening bij willen plaatsen, dat zeker bij directe, interpersoonlijke contacten, gevoelens worden overgedragen, maar dat hier niet het wezenlijke van voorlichting ligt.
Daarvoor

reserveer

ik liever een bepaald

soort informatie

(zie

1.3.1). Op de tweede plaats, maar minder uitdrukkelijk, wordt de
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hulp in verband gebracht met de mening- en besluitvorming ten aanzien van een bepaald probleem. Zo zegt ook Houttuyn Pieper dat hij
van de voorlichter verwacht dat 'hij informatie en inzicht overdraagt
welke direkt bruikbaar zijn voor het oplossen van praktische problemen* .

3 7

Als

'praktische problemen' maar in ruime zin opgevat wordt

ben ik het daarmee eens. Liever zou ik spreken van een

'specifiek*

probleem. Daarmee onderscheidt zich de voorlichting van de actuele
journalistiek, waar men inspeelt op de algehele behoefte om te weten
wat er in de wereld rondom gebeurt. Zo wordt ook de grens getrokken
met onderwijsactiviteiten,

die de student/leerling veel

algemener

bevoorraden, vaak ook op later gericht. Bruner spreekt hier van context-onafhankelijk leren ('learning out of the context of a c t i o n ' ) .
Het onderscheid lijkt mij eerder gradueel dan principieel,
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zeker

gezien de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, maar daarom nog
niet onbruikbaar.
Wat dan te doen met een term als

'educatieve voorlichting',

die wel wordt gebruikt, onder andere door Van G e n t ?

3 9

Ik zie hierin

een streven naar grensoverschrijding dat ik niet wil aanmoedigen.
Met evenveel recht spreekt de pedagogie van voorlichtende educatie.
Liever pleit ik voor beperkte, maar duidelijke grenzen voor de ene
en andere activiteit, wat niet wil zeggen dat een voorlichter zich
van educatief werk moet onthouden, zeker niet. Evenmin als een onderwijzer niet zou mogen voorlichten.
Anderzijds moet ik erkennen dat de grens vaak moeilijk te trekken is. Wanneer is een probleem voldoende specifiek? Hoe het werk
te typeren van een landbouwvoorlichter

die studieclubs begeleidt?

In de landbouw vloeien voorlichting en onderwijs in elkaar. Niet
toevallig wordt in de V.S. de landbouwvoorlichting

aangeduid met

'extension education' en gezien als een vorm van 'adult education'.

4 0

Met de tweede soort definities is tegelijkertijd een tweede
weg aangeduid om voorlichting te typeren. We zouden voorlichting nu
kunnen definiëren als een bepaald soort helpend gedrag waarbij een
bepaald soort kennis overgedragen wordt (een en ander nader te specificeren). Daarmee is veel, maar - mijn inziens - niet alles gezegd.
We moeten onder ogen zien dat voorlichting niet in een maatschappelijk vacuüm bedreven wordt, dat het een instrument is en een onderdeel van een beleid. Dit problematische gegeven komt bij de volgende soort definities ter sprake.
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1.3.3

Voorlichters worden door hun organisaties niet slechts op pad
gestuurd om helpend gedrag te vertonen, maar krijgen intenties mee
die verder gaan dan alleen het belang van de voorgelichte. Bij helpend gedrag is er per definitie sprake van beïnvloeding. Nu komt
erbij: beïnvloeding in een bepaalde richting, in het kader van een
breder beleidsplan, waarin voorlichting een van de instrumenten is.
Zie hier het uitgangspunt van deze sub-paragraaf. Ik wil dit met
enkele

stemmen uit de praktijk verduidelijken, enkele definities

geven, om tenslotte mijn standpunt meer theoretisch uit te werken.
Daarmee zijn heel wat meer pagina's gemoeid dan bij de vorige soorten van definities, maar het aspect

'beïnvloeding' is in de voor-

lichting nu eenmaal een heet hangijzer. Ik wil me er niet blindelings
aan branden.
Ik zal niet lang stilstaan bij

de hier gebezigde

termen.

'Beïnvloeden' is voor mij niets anders dan 'inwerken op'. 'Gericht
beïnvloeden' betekent dat er meer en minder welgevallige uitkomsten
van het beïnvloedingsproces bestaan: de beïnvloeder heeft een beeld
van een bij de ander te bereiken

'gewenste situatie'. Overigens:

waar ik hierna over 'beïnvloeden' spreek, bedoel ik 'gerichte beïnvloeding', tenzij anders vermeld is. Het belang van iemand is datgene wat hem raakt, doordat het zijn situatie, materieel of anderszins, ten voordele of ten nadele bepaalt. Onder 'gedrag' versta ik
al datgene wat we doen. Onder 'mentaliteit' een wijze van voelen of
denken.
Bij gerichte voorlichting denk ik niet alleen aan wat een voorlichting doet en beslist, maar ook aan de besluitvorming op het niveau van de voorlichtingsorganisatie en zelfs daarboven. We komen
hier aan wat ik wil noemen het institutionele aspect, het idee dat
een voorlichtingsdienst past in een breder organisatorisch kader en
voorlichting in een breder beleidskader. Op deze wijze worden echter
wel bepaalde voorlichtingsdiensten uitgesloten, namelijk de particuliere voorlichtings- of adviesbureaus waar tegen betaling, puur in
het belang van de voorgelichte, voorlichting geleverd wordt. En ook
moeten we er ons rekenschap van geven dat in lang niet alle voor-
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lichtingsdiensten

het voorlichtingsbeleid

even stringent aan een

breder beleid wordt gekoppeld of dat de voorlichter zo sterk aan
het geformuleerde voorlichtingsbeleid wordt gehouden, dat hij een
verantwoordingsplicht heeft, waarbij de effecten van zijn doen en
laten consequent en nauwgezet worden afgezet tegen wat werd beoogd.
Voorlichters hebben vaak een grote vrijheid, terecht, want hoe kunnen ze anders een vertrouwensrelatie opbouwen met de voorgelichten.
Anderzijds moeten we niet uit het oog verliezen dat voorlichters,
door o.a. hun opleiding en bijscholing,
'voorgeprogrammeerd',

in belangrijke mate zijn

zodat een voorlichtingsdienst een redelijke

zekerheid heeft dat ze 'in vrijheid' ten gunste van bepaalde effecten zullen werken. Technisch geschoolde landbouwvoorlichters zullen
zich waarschijnlijk niet vaak met opvoedingsproblemen in boerengezinnen bezighouden, ook al kan daar een grote hulp-vraag liggen.
Gerichte beïnvloeding betekent hier dat én het belang van de
voorgelichte én een daarbuiten gelegen belang, vaak van een algemener niveau, in het geding z i j n .
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Juist het zogenaamde

'algemene

belang' is meestal het uitgangspunt voor het doen opzetten van voorlichtingsorganisaties

en voorlichtingsacties. De voorlichting is

daarbij niet zelden één van de beleidsinstrumenten. Dat voorlichting
dan ter wille van de realisatie van een beleid wordt ingezet zal
meestal gelegitimeerd worden, zowel vanuit een visie op het algemene
belang, als vanuit een visie op het belang van de voorgelichte. Deze
laatste visie kan afwijken van wat de voorgelichte als zijn belang
ziet, maar er moet enig perspectief zijn om de voorgelichte op dit
punt te overtuigen. Zo niet, dan is de voorlichting als beleidsinstrument tot mislukking gedoemd.
Een voorlichtingsdienst

kan moeilijk aan middelen komen als

niet ten opzichte van een hoger beleidsorgaan duidelijk gemaakt kan
worden welke beleidsdoelen door de voorlichting beter gerealiseerd
kunnen worden. En zij kan niet effectief zijn als aan de voorgelichte niet duidelijk gemaakt kan worden dat wat nagestreefd wordt uiteindelijk in het belang van de voorgelichte zelf is.
Hoewel daaraan duidelijk behoefte bestaat, zal ik het vraagstuk
van voorlichting als een beleidsinstrument niet verder uitwerken.
De

theorievorming verkeert nog in een pril

ontwikkelingsstadium.

Voor geïnteresseerden zij verwezen naar het werk van Z u u r b i e r .
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Om

toch één aspect te noemen: voorlichting ontspringt veelal aan over-
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heidsorganen of wordt door de overheid gesubsidieerd. Als zodanig
is voorlichting de uitdrukking van de volkswil die via de representatieve organen het voorlichtingsbeleid sanctioneert, hoe gebrekkig
misschien dan ook. wie spreekt over gerichte beïnvloeding kan er
niet omheen dat dit vaak gebeurt op basis van geaccepteerde besluiten.
Tussen haakjes en om misverstanden te vermijden: aan 'gerichte
beïnvloeding' verbind ik bij voorbaat geen enkele negatieve associatie. Gerichte beïnvloeding kan gunstig inwerken en zal dat ook vaak,
zowel voor de individuele voorgelichte als voor de maatschappij als
geheel. Voorlichters hebben niet zelden de deskundigheid om de gevolgen van ons handelen beter in te schatten als wijzelf en daarom
zijn we hen voor hun beïnvloedingspoging achteraf vaak dankbaar.
Zij stimuleren ons verder om datgene te doen dat al te gemakkelijk
nagelaten wordt. Anderzijds kunnen we niet zeggen, evenmin als bij
onderwijs, dat voorlichting per definitie goed is. Of bepaalde voorlichting de voorgelichte of de samenleving als geheel ten goede komt
is voor mij een

'open', maar tegelijk inspirerende vraag, waarvan

het antwoord deels empirisch, deels slechts op grond van waarde-oordelen te beantwoorden is.
Hoe is verder de looproute in deze vrij lange sub-paragraaf?
Allereerst wil ik een aantal opvattingen van voorlichting in de diverse takken van voorlichting weergeven, waarin het aspect beïnvloeding, in onze zin, is opgenomen. Ik wil daarna ter discussie stellen
waarom men soms niet over beïnvloeding spreekt, terwijl dit wel aan
de orde is. Dan moet ik de vraag beantwoorden of beïnvloeding via
de voorlichting wel kan, en hoe dat proces dan voorgesteld moet worden. Vervolgens bespreek ik de voor- en tegens van het opnemen van
het beïnvloedingsaspect in de definitie van voorlichting en de relatie met het element 'helpend gedrag'.
Waar ontmoeten we nu in de voorlichtingspraktijk sturende definities, waar er sprake is van gerichte beïnvloeding? Deze vraag is
niet eenvoudig te beantwoorden. Openbare documenten zijn wel beschik'
baar bij de oprichting van voorlichtingsorganisaties,

of soms in

tijden van grote onzekerheid omtrent het wenselijke functioneren,
maar zelden op een willekeurig tijdstip tussendoor, als verantwoording van concrete acties.
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Bezien we de huidige 1andbouwvoor1ienting. Wat daar precies de
doelen zijn valt moeilijk uit de literatuur te achterhalen. De bronnen zijn vrij schaars en geven slechts een vaag beeld. Dit is echter
niet altijd zo geweest. In de fase van de

'modernisering' van de

Nederlandse landbouw (ruwweg van begin vijftig tot in de jaren zestig) komt uit de overvloedige literatuur een veel duidelijker beeld
naar v o r e n .
ting van de
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Nemen we als voorbeeld de discussie rond de oprich'agrarisch-sociale voorlichting', aan het einde van de

jaren vijftig. Deze dienst behoort bij de verschillende agrarische
standorganisaties, maar is meer en meer op geld van de overheid gaan
teren.
In 1955 schreef één van de toenmalige standsorganisaties
KNBTB) in een brochure:

(de

'Wij hoeven er geen doekjes om te winden:

opvoeren van de arbeids-produktiviteit is de komende tijd een eerste
vereiste. Welnu dit zal zonder bedrijfseconomische analyse en zonder
voorlichting niet mogelijk z i j n . '
Commissie
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Eén jaar later formuleerde de

Welzijn ten Plattelande de volgende doelstelling:

'Het

doel van de voorlichting is het handelen van de voorgelichte direct
of indirect te beïnvloeden, in die zin, dat de voorgelichte dankzij
de voorlichting beter in staat is tot het nemen van een juiste beslissing in de gegeven omstandigheden'.
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Wat dit laatste inhoudt

valt te illustreren aan de hand van het artikel over agrarisch-sociale voorlichting, verschenen in het boek 'Agrarische voorlichting'
uit 1 9 6 1 .

4 6

Daarin wordt gesproken over de 'gewijzigde omstandig-

heden' in de landbouw, die herleid kunnen worden tot het technisch
en economisch moderniseringsproces, waarin de landbouw toen verwikkeld was.

'De agrarisch-sociale voorlichting wil de houding die

agrariërs innemen tegenover de hen omringende wereld zodanig beïnvloeden, dat zij de gewijzigde omstandigheden innerlijk aanvaarden
en er positief tegenover staan'. En: 'De agarisch-sociale voorlichting nu heeft de taak de agrarische bevolking van deze veranderende
situatie bewust te maken en haar te helpen, haar gedragingen met
het aldus verworven inzicht in overeenstemming te b r e n g e n ' .
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De

hier geschetste gedachtengang werd met argumenten van zowel economische als sociale aard onderbouwd. Zonder aanpassing zou de achtergebleven agrarische bevolkingsgroep in welstand en mentaliteit in
steeds grotere disharmonie met de wijdere omgeving geraken. Inderdaad
steeg de algemene welstand in die jaren snel. Tenzij de arbeidspro-

22

duktiviteit omhoog ging, zouden sommige categorieën boeren hierbij
achterblijven.
Alles bijeen maakt het doen starten van de agrarisch-sociale
voorlichting de indruk van een uitgewerkte beïnvloedingsoperatie.
De eigen verantwoordelijkheid van de agrariër wordt, dit komt men
herhaaldelijk tegen, gewaarborgd, maar er is wel degelijk sprake
van welgevallige en onwelgevallige uitkomsten van het Voorlichtingsproces .
Het bovenstaande voorbeeld opende met het citaat: 'We hoeven
er geen doekjes om te winden ....'. Dit citaat stamt uit 1955. Intussen is, ongetwijfeld mede door de beweging in de jaren zestig,
de gevoeligheid voor
Manipulatie
klank.
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'beïnvloeding van bovenaf' sterk gegroeid.

is een trefwoord geworden, met een sterk negatieve

Nü kan men zich op deze ontwikkeling een tweetal reacties

voorstellen van voorlichtingsorganisaties. Ofwel men verzaakt alle
pogingen om mentaliteit of gedrag te beïnvloeden. Ofwel men is aanzienlijk behoedzamer in de wijze waarop men deze pogingen gestalte
geeft. Men windt er wèl doekjes om, en dit is nodig om als voorlichtingspartner geaccepteerd te blijven. Ik hecht om redenen die ik
straks zal noemen meer geloof aan de laatste reactie. Dit is tegelijk
één van de redenen waarom we bij de landbouwvoorlichting niet meer
gemakkelijk een 'open' doelstelling als hierboven zullen tegenkomen.
Het recente rapport 'Meerjarenplan voor de landbouwvoorlichting'
verklaart nadrukkelijk dat voorlichting één van de beleidsinstrumenten is die in het kader van het landbouwbeleid worden gehanteerd.
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Hoe dan het landbouwbeleid in voorlichtingsbeleid vertaald is wordt
echter niet helemaal duidelijk. Realistisch menen de opstellers van
het rapport:

'In die situaties waarin individuele doeleinden van

agrariërs niet parallel lopen met de overheidsdoeleinden zullen andere instrumenten

(o.a. regelgeving) aangewend moeten worden om de

overheidsdoeleinden te verwezenlijken'
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Onbesproken blijft helaas

waar dit het geval is en waar niet. Ook blijft de opmerking achterwege dat regelgeving die geheel op sancties en niet mede op voorlichting gebaseerd wordt vaak maar betrekkelijk effectief is. Dit
geldt waarschijnlijk voor menige maatregel op het gebied van natuur
en milieu.
Anders ligt het op het gebied van de gezondheidsvoorlichting.
Hoewel ook hier de discussie over het al dan niet 'sturende' van de
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voorlichting is ontbrand,

is toch (nog) bij velen de doelstelling

van 'gezond gedrag', zoals gezien door de voorlichtingsorganisaties,
het uitgangspunt. 'GVO (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) blijft
niet staan bij het overdragen van informatie, maar is vooral geïnteresseerd in één of andere vorm van wijziging of bestendiging van
gedrag in de zin van een gezonde(re) leefwijze'. (Schuurman, De Haes
en S t u r m a n s ) .

Gezondheidsvoorlichting is ook volgens Westmaas ge-
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richt op de realisering van gezond gedrag. 'Een gezondheidsvoorlichter
stelt zich tot doel dat gezondheidsoverwegingen niet alleen een hoge
prioriteit verkrijgen of houden, maar dat ze ook in het gedrag tot
uiting k o m e n ' .
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Het werk van de gezondheidsvoorlichter wordt er in deze opvatting niet gemakkelijker op. Men laat zich niet zomaar beïnvloeden!
In de woorden van de Haes en Schuurman, beide als onderzoeker werkzaam in de GVO: 'Voorlichting is een moeilijke activiteit. Elke voorlichting is bedoeld om bij degene aan wie men voorlichting geeft,
iets te veranderen. Men kan de bedoeling hebben de voorgelichte meer
of andere kennis bij te brengen over een bepaald onderwerp, hem of
haar tot een ander gedrag aan te zetten. Al die veranderingen zijn
moeilijk, omdat mensen meestal een sterke weerstand blijken te hebben
tegen een verandering in het, voor hen, logisch en stabiel samenhangend systeem van kenniselementen, basishouding en g e d r a g ' .
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Hiermee

introduceren ze een thema, dat in dit boek herhaaldelijk terug zal
keren: de voorlichting als een problematische activiteit, die niet
'als van zelf' vruchten afwerpt, die opoffering en

investeringen

vraagt, wil men een redelijk zicht krijgen op resultaat.
Een gezondere leefwijze, door voorlichting bevorderd, is niet
alleen voor de betrokkene van belang. Menigeen bekommert zich om de
geweldige kosten van ons gezondheidssysteem. Door het accent te verleggen van het genezen

(curatief) naar het voorkomen

(preventief)

van (ernstiger) ziekten kan wellicht goedkoper een verlenging van
de levensduur als gezond mens bereikt worden. De GVO heeft mede op
grond hiervan meer en meer middelen verkregen. Of dit een juiste
toekenning is geweest moet nog onderzocht worden. Van den Ban stelt
de vraag aan de orde: 'Levert dit wel de verbetering op van de gezondheidstoestand waar we op gehoopt hadden of is het voor een belangrijk deel weggegooid geld g e w e e s t ?
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In de algemene, niet op een specifiek terrein (zoals landbouw
of gezondheid) gerichte overheidsvoorlichting en de op meerdere punten vergelijkbare universiteitsvoor1ichting is het al dan niet sturende karakter van de voorlichting in menige discussie een breekpunt. Een uitgesproken tegenstander van het idee van 'pure' voorlichting is Van der Meiden. Zijn argumentatie ontleent hij aan zijn
verleden als universiteitsvoorlichter
ling:

en aan de theoretische stel-

'Pure voorlichting behoort tot een utopia, waarin geen echte

communicatie i s .
1

5 5

Ook aan communicatie van een publiekelijk karak-

ter (of misschien juist daaraan, C.v.W.) kleven belangen. Het is
niet anders. 'De begrippen belang en intentie wortelen zeer diep in
onze pragmatische, dat is op belangenbereik en behoeftenbevrediging
afgestemde samenleving, ook voorlichtingsarbeid
en wordt met intenties v e r r i c h t ' .
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... dient belangen

Dit geldt voor de universiteits-

voorlichting en dit geldt voor de overheidsvoorlichting, waar het
beleid zich tracht te handhaven en daardoor soms noodzakelijkerwijze
'tegenover' het publiek komt te staan. Deze gedachtengang is in de
voorlichtingswereld
strijdbare

echter geen gemeengoed, wat wellicht mede de

toon verklaart waarop Van der Meiden zijn opvattingen

naar voren brengt.
Een sturende definitie van overheidsvoorlichting,
kende steen der aanstoots, vinden we ook bij Vogelaar

en een be(uit 1955,

maar daarom nog niet 'verjaard'): 'Voorlichting is een met het oog
op direkte of indirekte beïnvloeding van het handelen van voorgelichte door voorlichter bewust in gang gezet proces, waarbij feiten
en/of oordelen door of namens de laatste aan de eerste worden overgebracht ' .

5 7

Eigenlijk een combinatie van definities van de eerste

en derde soort.
Sturende definities kan men uiteraard nog wel op meerdere plaatsen aantreffen, zoals bij de voorlichting over veilig verkeer, voorlichting over brandpreventie, etc. Ik wilde me echter beperken tot
enkele van de bekendste soorten voorlichting.
Als een tussenbalans het volgende. In de gezondheidsvoorlichting
is mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding een zeker niet ongebruikelijke,

althans gemakkelijk

traceerbare doelstelling. Anders ligt

het in de landbouwvoorlichting waar op dit moment noch in theoretische geschriften, noch in officiële documenten van de voorlichtings-
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organisaties, gemakkelijk sturende definities te vinden.zijn, zulks
in tegenstelling tot voor twintig jaar terug. Anders ligt het ook
in de overheidsvoorlichting. Ik noemde daar Vogelaar en Van der Meiden, maar suggereerde tegelijk dat hun opvattingen onder zware druk
staan. Is dan toch mijn uitgangspunt houdbaar, namelijk dat het in
het algemeen juist is bij voorlichting van mentaliteits- of gedragsbeïnvloeding te spreken?
Ik wees al op de 'ideologische complicaties' bij sturende definities. Wij zijn allergisch geraakt voor alle vormen van 'sociale
technologie'. Juist bij definities past men er voor op deze allergie
te prikkelen. Echter: achter het scherm van de definitie is voldoende te vinden dat een oplettende lezer tot peinzen kan brengen.
Zo hanteerde Van der Haak, in zijn publicatie over de voorlichting met betrekking tot de Algemene Bijstandswet, een definitie van
'voorlichting', die in essentie dicht bij die van Van den Ban staat.
'Voorlichting' is het 'systematisch, openlijk, vrijblijvend overdragen van kennis en ervaring met het oog op houdings- of gedragsbepaling ten aanzien van een bepaald probleem' (een combinatie van definities van de eerste en de tweede s o o r t ) .

5 8

Let wel: gedragsbepaling

wordt hier gezien vanuit de voorgelichte, het is geen sturende gedragsverandering.
volgende passage:
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Maar elders ontmoeten we dan bijvoorbeeld de
'De voorlichting gaat vaak verder dan het ver-

strekken van feitelijke gegevens en beveelt bepaalde oplossingen,
handelwijzen aan (bijvoorbeeld de landbouwvoorlichting, het beroepskeuze-advies).

Soms bleek het daarvoor noodzakelijk, te trachten

verandering te brengen in de waardenrangorde van de voorgelichte en
zijn milieu

(landbouwvoorlichting, beroepskeuzevoorlichting,

voor-

lichting over de Algemene Bijstandswet)'.
Een voorbeeld uit de gezondheidsvoorlichting. Rouwenhorst stelt
moedig dat uiteindelijk de doelstelling van GVO is 'het bewust accepteren door de cliënt van een bepaald gedrag of gedragsverandering'
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Let wel: ongeacht het resultaat. Ook bij bewust niet veran-

deren is de doelstelling bereikt. Maar op vele andere plaatsen in
haar boek komt het sturende oogpunt duidelijk tot uiting. Zo plaatst
zij GVO naast andere preventiemogelijkheden, noemt ze GVO
gezondheidszorg',

zorg

'positieve

'die niet meer uitgaat van ziekte, maar die

zich richt op gezondheid', spreekt ze over het 'in samenwerking met
cliënt of cliëntsysteem te komen tot gezondheid bevorderende gedragswijzen. . . '

6 1
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Ook in de praktijk zijn er aanwijzingen te vinden dat er een
discrepantie bestaat tussen wat officieel als doelstelling geformuleerd wordt en wat er meer achter de schermen feitelijk plaatsvindt.
Men is kennelijk beducht voor irritatie bij het publiek, niet onbegrijpelijk, want, zeker bij aan de overheid gelieerde voorlichtingsorganisaties, is dit publiek zeer op zijn hoede bij alles wat maar
zweemt naar 'geestelijke dwang'. De overheid mag nog eerder dwingen
door middel van wetten dan dat ze mag beïnvloeden.
Laten we naar een voorbeeld kijken uit de agrarische voorlichting. In het rapport van de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw wordt als dè doelstelling van voorlichting
kenmerkend vaag gesteld: het 'bevorderen dat bedrijfsnoofden, medewerkers en hun gezinnen in de land- en tuinbouw, onder sociaal aanvaardbare leef- en werkomstandigheden, uit het bedrijf een maatschappelijk verantwoord bestaan verwerven en behouden*. 'Zij beoogt het
verschaffen van informatie en adviezen aan agrariërs die onder eigen
verantwoordelijkheid weloverwogen kunnen b e s l i s s e n ' .
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Buiten deze context en zonder dat er verband wordt gelegd lezen
we echter: 'Voorlichting is en blijft een belangrijk beleidsinstrument voor de land- en tuinbouw'.

'Zonder voorlichting is het aan-

zienlijk moeilijker de doelstellingen van het landbouwbeleid door
middel van het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid,
realiseren'.
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te

Dat klinkt anders dan het bovenstaande. En wat te

denken van een nog vrij recent (1979) citaat van A.M. Crijns, als
hoofdingenieur-directeur

de hoogste landbouwvoorlichter

in Noord-

Brabant (afkomstig uit een interview): 'Ik herinner mij nog goed de
jaren vijftig. Toen hebben wij er als voorlichting tien jaar over
gedaan om de mensen wat investeringslustig te maken. Nu, toen kwamen
ze los. En momenteel kun je ze niet meer in toom houden, hoe graag
wij het ook anders zouden zien. Toch geloof ik dat de voorlichting
net als in de jaren vijftig via mentaliteitsbeïnvloeding
weer in het goede spoor moet zien te k r i j g e n ' .

64

de zaak

Deze opvatting is

zeker niet representatief voor alle landbouwvoorlichters, maar waar
het mij om gaat, de visie op voorlichting als iets instrumenteels,
is mijns inziens toch meer verbreid als de officiële doelstelling
zou doen vermoeden.
Hiermee wordt mijn uitgangspunt weer wat minder geïsoleerd dan
het misschien op het eerste gezicht scheen. Maar toch is er natuur-
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lijk meer ondergrond nodig om beïnvloeding een wezenlijk aspect van
voorlichting te mogen noemen. Zo moeten we weten:
a. of beïnvloeding via voorlichting wel een realistische veronderstelling is. Dat men graag gedrag of mentaliteit wil veranderen
zegt nog weinig over de eigenlijke werking, die misschien wel nihil
is. Een definitie mag geen luchtspiegeling zijn,
b. of het niettegenstaande een mogelijk beïnvloedingspotentieel
bij voorlichting toch niet beter is om een definitie te kiezen die
van aardse smetten vrij is, dat wil zeggen, die sturing uitsluit,
c. of beïnvloeding van mentaliteit of gedrag zich wel met helpend gedrag laat rijmen.
Deze vragen wil ik hieronder successievelijk behandelen.

1.3.3.1

Voorlichting als mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding:
kan dat?

Over de vraag of en hoe een 'vreemde' zender een ontvanger zou
kunnen beïnvloeden kan een boek geschreven worden van bijbelse proporties. Ik geef slechts enkele ideeën die moeten aantonen dat onder
bepaalde omstandigheden een sturende pretentie in de voorlichting
niet onrealistisch is. Ik zeg uitdrukkelijk: onder bepaalde omstandigheden. Het onderzoek in de communicatiewetenschap heeft voldoende
stof opgeleverd om op dit punt voorzichtig te zijn. Maar het is mijns
inziens verkeerd om als reactie hierop te vervallen in een houding
van absoluut scepticisme ten aanzien van wat met communicatie bereikt kan worden.
in het algemeen is de stelling verdedigbaar dat de voorlichting
slechts een instrument kan zijn ten behoeve van een bepaald belang
('algemeen' of niet) als tegelijk het belang van de voorgelichte
gediend wordt. Het idee is dat vroeg of laat de voorgelichte de rekening opmaakt en slechts verder gehoor wil geven aan de voorlichter
als dit ook in zijn eigen belang, zoals hij dat ziet, is. Wel moeten
we hierbij bedenken dat een zuivere, volkomen belangenafweging een
fictie is, dit wil zeggen dat we meestal een bepaalde mate van onzekerheid behouden over wat nu precies in ons voordeel is. Onze belangen zijn vaak genoeg tegenstrijdig! (Hard en lang werken om geld
te verdienen, veel tijd willen hebben om er van te genieten). Verder
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zal het ons vaak moeilijk vallen ons belang-op-termijn in te schatten.
Achtereenvolgend komt hieronder aan de orde:
a.

het effect van de gerichte aandacht,

b.

het effect van het inhoudelijke argument, van een (wetenschappelijk) ondersteunde visie,

c.

het effect van een massieve presentatie,

d.

het effect van de relatie tussen voorlichter en voorgelichte,

e.

het effect van de context, waarin andere beleidsmaatregelen de
voorlichting ondersteunen.
Let wel, ik spreek hiér steeds over bedoelde effecten. 0e onbe-

doelde effecten, die evenzeer belangrijk kunnen zijn, laat ik buiten
beschouwing. Daartoe behoort bijvoorbeeld een zich verwijdende kenniskloof tussen groepen met een hoge en lage opleiding, als gevolg
van het voorlichtingsaanbod

(meer hierover in 6 . 4 ) .

Laat ik ze hieronder iets uitvoeriger bespreken.
a.

Het effect van de gerichte aandacht.
Ons gedrag is de uitkomst van prioriteits-overwegingen. Datgene

wat we doen is op dat moment het belangrijkst. Nu kan de voorlichting in het selectief ingaan op bepaalde gedragingen die we wel van
belang vinden, maar die zelden urgentie verkrijgen, deze gedragingen
waarschijnlijker maken. Men gaat selectief in op wat in aanleg gevraagd wordt, althans niet afgewezen wordt, en versterkt daarmee
het aanwezige motief. Zie hier een weinig spectaculaire, maar per
saldo zeer belangrijke werking van voorlichting.
Het begrip selectieve aandacht is in de sfeer van de massacommunicatie vrij b e k e n d .
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Zo spreekt men wel van de sturende invloed

van de media tijdens verkiezingscampagnes, niet door wat ze vertellen, maar waarover ze wat vertellen. Het centraal stellen van bepaalde issues werkt bepaalde discussies in de hand, waarbij de uitkomst niet voor elke partij even gunstig zal zijn. Zo is een thema
als

'misbruik van sociale voorzieningen' meestal voor linkse par-

tijen niet erg aantrekkelijk. 'Belastingfraude' is daarentegen geen
leuk thema voor rechts.
Laat ik een voorbeeld uit de gezondheidsvoorlichting

nemen,

met name uit de voedingsvoorlichting. Ons eetgedrag wordt mede bepaald door onze houding ten opzichte van de dagelijkse, meestal ge-
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zamenlijke maaltijd. De maaltijd is voor ons een gelegenheid

tot

ontmoeting, een mogelijkheid om van spijs en drank te genieten en
een mogelijkheid om onze gezondheid te bewaren of te verbeteren. Of
gezondheidsoverwegingen een grote of klein rol spelen kan mede het
werk zijn van voorlichting. De hypothese kan gesteld worden dat we
o.a. door het werk van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en
wellicht ook door de naijlende commerciële voorlichting ('Becel doet
er wat aan') gezondheidsbewuster aan tafel gaan dan voorheen. De
voorlichting heeft een bepaald in potentie aanwezig motief versterkt.
b.

Het effect van het inhoudelijk argument
Ik bedoel hier uitdrukkelijk niet de invloed van de argumenta-

tie, persuasieve

techniek,

maar de invloed van de argumenten op

zichzelf. De voorlichting heeft vaak intensieve contacten met de
wereld van de wetenschap. De wetenschap is niet zelden in staat met
vrij hoge zekerheid voorspellingen te doen over wat de consequenties
van een gedrag zijn of welke toekomstige ontwikkelingen zich zullen
voordoen. De voorlichting kan met deze wetenschap gewapend de veronderstellingen van de voorgelichten corrigeren, mocht daartoe aanleiding zijn, en zodoende invloed uitoefenen op hun denken en doen.
Voorwaarde daarvoor is dat de voorgelichten de wetenschap als bron
voor betrouwbare kennis accepteren. Zo dit het geval is, dan leiden
nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën, via de voorlichting,

niet zelden tot praktische vernieuwingen of veranderde

inzichten op grote schaal.
Vooral op die gebieden waar het common-sense weten maar beperkte geldingskracht heeft is het woord van de wetenschap van belang.
Als ik me over woningisolatie laat voorlichten, laat ik een aanvankelijke preferentie voor een bepaald isolerend produkt vrijwel onmiddellijk los, als een voorlichter mij met een TNO-rapport in de
hand erop wijst, dat de isolerende waarde daarvan, in vergelijking
met even dure produkten, nogal bescheiden is.
c.

Het effect van een massieve presentatie
Voorlichting kan zich kenmerken door een uitgebreide en inten-

sieve aandacht voor een bepaald onderwerp, geruime tijd volgehouden
en nauwelijks inhoudelijk weersproken. Een voorbeeld. In de agrarische voorlichtingsdienst gold jarenlang het adagium dat boeren over
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hun investeringsdrempel geholpen moesten worden. Deze dienst is sterk
bemand, hetgeen betekent dat voorgelichten meerdere malen bezocht
konden worden en, wat zeer belangrijk is in dit verband, ook degenen waarmee zij zich graag vergeleken (andere boeren). Daarmee vervallen namelijk de compenserende effecten van informele relaties,
die wel optreden als slechts een enkeling in een vernieuwing geïnteresseerd is geraakt en links en rechts toetst hoe deze ontvangen
wordt.
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Er bestond verder geen vergelijkbare

beïnvloedingsstroom

waarin het omgekeerde werd beweerd. Uiteraard vormen de hier aangegeven drie condities (veel aandacht, over lange tijd, weinig tegeninformatie) geenszins een garantie dat er veranderingen optreden,
maar zij maken deze veranderingen wel waarschijnlijker (en ook dit
is natuurlijk 'invloed'). Om echt kans te maken moet de vernieuwing
in voldoende mate

'compatibel' zijn, dat wil zeggen corresponderen

met de bestaande ervaringen, waarden of b e h o e f t e n .
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Het lijkt erop

dat in het voorbeeld de 'omgekeerde' beïnvloedingspoging, het afremmen van de investeringsdrang, op dit moment aanzienlijk minder effect
sorteert.
Een andere illustratie is de voorlichting over de relatie roken
en longkanker. Ook hier: massale aandacht, jarenlang volgehouden en
wel weersproken

(door de tabaksindustrie), maar toch zonder dat de

essentiële boodschap

'roken is slecht voor de gezondheid' in gevaar

kwam (de onderzoeksresultaten waren ook duidelijk genoeg). Fishbein
stelt na een grondige algemene evaluatie van de resultaten van de
Amerikaanse voorlichtingscampagnes:

'There is considerable evidence

that providing the American public with antismoking information (as
was done...) significantly decreased cigarette consumption and produced significant shifts in other aspects of smoking b e h a v i o r ' .
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Nederlandse algemene evaluaties zijn mij niet bekend.
d.

Het effect van de relatie tussen voorlichter en voorgelichte
Voorlichting kan opgevat worden als een ruilrelatie, waarin de

voorlichter puur in het belang van de voorgelichte een aantal activiteiten verricht in ruil voor bepaalde reacties van de voorgelichte.
Of de relatie gecontinueerd wordt hangt af van het door beiden gepercipieerde eigen voordeel, gezien de kosten die gemaakt moesten
worden, dit alles in het licht van mogelijke alternatieven. Kansen
op beïnvloeding ontstaan als de kósten-baten verhouding in de ogen
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van de voorgelichte sterk in het voordeel van zichzelf uitvalt zodat
hij de behoefte gevoelt

'iets' terug te doen, hetgeen ook door de

voorlichter als billijk wordt ervaren. Uit onderzoek valt af te lezen dat een hulp-relatie, waarbij de geholpene niets terug kan doen,
door deze als niet comfortabel gezien wordt. Zelfs werd aangetoond
dat men weigerachtig staat tegenover het inroepen van hulp als er
niet op een andere wijze terugbetaald kan w o r d e n .
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Een voorlichtingsrelatie is al snel een relatie waarbij de voorgelichte in het krijt komt te staan, zeker als het om gevraagde voorlichting

gaat. Hierdoor ontstaat een beïnvloedingsmarge. Voor we

gaan zien doe deze door de voorlichter gebruikt kan worden, moet
benadrukt worden dat de hulp-context van groot belang is voor de
grootte van deze marge. In principe geldt dat de marge bij een groter
hulpaanbod kleiner is. Wie beschikt over meerdere voorlichtingsbronnen staat vrijer tegen elke bron afzonderlijk.
Wat zijn nu baten en kosten in een voorlichtingsrelatie?

In

principe kunnen deze alle activiteiten tussen beide partners omvatten: alles heeft zijn prijs. Bij de voorlichter kunnen kosten gemaakt
worden door het naar een voorgelichte toegaan (tijd, tranportkosten),
door zich naar het gewenste tijdstip van de ander te voegen, door
zich te moeten inleven in het probleem van de ander, zeker als dit
een probleem is waar hijzelf (zijn organisatie) een lage prioriteit
aan toekent, door in voorkomende gevallen als praatpaal te moeten
fungeren. Bij de voorgelichte bestaan de kosten bijvoorbeeld uit
het moeten uiten van een probleem

(waarmee men moet erkennen het

zelf niet op te kunnen lossen), het inzicht moeten geven in persoonlijke zaken, het moeten luisteren naar ideeën van de voorlichter
die (nog) niet helemaal in het eigen straatje passen.
Ook de baten kunnen zeer divers zijn. Bij de voorgelichte kunnen deze bestaan uit bruikbare oplossingen voor problemen, maar ook
uit minder grijpbare zaken als aandacht voor zichzelf als persoon,
zich bevestigd voelen in de eigen deskundigheid, een op-de-hoogtezijn waardoor men de rol als informele opinieleider kan continueren.
Bij de voorlichter kan tot de baten gerekend worden dat de ander
bepaalde kennis oppikt, dat deze-ina gaat denken over zaken die eerder niet

'geproblematiseerd' werden, dat deze zijn situatie anders

is gaan definiëren, maar ook wel het gevoel de ander geholpen te
hebben, een goed contact te hebben opgebouwd, zelf iets geleerd te
hebben, etc.
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Zowel de voorlichter als de voorgelichte bezien de kosten-baten
verhouding van zichzelf en die van de ander. De vergelijking daartussen, dus tussen de perceptie van beide uitkomsten, moet een zekere
billijkheid weerspiegelen. Dit in het licht van de context van vergelijkbare relaties zoals reeds werd benadrukt.
Niet

altijd moet het saldo

'verrekend zijn'. De voorlichter

zal vaak in het begin, tenminste als hem aan het contact veel gelegen is, extra kosten maken in ruil voor een soort stille verplichting bij de ander, die later in de relatie de basis kan vormen een
sturende communicatie,

uiteraard binnen de meestal kleine marges

van het mogelijke.
Hoe moeten we ons nu deze sturing voorstellen? We kunnen denken
aan het volgende. Wanneer de voorgelichte in het verleden gemerkt
heeft dat de voorlichter hem helpt, zal hij op grond daarvan meer
attentie kunnen opbrengen voor het woord van de voorlichter, ook al
lijkt dit op het eerste gehoor niet zo zinvol of belangrijk. Daar
kan het gevoel van een stille verplichting bijkomen. Aldus kan hij
geïnteresseerd raken in eerder slechts latent levende problemen, of
bepaalde belangen een hogere prioriteit toekennen als voorheen. Zo
komt een proces van besluitvorming op gang, dat de voorlichter zal
begeleiden en waarin de overdracht van bepaalde informatie actueel
wordt.
Kernpunt uit bovenstaande
een voorlichtingsrelatie

illustrerende beschrijving

is dat

'gehanteerd kan worden'. Daarmee wil geens-

zins gezegd zijn dat beinvloedende voorlichting het toepassen van
techniekjes

is. De voorlichter moet

'goede waar'. bieden, wil er

zicht op een transactie zijn. Het heeft mijns inziens ook geen zin
om de voorgelichte als slachtoffer te beschouwen. Deze kan tenslotte
ook van de voorlichter het een en ander eisen. De ruiltheorie zegt
evenveel

over hoe een voorgelichte een voorlichter kan gebruiken

als omgekeerd!
Nogmaals zij erop gewezen dat de context in elke analyse van
een ruilrelatie meegenomen moet worden. Daarbij moet een nieuw element aan bod komen, dat het bovengestelde, daar waar het idee van
een

'verliezende partij' werd afgewezen, kan nuanceren. De context

kan voor de voorgelichte dermate ongunstig zijn, dat machtsfactoren
de ruilrelatie kunnen gaan overheersen. Dit is het geval als bepaalde kennis zowel zeer schaars verkrijgbaar is ( de voorlichtingsdienst
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bezit praktisch het monopolie of andere diensten leveren informatie
slechts tegen een hoge prijs) en bovendien uiterst waardevol, van
een urgent belang. Echter, deze veronderstelling klinkt mijzelf vrij
theoretisch in de oren. Meestal zal het gaan om kennis die ook elders
wel verkrijgbaar is, maar misschien minder gemakkelijk, minder op
de situatie van de voorgelichte toegesneden, iets minder goedkoop,
of van minder begrijpelijk niveau. Het kan zijn dat hierop uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld in de ontwikkelingslanden, waar de afhankelijkheid meestal wat sterker is. In het algemeen lijkt mij echter
het boze denkbeeld van de voorgelichte in de greep van de voorlichting weinig realistisch.
De hier beschreven situatie is sterk op de interpersoonlijke
situatie

geënt, meer speciaal het tweegesprek. Een vergelijkbare

gedachtengang is echter te construeren als het om massacommunicatie
gaat: het bieden van een pakket van gewilde informatie en verstrooiing in ruil voor aandacht voor informatie die minder gewild is (de
sandwich-formule

in sommige televisie-programma's, de 'informatie-

shows'). Ik kom daar in hoofdstuk 6 op terug.
Overigens, niet alleen vanuit de ruiltheorie kan de betekenis
van de relatie tussen de voorlichter en voorgelichte worden aangeduid, ook vanuit de meer functionalistisch getinte beïnvloedingstheorieën, zoals die van Keiman. Keiman onderscheidt drie beïnvloedingsprocessen: inwilliging onder condities van beloning of straf
(compliance), identificatie, en als derde internalisatie, het overnemen van een bepaald gedrag omdat dit intrinsiek waardevol

is.

7 0

Ons interesseert hier het proces van identificatie. Dit kan op de
eerste plaats betekenen het verlangen om zo te zijn als de beïnvloeder. Dit aspect wordt ook door Van den Ban g e n o e m d .
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Hij, noch ik,

denkt dat hieruit in de voorlichting veel invloed kan ontstaan. Interessanter lijkt mij de niet door Van den Ban genoemde tweede mogelijkheid van identificatie: te reageren op de ander in het licht
van diens verwachtingen, gevoelens of behoeften, gezien de ontstane
relatie. '.. if an individual finds a particular relationship satisfying, he will tend to behave in such a way as to meet the expectations of the other .
1

7
2

Wat kan in een voorlichtingsrelatie zoveel

voldoening geven dat de voorgelichte

'empathisch' op de voorlichter

reageert en tot ideeën of gedrag komt waartoe de ander uitnodigt?
Dat is mijns inziens vooral helpend gedrag, hier uiteraard voor zo-
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ver de voorgelichte dit als helpend ervaart. Helpend gedrag maakt
de voorlichter aantrekkelijk, en de voorlichtingsrelatie een sociaal
beïnvloedingsproces.
e.

Het effect van de context
Voorlichting maakt deel uit van een pakket waarin ook andere

diensten of taken zijn opgenomen en is zo invloedrijker dan men zou
menen als zij 'op zich' beschouwd zou worden. Niet altijd is de combinatie een voordeel, zoals ook Van den Ban suggereert.
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Als een

voorlichter naast het geven van voorlichting nog allerlei regelingen
moet toepassen of zelfs ten opzichte van de voorgelichte een controlerende taak heeft, komt dat zijn informatieve funktie niet ten goede: zijn werk raakt versnipperd en de vertrouwensrelatie met de
voorgelichte kan gevaar lopen. Maar er zitten ook positieve kanten
aan de combinatie, op grond waarvan de voorlichting potentie kan
krijgen. Dit kunnen we aldus verklaren.
De bottle-neck bij veel voorlichting is vaak niet dat de voorgelichte niets wil weten van de kennis die de voorlichter te bieden
heeft, maar dat hij geen mogelijkheden ziet en ook niet heeft, deze
kennis toe te passen. Als het toepasssingsperspectief ontbreekt heeft
het voor hem weinig zin zich met een voorlichter af te vragen hoe
zijn probleem precies in elkaar steekt, welke oplossingen er theoretisch bestaan, etc. Tot op zeker hoogte geldt dat men zich pas problemen stelt en pas denkt in termen van probleemoplossing in het
licht van de mogelijkheden die er zijn en die men ziet!
Voorlichting

ontleent mijns inziens haar betekenis vaak aan

deze context van oplossingen en is op deze wijze effectief. Zouden
we in ons denken over het effect van voorlichting dit alles vergeten
en slechts in puur-communicatieve termen blijven spreken, dan doen
we geen recht aan de werkelijkheid. Inderdaad, de zender

(voorlich-

ter) verspreidt een boodschap die bij de ontvanger (de voorgelichte)
op weerstanden of onverschilligheid kan stuiten, maar door andere
(beleidsmaatregelen kunnen de condities voor ontvangst aanzienlijk
worden verbeterd. Ik denk aan vergrote materiële mogelijkheden, zoals
subsidies, waardoor bepaalde oplossingen niet meer 'theorie' zijn,
en voorlichting daarover dus interessant wordt. Ik denk aan meer
zeggingsmacht bij inspraakprocessen, zodat de deelnemers er eerder
de zin van inzien en de voorlichting met meer belangstelling tegemoet
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treden. Of aan sociale steun bij bijvoorbeeld vermageringspogingen
(het organiseren van groepen) waardoor er enig perspectief voor de
poging wordt geschapen en voorlichting over voedingsgedrag toegepast
kan worden, met kans op succes.
De context van voorlichting kan dus voorlichting werkbaar maken;
daarin liggen de condities voor het nuttig gebruik van voorlichting
en daarmee voor het effect ervan. Er is echter nog een andere wijze
waarop de context van belang kan zijn, dan hier is aangegeven. De
context kan niet alleen 'mogelijk maken' maar ook 'dwingen'. Gastarbeiders moeten zich bijvoorbeeld houden aan allerlei bepalingen
die voor hen moeilijk te doorzien zijn. Voorlichting is voor hen
een noodzakelijkheid

om door het Nederlandse leven te gaan. Of:

bloemenkwekers zijn met elkaar in een felle concurrentiestrijd. Zij
moeten zich op de hoogte stellen van de meest geavanceerde nieuwigheden willen zij aan de concurrentie het hoofd kunnen bieden. Dan
is voorlichting

geen vrijblijvende aangelegenheid meer maar pure

noodzaak.
We zagen dat er tenminste vijf wegen zijn waarlangs aannnemelijk
gemaakt kan worden dat voorlichting kan 'werken'. Ongetwijfeld zijn
er meer, maar deze leken me het belangrijkst. Natuurlijk moeten we
daarbij niet aan grote veranderingen denken, aan mentale aardverschuivingen of een spectaculair verschil in gedrag, tenminste niet
op de eerste plaats. Ook kleine veranderingen kunnen echter interessant zijn. Zo kan iets gezonder gedrag van de gemiddelde Nederlander
de ziekenfondsen al gauw een miljoen schelen. Bovendien: andere beïnvloedingspogingen

zijn vaak kostbaarder

(subsidies),

ontmoeten

veel weerstand (bepaalde wettelijke bepalingen), of zijn in ons land
eenvoudig onmogelijk (sommige vormen van directe dwang).

1.3.3.2 Voor- en nadelen van een 'idealistische' definitie
Als tegenhanger van een definitie waarin het element
ding' is opgenomen, springen vooral de

'beïnvloe-

'idealistische' definities

in het oog, die uitgaan van helpend gedrag als het wezenlijke van
voorlichting en alle vormen van beinvloeding uitdrukkelijk uitsluiten. Zo'n idealistische definitie heeft enkele voordelen, zo lijkt
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het. Door de nadruk op het aspect hulpverlening krijgt de wetenschap
die voorlichting bestudeert, de voorlichtingskunde, een gunstig imago. Beïnvloeding, het is al eerder gezegd, staat in een kwade reuk;
daarentegen roept

'hulpverlening' zeer nobele gevoelens op. Aldus

kan deze wetenschap op meer bijval rekenen.
Wellicht

is het bovendien mogelijk dat door het consequente

benadrukken van het aspect

'hulpverlening' er een soort van ethos

ontstaat bij studenten of cursisten, dat lijkt op dat van andere
hulpverleners

(in het vormingswerk, de therapie). Dit ethos van de

'compromisloze hulpverlener' zou in de praktijk kunnen doordringen
en langzamerhand deze praktijk vanzelf meer puur

'client-centered'

maken. Aldus zou er zoiets als een zichzelfverwerkelijkende definitie ontstaan.
Nadeel van een

'idealistische' definitie lijkt me vooral dat

zo het aspect van beïnvloeding in de praktijk van de voorlichting
niet geproblematiseerd wordt, alsof het niet zou bestaan. Wanneer
er sprake is van gerichte beïnvloeding, zou immers de activiteit
voor wie de

'idealistische' definitie aanhangt geen voorlichting

meer mogen heten. Daarmee valt een basis weg van waaruit de praktijk
van de voorlichting kritisch bestudeerd zou kunnen w o r d e n .
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Een tweede nadeel is de dubieuze verstandhouding tussen de een
'idealistische' definitie hanterende wetenschap en de 'beïnvloedende'
praktijk. Het aantal bedenkingen tegen een sociale wetenschap als
de voorlichtingskunde

('abstract gepraat', 'men weet zelf niet waar-

over men het heeft',

'de meeste wetenschappelijke resultaten zijn

vanzelfsprekend') kan met één uitgebreid worden: 'tekort aan realiteitszin' .
Beide nadelen samenvattend kom ik tot de slotsom dat men met
een

'idealistische' definitie moeilijker zal komen tot wat ik wil

noemen een 'kritische verstandhouding' met de de praktijk; een verstandhouding vanuit een begrip waar het in de praktijk om gaat, kritisch omdat men zowel de 'sturende' bedoelingen als de daarbij gekozen methodieken in de discussie wil betrekken. Ik kom daar in de
volgende paragraaf op terug.
Het zal al wel duidelijk zijn dat ik aan de nadelen van een
definitie die het beïnvloedingsaspect uitsluit meer betekenis hecht
dan aan de voordelen. Het laatst genoemde voordeel, de omvorming
van de praktijk via de binnenstromende van het hulpverleningsethos
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voorziene nieuwkomers, lijkt me bijvoorbeeld zeer twijfelachtig. De
nieuwkomer, hoe goed ook opgeleid,

staat altijd vrij zwak, al was

het alleen door gemis aan ervaring in het betreffende veld van voorlichting. Mijn indruk is dat veel hulpverleningsidealisme een geduchte knauw krijgt als eenmaal de confrontatie met de praktijk aangevangen is. Enige getuigenissen kunnen dit illustreren.
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Het zou

een zaak van (nuttig) onderzoek zijn hier meer helderheid over te
krijgen.
Het wordt tijd om een veronderstelling aan te stippen, die aan
bovenstaande

ten grondslag ligt: voorlichtingsorganisaties

plegen

te sturen. Deze veronderstelling zou eigenlijk empirisch hard gemaakt
moeten worden, door onderzoek naar de officiële en zeker ook naar
de meer verborgen doelstellingen van voorlichtingsorganisaties, hoe
moeilijk dit laatste misschien ook is. Dergelijk onderzoek is mij
niet bekend, zodat ik terug moet vallen op theoretisch en op grond
van gezond verstand levende vermoedens. Ik wil hier geen zware discussie over beginnen, enkel aangeven wat de bronnen zijn van mijn
vermoedens. Op de eerste plaats denk ik dat er veel waars schuilt
in wat de theoretici uit de beïnvloedingsschool opmerken: bij alle
communicatie gaat het meer of minder direct om het beïnvloeden van
het denken en doen van de ander. Beïnvloeding is geen 'speciale categorie' maar eigen aan alle menselijke communicatie, als een onvermijdelijk resultaat èn als een niet te negeren i n t e n t i e .
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Het b i j -

zondere aan voorlichting is slechts een accent-verschil. De intentie
is meer vooropgezet en explicieter.
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Meer op macro-niveau kunnen we het volgende signaleren. Bij
voorlichting bestaan er sturende mogelijkheden, we zagen dit in de
vorige sub-paragraaf. Nu lijkt het mij moeilijk te verklaren waarom
deze mogelijkheden niet gebruikt zouden worden. Dit zou alleen zo
zijn wanneer er geen belangen op het spel zouden staan. Dit lijkt
mij echter moeilijk voor te stellen. Zelfs bij de voorlichting op
instingatie van de overheid (een groot deel van de totale voorlichting) is belangenvrijheid een fictie. Een overheid moet een beleid
formuleren en pogen dit uit te voeren, waarbij voorlichting een van
de instrumenten is. Het zou slecht beleid genoemd kunnen worden als
ze dit instrument terzijde zou laten liggen en zich beperken tot
meer dwingende maatregelen als wettelijke bepalingen of subsidies.
Men heeft gezag gekregen om het te g e b r u i k e n .
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Toch mogen we de ogen niet sluiten voor de realiteit. Naast
het feit dat bepaalde voorlichtingsbureaus geen sturende bedoelingen
hebben, omdat ze tegen betaling voorlichten, is sturing bij andere
diensten toch altijd maar betrekkelijk,

omdat voorlichting zich

moeilijk laat programmeren en controleren. Dat geldt zeker voor de
in beslotenheid gevoerde tweegesprekken, waarbij de partners elkaar
ook persoonlijk hebben leren kennen. Zonder het vertrouwen dat een
voorlichter moet winnen kan hij niet vruchtbaar werken, maar dit
impliceert veelal ook dat de voorlichter zich werkelijk moet bekommeren om de problemen aan de kant van de voorgelichte en deze problemen centraal moet stellen. Een scherpe selectie in de problemen,
'deze zijn wel beleidsrelevant maar die niet', is dan niet erg gemakkelijk en een voorlichtingsdienst zal het werk van de voorlichter
ook niet sterk kunnen controleren, noch zal zo'n dienst dit vanwege
de noodzaak van die vertrouwensrelatie willen.
Ik ga er dus weliswaar vanuit dat er meestal een sturende bedoeling in het spel is, maar zeg tegelijk dat vanwege de vrijheid
van de voorlichter, de daadwerkelijke sturing nogal zal variëren.
En veelal zal de sturing bestaan uit het bevorderen van een bepaald
algemeen belang door het versterken van een bepaald individueel belang.

1.3.3.3

Beïnvloeding door of versus helpend gedrag

Kan beïnvloeding samengaan met helpend gedrag? Daar lijkt iets
tegenstrijdigs in te zitten. Toch zijn we er aan gewend om helpend
gedrag te aanvaarden in een context die hulp-vreemd is, waar zelfs
sprake is van dwang. Ik doel op ons onderwijsstelsel, gebaseerd op
de leerplicht van de leerling. Velen zullen desondanks het onderwijzen als helpend gedrag b e s c h o u w e n .
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Op grond van wat hierboven gezegd is zal het niemand verbazen
dat ik helpend gedrag als een belangrijk onderdeel van de communicatieve beïnvloedingspoging in de voorlichting zie. Zonder te helpen
komt men niet ver. Communicatie die gebaseerd is op overreding heeft
meestal geen succes op wat langere termijn. Communicatie die als
bedreiging opgevat kan worden ('als

jij niet dit, dan wij dat') heeft

pas effect als die bedreiging geëffectueerd kan worden. Soms bestaat
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die mogelijkheid inderdaad, vooral als de voorlichtingszaak gekoppeld is aan een andere waardevolle dienstverlening. Een tandarts
kan een particuliere patiënt hulp weigeren als deze zijn gebit niet
schoon houdt. Zijn voorlichting kan gepaard gaan met een bedreiging:
als de volgende keer

Maar de meeste voorlichters zitten niet

in een dergelijke vanuit beïnvloedingsoogpunt gunstige situatie.
Dan resten enige andere mogelijkheden. Ik noemde al de gerichte
aandacht. Selectieve hulp als vorm van beïnvloeding. Ook noemde ik
de hulp als relatievormend, waardoor er, door het waardevolle van
de relatie, een beïnvloedingsmarge kan ontstaan. Hiermede is de in
de voorlichting onlosmakelijke relatie tussen het helpen en beïnvloeden mijns inziens afdoende geïllustreerd.
Concluderend: helpend gedrag is zeker niet vreemd aan beïnvloeding. Een definitie kan dus beide bevatten. Daarmee is een laatste
obstakel opgeruimd op onze weg naar een definitie van voorlichting,
waarvan mijns inziens, naast het verstrekken van informatie en helpend gedrag ook beïnvloeding deel moet uitmaken. Bij het

laatste

element is uitvoerig stilgestaan. We hebben gezien dat er bij diverse vormen van voorlichting

'sturende' definities bestaan, maar tege-

lijk dat veel 'sturende' opvattingen over voorlichting slechts achter de schermen van idealistische of vage definities te vinden zijn.
We hebben vervolgens gezien dat beïnvloeding via voorlichting kan,
dat het de voorkeur verdient dit beïnvloedingselement dan ook expliciet in de definitie op te nemen en, zoals hierboven gezegd, dat
daarmee helpend gedrag niet uitgesloten is.

1.3.4
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Als een uitvloeisel van het besprokene wil ik nu, zonder omwegen, mijn definitie prijsgeven. Voorlichting in mijn ogen is:
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.
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Nog even enkele kernbegrippen gerecapituleerd.
Helpend gedrag is een bewuste activiteit bedoeld om een ander
iets te verstrekken dat men waardevol voor hem vindt.
Informatie is al datgene dat tot kennis kan leiden. In de voorlichting is deze informatie doorgaans van het empirisch verifieerbare type, bestaat zij ook los van de persoon van de voorlichter
(deze is bemiddelaar) en is zij meestal 'openbaar', beschikbaar voor
iedereen.
Toegevoegd

is

'vooruitlopend

op' om te benadrukken dat het

overdragen van informatie weliswaar de centrale activiteit in een
voorlichtingsrelatie is maar dat andere activiteiten, die dit verstrekken kunnen bevorderen, activiteiten die gericht zijn op de opbouw van een relatie, het verkennen van informatieve behoeften e.d.,
evenzo tot voorlichting gerekend mogen worden, mits hun ondersteunende funktie maar duideljk is.
Het woord

'beïnvloeden' is om misverstanden te vermijden uit

de definitie gelaten. Met het laatste onderdeel van de definitie is
beoogd voorlichting als een beleidsinstrument te kenmerken.
Deze definitie vormt het uitgangspunt voor dit boek.
Eén kanttekening moet ik echter daarbij nog maken. Het begrip
'voorlichting' is in de definitie opgevat in de betekenis van 'voorlichting

geven'. Er is echter een andere betekenis mogelijk, en

noodzakelijk, omdat in het gehele voorlichtingsgebeuren de activiteit van de voorlichter voorafgaat aan of een gevolg is van de activiteit van de voorgelichte: het Voorlichting vragen, van voorlichting profiteren, voorlichting gebruiken vormt de andere pool van
het voorlichtingsgebeuren, en men kan deze pool mijns inziens evengoed als uitgangspunt nemen als de

'zenderpool*. Voorlichting is

dus ook één van de middelen die men kan gebruiken bij het oplossen
van bepaalde problemen, we zullen in de volgende paragraaf zien dat
de voorlichtingskunde

langs deze weg, dus vanuit de voorgelichte,

tot nieuwe vragen kan komen.
Tenslotte, wellicht ten overvloede, nog dit. De definitie heeft
het karakter van een inperking: veel is buitengesloten van 'voorlichting' : Ik noemde therapie en andragogische werkvormen, reclame
en propaganda

(in 1.3.1), verder journalistiek en onderwijs

(in

1.3.2). Hiermee wil ik geenszins suggereren dat voorlichting zich
van deze andere vormen van hulpverlening zou moeten distantiëren,
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zoveel mogelijk op zichzelf zou moeten blijven. Integendeel, ik denk
dat voorlichting zeer wel met deze andere vormen zou kunnen samengaan, en dat zelfs dit contact gezocht zou moeten worden. Maar in
dit samengaan leek het me toch gewenst precies te omschrijven wat
het aspect voorlichting inhoudt, juist om het eigen-aardige ervan
zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen.

1.4
1.4.1

De voorlichtingskunde
§en_schets_van_de_ontwikkeling_
De wetenschap die de voorlichting bestudeert wordt tegenwoordig

meestal de voorlichtingskunde genoemd. Zij heeft in korte tijd een
hoge vlucht genomen (zonder het contact met de praktijk te verliezen)
en kent zelfs al zoiets als een geschiedenis. Ik wil deze in het
kort schetsen, mede omdat daarmee dit boek beter te plaatsen valt.
Mijn gezichtspunt is echter beperkt: de wageningse
1

1

traditie over-

zie ik vrij goed, de diverse aanzetten vanuit andere centra veel
minder. Het beeld dat ontstaat kan daarom sterk gekleurd zijn.
Een belangrijke impuls tot het doen ontstaan van de voorlichtingskunde zijn de theorieën geweest over de verspreiding van vernieuwingen.

8 0

Hier zijn de centrale begrippen: het adoptieproces en

het diffusieproces. Door een inzicht te krijgen in het

'natuurlijk

verloop' van deze processen trachtte men te komen tot (meestal globale) ideeën over hoe men met voorlichting deze processen zou kunnen
beïnvloeden,

i.c. versnellen. In Nederland is een goed voorbeeld

van verricht onderzoek de publicatie van Van den Ban 'Boer en landbouwvoorlichting,
(1963)'.
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de

communicatie

van

nieuwe

landbouwmethoden

Om een voorbeeld van een algemene aanwijzing te geven:

voorlichting via de massamedia is het meest van invloed aan het begin van een adoptieproces, bij het op de hoogte stellen van een vernieuwing. Daarentegen is de persoonlijke voorlichting invloedrijker
in de latere stadia, als men over toepassing gaat beslissen (naast
of beter als aanvulling op de informele contacten tussen de betrokkenen onderling).
Allengs begon men in te zien dat de effectiviteit van de voorlichting niet veel verbeterd kan worden als naast de aandacht voor
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de groep van voorgelichten aandacht voor het functioneren van de
voorlichters

in hun relatie met de voorgelichten achterwege zou

blijven. Dit gaf het sein tot de studie van de voorlichtingsmethoden
en -strategieën, die uitdrukkelijk het predicaat kregen van cliëntgericht (bij de interpersoonlijke voorlichting) of ontvanger-gericht
(bij de voorlichting via de massamedia). Zowel in de opleiding als
in publicaties wordt deze gerichtheid d u i d e l i j k .
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Met name de contacten met de praktijk brachten het inzicht dat
de voorlichtingskunde niet succesvol deze methoden aan de praktijk
zou kunnen overdragen als niet meer aandacht werd besteed aan de
voorlichter in zijn organisatie. Een voorlichter kan wel een aantal
methoden in zijn ransel hebben, hij moet ook de ruimte en het vertrouwen krijgen van zijn organisatie om ze toe te passen. Zo ontstond langzamerhand belangstelling voor wat zich in zo'n voorlichtingsorganisatie afspeelt, voor processen van leidinggeven, van interne besluitvorming, hetgeen zich uitte in nieuw ónderwijs en onderzoek.
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In de ontwikkelingslanden is voorlichting vaak een van de peilers van een beleid van geplande verandering. De doelstelling van
de voorlichting wordt in zo'n geval ontleend aan meer algemene doelstellingen. Men is gaan inzien dat de formulering van voorlichtingsdoelen ook in Nederland in veel gevallen een zaak van hoger beleid
is. Hoe dan die doelstellingen tot stand komen zou onderwerp van
studie moeten zijn. Evenzo: hoe voorlichting zich dan zou moeten
verhouden tot andere beleidsinstrumenten. De wenselijkheid hiervan
is in de voorlichtingskunde uitgesproken, echter onderzoek bestaat
er op dit punt nog niet.
Wie de geschetste ontwikkelingsgang beziet valt iets merkwaardigs op. Er is een duidelijke lijn waar te nemen van het vertrekpunt,
de analyse van de doelgroep, tot de nieuwste opgave, het verkennen
van de wijze waarop het voorlichtingsbeleid tot stand komt. Men is
in steeds wijdere bogen om de voorgelichte heen gaan denken! Men is
de voorlichtingskundigë

condities steeds meer aan de zender-kant

gaan zoeken. Let wel, zonder de ontvanger of de individuele voorlichter uit het oog te verliezen. Het is eerder een verruiming dan
een verplaatsing van de aandacht.
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Met deze beweging is ook verandering gekomen in de steunwetenschappen waarvan de voorlichtingskunde dacht te kunnen profiteren.
In het eerste stadium was dit vooral de sociologie, de theoretisch
getinte communicatiewetenschap en de sociale psychologie. In de fase
van de methoden kwamen daarbij de andragologie, de therapieleer en
de toegepaste communicatieleer. Daarna ontstond de belangstelling
voor de organisatieleer en de planningstheorie. Bij het laatste thema,
hoe voorlichtingsbeleid tot stand komt, zou de bestuurskunde interessant kunnen zijn, of de politicologie.
Ook het karakter van het onderzoek is met deze ontwikkeling
veranderd.

Bij de diffusie- en adoptiestudie betrof het meestal

veldonderzoek, gebaseerd op enquêtes, volgens de gangbare praktijken
van het sociaal-wetenschappelijk o n d e r z o e k .
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Het denken over de

verspreiding van vernieuwingen was overigens toch al bij uitstek
een zaak van onderzoekers, meestal van sociologische

(of ook wel

sociaal-psychologische) herkomst. Anders ligt het bij de methodenleer. Weliswaar valt hier enig experimenteel veldonderzoek te melden,

8 5

maar de meeste ideeën ontstaan toch vanuit onderwijs- en

praktijksituaties. Strategieën en methoden worden aldoende ontwikkeld, en maar zelden tegen alternatieven getest (hetgeen onderzoeksmatig ook erg moeilijk i s ) .

8 6

Wel krijgt, als een onderdeel van een

goede stategie, het evaluatie-onderzoek nieuwe aandacht. Verder groeit
de belangstelling voor actie-onderzoek, tot en met het soort onderzoek dat de voorlichter zelf kan h a n t e r e n .
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Dit actie-onderzoek is

ook een peiler van de studie naar de voorlichter in zijn organisatie.
Vermeldenswaard is de impliciete veronderstelling die aan de
geschetste ontwikkeling ten grondslag ligt: de voorlichting is het
werkterrein van voorlichtingsorganisaties. Hierin zit een element
Van realisme. Het is ook voor een toegepaste wetenschap maar al te
gemakkelijk studie te maken
of

nauwelijks

bestaat. De

met het oog op een praktijk die niet
aard van de activiteit

voorlichting

(=hulpverlening) leent zich daar zeker toe; idealistische opvattingen
van voorlichting zonder praktische pendant kunnen daar snel uit ontspruiten. Door de voorlichtingsorganisaties erin te betrekken moet
blijken hoe vaak dit idealisme conflicteert met het feitelijke beleid. De confrontatie is in tenminste twee opzichten zinnig. Men
gaat het 'probleem voorlichting' ruimer en scherper zien (met inbegrip van de component beïnvloeding) en men komt eerder tot een reële
kritische reflectie op de praktijk van de voorlichting.
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Aldus is een wetenschap ontstaan die zich ten opzichte van de
praktijk kan opstellen Vanuit een wat ik eerder al noemde kritische
verstandhouding.

Een verstandhouding vanuit het kunnen

aanbieden

van werkzame methoden en begrip voor de organisatorische

context

van het voorlichtingswerk. Beide vormen noodzakelijk elementen in
het aanbod van de voorlichtingskunde, zonder welke de practicus dit
aanbod niet zal aanvaarden. Maar de verstandhouding moet er niet
toe leiden dat de wetenschap een duplicaat wordt van de praktijk in
die zin dat de doelen van voorlichting zowel als de gekozen methoden
als een gegeven wordt aanvaardt. Er moet ruimte zijn voor kritiek.
Over de kritische taak van de voorlichtingskunde wil ik graag het
volgende zeggen.
De basis voor een kritische verstandhouding ligt mijns inziens
in het feit dat de voorlichtingskunde, zoals elke toegepaste wetenschap, een dubbele verantwoordelijkheid heeft: enerzijds moet zij
een practisch werkterrein tot ontwikkeling brengen, de effectiviteit
en de efficiëntie van de voorlichting vergroten; en anderzijds moet
zij bevorderen dat de voorlichting de maatschappij ten goede komt.
Zij moet niet alleen trachten te bereiken dat de rationaliteit van
het voorlichtingswerk op zich groter wordt (in bijvoorbeeld een geschikte media-keuze of een tijdsbesparend media-gebruik) maar dat
er ook een grotere rationaliteit optreedt in het denken over de doelen van voorlichting, het inzetten van voorlichting voor bepaalde
groepen of problemen, en de maatschappelijke consequenties van een
bepaald gebruik van middelen. Uiteraard zullen de meningen over een
gewenste maatschappelijke ontwikkeling en hoe deze met voorlichting
te ondersteunen is tussen de beoefenaren van deze wetenschap verschillen. Het resultaat kan niet anders dan heterogeen zijn. Dit ontslaat
de individuele wetenschapper echter geenszins van de plicht van de
eigen principes werk te maken en te pogen de praktijk in een voor
hem of haar verantwoorde richting te stimuleren.
De keuzes die men als voorlichtingskundige moet maken betreffen
onder andere het al dan niet contact leggen met bepaalde voorlichtingsorganisaties

en wat de gevolgde werkwijze bij een positieve

beslissing dan zal zijn. Men kan zich laten dwingen in het gebied
van de eerstgenoemde rationaliteit: als een communicatiespecialist
die alle vragen op methodisch-technisch gebied tot de zijne rekent,
ongeacht wefcke doelstelling erachter steekt. Men kan ook, in het
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verlengde van een methodisch aanbod, op het andere rationaliteitsniveau willen problematiseren. Daardoor kan men het verantwoordelijkheidsbesef voor het kiezen van bepaalde doelen, doelgroepen, of methoden stimuleren en bevorderen dat de beïnvloedingspotentie

van

voorlichting de maatschappij ten goede komt. Men overschatte daarbij
de eigen invloed niet. Voor iemand die beleidsbeslissingen moet nemen is het vaak weinig interessant te weten welke maatschappelijke
ontwikkelingen

een individuele wetenschapper wel of niet gewenst

vindt. Hij moet rekening houden met grote en machtige politiek-georgani seerde groeperingen.
Deze publicatie past in de hierboven grof geschetste ontwikkelingsgang van de voorlichtingskunde. Het zwaartepunt zal (nog steeds)
bij de methoden komen te liggen, omdat ik meen dat de voorlichtingskunde op dat punt veel kan en moet bijdragen tot de praktijk van de
massacommunicatieve

voorlichting

(de hoofdstukken 5 en verder).

Maar ook de organisatorische context en het formuleren van hogere
doelen krijgen aandacht (hoofdstuk 4 ) . Ik zal proberen aan te tonen
dat hogere voorlichtingsdoelen systematisch aangepakt kunnen worden
en niet

'zomaar' een uitvloeisel zijn van een algemeen beleid met

een (extra) scheutje ethiek. Tezeer wordt het ethische probleem gezien als het toepassen van bestaande persoonlijke waarden en normen
in concrete voorlichtingssituaties. Te weinig wordt de nadruk gelegd
juist op hoe bruikbare waarden en normen gevormd kunnen worden in
de praktijk van de voorlichting zelf. Ik meen dat juist als men accepteert dat voorlichting beïnvloeding inhoudt deze nadruk op zijn
plaats is.
Hoe nu voorlichtingskunde

ingepast moet worden in het 'acade-

mische kaartsysteem' is nog steeds onduidelijk en dit zal wellicht
zo blijven. Het is zeker verdedigbaar voorlichtingskunde te beschouwen als een specialisme binnen de andragologie. Anderzijds is ook
de communicatiewetenschap een logisch tehuis. De voorlichtingskunde
komt dan naast de reclame- en propagandaleer of de leer van de P.R.
te staan als een van de op toepassing gerichte specialismen. Er is
volgens mij noch vanuit de andragologie, noch vanuit de communicatiewetenschap reden om de voorlichtingskunde
als behorende tot haar domein.

exclusief te claimen
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1.4.2

Het_gebruikersgersgectief

De voorlichtingskunde is in haar denken gericht op voorlichtingsorganisaties. Dit ié echter een eenzijdige kijk op de zaak.
Het voor 1 ichtingsgebeuren is immers, zoals we aan het slot van de
vorige paragraaf zagen, van twee kanten te benaderen: vanuit de
voorlichter, maar ook vanuit degene die zich zou willen laten voorlichten. Vatten we voorlichting op als een communicatieproces dan
ligt het uitgangspunt bij voorlichting geven bij de zender en bij
voorlichting vragen bij de ontvanger. Deze ontvanger is dan wel heel
anders te zien dan de 'ontvanger-gerichte' strategieën die we eerder
noemden en: hij is geen object van voorlichting maar een handelend
subject, die voorlichting wil gebruiken. De kwestie is dus wat hij
met de voorlichting doet in plaats van andersom, wat de voorlichter
met hem doet. Waar kan hij bijvoorbeeld bruikbare voorlichting vinden en hoe kan hij daarvan het best profiteren? Wij als ontvangers
hebben ook een voorlichtingsprobleem! De vragen die men dienaangaande zou kunnen stellen (het is maar een willekeurige greep) zijn:
a. Hoe komen we ertoe ons vragen te stellen die door middel van
voorlichting oplosbaar zijn? Hoe komen deze vragen tot stand, welke
rol spelen onze contacten met anderen daarin? Kunnen vragen dan weer
manifest, dan weer latent zijn? In hoeverre gaat de stelling op dat
mensen zich vragen stellen in het licht van gepercipieerde oplossingen? Dit wil zeggen: bestaan er ook vragen als de oplossingen buiten
zicht zijn?
b . Wat is een voorlichtingsvraag? De vraag naar het einde der tijden
behoort hier waarschijnlijk niet toe, maar wat dan wel? Moet het om
'praktische' vragen gaan? (Houttuyn P i e p e r ) .

8 8

Wat zijn dat? Welke

vragen zijn überhaupt met het aanbod van de voorlichting te beantwoorden en voor welke vragen moeten we elders zijn? Hoe moeten vragen geformuleerd worden willen ze oplosbaar zijn?
c. Wat voor voorlichting is bij bepaalde vragen beschikbaar?
Bij sommige vragen lijkt veel informatie voorhanden, bij andere weinig. Hoe valt dit te verklaren? Men kan hier een kritische noot aan
toevoegen: is het niet zo dat we bij belangrijke vragen met lege
handen staan, ondanks dat de informatie ergens (maar onbereikbaar)
aanwezig is, terwijl we op andere punten overvoerd worden? Verder:
in welke vorm is informatie beschikbaar? Het maakt nogal verschil
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of we ons kunnen bedienen van persoonlijke voorlichting dan wel van
een folder. Waaruit bestaat dit verschil precies? Tenslotte: wat is
de rol van de 'informele voorlichting', tussen bekenden, versus de
geïnstitutioneerde?

Is dit onderscheid zinvol? Moet de 'informele

voorlichting' niet nader bestudeerd worden als belangrijke kennisbron?
d. Wat is de kwaliteit van het voorlichtingsaanbod? Kwaliteit hier
te verstaan

in consumenten-termen:

in hoeverre is de informatie

bruikbaar, dat wil zeggen toegesneden op onze vraag, begrijpelijk,
en wat zijn de k o s t e n ?
lichtingsmateriaal
pen.

9 0
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De Consumentenbond heeft al wel eens voor-

aan een

'vergelijkend warenonderzoek' onderwor-

Hoe zou dit het best kunnen geschieden? Een heel andere vraag

in dit verband: vanuit welke (sturende) doelstelling wordt ons het
materiaal

gepresenteerd? Niet

altijd

is deze doelstelling

goed

zichtbaar. Kritisch onderzoek kan de versluiering proberen weg te
nemen.
e. Hoe kan het aanbod gehanteerd worden? Hoe moeten we de soms tegenstrijdige informatie van verschillende voorlichtingsorganisaties
combineren? Waar zijn er centra waar informatie gevonden, vergeleken
en besproken

kan worden,

zoals bijvoorbeeld

consumentenwinkels,

milieuwinkels? Hoe bewaren we voorlichtingsmateriaal zodanig dat we
er later nog profijt van kunnen hebben (eenvoudige vormen van documentatie ) ?
Dit zijn enige vragen die vanuit de gebruiker van voorlichting
gesteld kunnen worden. Zij zijn niet zomaar interessant maar kunnen
gebruikt worden in onderwijs- e\n vormingssituaties waar het er om
gaat de mondigheid of zelfstandigheid van de betrokkenen te bevorderen. Meer en meer ligt daar de nadruk niet op het overdragen van
kennis maar op het vergrotenxvap wat Thayer

'eductie' noemt: het

vermogen om die informatie te verwerven en te verwerken die men nodig h e e f t .
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Een van de informatiebronnen is dan de^voorlichting.

Ook om een andere reden zijn\bovenstaande vragen van betekenis.
Een deel van de voorlichting zal in de nabije toekomst waarschijnlijk gaan bestaan uit het beschikbaar stellen van informatie die
electronisch

'afroepbaar' is (Viditel, Teletext). Bij een dergelijk

voorlichtingsgebeuren
vanger/voorgelichte,

ligt het initiatief in hoge mate bij de ontal kan deze natuurlijk de door de voorlich-

tingsorganisatie aangebrachte selectie in informatie niet ongedaan
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maken. Hoe men met deze mogelijkheden het best kan omspringen is
technisch uitstekend, maar voorlichtingskundig nog nauwelijks opgelost. Vanuit de 'omgekeerde denkrichting', vanuit de informatievrager dus, zal men eerder dit probleem aanpakken. Het gepresenteerde
rijtje kan daarbij enkele hints geven.
Overigens is deze benadering vanuit de voorgelichte niet strikt
te scheiden van de traditionele benadering. Zo bieden de diffusiestudies wel degelijk inzicht in hoe individuen verschillende voorlichtingsbronnen gebruiken. Bovendien: veel van de hierboven gestelde vragen zijn ook voor de voorlichter wel interessant. Dit betekent
niet dat dus de nieuwe aanpak overbodig is: de vragen kunnen ook in
de traditionele benadering gesteld worden, maar genieten in dit kader vaak niet de hoogste prioriteit. Ze komen (in hun onderling verband) veel beter tot hun recht als we consequent binnen het 'gebruikersperspectief' te werk gaan.
De voorlichtingskunde is gestart bij de ontvanger (het adoptieen diffusie-onderzoek), en komt, op een ander wijze, hier weer op
terug, als het

'gebruikersperspectief' weerklank vindt. Beide uit-

einden van de ontwikkeling zijn in deze publicatie echter afwezig.
De diffusie- en adoptietheorie vanwege
praktische bezwaren

allerlei theoretische en

(o.a. zijn de aanwijzingen meestal al te glo-

baal om er veel houvast aan te hebben). Het

'gebruikersperspectief'

omdat de ideeën daarover in een al te pril stadium verkeren. Toch
zal het woord 'ontvanger' hier vaak klinken. Het contact met de ontvanger is een van de uitgangspunten van het in hoofdstuk 3 te presenteren werkplan.
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HOOFDSTUK 2

2.1

MASSACOMMUNICATIE

Inleiding
In hoofdstuk 1 schetste ik het algemene voorlichtingskundige ka-

der en gaf ik een definitie van voorlichting. Dit hoofdstuk preciseert het werkterrein waartoe ik me wil beperken: de voorlichting
via de massamedia, ofwel de massamediale voorlichting.
Opnieuw zal ik beginnen met een begripsomschrijving en zal ik
enige gedachten wijden aan de wetenschap die bij dit begrip past:
de massacommunicatiewetenschap. Maar ongelijk aan het vorige hoofdstuk zal ik daarbij niet of nauwelijks problematiseren en meer beschrijvenderwijze datgene noteren, wat voor een goed verstaan van
de volgende hoofdstukken van belang kan zijn. Ik heb hier nu eenmaal als thuisbasis voor de voorlichtingskunde gekozen en niet voor
de communicatiewetenschap.
Elke vernauwing van het blikveld heeft zijn bedenkelijke kanten.
Ook de beperking tot de massacommunicatie kan met recht aangevochten
worden. Immers, is het niet juist zo, dat in de praktijk van de voorlichting doorgaans de combinatie van massacommunicatieve

en niet-

massacommunicatieve voorlichtingsmiddelen het meest succesvol

is?

9 2

Moeten we de massamedia dan toch weer terugplaatsen in hun geïsoleerde positie? Dat lijkt de klok terugdraaien.
Deze kritiek bevat veel waars. Toch blijft mijns inziens onverlet
dat elk voorlichtingsmiddel

op zich duchtig verkend moet worden

vooraleer men dit medium goed kan inpassen in een breder actieplan.
Ook massacommunicatie

heeft haar specifieke eigenschappen. Ik wil

deze in een aparte sub-paragraaf

(2.4.3) aan de orde stellen. In

hoofdstuk 5 wil ik ingaan op de zogenaamde multi-mediale aanpak bij
voorlichting. Daarmee hoop ik enigszins aan het gestelde bezwaar
tegemoet te komen.
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2.2

De definitie van massacommunicatie
Massacommunicatie

is communicatie. Laten we eerst deze term be-

zien. We kunnen ons daarbij laten leiden door Stappers, die veel
werk gemaakt heeft van een precieze definitie van

'communicatie'
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Als ik wat schrijf en U het geschrevene in U opneemt zijn er in
de terminologie van Stappers twee processen gaande: een communicatieproces en een informatieproces.
Een communicatieproces is een proces 'waarbij iemand de bedoeling
heeft een ander aan informatie te h e l p e n ' .
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Deze definitie is van

het zogenaamde intentionele type: het gaat om een bewuste poging,
of zoals Stappers zegt, een

'offerte'. Een communicatieproces kan

bijgevolg geslaagd of niet geslaagd zijn. Als U deze paragraaf had
overgeslagen,

bijvoorbeeld vanwege üw afkeer van definities, was

mijn communicatiepoging niet geslaagd geweest.
Bij een informatieproces neemt de zo te noemen ontvanger een informatiebron waar en wint hier een bepaalde kennis of informatie
uit. Die informatiebron kan als een boodschap bedoeld zijn, maar
dat hoeft niet. We kunnen ook anders kennis opdoen, bijvoorbeeld
als we dpor de natuur wandelen en zien wat voor bomen en planten
ons pad omgeven (tenzij ze speciaal voor ons geplant zijn, opdat we
ze zouden opmerken). Of als we een bliksemschicht zien en wellicht
daarop besluiten snel naar huis terug te keren. We zouden hier van
een onbedoelde informatiebron kunnen spreken terwijl het bij informatieprocessen als gevolg van het aanbieden van een boodschap per
definitie om bedoelde informatiebronnen gaat. Overigens, ook in een
gesprek is niet alle informatie het gevolg van communicatie. Ik kom
hierop terug.
Een gesprek is te beschouwen als een reeks van elkaar overlappende
communicatie- en informatieprocessen, waarbij de partners regelmatig
van rol wisselen: dan zijn ze zender, dan ontvanger. Wanneer een
communicatieproces gevólgd wordt door een informatieproces, waarbij
de boodschap informatiebron wórdt, kunnen we in termen van Stappers
spreken van een communicatiegebeuren.
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Enigszins verwarrend in het

gebruik is het onderscheid tussen communicatieproces en communicatiegebeuren wel.
In een gesprek laten we ons als ontvanger beïnvloeden door zowel
de boodschappen van de ander als door de informatie die de ander

51

onbedoeld

'afgeeft'. Met name non-verbale elementen zijn dan van

betekenis, de houding, gebaren, mimiek, non-verbale aspecten van
de taaluiting, zoals timbre, toonhoogte, dynamiek.
Dit onderscheid is ook praktisch van belang en wordt door gesprekspartners daadwerkelijk gehanteerd.

Ieder weet dat een ander

ongeloofwaardig overkomt als zijn boodschappen niet in overeenstemming zijn met de onbedoeld verstrekte informatie. We gebruiken de
onbedoelde 'expressies' als een check op de bedoelde. Dit, omdat we
wel weten dat de ander zich graag in een gunstig daglicht stelt,
een positieve indruk wil wekken. Goffman heeft erop gewezen dat dit
spel verder gespeeld kan worden door het verzenden van gemaskeerde
boodschappen, boodschappen die schijnbaar spontaan zijn, louter informatiebron l i j k e n .
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Zo wordt de ander op een dwaalspoor gebracht

en vormt zich een beeld dat gemanipuleerd is. De ontvanger zal echter vaak het gevoel krijgen dat er aan spontane aspecten getornd
wordt en op zoek gaan naar andere, niet-gemanipuleerde informatiebronnen. Uiteraard spelen deze processen ook in de massacommunicatie;
denk aan de presentatie op TV van politieke kopstukken. Wat zij zeggen moeten zij ook uitstralen.
Als we zeggen dat communicatie een poging is, volgt daaruit automatisch dat het communicatieproces eenzijdig kan zijn. Wederkerigheid
kan dus niet als een eigenschap gelden. Daarmee vervallen ook allerlei andere betekenissen, die men wel aan communicatie verbindt: communicatie als gemeenschapsvormend, éénmakend. Nu weten we natuurlijk
wel dat communicatie
bedreigingen

ruzie kan oproepen, en dat verdachtmakingen,

of beledigingen evenzeer tot communicatie horen als

een verbroederend gesprek. Anderzijds kunnen we er niet omheen dat
het vestigen van meer onderling begrip, zonder welk geen samenwerking mogelijk is, en van een bepaalde overeenstemming van de benadering van de werkelijkheid,

een basis-functie van communicatie is.

'Those who can communicate can share another's experiences, define
situations

simularly and act together as an unit'

(Shibutani).
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Dat een 'technische' definitie van communicatie hieraan voorbijgaat
kan als een serieus bezwaar beschouwd worden. Begrijp me goed, een
definitie a la Stappers sluit dit alles niet uit, maar wat men de
basis-functie van communicatie kan noemen komt zo wel, in Stappers
eigen woorden,

'op de tweede plaats aan de o r d e ' .
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Nog een ander mogelijk bezwaar moet ik aanstippen. Stappers stelt:
'Wij spreken alleen van "informatie" wanneer de inwerking bij de
ontvangende instantie leidt tot k e n n i s ' .
inwerking'.
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Het gaat om

'cognitieve

Nu is dit waarschijnlijk een beperking die Stappers

zelf ook niet bedoelt. Immers elders stelt hij dat wat de zender
via de boodschap wil overbrengen
kan z i j n .

1 0 1

'gedachten, gevoelens en kennis'

De affectieve inwerking hoort er dus wèl b i j . Maar het

valt niet te loochenen dat het woord 'informatie', en de uitleg van
Stappers daarbij, volop aanleiding vormt voor de 'enge' opvatting
van informatie.
Ik vind dat voorlichting gericht is op informatie-overdracht en
op het doen ontstaan van kennis. Echter, dit betekent niet dat houdingen of gevoelens geen rol zouden spelen. Daar liggen juist belangrijke voorwaarden voor succesvolle informatie-pogingen. Het beste
lijkt me om in de definitie van 'communicatie' het woord

'informatie'

te laten staan maar hiertoe dan ook gevoelsinformatie te rekenen en
niet alleen datgene 'wat iemand cognitief wint'. 'Informatie' heeft
hier dus een andere betekenis dan in de samenstelling

'informatie-

overdracht' uit hoofdstuk 1. Daar de enge betekenis, hier de brede.
En nog een verschil: daar wat gewonnen kan worden, hier wat feitelijk gewonnen wordt.
Massacommunicatie zou nu gedefinieerd kunnen worden als communicatie, niet naar individuele personen of naar groepen, maar naar
een ' m a s s a ' .
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Een dergelijke definitie ligt misschien voor de hand,

maar enig doordenken leert ons dat aldus grote problemen ontstaan.
Op de eerste plaats is moeilijk af te bakenen wanneer we over een
'massa' zouden kunnen gaan spreken. Moet het dan om veel mensen gaan,
of om mensen die niet in eikaars nabijheid verkeren, of die niet georganiseerd zijn? En wat noemen we dan
een publiek

'verspreid', of

'veel', wanneer noemen we

'niet-georganiseerd'?

Overeenstemming

lijkt hier ver te zoeken. Op de tweede plaats is het de vraag of
het begrip 'massacommunicatie' niet tezeer beladen is met betekenissen, die ook gevonden worden in samenstellingen als de 'massamens'
de

'massamaatschappij', of de

'massacultuur'.

'Massa' heeft hier

een ongunstige bijbetekenis, die wellicht op haar plaats is in sommige vormen van massacommunicatie, het commerciële popgebeuren b i j voorbeeld,

maar toch geenszins representatief kan zijn voor alle
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massacommunicatie. Wat voor vervlakking ontstaat er door het weerbericht? De pejoratieve lading van 'massa' wordt ondersteund door de
letterlijke betekenis ervan:

'een ongeordende hoeveelheid van een

stof'. Als verzamejfing van eenlingen zijn mensen kwetsbaar, vatbaar
voor (kwade) invloeden van bovenaf. Echter, de maatschappij bestaat
niet uit een

'sandheap of disconnected particles of h u m a n i t y ' .

103

Mensen leven veelal in groepen, waar de boodschappen van de media
bediscussieerd kunnen worden en waar belangstelling voor bepaalde
typen van boodschappen wordt gewekt. In deze voorstelling zijn mensen weerbaarder tegen de binnendringende media. Opvallend is, dat
de laatste jaren weer vaker gerefereerd wordt aan een
publieksbeeld,

'atomisch'

o.a. door de vaststelling dat het publiek vaak pas-

sief op het aanbod r e a g e e r t .
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Veel juister lijkt me, gezien dit alles, het begrip 'massa' niet
te koppelen aan het publiek, maar aan de zender of aan het type
boodschap dat bij massacommunicatie in het geding is. Eigen aan massacommunicatie

is dat de zender bij het versturen van de boodschap

niemand bij voorbaat van ontvangst uitsluit. In principe kan iedereen bijgevolg ontvanger zijn. 'Massa' betekent dus zoiets als 'openbaar'. Massacommunicatie is openbare communicatie en massamedia zijn
media die zich hiertoe l e n e n .

1 0 5

De gekozen omschrijving heeft enkele interessante

implicaties.

Zo kunnen tot massacommunicatie ook verschijnselen behoren die ver
afstaan van de wereld van de krant, de radio of de televisie, waarmee massacommunicatie meestal wordt vereenzelvigd. De kleding die
iemand verkiest te dragen kan massacommunicatie genoemd worden. Een
'ban-de-bom-speldje' is massacommunicatie. Toneelvoorstellingen zijn
meestal massacommunicatie, evenals openbare lezingen. Zelfs bepaalde
gesprekken kunnen we massacommunicatie noemen, bijvoorbeeld met willekeurige omstanders als we naar een voetbalwedstrijd staan te kijken.
Massacommunicatie behoeft zich dus niet te beperken tot communicatie
via gangbare massamedia.
Een andere implicatie is, dat het aantal ontvangers wel eens erg
gering zou kunnen zijn. Niemand uitsluiten behoeft geenszins te betekenen: iedereen bereiken. De schipbreukeling op zijn eenzame eiland, die een briefje verstuurt aan 'de rest van de wereld' via de
klassieke drijvende fles, is bezig met massacommunicatie, zelfs al
zou de fles na tien meter zinken (communicatie behoeft immers niet
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geslaagd te zijn). De drijvende fles, die wel of niet aanspoelt,
symboliseert tegelijk de zwakte van alle massacommunicatie. De zender kan moeilijk voorspellen of de boodschap aankomt en wat de reacties zullen zijn. Hij werkt altijd meer of minder in het ongewisse.
Achteraf kan hij op grond van de reacties 'bijsturen', maar de eerste poging gaat op goed geluk de lucht in, tenzij hij heeft geprobeerd om een voorschot te krijgen op de reacties van het publiek
(een try-out, of een pretest), dan wel een goed beeld heeft van de
reacties bij soortgelijke boodschappen. Maar ook dan is de onzekerheid slechts te reduceren, niet weg te poetsen.
Er moet nog een andere kanttekening bij de definitie gemaakt worden.
Zij schijnt mij eerder ideaal-typisch dan principieel van aard, dat
wil zeggen: we weten op grond van de definitie beter wat het wezenlijke van massacommunicatie uitmaakt, dan dat we een duidelijke grens
kunnen trekken tussen massacommunicatie en de meer besloten vormen
van communicatie. Niemand uitsluiten is immers een gradueel criterium,
variërend van iedereen willen aanspreken, geïnteresseerd zijn in de
reacties van wie dan ook, tot het gericht zijn op een speciale groep,
slechts geïnteresseerd zijn in haar reacties, daarbij accepterend
dat ook anderen wel kunnen 'meeluisteren'. Daartussen vinden we een
scala van vormen van massacommunicatie, van meer tot minder op specifieke

ontvangst gericht. De gerichtheid kan zo specifiek zijn,

dat de ontvangst door anderen zuiver theoretisch wordt. Bijvoorbeeld
veel ambtelijke stukken zijn in principe openbaar, maar van het recht
op inzage wordt zo zelden gebruik gemaakt dat ze in de praktijk in
een besloten sfeer kunnen functioneren.
Grofweg wil ik, om de hier geconstateerde verschillen aan te duiden, de massacommunicatie verdelen in twee vormen: de 'pure' massacommunicatie en de

'categoriale' massacommunicatie,

zonder dat ik

de beide vormen door eeh duidelijke streep kan scheiden. Massacommunicatie is puur als de zender vrij ongericht (helemaal ongericht
is een fictie) zijn boodschappen verstuurt, categoriaal als de zender
een beperkte doelgroep voor ogen heeft, hoofdzakelijk geïnteresseerd
is in de reacties van een welomschreven categorie. Tot de eerste
vorm zouden we kunnen rekenen een groot deel van de berichtgeving
in de landelijke dagbladpers, de televisie of de radio. Tot de tweede, informatie in de vaktijdschriften of de wijkbladen. Bij de eerste vorm valt moeilijk aan te geven wie niet van het aanbod aan ken-
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nis zou kunnen profiteren, uitgezonderd bijvoorbeeld zeer jeugdigen.
Bij de laatste vorm is dit gemakkelijk. Ik interesseer me niet voor
een tijdschrift over computerkunde en ben ook niet in staat daarvan
veel op te steken. Ik kan me er van op de hoogte stellen, maar deze
mogelijkheid betekent niets voor m i j . Evenmin voel ik me aangesproken als ik een lokaal blaadje uit de wleringermeer inzie. Het is
voor mij niet geschreven en ik besef dat ik 'buitenstaander' ben.
Naarmate de zender meer op specifieke ontvangst uit is hebben we
eerder met categoriale massacommunicatie te doen. Tot aan het punt
dat de ontvangergroep vrijwel vaststaat en hij weet van wie reacties
te verwachten zijn. Dan verlaten we het terrein van de massacommunicatie en komen we bij de besloten vormen van communicatie. Zoals
gezegd is de overgang eerder vloeiend dan abrupt.
Uit het voorgaande kon al blijken: het onderscheid tussen massacommunicatie en interpersoonlijke communicatie voldoet niet. Toneel
dat voor meerdere groepten bedoeld is, en waarvan vooraf niet duidelijk is voor welke precies, is een vorm van massacommunicatie: puur,
bij de bekende repertoire-gezelschappen, al realiseert men zich daar
wel dat niet iedereen bereikt wordt, of categoriaal, bij bijvoorbeeld
vormingstheater, waar meestal op een bepaalde doelgroep gemikt wordt.
De produktie van een toneelstuk is dan ook in'meerdere opzichten
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de produktie van een film. Daarentegen zijn verslagen van bijeenkomsten meestal geen massacommunicatie,
maar ook geen persoonlijke communicatie, waar ik toch denk aan faceto-face

situaties. Hier lijkt de term

'besloten communicatie' op

zijn plaats.
Wat betekent bovenstaande gedachtengang voor de voorlichting? De
voorlichting is een functionele vorm van communicatie, dat wil zeggen dat steeds de eis van effectiviteit en van efficiëntie gesteld
kan worden. Nu is er geen uitgebreide theoretische argumentatie nodig om te beweren dat die voorlichting meer effect sorteert, die
rekening houdt met de te verwachten reacties van de ontvangersgroep.
Dit veronderstelt een bepaalde homogeniteit van deze groep; immers
pas dan kan men afstemmen. Daarvoor moeten we zijn bij de categoriale massacommunicatie. Als ik in het vervolg spreek over massacommunicatieve voorlichting of voorlichting via de massamedia dan zal ik
dan ook vaak verwijzen naar deze vorm van massacommunicatie.
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Om welke media gaat het dan? Waardevolle voorlichtingsmedia zijn
bijvoorbeeld: tijdschriften
aan-huisbladen
doelgroepfilms,

(en zeker de vaktijdschriften), huis-

(bij lokale akties), tentoonstellingen,
video-produkties,

dia-presentaties,

zogenaamde

op

speciale

groepen gericht toneel, brochures en folders met een gerichte verspreiding, e.d. Het zijn deze media, die in hun totaliteit de voorlichting de beste diensten bewijzen. Zij zijn qua verschijningsvorm
niet imposant en ze bezetten maar een bescheiden plaatsje in het
beeld dat men (ook de massacommunicatiewetenschap) van de massamedia
heeft. Daarin overheersen de 'grote' media, die tot de verbeelding
weten te spreken: de televisie, de radio of het dagblad. Zeker, ook
die kunnen Voor de voorlichting interessant zijn, zoals we zullen
zien. Maar voor hun opdringerigheid is hier geen plaats: ze mogen
aansluiten in de rij.
Overigens kunnen de grote media zeer goed gecombineerd

worden

met de kleine. Denk bijvoorbeeld aan Postbus 51, een brede spreiding
ter wille van een uiteindelijk meestal vrij beperkt bereik.

2.3

De

massacommunicatiewetenschap

De massacommunicatie

is zowel naar haar verschijningsvorm

als

naar haar betekenis een dermate opmerkelijk onderdeel van onze cultuur, dat het niet verwonderlijk is dat een speciale wetenschap zich
hier op heeft gericht: de massacommunicatiewetenschap
dere benaming, de p u b l i c i s t i e k .
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of, een an-

Het blijft natuurlijk mogelijk,

en zeker ook zinnig, de massacommunicatie vanuit de sociologie of
de psychologie te bestuderen, of misschien zelfs vanuit de taaiweten
schap, en dit gebeurt ook. Maar door haar systematiek en de veelheid
van studies, is de massacommuhicatiewetenschap voor de op de massamedia gerichte voorlichtingskunde toch de meest aantrekkelijke steun
wetenschap.
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Nu heeft deze wetenschap, zoals zovele sociale wetenschappen,
een tweetal varianten, die op zeer verschillende wijzen voor voorlichtingskundigen van belang zijn. Ik duid ze aan met de termen beschouwelijk en p r a k t i s c h .
staat de massacommunicatie
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De beschouwelijke variant stelt ons in
als verschijnsel te verklaren en te be-
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grijpen. De praktische variant, leert ons hoe we de massamedia als
een instrument ter verandering of beïnvloeding kunnen hanteren. Zij
wil bevorderen dat er met betrekking tot het ingrijpen door middel
van massacommunicatie

zo goed mogelijk besluiten genomen worden.

Beide varianten zijn overigens gemakkelijker te onderscheiden dan
te scheiden. In de praktijk gaan ze in elkaar over. Veel onderzoek
op massamedia-gebied heeft de kenmerken van beide.
Om het verschil te verduidelijken geeft ik een voorbeeld. Stel,
er moet onderzoek gedaan worden naar het functioneren van locale
televisie. De beschouwelijke onderzoeker zal dan aan vragen denken
over de invloed van dit medium op het bewustzijn van in de programma's aangekaarte problemen, het eventuele politiserende effect, de
rol van diverse belangengroepen bij de programmering, de speciale
functie van het medium in het totale pakket van de massamedia. Zo'n
studie kan voor iedereen interessant zijn die meer inzicht wil krijgen in de werking van locale televisie.
De praktijk-gerichte onderzoeker daarentegen is op zoek naar resultaten die bruikbaar zijn voor een speciale groep, bijvoorbeeld
de programmamakers. Hij zal helpen het medium te verkennen op zijn
mogelijkheden, concrete experimenten helpen uitdenken en evalueren.
In het algemeen wil hij weten hoe het nieuwe medium tot ontwikkeling
gebracht kan worden. De praktische variant vinden we buiten de voorlichting vooral terug in

'how-to-do-it' studies op het gebied van

de reclame, public relations, propaganda, buitenschoolse

educatie

(met behulp van massamedia, zoals de Open University) en de journalistiek. Het zal niemand verbazen dat de voorlichtingskunde

zeer

kan profiteren van deze studies. Om enkele voorbeelden te geven. De
reclamekunde is interessant vanwege de ver doorgevoerde strategische
doordenking, de onderzoeksmethodiek en haar genuanceerde

analyses

van kosten en (communicatieve) baten. Onderzoek op het gebied van
de public-relations is onder andere van belang vanwege de problematiek van de beeldvorming. Propaganda-onderzoek werpt een licht op
de karakteristieken van de communicator, onder andere op diens geloofwaardigheid. Studies over het buitenschoolse

leren kunnen ons

op de hoogte brengen van succesvolle combinaties van verschillende
media. De journalistiek heeft aanleiding gegeven tot voor de voorlichtingskunde belangrijke studies over begrijpelijkheid.
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Dat de praktische variant de voorlichtingskunde tot steun kan
zijn behoeft nauwelijks betoog. Anders ligt het misschien bij de
beschouwelijke variant. Daar komen 'grote vragen' aan de orde, zoals
de sociale functie van de massamedia, de aard van hun invloed, de
feitelijke werkwijze van de media in een bepaalde maatschappelijke
constellatie, de historische component, de effecten op het politieke en culturele leven, etc. Wat moeten voorlichters en voorlichtingskundigen met dergelijke analyses?
Ik denk dat ze voor hen wel degelijk van betekenis zijn en wel
om drie redenen. Op de eerste plaats geven sommige van deze studies
verklaringen voor het functioneren van de bestaande massamediale
praktijk, zodat de voorlichter weet welke condities hij ontmoet als
hij zich met deze praktijk

'inlaat' en begrijpt waar deze vandaan

komen. Om een voorbeeld te geven. De ontzuiling in Nederland heeft
het karakter van de omroeporganisaties en hun beleid ingrijpend veranderd. Meer en meer is het accent komen te liggen op een aan het
marketing-denken ontleende p r o g r a m m e r i n g .
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De voorlichter die dat

proces onvoldoende doorziet zal in zijn contacten met de omroepwereld
vrij naïef overkomen en onvoldoende voorbereid zijn op aldaar levende wensen en verlangens. Het is toch al zo dat de toegang tot de
media beperkt is. Het aanbod van de voorlichter moet voor de verantwoordelijke programmamaker of journalist aantrekkelijker zijn dan
de veelal voorradige alternatieven. Op de tweede plaats vormt het
massamediale systeem mede de bestaande luister-, kijk- en leesgewoonten. Inzicht hierin is van belang voor de voorlichter,

omdat

hij niet ongestraft aan dergelijke gewoonten voorbij kan gaan.
Op de derde plaats houden vele van dergelijke studies ons een
spiegel voor van de massamedia, waarin een weinig florissant beeld
verschijnt.
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Sensationalisme is bij sommige media kennelijk meer

in trek dan waarheidsgetrouwe berichtgeving. De stijl wordt niet
zelden overheerst door uiterlijke attractiviteit ( A u g e n k i t z e l )
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en human interest. Een serieuze aanpak van maatschappelijke problemen lijkt niet belangrijk meer. Hoe het ook zij, een dergelijke kritiek doet een appèl op de verantwoordelijkheid van degenen die de
media hanteren, dus ook op de voorlichting. Kan een voorlichter zich
engageren met een medium dat het met de waarheid niet zo nauw neemt?
Kan hij zich conformeren aan een stijl die voor alles prikkelend,
amusant, boeiend moet zijn?
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De beperking tot de praktische variant houdt het gevaar in dat
de voorlichter zich ontwikkelt tot een op afroep beschikbare communicatie-specialist, die als 'vakman' overdraagt wat men hem aanbiedt
en gebruik maakt van de bestaande media, zonder andere overwegingen
dan puur communicatie-technische. Om dit gevaar te bezweren is aandacht voor beschouwelijke, kritische studies, op zijn plaats. Het
heeft daarbij geen zin te vervallen in het pessimisme van vele auteurs uit de zogenaamde kritische traditie, die geen enkel heil zien
in het bijsturen van de massamedia van binnen u i t .
het

idealisme

gewettigd

video of locale omroep

1 1 2

Evenmin is

dat velen beving bij de introductie van
(deze zouden de aanzet kunnen vormen voor

een nieuwe soort democratie, waarin de participatie van de burger
- eindelijk - gestalte zou k r i j g e n ) .

1 1 3

De media zijn niet volsla-

gen en verwerpelijk gedetermineerd, noch kan men ermee de hemel afdwingen. De beschikbare marges moeten optimaal uitgebuit worden,
ook door de voorlichter.

2.4

Massacommunicatie als voorlichtingsinstrument

2.4.1

De situationele benadering

Wat valt er van de massamedia als een instrument van voorlichting
te verwachten? Alles en niets, ik bedoel: in zijn algemeenheid is
hier geen eensluidend antwoord op te geven, zozeer kunnen de situaties verschillen.
Op de eerste plaats is het zo, dat de effecten van de media nooit
losgemaakt kunnen worden van allerlei omringende condities, die van
situatie tot situatie variëren. Klapper noemde

(in 1960) dit ge-

zichtspunt de 'situationele benadering', de 'functionele benadering',
of de 'fenomenistische benadering' en hij voegde daaraan toe: 'Whatever it be called, it is in essence a shift away from the tendency
to regard mass communication as a necessary and sufficient cause of
audience effects, toward a view of the media as influences, working
amid other influences, in a total s i t u a t i o n .
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In een poging de

'totale situatie' te categoriseren onderscheidde Klapper psychologische factoren, zoals de diverse selectiemechanismen bij de individuele ontvanger, sociaal-psychologische factoren, zoals groepsnormen.
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en

factoren op globaal-maatschappelijk niveau, zoals het gegeven

dat de massamedia veelal een op winst gerichte industrie vormen.
Deze gedachte is meer dan twintig jaar oud, maar daarom niet minder
juist, en ook niet minder zinvol; hoe vaak treffen wij niet conclusies aan betreffende de effecten van de massamedia waarin aan deze
condities voorbijgegaan wordt. Wie de effecten van massacommunicatie
wil begrijpen moet in hoge mate andere zaken begrijpen dan de massamedia zelf.
Op de tweede plaats is de term

1

massamedia' een verzamelwoord,

dat zeer verschillende communicatiemiddelen

in zich verenigt. Ik

noemde al het belangrijke onderscheid tussen categoriale massacommunicatie en pure massacommunicatie,

tussen de kleine en de grote

media. De redactie van een buurtkrant je, die niet weet wat ze van
het effect van hun blad kan verwachten, zal niet zitten te wachten
op de laatste uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek.
Ten derde is het zo dat het gebruik van elk medium zeer kan verschillen zowel naar inhoud als vorm. Een aardrijkskundeboek is wel
wat anders dan een experimentele roman, al zit er om beide een kaft.
Een op de TV uitgezonden voetbalwedstrijd is wat anders dan het NOSj o u m a a l . Een vervelende bij komstigheid is dat onderzoek ons hier
in de steek laat. Van den Ban noteert terecht: 'Het onderzoek naar
de effecten van massacommunicatie heeft ons in het algemeen weinig
inzicht gegeven in de invloed van de gekozen communicatiestrategie
op deze e f f e c t e n ' .
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Dit onderzoek heeft overigens nog meer bezwaren. Zo zijn er over
de effecten op wat langere termijn maar weinig gegevens bekend en
men kan toch moeilijk volhouden dat deze effecten minder interessant
zijn dan de effecten op kortere termijn. Onderzoek is ook slecht in
staat om de invloed na te gaan van de 'onderstroom' in het massamediale aanbod, bijvoorbeeld de latente structuur in televisieseries
o.a. de

'typische' mannen- en vrouwenrollen daarin, terwijl juist

hiervoor de belangstelling sterk groeiende i s .

1 1 6

In de VS is nogal

wat onderzoek gedaan naar de meestal impliciete discriminatie van
niet-blanken

in speelfilms, reclame en populaire TV-series. Deze

kregen vaak de 'afhankelijke' en soms ook de 'ongunstige * rollen in
de schoenen g e s c h o v e n .
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De gevoeligheid hiervoor is sterk verhoogd.

het algemeen is de stelling verdedigbaar dat de onbedoelde consequenties van massacommunicatie belangrijker zijn dan de bedoelde
effecten.
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Het testrapport over de massamedia heeft dus weinig anders te
bieden dan vaagheid en onzekerheid. Er zijn teveel factoren in het
spel, die elke situatie betrekkelijk uniek maken. Zouden we alle
relevante

'omringende condities' van Klapper in kaart brengen plus

de verschillende vormen van mediagebruik dan zouden we opgescheept
zijn met een praktisch onafzienbaar scala van mogelijkheden.
Telkens weer wekken onderzoekers de hoop iets gevonden te hebben
dat althans iets van de werking van de massamedia afdoende aantoont.
En telkens blijkt weer hoezeer deze hoop ijdel is. Ik wil het voorbeeld geven van de in de zeventiger jaren (en ook nu nog wel) populaire theorie van de agendabepalende invloed van de massamedia. Deze theorie vormt als het ware een correctie op een theorie van oudere datum, waarin de media een grote en directe invloed werd toegekend. Het is echter niet houdbaar dat de media ons denken zo rechtstreeks beïnvloeden. De nieuwe theorie stelt nu het volgende voor.
In de woorden van Schramm:

'A reasonable hypothesis is that the most

powerful effect of the mass media on public knowledge is the ability
of the media to focus public attention on certain problems, persons
or issues at a given t i m e ' .
be succesful

1 1 9

En Cohen meende: 'The press may not

in telling people what to think, but is stunningly

succesful in telling people what to think a b o u t ' .
diverse onderzoeken nagegaan,

waarbij

1 2 0

Dit werd in

de ontstane interesse kon

blijken uit de betekenis die men aan bepaalde thema's hechtte, uit
het al dan niet regelmatig converseren over deze thema's

(de ge-

spreksagenda) of uit het informatiezoekend gedrag ten opzichte van
de media (de kijk-, luister- of leesagenda).
De resultaten van deze onderzoeken waren allesbehalve eensluidend.
Soms vond men wel een agendabepalend effect, soms niet. Als gevolg
daarvan ging men zoeken naar enkele condities, die mogelijkerwijze
de verschillende uitkomsten zouden kunnen verklaren, zoals het medium waarna gekeken werd (televisie versus de kranten), of het onderzoek werd verricht in een verkiezingsjaar of daarbuiten, of het
locale dan wel nationale thema's betrof. Mijn indruk is dat althans
het

inbrengen van één

situatiebepalende variabele niet tot veel

klaarheid heeft geleid. Dan weer vond men dat de kranten méér agendabepalend waren dan de televisie, dan weer andersom. Dan weer was
het gemakkelijker op nationaal niveau agendabepaling te constateren,
dan weer op plaatselijk n i v e a u .

1 2 1

Palmgreen en Clarke constateren
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uiteindelijk:

'Certainly the agenda-setting function .... has been

shown by recent research to be a highly complex phenomenon
on a variety of c o n d i t i o n s ' .
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contigent

Dit kon reeds op grond van Klapper

verondersteld worden. ';
Wat wel belangrijk bleek was het punt of het onderwerp van de
agenda al dan niet te maken had met de directe persoonlijke ervaring
van de ontvanger. Bij die onderwerpen die verder weg lagen (buitenlandse kwesties) was er meer agendabepaling dan bij de onderwerpen
waarmee men directe ervaring had (werkloosheid, benzineprijzen).
Weaver concludeert: 'Thus, to the extent that the subjects emphasized by the press are outside the realm of personal experience of
most of the andience members
is i n c r e a s e d ' .
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the potential for media manipulation

Deze potentie is echter weer enigszins twijfel-

achtig als de tijdsduur in rekening wordt gebracht. Zucker stelt
dat het publiek een beperkte belangstelling heeft voor onderwerpen
waarmee men niet direct in contact komt. 'It appears from the data...
that problems such as pollution and the energy crisis exist as major
issues for about three or four years, even though the problems themselves may exist for many years, both before and after their time
of national p r o m i n e n c e .
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Is de publieksagenda een mode-artikel?

Het onderzoek naar agendabepaling werpt dus veel vragen op en de
uitkomsten zijn allesbehalve duidelijk. Wellicht is het laatste mede
te danken aan de problemen van het onderzoek: de conceptualisering
van de

'agenda' en de operationalisering daarvan in de enquête. De

Meyer wijst hierop in een artikel, waarvan de laatste zin luidt,
geheel in lijn met het bovenstaande: 'Men zou kunnen zeggen dat de
'agenda-setting-theorie' zichzelf heeft ontkracht nog voordat zij
enige hoop heeft kunnen geven op originele generaliserende uitspraken over het effect van de m a s s a m e d i a ' .
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Wat wordt de volgende

poging?
Soms kunnen de media onze aandacht richten op bepaalde thema's,
maar soms ook niet. Soms kunnen ze ons op de hoogte brengen van bepaalde nieuwe ideeën of produkten, maar soms lukt dit n i e t .

1 2 6

Soms

kunnen ze onze houding of ons gedrag in een bepaalde richting beïnvloeden, maar soms, of misschien moet ik hier zeggen: meestal,
niet.

1 2 7

Ik denk dat we er niet onder uit kunnen de situatie te ana-
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lyseren waarin we een bepaald effect willen bestuderen met inbegrip
van de media zelf en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Daarbij kan het onderzoek dat elders verricht is ons wijzen op enkele
meer of minder waarschijnlijke mogelijkheden. Hoe meer gelijke trekken de onderzochte situatie en de eigen situatie bezitten, hoe groter de waarschijnlijkheid dat de conclusie 'overdraagbaar' is. Helaas valt er uit de rapportages vaak maar weinig gegevens omtrent
de communicatieve situatie te verkrijgen. We blijven dus aangewezen
op aanvullend onderzoek.

Wat we daarvoor nodig hebben is een goede

analysetechniek die theoretisch is gefundeerd. Onder andere moeten
we weten welke

'omringende variabelen' op welke wijze van invloed

kunnen zijn. Bovendien hebben we behoefte aan een onderzoekstechniek
die ons in staat stelt aan relevante informatie te komen. Daarover
handelt grotendeels het volgende hoofdstuk, waar ook de door mij
voorgestane situationele aanpak nader zal worden beargumenteerd.
Ik wil dus geenszins beweren dat een grondige studie van de literatuur slechts verspilling is, omdat de situatie toch op zich verkend zou moeten worden. Immers, deze verkenning geschiedt vrij willekeurig en doelloos, als we niet een gevormd inzicht bezitten in
de mogelijke werking van massacommunicatie. Er moeten werktheorieën
voorhanden zijn. Ik keer me slechts tegen klakkeloze toepassing van
elders geregistreerde 'principes' en tegen de pretentie die daarachter schuil gaat. Een sociaal organisme is nu eenmaal wat anders dan
een biologisch.
Nog één kanttekening bij wat ons de literatuur te bieden heeft.
Wanneer daar gesproken wordt over de werking van massacommunicatie
kan men het systeem als geheel op het oog hebben, of sectoren daaruit
(de nieuwsmedia, de amusementsindustrie). Het kan ook zijn dat men
praat over campagnes of programma's. Dit maakt nogal wat verschil.
Veel recentere geluiden over het terugkeren naar een 'powerful concept of the mass media' zijn gericht op (grote delen van) het systeem, en betrekken thema's in de discussie als de genoemde 'impliciete structuren' in het massamediale aanbod of de impliciete criteria bij de selectie van i n f o r m a t i e .
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Wanneer daaruit blijkt dat

de massamedia belangrijke mogelijkheden ter beïnvloeding bezitten,
betekent dit voor de voorlichting nog niet zo erg veel. Zij heeft
nauwelijks de mogelijkheid op een dergelijk niveau te opereren. Interessanter zijn de studies die laten zien hoe bepaalde programma's
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of campagnes succesvol waren. Ik heb overigens niet het idee dat op
dit niveau het optimisme of pessimisme over de invloed van de media
zo sterk heeft gefluctueerd als op het hogere

1

systeem'-niveau.

Mijn sceptisme ten aanzien van algemene uitspraken over wat de
voorlichter van de massamedia kan verwachten is met het bovenstaande
voldoende weergegeven.

Ik kies voor een situationele benadering,

waarin wel plaats is voor generalisaties, maar dan slechts als mogelijkheid, die ter plekke kritisch moet worden verkend. Toch is het
wel mogelijk om meer in het algemeen iets te zeggen over het instrument massacommunicatie in de voorlichting. Daartoe is het verstandig
een onderscheid te maken tussen gevraagde en ongevraagde voorlichting.
2.4.2

Gevraagde en ongevraagde voorlichting

Een goede verdedigbare stelling is deze: 'voorlichting via de massamedia is meestal wel effectief, om wat voor soort effect het ook
gaat, als erom gevraagd is'. Dit geldt zelfs voor gedragsbeïnvloeding, een effect van de media, waaraan men over het algemeen minder
betekenis toekent. Van den Ban: 'Bij een aantal problemen zoals roken en vermageren zijn er veel mensen die graag hun gedrag willen
veranderen, maar hierin niet slagen. Als een massamedium hen dan de
weg wijst om hun wens te realiseren, kan dit tot belangrijke gedragsverandering l e i d e n ' .

1 2 9

Uiteraard stelt dit effect enige eisen

aan het aanbod: het publiek moet ervan op de hoogte zijn dat informatie verkrijgbaar is, de informatie moet gemakkelijk toegankelijk
zijn,

de kosten moeten niet evenredig hoog oplopen en de inhoud

dient bruikbaar te zijn: to-the-point en begrijpelijk.
De gepresenteerde generalisatie kan overkomen als een bijna banale vanzelfsprekendheid. Men zou zich zelfs kunnen afvragen of dit
wel een

'echt' effect is, te voorzien in wat gewenst wordt, zozeer

is men eraan gewoon bij effecten te denken aan veranderingen die de
ander daar brengen waar hij eigenlijk niet heen wil, of aan overwonnen weerstanden. Ik wil me daartegen verzetten. Het, als een kathalisator, bevorderen dat in gang zijnde veranderingsprocessen betere
kansen krijgen, versneld worden, is een belangrijke bijdrage tot
die verandering, een effect dat men niet kan negeren. Bovendien is
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er aldus wel degelijk sprake van een zekere sturing. Ik verwijs naar
wat in het vorige hoofdstuk over gerichte aandacht is gezegd. Door
over bepaalde gedragsalternatieven veel informatie te verstrekken
maakt men deze waarschijnlijker. Een voorbeeld. Anti-roken campagnes
die ten behoeve van 'afkickers' een alternatief aanbieden voor het
roken van sigaretten, namelijk het roken van een pijp, creëren mede
een ander gedrag dan die campagnes die stoppen vooropstellen.
Maatschappelijk valt hierin mijns inziens ook heel wat te 'verdienen' . Het lijkt zo dat er in onze samenleving een overvloed aan
kennis bestaat op allerlei gebied; wie wat wil weten wordt van alle
kanten op zijn wenken bedient. Dit strookt echter niet met de herhaaldelijk geconstateerde onwetendheid van het publiek omtrent allerlei belangrijke k w e s t i e s .

1 3 0

Nu zou men kunnen volhouden dat onwetendheid een 'functioneel'
antwoord is op de eigen situatie. Veel van de onmisbaar genoemde
kennis is in menige situatie, zo kan men zeggen, 'onbruikbaar' en
wordt daarom buitengesloten. Wat schiet men er in menige situatie
mee op te weten hoe de Tweede Kamer functioneert, wat inflatie is
of dat Argentinië dictatoriaal geregeerd wordt? Echter, onwetendheid
vinden we ook in situaties waar het concrete belang direct aantoonbaar is en ook ervaren wordt.
Zien we bijvoorbeeld naar het onderzoek onder eerstejaars- en
ouderejaars studenten van de VU (1977-1978) over hun kennis van onderwerpen betreffende de sexualiteit en hun behoefte aan informatie
daarover.
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Men zou denken dat we jongeren of jong-volwassenen op

dit punt weinig meer wijs kunnen maken, en zeker studenten niet. De
onderzoekers concluderen echter anders. De objectieve noodzaak van
voorlichting

is aanzienlijk. De gemiddelde

'fout-score' op items

die de kennis van verschillende onderwerpen moesten meten bedroeg
voor eerstejaars ruim 35% (ouderejaars ± 2 5 % ) .

1 3 2

Ook de behoefte

aan voorlichting was groot.
Een aanzienlijke informatiehonger bij een toch altijd enigszins
taboe-geladen onderwerp als sexualiteit is misschien niet verwonderlijk. Echter een hoge mate van interesse kan ook op vele andere terreinen vastgesteld worden. Zo wees een onderzoek uit dat bij de mannen 4 9 % en bij de vrouwen 6 8 % verklaarde (heel) erg geïnteresseerd
te zijn in gezondheidsvoorlichting.
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De beslissende factor voor effectieve voorlichting is waarschijnlijk de informatieve behoefte van het publiek. Dit geldt zeker voor
de massacommunicatie, waar de ontvanger rücksichtslos

selecteert.
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Wie met massacommunicatie op weg wil naar ontvangers zonder gespitste oren of een nieuwsgierige blik, kiest zich een problematisch
uitgangspunt. Vooral het veronderstelde belang van bepaalde informatie voor het publiek, dat niet feitelijk bij de onvangers is getoetst,
is m . i . verantwoordelijk voor gigantische communicatieve verliezen.
De voorlichter-in-massacommunicatie

doet er dus goed aan als zijn

eerste taak te zien te informeren daar waar de informatie gevraagd
wordt. Ik denk dat dit in de praktijk moet leiden tot twee strategieën. Enerzijds meer aandacht voor goed bereikbare informatiebanken
waar gegevens vergaard en geclassificeerd zijn die op bepaalde vragen betrekking hebben. Men kan denken aan de bestaande milieuwinkels,
aan consumenten- en rechtswinkels, aan openbare bibliotheken, en
aan Teletekst en V i d i t e l .

1 3 5

Anderzijds aan een politiek van herha-

ling en verspreiding van informatie. Herhaling is geboden, want het
is immers niet zo dat informatieve behoeften continu met dezelfde
intensiteit bij publiekssegmenten aanwezig zijn. Interesses verlopen
waarschijnlijk eerder als een golfbeweging: dan weer zijn ze latent
dan weer manifest aanwezig. Gerichte verspreiding naar diverse publiekssegmenten

is noodzakelijk omdat de bruikbaarheid van bood-

schappen per segment sterk kan variëren, vanwege inhoudelijke redenen maar ook vanwege bijvoorbeeld de begrijpelijkheid (Over doelgroepsegmentatie zie verder hoofdstuk 5).Bij beide strategieën is
genuanceerde

kennis van de informatieve behoeften van essentieel

belang en is bijgevolg onderzoek gewenst.
Ondanks de aantrekkelijkheid van gevraagde voorlichting zal menige voorlichter niet zelden de moeilijke weg bewandelen naar degenen
die zich

'van geen probleem bewust zijn' en de bijbehorende infor-

matie plegen te negeren. De redenen hiervoor zijn divers. Eén reden
is dat het uit beleidsoogpunt gewenst kan zijn dat voorgelichten
tot een bepaalde gedragsverandering komen, bijvoorbeeld zich milieubewuster gedragen. Een andere is dat de voorlichter vaak meer kennis
heeft over de consequenties van bepaalde gedragingen - vooral op
termijn - en daaraan het recht ontleent de voorgelichte wakker te
schudden, opdat deze op meer verantwoorde wijze kan besluiten zijn
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gedrag te continueren of te veranderen. Zo kan een gezondheidsvoorlichter ons als publiek trachten te interesseren voor

informatie

over het zoutgebruik bij onze maaltijden, waar velen van ons nauwelijks bij stil staan.
Of dergelijke pogingen slagen is afhankelijk van een doordachte
opzet en een zorgvuldige uitvoering. Halve pogingen 'omdat er toch
wat moet gebeuren' zijn verkwistend, zowel vanwege de energie van
de ijverige voorlichter, het geld dat daarmee gemoeid is, als het
papier of celluloid dat met de poging gepaard gaat. Wil men er werk
van maken dan staan er m . i . een drietal strategieën open. De eerste
is het combineren van massacommunicatie met besloten vormen van communicatie. Vooral combinaties met enerzijds probleemstellende films,
videoprodukties of toneelvoorstellingen en anderzijds discussiegroepen hebben enige potentie om vragen op te wekken, het startpunt van
elke verandering. Of dit lukt hangt voor een belangrijk deel af van
de begeleiding van dergelijke d i s c u s s i e s .
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Deelnemers moeten b i j -

voorbeeld de gegroeide twijfel aan de bij hen gevestigde waarheden
zelf onder woorden kunnen brengen. Hier kom ik in hoofdstuk 5 op
terug.
De tweede strategie is in wezen dezelfde als de eerste, alleen
organiseert men hierbij de discussies niet, maar vertrouwt men erop
dat deze als gevolg van de blootstelling aan de massamediale boodschappen in informeel verband vanzelf zullen optreden. Men poogt de
media dusdanig te bewerken dat het publiek als gevolg daarvan met
elkaar aan de praat raakt en er aldus beweging ontstaat in interesses, opvattingen, houdingen of gedragingen. Men zou dit bewust toegepaste 'agendabepaling' kunnen noemen, een beïnvloeding van de gespreksagenda van mensen, met -indirect- een effect op de individuele
mentaliteit en het individuele gedrag via de opgetreden veranderingen in het sociale k l i m a a t .
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realiseerbaar als men zeer

'thematisch* te werk gaat, d.w.z. het

probleem

Een dergeljk effect is echter slechts

duidelijke contouren meegeeft, zodat er gemakkelijk aan

gerefereerd kan worden. Bovendien moet het thema vrij massaal en
herhalend onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Denk
aan wat in hoofdstuk 1 over het effect van een massieve presentatie
is gezegd. Tenslotte moeten er nog enkele

'omringende condities'

meewerken. Zo moet denk ik de actualiteit enig voedsel kunnen geven
aan het idee dat het hier een probleem van speciaal belang betreft.
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Een vrij spectaculair voorbeeld van dit effect is de enorme belangstelling die destijds is ontstaan bij het uitkomen van het rapport van de Club van Rome (1972). Hoewel onderzoek mij onbekend is,
durf ik te stellen dat het besef van de oneindigheid van onze energiebronnen

in enkele

jaren sterk is toegenomen. Analyse van dit

voorbeeld zou kunnen aantonen dat het agenda-bepalende effect een
samengaan was van een uitgekiende strategie van enkele publicisten,
die de resultaten van het rapport onderschreven en een gegroeide
gevoeligheid voor deze materie. De oliecrisis van 1973 bevestigde
dat 'het nooit meer zou worden zo als het was'.
De derde strategie gaat ervan uit dat er andere, sterkere behoeften zijn dan informatieve, zoals de behoefte aan ontspanning (het
leven is veeleisend) of aan een bepaalde dramatiek (het leven kan
een sleur zijn). Tegemoet komen aan deze behoefte zou in ieder geval
betekenen dat er aandacht voor de boodschap is. Als daarin de (ongevraagde) informatie is verwerkt, zou onopzettelijk toch van deze
informatie kennis worden genomen. Het is echter de vraag wat men
van kennisoverdracht onder dergelijke condities mag verwachten. Men
zou kunnen veronderstellen dat men weliswaar met deze informatie in
contact komt, maar dat er maar weinig blijft hangen. Het zou zijn
als bij een regenbui: men wordt wel even nat, maar na een half uur
is alles weer opgedroogd. Toch wijst onderzoek uit dat men wel degelijk iets leert van boodschappen die ontvangen worden, zonder het
oogmerk er iets van op te s t e k e n .

1 3 8

Bijvoorbeeld ons beeld van een

land als de VS wordt waarschijnlijk mede bepaald door de diverse
films, waarmee dit land ons b e d e n k t .

1 3 9

Concluderend: met deze derde

strategie bereikt men het publiek wel, maar het werkelijke effect
op wat langere termijn is enigszins onzeker. In hoofdstuk 6 werk ik
dit verder uit.

2.4.3

Eigenschappen van massacommunicatie

Als het niet precies duidelijk is wat van de massamedia verwacht
mag worden, zeker niet als men deze voor ongevraagde voorlichting
inzet, dan kunnen we tenminste de eigenschappen van massacommunicatie in kaart brengen. Een eigenschap is pas interessant als zij in
zekere mate exclusief is, dat wil zeggen dat de drager van de eigenschap zich hiermee onderscheid van vergelijkbare anderen. Hier vergelijken we massacommunicatie met het twee- en groepsgesprek.
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Zo komen we tot de volgende eigenschappen:

\

a. Door massacommunicatie kunnen (soms) veel mensen bereikt worden.
Voorlichting op de TV (postbus 51) of in de dagbladen (de paginagrote 'ingezonden mededeling') bereikt velen. Ook bij de categoriale
massacommunicatie kan de uitstraling aanzienlijk zijn. Via de buurtkrant raakt een groot gedeelte van de bewoners op de hoogte van de
gemeenschappelijke

plannen met betrekking tot de buurt. Men moet

daarbij bedenken dat velen niet direct bereikt worden, maar in tweede instantie: de informatie wordt doorgegeven.
b . Door massacommunicatie kan een groot publiek sneller bereikt worden. Dit gaat niet altijd op. Bijvoorbeeld de produktie van een film
of een tentoonstelling kan zéér tijdrovend zijn. Maar in het algemeen moet men bij een snelle informatie-overdracht aan velen aan de
massamedia denken.
c. Massacommunicatie is doorgaans kostenbesparend. Hierbij moet wel
goed in ogenschouw genomen worden, dat we de produktiekosten moeten
relateren aan het aantal adequaat bereikte ontvangers. Een slecht
verspreide, slecht gelezen en maar half begrepen brief kan dan in
plaats van ƒ 1 , - wel eens ƒ 15,- gaan kosten (per adequaat bereikte
lezer). Dan zijn we met een telefonade voordeliger uit. Massamedia
zijn dus alleen goedkoop als ze overigens redelijk succesvol zijn.
d. Door middel van massacommunicatie kan de beschikbare deskundigheid beter gecombineerd worden. Men kan de experts de boodschap laten controleren, zodat er een zekere garantie bestaat dat de inhoud
of de vormgeving aan hoge eisen voldoet.
e. Massamedia staan de voorgelichten vrij ter beschikking: zij zitten niet in de min of meer gedwongen ontvangst-situatie van de besloten communicatie
'ja' heeft

gezegd

(althans, wanneer men bij het laatste eenmaal
is een

'uitweg' meestal niet eenvoudig). Deze

vrijblijvendheid van de massamediale ontvangst zal doorgaans voor
de voorlichting een nadeel zijn. In sommige omstandigheden echter
heeft het zijn goede kanten, bijvoorbeeld bij de voorlichting over
taboe-onderwerpen, waarover een open gesprek onmogelijk is, zoals
over bepaalde sexuele problemen bij bepaalde groepen.
f. Een aantal massamedia is bewaarbaar. Dat opent de mogelijkheid
tot documentatie, hernieuwde ontvangst, op een zelfgekozen tijdstip.
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g. Vooral de pure vormen van massacommunicatie
van personen of ideeën bevorderen.

kunnen de 'status'

'Als de krant erover schrijft

zal het wel van belang zijn'. Aldus legitimeren de massamedia bepaalde ontwikkelingen, alleen al door erover te p u b l i c e r e n .
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Dit

verschijnsel is niet oninteressant voor de voorlichting. Vrij onbekende voorlichtingsorganisaties die met nieuwe thema's komen, doen
er goed aan zich via de
plaatselijk

'grote media' te presenteren. Ook kan het

initiatief van totale voorlichting door de nationale

media gestimuleerd worden.
h. Vooral de kleine media lenen zich tot participatie van voorgelichten. Actieve leden uit het publiek kunnen opgenomen worden in
het produktieteam bij lokale televisie of in de redactie van een
wijkkrant. Zo wordt de afstand tussen de zender-organisatie en het
publiek in potentie verkleind en wat misschien nog

interessanter

is: zo wordt voorlichting aantrekkelijk, ook voor diegenen die van
het voorlichten geen professie willen of kunnen maken. Wij zijn (tezeer) geneigd bij allerlei maatschappelijke problemen (hier: informatietekorten) aan hulp van speciaal opgeleide deskundigen te denken,
terwijl ook de reflectie op eigen ervaring tot voor anderen zinvolle
suggesties kan leiden.
Deze eigenschappen zijn van het gunstige type. Natuurlijk heeft
massacommunicatie

ook minder gunstige eigenschappen. Ik noemde al

de vrijblijvendheid van het contact tussen de massamediale zender
en de ontvanger: het gemak waarmee de laatste zich aan de boodschap
kan onttrekken. De zender is ver weg, repercussies heeft het nietontvangen nauwelijks. Verder is ook de categoriale massacommunicatie
toch vrij globaal. Op de altijd bijzondere situatie van de individuele ontvanger kan noch inhoudelijk, noch wat vorm betreft

(het

afstemmen van de boodschap) worden ingegaan.
Het omgaan met de massamedia vergt waarschijnlijk een meer speciale deskundigheid dan een twee- of groepsgesprek, omdat deze communicatievorm verder afstaat van het niet-professionele, alledaagse
communicatiepatroon. Dit stelt extra eisen aan de opleiding en begeleiding van voorlichters. Het geldt sterker bij de minder gebruikelijke media als film of tentoonstellingen.
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Voegen we de gunstige en minder gunstige eigenschappen tezamen
dan ontstaat een wat tegenstrijdig beeld. Enerzijds kan met massacommunicatie veel (o.a. 'veel mensen snel bereiken') anderzijds weinig

(o.a. vanwege de vrijblijvendheid van het contact). Hancock

spreekt terecht over de

'paradox van massacommunicatie'.

In zijn

woorden:'Speed en penetration can be interpreted as indiscriminateness: an average product addressed to an unknown scattered audience.
Cost effectiveness can imply appealing to the largest possible audience at all cost, thus reducing relevance. Quality and technique
are high cost factors, which demands maximum
2.5

yield'.

1 4 1

Conclusie
De massamedia: voor alles bruikbaar of hopeloos ineffectief? Tus-

sen deze uitersten zal het antwoord gezocht moeten worden. Daarbij
kan niet genoeg worden onderstreept dat het instrument massacommunicatie behoudens uitzonderingen gezien moet worden naast andere instrumenten zoals het twee- en groepsgesprek. Dan kunnen de positieve
eigenschappen worden uitgebuit en de negatieve worden ondervangen.
Wat het antwoord zal zijn hangt, ik stelde dit al, af van de
voorlichtingssituatie. Sommige situaties lenen zich eerder voor massacommunicatie dan andere. Een simpel voorbeeld: als een voorlichter
in zijn gesprekken regelmatig dezelfde vraag ontmoet die hij hetzelfde kan beantwoorden wordt het tijd voor een stencil of een artikel. Helaas is 'de werkelijkheid zelden zo simpel. Generalisaties
suggereren ons zeker enige mogelijkheden, maar bieden geen betrouwbaar houvast, we zagen dit hierboven. Wat rest is een zorgvuldig
bezien van elke voorlichtingssituatie, met inbegrip van de voorlichtingsmiddelen die ons ter beschikking staan, om dan te beslissen of
en in welke vorm massacommunicatie gebruikt kan worden. Het antwoord
is nooit voorgegeven. Het analyseproces steeds weer nieuw. De machine
moet steeds opnieuw worden opgestart.
Deze conclusie drijft ons vanzelf naar de komende hoofdstukken,
waar de werkwijze van de voorlichter in zijn steeds unieke en veranderende situatie centraal staat. De overstap kon nauwelijks langer
worden uitgesteld. Want wat we ook over de massamedia als voorlichtingsinstrument mogen opnoemen, de bepalende factor is toch in hoge
mate de wijze waarop van massacommunicatie

gebruik wordt gemaakt.
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In het volgende hoofdstuk zien we wat een goede werkwijze zou kunnen
zijn. Nog steeds globaal wordt daar een schema van het werkplan voor
massamediale voorlichting gepresenteerd en worden de uitgangspunten
voor een goede werkwijze besproken.
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HOOFDSTUK 3

3.1

UITGANGSPUNTEN VOOR HET WERKPLAN

Inleiding
Wie onderzoek wil doen ten behoeve van de praktijk van de mas-

samediale voorlichting kan twee kanten uit. Hij kan zich afvragen
hoe een goed voorlichtingsprodukt

(bijvoorbeeld een film of een

tekst) eruit moet zien, erop vertrouwende dat de voorlichter, als
hij van de juiste criteria op de hoogte is, hiernaar zal handelen.
Noemen we dit de produkt-benadering. Of hij kan zich een beeld vormen van een goede, voorlichtingskundig verantwoorde manier van werken, aannemende dat deze in de praktijk een zekere garantie biedt
voor bruikbare boodschappen: de proces-benadering.
In dit boek is voor de proces-benadering gekozen, althans daar
ligt het accent. Als de voorlichter in de praktijk faalt, dan neem
ik aan dat de oorzaak eerder ligt bij een foutieve werkmethode, dan
bij zijn onbegrip omtrent kwaliteitscriteria. Een voorlichter die
er bij langere teksten niet in slaagt om tot een goede opbouw te
komen is mijns inziens meer gebaat bij een training in het maken
van een deugdelijk ontwerp, dan met herhaalde aansporingen beter op
de lijn van het verhaal te letten.
Prioriteit krijgt dus de werkmethode, in de gestalte van het
'werkplan', een voorstel tot aanpak van de massamediale voorlichting, dat een model wil zijn voor de praktijk. De analyse van de
boodschap ('produktcriteria') is in dit werkplan slechts een onderdeel .
Het werkplan wordt als schema in de volgende paragraaf gepresenteerd

en voorzien van enige kanttekeningen. In de paragrafen

daarna behandel ik de uitgangspunten die aan het werkplan ten grondslag liggen: publieksgerichtheid, planmatigheid

(maar niet zo dat

de creativiteit in gevaar komt), situatiegerichtheid en een speciale
onderzoeksopvatting, de aangepaste methodologie.
Op diverse plaatsen zal gewezen worden op de beperkingen van
het werkplan. Zo geef ik in 3.2 aan welke voorlichtingsaspecten buiten het kader van het werkplan vallen en komt in 3.3 aan de orde
wanneer het volgen van het werkplan wel of niet lonend is.
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Het gepresenteerde schema vormt tegelijk het geraamte voor dit
boek. De hoofdstukken 5 tot en met 8 zijn uitwerking van in het
schema opgenomen fasen, die achtereenvolgend aan bod komen.

3.2

Het werkplan
In schema 3-1 vindt u het werkplan uiteengezet, met inbegrip

van de verklaring van de diverse fasen. Het schema is voor allerlei
soorten van massamediale voorlichting bedoeld, landelijk zowel als
plaatselijk, voor de overheidsvoorlichting, zowel als voor bijvoorbeeld de landbouwvoorlichting, voor grote en voor kleine voorlichtingsorganisaties .
Bijgevolg is het nogal grof en abstract. Ook de uitwerking in
de latere hoofdstukken is niet toegespitst op één herkenbare bepaalde situatie. Het werkplan is dus noch in opzet noch in uitwerking
een handleiding voor concrete actie. Wel bevat het daarvoor de principes, op grond waarvan zich een concreter, meer situationeel gericht werkplan laat a f l e i d e n .
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Het werkplan maakt evenmin een keuze voor één van de media.
Dit is ook niet noodzakelijk. Uit schema 3-2 blijkt dat verschillende media op een mijns inziens acceptabele wijze in het stramien passen. Bij de uitwerking kan ik echter niet verhelen dat mijn deskundigheid vooral op het gebied van de schriftelijke voorlichting ligt.
Verreweg de meeste illustraties komen uit die hoek. Wie aan een ander medium gebakken zit zal voor een deel zijn eigen boek moeten
schrijven, voorbeelden moeten zoeken die beter bij de eigen situatie passen of sommige punten moeten aanvullen.
Waarom dan niet gewoon voor het medium gekozen, waarvoor de
deskundigheid het minst tekort schiet? Daarvoor heb ik twee redenen.
Op de eerste plaats zijn er enkele belangrijke fases uit het werkplan waar de verschillen niet essentieel zijn (ik zeg niet: onbelangrijk). Ik denk aan de voorbereidingsfase en aan de revisiefase,
met name aan het pretesten, of aan de evaluatiefase. In andere fases bestaat er niet zelden meer overeenkomst dan wel wordt vermoed.
Ik hoop dat ik dit gaandeweg kan aantonen. Op de tweede plaats bied
ik zo een model dat ook gebruikt kan worden in een multi-mediale
benadering. Bij een dergelijke aanpak is een algemeen werkplan ge-
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Schema 3-1: Het werkplan voor mass. lediale voorlichting

Activiteiten
Fase 1:

Voorbereidingsfase

Formuleren van gewenst effect.
Omschrijven van de doelgroep.
Mediakeuze en keuze van thema's en benadering.
Onderzoek naar de

inhoud,

de ontvanger en de media.

Fase 2:

Ontwerpfase

Formuleren van een ontwerp

Fase 3:

Produktiefase

Het produceren van de bood-

I

schap

Fase 4:

Eerste revisiefase

Bijstellen van de boodschap
aan de hand van eigen criteria, zoals begrijpelijkheidscriteria.

i
Fase 5:

Tweede revisiefase

Bijstellen van de boodschap
aan de hand van pretesten

Fase 6:

Contactfase

Verspreiding/vertoning/uitzending

Fase 7:

Evaluatiefase

Onderzoek naar het feitelijke effect en naar mogelijke
verbeteringen.
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schema 3-2: Het werkplan voor drie verschillende media
algemeen

Gedrukt papier

Film en televisie

Tentoonstelling

Voorbereidingsfase

doelen, globale

Idem (synopsis)

Idem

draaiboek

ontwerp

keuze thema's en
benadering
)ntwerpfase

ontwerp

(met vormgeving en
lay-out)
roduktiefase

uitschrijven

opname en montage

produktie

:evisiefases

herschrijven na

(evt. reshooting/

correctie

eigen revisie en/

hermontage na

na eigen

of na pretesten

preview en/of

revxsie

pretest)**

en/of
pretesten

ontactfase

opstellen versprei- plan voor vertoning plan voor
dingsplan*

of uitzending

openstelling

valuatiefase

lezersonderzoek

kij kersonderzoek

bezoekersonderzoek

Voor zover de boodschap, i.c. het artikel, niet via de bestaande media wordt verspreid.
Mogelijkheden zijn beperkter dan bij gedrukt papier. Veel revisie geschiedt

'al doende' tijdens opname en montage.
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Schema 3-3: Het werkplan in een multi-mediale aanpak

Evaluatiefase
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wenst dat de activiteiten en beslissingen met betrekking tot elk
medium afzonderlijk kan integreren. In schema 3-3 is aangegeven wat
voor voorstelling ik daarbij heb.
Het werkplan kent enkele voor- en nadelen. Het algemeen karakter noem

ik, zie hierboven, een voordeel. Een ander voordeel is

mijns inziens dat de produktiefase enigszins gerelativeerd wordt.
Zeker, die fase is belangrijk; tenslotte hangt het effect af van
wat er, concreet, gemaakt wordt. Maar als het produceren niet gericht wordt door een goede voorbereiding, noch bijgestuurd door een
zorgvuldige revisie, mag men voor de uitkomsten vrezen. Met name in
opleidingen en cursussen op het gebied van film en video ziet men
vaak het accent liggen op het produktie-technische,

zodanig,

dat

het 'werken met het medium' van groter belang lijkt dan het 'werken
door middel van het m e d i u m ' .

1 4 3

Een zo opgeleide specialist is be-

paald geen ideale gesprekspartner van een meer op het communicatieve effect ingestelde voorlichter. Hij is te weinig geneigd zijn creatieve bedenksels aan de gestelde doelen öf aan de eigenschappen
van de gekozen doelgroep te toetsen. In een multi-mediale aanpak is
een dergelijke oriëntatie ronduit fnuikend. De integratie van de
diverse bijdragen kan pas slagen als de media-specialisten een algemeen communicatief denkkader delen en niet slechts voor zichzelf
kunnen redeneren. Het werkplan biedt zo'n kader.
Het werkplan heeft echter ook nadelen. Het beschrijft wat er
zou moeten gebeuren bij een voorlichtingsactie, zonder daarbij in
ogenschouw te nemen:
a. dat niet zelden aan deze actie een denken op hoger niveau voorafgaat, waarvan deze actie een uitvloeisel is. Het werkplan miskent
dat vele beslissingen in vroeger stadium reeds genomen zijn. En omdat deze beslissingen aldus

'afwezig' zijn, kunnen we ze ook niet

problematiseren. Ik vind dit een zeer serieus te nemen kritiek, waar
ik me niet aan wil onttrekken. Voorlichting is meer dan een reeks
van voorlichtingsacties, het is ook denken over de plaats van voorlichting in breder maatschappelijk verband, het is ook een beleid
op termijn.

In het volgende hoofdstuk kom ik hierop terug. Dit

hoofdstuk is speciaal ingelast om de

'voor-vragen' aan de orde te

stellen.
b. dat aan voorlichting de produktie van kennis voorafgaat. Ook dit
behoort tot het voortraject van ons werkplan, en het belang hiervan
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is onmiskenbaar, met name voor de 'gespecialiseerde' voorlichtingsdiensten, zoals de landbouwvoorlichting,
de G V O .

1 4 4

de milieuvoorlichting

of

Of dergelijke voorlichting effectief is hangt in hoge

mate af van de kwaliteit van de inhoud van de voorlichtingsboodschap:
is deze up-to-date, concurrerend ten opzichte van andere bronnen,
voldoende toegesneden op de bijzondere situatie van de doelgroep?
De kwaliteit hangt verder in hoge mate af van het gehalte aan betrouwbaarheid: kan men zich op de boodschap verlaten? Deze betrouwbaarheid is weer een functie van het soort onderzoek dat is verricht,
meer of minder in realistische condities bijvoorbeeld, en natuurlijk
van het feit of onderzoek verricht is. Onderzoek is vaak de basis
van voorlichtingswerk, voorlichting is onderzoeksbenutting. Men kan
zonder veel overdrijving stellen dat veel voorlichtingsprocessen in
feite beginnen bij probleemstellingen van onderzoek. Dergelijke probleemstellingen houden idealiter rekening met de mogelijkheden van
de doelgroep om met bepaalde gedragsalternatieven te experimenteren
en zijn gericht op het onderzoeken van de consequenties van deze
alternatieven voor de doelgroep, vergeleken met die van het bestaande g e d r a g .

1 4 5

Onderzoek en voorlichting zijn aldus geschakelde pro-

cessen. Zonder voorlichting is onderzoek lang niet zo produktief
als maatschappelijk gewenst is, zonder onderzoek mist de voorlichter vaak het 'werkmateriaal' waarmee hij de voorgelichte van dienst
kan zijn.
c. dat niet zelden voorlichting gepaard gaat met andere vormen van
beïnvloeding. Ik noemde dit aspect al in hoofdstuk 1. Te denken valt
aan het verstrekken van geld (credieten of subsidies), wat in de
landbouwontwikkeling in de derde wereld, maar ook bij ons, niet ongebruikelijk is. Ook kunnen we denken aan vormen van niet-materiële
beïnvloeding, zoals een beroep op normen en waarden of het verwekken
van vrees. Voorbeelden vindt men onder andere in de anti-roken campagnes ('Hij

is een man die het laten kan'; bedreigende afbeeldingen

waarin het verband met longkanker wordt gelegd). Ik wil hier niet
ingaan op de complexe relatie tussen pure voorlichting en de andere
beïnvloedingsmiddelen,

dat zou een aparte studie vergen, en ga dus

uit van een situatie, waarin met informatie alleen iets te bereiken
valt.
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Men zal zich terecht de vraag stellen waarop het werkplan is
gebaseerd. Is het de vrucht van jarenlang consciëntieus onderzoek
of van een middagje brainstormen? De waarheid ligt hier tussenin.
Aanleiding was de behoefte om de communicatiewetenschap

'handen en

voeten' te geven, te verbinden met de werkwijze van de voorlichter.
Communicatiewetenschappelijke principes zouden vertaald moeten worden naar concrete beslissingen en activiteiten. Aldus is schema 3-1
ontstaan. Dit schema heeft sinds 1973 als leidraad gefungeerd voor
een practicum Schriftelijke voorlichting. Zo werden jaarlijks zo'n
zeven projecten volgens het werkplan opgezet en voltooid. Bovendien
is het gebruikt in cursussen voor tijdschriftjournalisten. Ook is
het wel eens gevolgd als het om een ander medium ging, zoals bij
een video-project. Aldus is een ruime hoeveelheid ervaringskennis
ontstaan over hoe ermee te werken valt. De opzet voldeed in al die
jaren in de ogen van de gebruikers goed. In de uitwerking zijn natuurlijk geleidelijk verbeteringen aangebracht.
Vergelijkend onderzoek is echter niet gedaan. Zo zou onderzocht
kunnen worden in welke mate een grote nadruk op reflectie vooraf en
onderzoek onder de ontvangers lonend is, dit wil zeggen zich laat
uitbetalen in een significant groter aantal adeguaat bereikte ontvangers.

1 4 6

Ik denk dat dergelijk onderzoek in een bestaande voor-

lichtingssituatie zinvol kan zijn. Minder heil zie ik in pogingen
om op dit punt tot een algemene uitspraak te komen. Daarvoor zijn
de situaties te zeer verschillend, in teveel opzichten. Dit is een
van de meest saillante ervaringsfeiten uit al die jaren.
Het werkplan is dus, in opzet maar vooral in uitwerking, in
niet geringe mate subjectief-normatief. Het is mijn

voorstel om

voorlichtingsacties aan te pakken. Zeker, dit voorstel zal waar mogelijk vergezeld gaan van theoretische rechtvaardiging en ik zal
putten uit her en der (en niet enkel door mij) opgedane ervaring.
Maar het blijft een feit dat een ander, met een andere theoretische
achtergrond en met andere ervaringen tot een ander voorstel zou kunnen komen.
In 3.3 tot en met 3.7 komen enkele uitgangspunten aan de orde
die aan het werkplan ten grondslag liggen. Achtereenvolgend
deze uitgangspunten:

zijn
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a. publieksgerichtheid

(3.3). Dit omvat twee aspecten: het kiezen

voor een bepaald, duidelijk omschreven en betrekkelijk homogeen publiekssegment en het afstemmen van de boodschap daarop.
b. planmatigheid

(3.4).

'Planning is een proces van analyse, anti-

cipatie, ontwerp, actie en evaluatie*

(Van Doorn en Van

Vught).

1 4 7

Analyse en anticipatie vinden we in de voorbereidingsfase van het
werkplan (zie hoofdstuk 5 en 6 ) . Het ontwerp en de actie zien we
terug in de ontwerpfase en de produktiefase (zie hoofdstuk 7 ) . Evaluatie (tussendoor en achteraf) complementeert het werkplan (hoofdstuk 8 ) . Echter, het planmatig te werk gaan heeft enkele bezwaren.
Onder andere kan het creatieve moment gevaar lopen. Ik wil dit in
een afzonderlijke paragraaf bespreken
c. Situatiegerichtheid

(3.5).

(3.6). Elke voorlichtingssituatie is in meer

of mindere mate uniek en moet daarom steeds opnieuw verkend worden.
Het werkplan biedt het instrument hiervoor.
d. Aangepaste methodologie (3.7). De kwaliteit van het gebruikelijke academische onderzoek wordt zelden gerelateerd aan de tijd die
ermee gemoeid is, het geld dat alles kost en de vereiste deskundigheid. Veel van de gangbare procedures uit de methodologische handboeken zijn daarom in de praktijk van de massamediale voorlichting
onbruikbaar. Gezocht moet worden naar meer aangepaste vormen van
onderzoek, die voor een deel ook door de voorlichter zelf uitvoerbaar zijn.

3.3

Publieksgerichtheid
Een voorlichter is een persoon met een Janus-kop. Enerzijds

kijkt hij naar zijn kennisbron, omdat hij daar bruikbare kennis moet
halen (of moet bevorderen dat die geproduceerd wordt),

anderzijds

naar zijn (potentiële) publiek.
Publieksgerichtheid betekent hier twee dingen: het kiezen van
een bepaalde, betrekkelijk homogene publieksgroep (men kan het niet
iedereen naar de zin maken) en de afstemming van de boodschap hierop.
Het accent ligt in deze paragraaf op de afstemming, wat niet betekent dat de doelgroepbepaling
5.4.3).

van minder belang is (zie verder

In beide gevallen is inzicht nodig in de wereld van de (po-

tentiële) ontvangers.
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Nu kan dit inzicht berusten op twee te onderscheiden bronnen.
Op de eerste plaats op concrete informatie, die bij het publiek verzameld wordt. Om een voorbeeld uit het onderwijs te geven: een leraar merkt bij een tussentijdse overhoring dat de voorgaande les
niet begrepen is; op grond hiervan probeert hij opnieuw en anders
het onderwerp van die les over te dragen. Op de tweede plaats weet
de zender het een en ander van de ontvanger 'van binnen uit', hij
voelt aan hoe de ontvanger op iets zal reageren, hij kan zich in de
ander inleven. Een goede onderwijzer heeft niet altijd een toets
nodig, of een ander duidelijk uitwendig signaal, om te. begrijpen
dat een bepaalde les op problemen stuit.
Laten we even stilstaan bij dit inlevingsvermogen of empathie,
hier te definiëren als het vermogen de cognitieve en emotionele processen van de ontvanger te simuleren (ik kies met opzet een neutrale
definitie; empathie behoeft mijns inziens geen sympathie in te houd e n ) . Het woord is vrij gangbaar in de theorie over de interpersoonlijke communicatie, maar men komt het zelden tegen in de massacommunicatiewetenschap. Toch is het ook daar een begrip van waarde. Is
niet juist de massamediale zender in de afstemming op zijn publiek
grotendeels op empathie aangewezen?
Misschien komt

'empathie' enigszins in de buurt van Cooley's

begrip 'denkbeeldige communicatie', te verstaan als een interne dialoog met de ander in diens a f w e z i g h e i d .

148

Men 'praat' tegen de an-

der en 'reageert' op diens veronderstelde responses, niet zelden in
anticipatie op een werkelijke communicatie; bij

massacommunicatie

vindt werkelijk contact naar aanleiding van een boodschap

echter

vaak in het geheel niet plaats.
Twee kanttekeningen bij dit begrip

'empathie'. Op de eerste

plaats verwijst het begrip mijns inziens evenzeer naar een sociologisch feit als naar een persoonlijke eigenschap. Het begrip empathie
is in zwang gekomen toen het verschijnsel problematisch werd. Empathie zou ons niet bekommeren als we woonden in een stammen- of standenmaatschappij , waar iedere groep zijn plaats heeft en men betrekkelijk rustig langs elkaar heen leeft. Evenmin zou empathie een probleem vormen in Orwell's Oceanië uit 1984, of in een andere genivelleerde samenleving. Waar de verschillen ontbreken wordt het contact
gemakkelijker.

149

Nee, empathie is vooral een interessant begrip in

het type maatschappij waar men èn in hoge mate op elkaar is aange-
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wezen, zich met elkaar moet bemoeien, èn men tegelijk leeft in cultureel gescheiden werelden. Dit lijkt anno nu in de Westerse landen
het geval. Vergelijk de conflicten tussen natuurbeschermers en boeren, of de enorme kloof tussen de deskundigen van allerlei slag en
de mensen waarvoor deze zeggen te werken. Zo ontstaan communicatieen voorlichtingsproblemen, en zo wordt empathie een s l e u t e l w o o r d .
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Op de tweede plaats vraag ik me af of het wel verstandig is
empathie als een persoonskenmerk op te vatten, als een algemene eigenschap die geldt in de contacten tussen één persoon en alle denkbare andere. Een dergelijke opvatting lijkt mij gewaagd. Liever beschouw ik - veiligheidshalve - empathie als een relationele variabele,
gebaseerd op de specifieke betrekking tussen (hier) een voorlichter
en zijn publiek. Deze betrekking moet mijns inziens stoelen op (persoonlijk) contact met diverse ontvangers. Aldus ontstaat onbewust
kennis van wat de ontvangersgroep

interesseert, wat zij denkt en

hoe zij bepaalde zaken benadert. Empathie wordt dus begrensd tot
dat publiekssegment waarmee de voorlichter in contact staat?
segment

dit

is niet zonder meer met een ander uitwisselbaar. Om een

voorbeeld te geven. Ik ken een landbouwjournalist die schrijft over
onderwerpen op tuinbouwgebied. Een groot gedeelte van zijn werk bestaat uit het aflopen van veilingen, uit het 'napraten' over de stand
van zaken met tuinders van allerlei slag en uit belangstellende bezoeken op bedrijven. Al doende krijgt hij een idee voor zijn rubriek.
Als hij aan zijn schrijftafel zit spelen zijn contacten grotendeels
onbewust een rol: hij stemt zich 'automatisch' op zijn publiek af.
Zou hem gevraagd worden een artikeltje over tuinbouwzaken te schrijven voor, ik noem maar wat, een vrouwenblad, dan zou hem dit waarschijnlijk veel moeilijker afgaan.
Met deze voorstelling van zaken wordt tevens de weg geschetst,
die tot empathie ten opzichte van een bepaald publiek kan leiden:
via persoonlijk contact, het verkeren tussen de mensen waarvoor men
werkt. Een journalist van een publiekstijdschrift doet er goed aan
met de trein en de tram te reizen, in plaats van met de auto, als
hij de keus heeft. Iemand die zijn kennissen bij voorkeur in elitaire, intellectualistische kringen zoekt is niet bij uitstek de geschikte figuur voor het populariseren van, bijvoorbeeld, wetenschappelijke teksten. Wie zo in zijn baan opgaat dat hij daarbuiten nog
maar net zijn directe verwanten ontmoet, is tegelijk bezig zich van

84

zijn publiek te vervreemden. Kortom: wie in levenswijze niet voor
een deel een gewoon lid is van het publiek waarvoor hij werkt, zal
in empathie

tekortschieten.

151

Het belang van empathie zou ik niet graag onderschatten. Toch
zal het werkplan op die andere bron gebaseerd zijn, namelijk op gericht verzamelde informatie over de (potentiële) publieksgroep. Ik
kies daarvoor omdat dan een duidelijke methode aangeboden kan worden, die ik wetenschappelijk kan onderbouwen. Een triviaal argument!
Maar bovendien denk ik dat de condities voor een hoge mate van empathie in vele gevallen niet optimaal zijn, zodat men wel gedwongen
is kunstgrepen toe te passen, wil men althans met een bruikbaar produkt op de communicatiemarkt verschijnen. Wie dan weer voor dit,
dan weer voor dat publiek moet schrijven zit in zo'n situatie, of
wie om welke redenen dan ook zijn publiek slecht kent. Met name in
die voorlichting waar een hoge deskundigheid een vereiste is ontstaat gemakkelijk een door empathie moeilijk meer te overbruggen
kloof. Blijft staan dat deze op gerichte informatie gebaseerde oriëntatie niet beschouwd mag worden als de ideale methode. Op zijn best
is het een aanvulling op de aanwezige empathische vermogens, op zijn
slechtst een vervanging daarvoor.
Tussen beide vormen van publieksgerichtheid zijn overigens gemengde varianten denkbaar. We zouden deze kunnen betitelen in het
jargon van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek: participerende
observatie en de verstehende m e t h o d e .

1 5 2

Participerende observatie

is een meer gestructureerde manier om 'onder de mensen te verkeren'
(zie hierboven) en daarvan te leren. De verstehende methode berust
op empathie, maar wat we aldus 'begrijpen', moet expliciet gemaakt
worden; er moet een coherent beeld ontstaan. Ik laat deze tussenvormen hier buiten beschouwing.
Afgezien van empathie zijn er voor een zender vier andere manieren om zich tot een publiek te verhouden:
a. relatie passief; de zender ontvangt van het publiek geen informatie over zijn aanbod. Dit komt vaker voor dan men zou denken. Zo
zijn journalisten vaak maar slecht op de hoogte door wie ze gelezen
worden, naar mijn indruk, laat staan dat ze een correct idee hebben
van de feitelijke reacties. Ik kom hier in het volgende hoofdstuk
op terug.
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b.

feedback-relatie;

de zender ontvangt achteraf informatie over

zijn aanbod. Kijk- en luistercijfers vormen hiervan een voorbeeld,
evenals lezerskringonderzoek. Maar er zijn ook minder betrouwbare
signalen zoals ingezonden brieven of verontwaardigde telefoontjes.
c. interactie; de zender ontvangt gedurende zowel de voorbereidingsfase, de revisiefase als de evaluatiefase gegevens van een selectie
uit zijn publiek. Het is een heen en weer gaan tussen zender en ontvanger waaruit uiteindelijk een produkt van (bijna) gegarandeerde
bruikbaarheid ontstaat (een echte garantie bestaat natuurlijk niet).
Het werkplan is op een dergelijke relatie gebaseerd.
d. participatie; een deel van het publiek neemt deel aan het hele
proces, ook aan de produktiefase, en deelt de verantwoordelijkheid.
Voorbeeld: sommige buurtkranten, een enkel televisieprogramma

(Spre-

kershoek), de zogenaamde doelgroepfilms van het Amsterdams Stadsj ournaal.
Men kan deze indeling als cumulatief beschouwen: het publiek
raakt meer en meer bij het zenden betrokken; en als gradueel, hetgeen betekent dat allerlei tussenvormen mogelijk zijn. Zo kan uit
interactie langzamerhand participatie groeien.
Het werkplan is gesitueerd onder interactie. Daarin is feedback
verdisconteerd, maar participatie valt erbuiten. Hieraan zal in het
vervolg ook nauwelijks aandacht worden geschonken. Dit lijkt, me niet
spijtig als het over de 'grote media' gaat. Daar maakt participatie,
zoals die tot nu toe gerealiseerd is, een zeer gekunstelde, zo niet
krampachtige indruk. Ik zie ook nauwelijks mogelijkheden hier in de
bestaande condities veel aan te v e r a n d e r e n .

153

Bij de 'kleine media',

in video-groepen of in redacties van buurtkranten, bestaan er daarentegen wel meer dan theoretische mogelijkheden. Mij zijn echter te
weinig gegevens bekend om er in zijn algemeenheid veel over te kunnen
zeggen.
Zoals aangegeven wordt het publiek in het werkplan op drie momenten in het spel betrokken: in de voorbereidingsfase, de revisiefase en de evaluatiefase. Een niet gering gedeelte van de beschikbare tijd gaat dus op aan consultatie van het publiek. Of dit lonend
is, kan moeilijk op voorhand verzekerd worden. Het is de keuze tussen
goed of veel, tussen kwantiteit of kwaliteit. De keuze voor het ene
doet afbreuk aan het andere. Men kan bijvoorbeeld naar één goede
folder streven, maar dan moet men accepteren dat de plannen voor
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een tweede uitgesteld worden. Of het achteraf gezien gewettigd is
om zo op kwaliteit te mikken hangt onder andere van twee factoren
af: de condities van de voorlichtingssituatie en het vermogen zich
effectief en efficiënt te laten informeren door het publiek. Het
laatste komt aan de orde in hoofdstukken 6 en 8. Condities die voldoende rendement van publieksconsultatie waarschijnlijker maken zijn:
- de voorlichter kan niet varen op het kompas van de empathie; hij
werkt voor een ander publiek dan gebruikelijk of er bestaat een grote kloof tussen de ervaringswereld van het publiek en zijn deskundigheid. Ik noemde dit al eerder.
- een voorlichtingsactie kost zoveel geld dat men enige garantie
wil krijgen dat dit geld goed besteed wordt. In het totale kostenpakket accepteert men dan hogere produktiekosten.
- aan het resultaat van de voorlichtingsactie is veel gelegen. B i j voorbeeld: een grote gemeente wil het instituut wijkagent weer invoeren. Wil deze goed kunnen functioneren dan is men gebaat met een
goede initiële beeldvorming. Zorgvuldig voorbereide voorlichting is
dan op zijn plaats.
- men wil starten met een langlopende voorlichting over nieuwe thema's of met een nieuwe benadering van vertrouwde thema's. Voorbeeld:
een blad voor jongeren opent een rubriek over sexuele voorlichting.
Het Verbond voor Veilig Verkeer maakt een 'harde' film over gevaarlijk rijgedrag (met veel bloed, ziekenhuisopnames, e . d . ) .
- de gangbare voorlichting blijkt te falen, zoals een effectmeting
registreert. Men kan beslissen om met voorlichting te stoppen of
deze, maar dan beter, opnieuw op te zetten.
In al deze gevallen kan een kwalitatieve aanpak, met raadpleging van het publiek, verdedigd worden. Het werkplan is met name op
dergelijke,

meer

problematische

voorlichtingssituaties

gericht.

Daarnaast zou het een goede regel kunnen zijn eens in de zoveel tijd
volgens het werkplan voor te lichten, ook al bestaat daarvoor geen
directe aanleiding op grond van bovengenoemde criteria. Communicatie-situaties zijn altijd veranderlijk en de eeuwige tendens om in
routine te vervallen kan op den duur fnuikend zijn, omdat er niet
of te laat met die veranderingen wordt rekening gehouden. Het werkplan dwingt de voorlichter tot optimalisering, hetgeen ertoe leidt
dat nieuwe ontwikkelingen bijtijds worden verdisconteerd.
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'Zet jezelf op de stoel van de lezer',

'verplaats jezelf in

zijn positie', 'leef je in in zijn situatie', dat zijn de gebruikelijke

slogans waarmee

in de handboeken de zender-in-spe tot een

grotere publieksgerichtheid wordt aangezet. Het zijn ware woorden,
maar het vraagstuk van de afstemming is daarmee niet altijd opgelost.
Bovendien gaan zij voorbij aan het ijzeren gegeven dat er eerst een
duidelijk begrensd en voldoende homogeen publiekssegment moet zijn,
voordat men überhaupt kan afstemmen. Dat dit nog niet zo'n simpele
zaak is zal hoofdstuk 5 ons leren.

3.4

Planmatigheid
Het tweede uitgangspunt voor het werkplan is planmatigheid of

het idee van planning. Planmatigheid is een germanisme, planning
een woord uit een andere taal. Een Nederlands equivalent ken ik niet.
Omdat ik beide begrippen even onaantrekkelijk vind zal ik ze door
elkaar gebruiken.
Eerder gaf ik een definitie van planning, die goed bij het
werkplan aansloot. Planning is, aldus Van Doorn en Van Vught,

'een

proces van analyse, anticipatie, ontwerp, actie en e v a l u a t i e ' .
Ik wil deze termen hier als volgt u i t w e r k e n .

155

154

Analyse betreft zo-

wel de studie van het probleem waarover de boodschap zal gaan handelen, als de communicatieve situatie van de ontvanger, waaronder zijn
interesse, voorkennis, houding ten opzichte van de zender en het
probleem, en zijn medium-gebruik. Anticipatie is volgens het woordenboek

'vooruitbeschikken, vooruitlopen op'. Met de keuze van een

bepaalde doelstelling (het gewenste effect) lopen we vooruit op wat
ons ingrijpen teweeg zal brengen

(het werkelijke effect). Met de

keuze van de middelen op wat we feitelijk zullen gaan produceren,
de principe-besluiten over welke media op welke wijze zullen worden
ingezet, wat de thema's zullen zijn, hoe er tussen wie samengewerkt
gaat worden, hoe het geld besteed zal gaan worden en welke faciliteiten we zullen gaan aanspreken, zoals ruimten of produktietechnisch
materieel.
Analyse en anticipatie zijn twee onafscheidelijke aspecten van ,
de voorbereidingsfase. Analyse zonder anticipatie, of althans een
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begin daarvan, geschiedt te ongericht. Omgekeerd is anticipatie zonder analyse een slag in de lucht. Het ontwerp en de actie dekken
respectievelijk de ontwerp- en produktiefase. Evaluatie kan onderscheiden worden in een tijdens-de-rit beoordeling met de mogelijkheid tot revisie

(de revisiefase) en beoordeling achteraf (de eva-

luatiefase) .
Het planningsproces bij massacommunicatie loopt uit op een eindprodukt dat meestal definitief is. Een verzonden folder is onherroepelijk. Er valt dan niets meer bij te schaven. Weg is weg. De beoordeling achteraf is hoogstens zinvol voor een volgende actie.
Des te meer reden is er om in de fases van de voorbereiding en
tweede revisie contact te zoeken met het publiek, om zich een idee
te vormen van wat het effect later zou kunnen zijn en om een minder
effectief idee te corrigeren. Analyse (vooral hoofdstuk 6) en pretesten (hoofdstuk 8 ) krijgen daarom bijzondere aandacht.
De definitie van Van Doorn en Van Vught geeft uitstekend weer
dat planning een in fases verlopend proces is. Maar er zijn nog andere aspecten van planning te noemen, die in een definitie niet zouden misstaan. Vermeldenswaard lijkt mij dat planning gebaseerd is
op het adagium 'eerst denken - dan doen'. D e reflectie over de actie
wordt losgemaakt van de actie zelf; men gaat pas aan het werk als
duidelijk is wat de eisen zijn waaraan het produkt moet voldoen en
het produkt zelf in aanzienlijke mate is voorgeprogrammeerd. De sequentie denken-doen komt in het werkplan twee maal voor, eerst bij
de voorbereidings-, respectievelijk de ontwerpfase en de produktiefase en vervolgens bij de revisiefase, die kritische reflectie en
correctie in zich verenigt. De ^aatste fase, de evaluatiefase, kan
overgaan in de voorbereidingsfase voor een nieuwe actie, en zet zo
een nieuwe denken-doen sequentie in gang.
Tot het denken reken ik hier zowel de kennisvorming door analyse als de wilsvorming door anticipatie. In beide zit een duidelijk
rationeel element. Bij de kennisvorming in het zich toeëigenen van
een optimale hoeveelheid van betrouwbare informatie, bijvoorbeeld
via onderzoek. Bij de wilsvorming vooral in het op elkaar afstemmen
van middelen en doelen. De kennis- en wilsvorming zijn idealiter
gekenmerkt door expliciete procedures en een heldere, achteraf te
traceren argumentatie.
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Nog een ander

kenmerk van planning vraagt de aandacht. Bij

planning streeft men naar een eindprodukt dat men ziet als de uitkomst van een reeks samenhangende beslissingen en activiteiten. Deze
vormen de onderdelen van het

'systeem ,
1

onlosmakelijk met elkaar

verbonden. In de praktijk betekent dit dat als er een fout gemaakt
is op één onderdeel het totale plan in het water kan vallen. Dit is
op zich een zeer alledaags gegeven. Als we op vakantie zijnde voor
de grens van Frankrijk staan en daar merken dat we een paspoort missen valt voor het succes van die vakantie, althans op korte termijn,
te vrezen. Maar in een planningssysteem beïnvloedt het ene onderdeel
vaak ook andere onderdelen. Een slordige doelgroepanalyse maakt het
moeilijk om realistische doelstellingen te formuleren en plaatst
ons voor problemen bij de keuze van de ontvangers die uitgenodigd
zouden moeten worden voor een pretest. Nodig is dus allereerst een
exacte inventarisatie van alle activiteiten en beslissingen die in
het geding zijn en bovendien een methode om deze te optimaliseren,
zodat de gemiddelde foutkans per beslissing of ondernomen activiteit
zo gering mogelijk is. Bij het optimaliseren moet men letten op de
wederzijdse afstemming. Een beslissing of activiteit is op zich nooit
goed of slecht; dat hangt van de samenhang met de rest van het pakket
af. Dit plaatst ons voor de moeilijkheid hoe dan te opereren. De
planning

moet op zich gepland worden! Hieraan zal dan ook in de

hoofdstukken 5 tot en met 8 veel aandacht geschonken worden. Voor
de voorbereidingsfase is zelfs een speciaal beslissingsmodel uitgewerkt .
Planning is dus het beheersbaar maken van al hetgene dat het
eindprodukt kan beïnvloeden. Een eerste inventarisatie hiervan vinden we in het gepresenteerde werkplan. Maar aldus blijven

enkele

belangrijke factoren buiten spel. In het werkplan wordt noch in de
opzet (schema 3 - 1 ) , noch in de uitwerking straks veel gezegd over:
- de tijdsbesteding. Naast het schema van het werkplan kan een tijdsbalk geplaatst worden met daarin de tijdstippen waarop een bepaalde
fase afgerond moet zijn. Of we kunnen een tabel construeren zoals
bij netwerkplanning gebruikelijk is, en zo zowel het eindpunt als
het beginpunt van elke fase, of beter: van de onderdelen van die
fase, v a s t l e g g e n .
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Tijdsplanning

moet het werkplan

aanvullen.

Zonder tijdsplanning loopt men het gevaar de tijd niet goed te verdelen. In de praktijk hebben vooral de latere fases, die niet minder
belangrijk zijn, daaronder te lijden, met name de revisiefase.
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- de samenwerking. Een ander type van noodzakelijke sub-planning is
die van de vraag hoe de diverse participanten in het proces hun b i j dragen op elkaar moeten afstemmen. Wie precies moeten welke beslissingen nemen of voor actie zorgdragen? Zeker bij een qua organisatie complex medium als de film (script-writer, producer, regisseur,
spelers, cutter, toneelmeester>

cameramensen, etc.) is de planning

van de verantwoordelijkheden onontbeerlijk. Ook bij een multi-mediale aanpak stellen zich op dit punt bijzondere eisen.
- de kosten. Voorlichting is niet op de laatste plaats het woekeren
met geld. In de praktijk is het kostenbesef niet altijd zo sterk
ontwikkeld, zeer ten onrechte. Het valt moeilijk in te zien waarom
de vraag

'hoe besteed ik zo vruchtbaar mogelijk het mij toegewezen

budget' bij voorlichting niet net zo relevant is als bijvoorbeeld
in de reclamewereld, waar men doorgaans kostenbewuster denkt. Ook
als men zeer ideëel bezig is, en genoegen neemt met weinig adequaat
bereikte ontvangers per geldeenheid,

is het

'op de centen zitten'

van het grootste belang. Slecht besteed geld is verlies van communicatiepotentieel. Daarom is het nodig goed te budgetteren en de gemaakte kosten goed te bewaken.
-de

faciliteiten en benodigdheden. Het maken van een massamediaal

produkt vraagt vaak nog andere middelen dan genoemde. Bijvoorbeeld
ruimten, apparatuur of diensten. Bij sommige media (films, tentoonstellingen) is planning ook op dit punt wenselijk.
Dieper op dergelijke planningsaspecten ingaan is mijns inziens
vooral zinvol als de situatie waarover we spreken meer is ingevuld.
Vergelijk het boek van Hancock over de planning bij educatieve media,
een terrein dat veel overzichtelijker is dan de voorlichting in zijn
algemeenheid.
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Of het handboek van Berwanger over de planning bij

de produktie van educatieve en informatieve films en tv-programma's
in ontwikkelingslanden.
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Het wordt nu tijd voor een kritische noot. Ik twijfel er niet
aan dat planmatig handelen in de massacommunicatie nut kan opleveren.
Het

'al doende maar zien waar men uitkomt' leidt maar al te vaak

tot grote communicatieve verliezen, in de zin dat van het massacommunicatieve aanbod maar weinigen profiteren, hetgeen de kosten per
adequaat bereikte ontvanger onverantwoordelijk hoog doet oplopen.
Veel hangt af van een weloverwogen opzet en een zorgvuldige uitvoe-

91

ring, met inbegrip van de revisies. Een goed gebruik van planningsprincipes kan men als een voorwaarde daarvoor zien.
Maar een voorwaarde is wat anders dan een garantie. Planmatigheid in optima forma betekent dat de keuze van doelen en middelen
berust op een sluitende analyse. Echter, een analyse van de sociale
werkelijkheid is per definitie gebrekkig. Lang niet alle variabelen
zijn onderzoekbaar en de praktijk van alledag zal ons slechts toestaan over het allerbelangrijkste enige gegevens te verkrijgen. De
lacunes moeten opgevuld worden met plausibele inschattingen. Bovendien, de wel beschikbare gegevens behoeven meestal interpretatie,
willen ze bruikbaar zijn. Wat betekent het bijvoorbeeld voor begrijpelijk schrijven, als ik exact weet dat de doelgroep over de kernthema's een bepaalde voorkennis bezit? Hoe moet ik op dat kennisniveau aansluiten? Hoe groot kan de sprong zijn naar een nieuw kennis-niveau? Er zal een theoretisch kader nodig zijn om dergelijke
beslissingen te ondersteunen. Het is duidelijk: planning kan geen
remplacant zijn voor deskundigheid. Wanneer de massamediale voorlichting hier of daar in een malaise verkeert, is het maar de vraag
of planning en organisatie de weg vrij kunnen maken voor een hogere
effectiviteit. Misschien is scholing van de medewerkers in de communicatieleer een beter voorstel. Verkeerde ideeën blijven ook in een
ideaal planningssysteem

verkeerde ideeën! (Misschien komt men er

wel eerder achter dat ze verkeerd zijn.)
Evenzo kan planning geen garantie leveren voor een creatieve
uitwerking. Integendeel, planmatigheid kan een reëel gevaar vormen
voor het scheppen van originele, bruikbare oplossingen. Voor mij
een aanleiding hier een speciale paragraaf aan te wijden (3.5).
Gelukkig lijkt de planningseuphorie, met haar uitwassen, verleden tijd. In plaats van een rigide systeembenadering vinden we
vaker opvattingen, waarin de flexibiliteit van planning en 'planning
als een leerproces' wordt onderstreept. Het einddoel is daarin minder een gefixeerd punt. Al doende krijgt men nieuwe inzichten die
eerder gemaakte plannen kunnen bijsturen. Terecht heeft Van Gunsteren opgemerkt dat hiermee wel een van de kernfuncties van planning
wordt opgeofferd, namelijk het bieden van een zekere v a s t i g h e i d .
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In de toegepaste communicatieleer hebben de rigide planningstheorieën, naar het mij toeschijnt, hun tijd eveneens gehad. Een
model als van Schmidbauer, dat op de systeemleer is gebaseerd, heeft

92

voor zover ik weet weinig respons v e r k r e g e n .
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Ook bij inspraakac-

ties is men, zo is mijn indruk, huiverig geworden voor al te ingewikkelde vormen van netwerkplanning, waar de deelnemers in een ijzeren corset worden gedwongen. Ik wil de planmatigheid de plaats geven
die haar toekomt,

als een hulpmiddel, niet meer en niet minder, op

de weg naar een bruikbaar voorlichtingsprodukt.

3.5

Creativiteit
Creativiteit is geen uitgangspunt voor het werkplan. Maar zon-

der creativiteit zou dit werkplan toch in veel voorlichtingssituaties onvruchtbaar z i j n .
lichtingskundig

1 6 1

Deskundigheid, op inhoudelijk en voor-

gebied, en een planmatige aanpak leiden nog niet

automatisch tot een effectieve boodschap.
Dat geldt op de eerste plaats voor de ongevraagde voorlichting,
waar de informatieve mededeling een extra kwaliteit moet bezitten
(de aandacht moet trekken, interesse moet wekken, moet boeien) om
in het zwaar concurrerende milieu van andere boodschappen mee te
kunnen tellen. Er bestaan geen handleidingen die kunnen garanderen
dat men daarin slaagt. Dat is nu juist de clou; een geprogrammeerde
vondst is geen vondst meer. Men is aangewezen op het eigen creatieve
vermogen.
Het geldt op de tweede plaats ook voor veel gevraagde voorlichting. Het vertalen van een complex probleem in hanteerbare informatie is veel moeilijker dan men vaak denkt. Wie wel eens geprobeerd
heeft om het inflatie-probleem of de energie-kwestie naar enkele
niveaus lager te populariseren, weet dat ingenieuze bedenksels nodig
zijn om dergelijke onderwerpen herkenbaar voor te schotelen.
Creativiteit is dus nodig, aanvullend en, haar ik hoop aan te
tonen, ook als correctie op het werkplan. Tussen creativiteit en de
planmatigheid van het werkplan bestaat een spanningsrelatie. Een
strikt planmatige aanpak blokkeert het creatieve talent. Dat is tevens het uitgangspunt voor deze paragraaf. Niet: hoe we onze creativiteit kunnen vergroten. Wel: hoe we de beschikbare creativiteit,
in relatie tot planmatigheid, beter tot haar recht kunnen laten komen, kunnen d e b l o k k e r e n .
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Onder creativiteit versta ik, in de lijn van vele auteurs op
creativiteitsgebied, een vermogen dat resulteert in een oorspronkelijk produkt, dat bruikbaar is op een bepaald t i j d s t i p .
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Oorspronkelijkheid vindt men in verschillende gradaties, van
een geniaal grensverleggend idee tot een eenvoudige, praktische ingeving. Hier dient creativiteit als een bescheiden, haast alledaags
fenomeen gezien te worden; daarom nog niet zonder enige betekenis.
De praktijk van alledag stelt ons herhaaldelijk voor lastige problemen waar we ons slechts met de nodige vindingrijkheid uit redden.
Creativiteit is een bestaansvoorwaarde.
Wie onzin uitkraamt is wel oorspronkelijk, maar daarom nog niet
creatief. Het lijkt gewenst aan creativiteit een functionaliteitscriterium te verbinden. Creativiteit moet bruikbaar zijn. Eeuwigheidswaarde is daarentegen niet vereist; vandaar de toevoeging 'op
een bepaald moment'.
Een persoon die creatief is, is dat niet altijd. Er zijn creatieve en niet-creatieve momenten. Typerend voor het 'creatieve moment' is een bepaalde psychologische instelling. Het is niet eenvoudig deze goed te kenschetsen. Belangrijke aspecten lijken:
- er bestaat een distantie tussen de persoon en zijn omgeving. Hij
'verliest' zichzelf in zijn creatieve activiteit

(is bijvoorbeeld

moeilijk direct aanspreekbaar).
- deze activiteit wordt als een eenheid ervaren; men voegt samen,
relateert het gegevene aan elkaar.
- het onderbewuste speelt een onmiskenbare, maar ook achteraf moeilijk te traceren rol. Flarden van ideeën komen naar boven en krijgen een bepaalde vorm, in een naar het lijkt willekeurige volgorde.
Ook bij planmatig bezig zijn hoort een bepaalde
die we

instelling,

'rationeel' zouden kunnen noemen, in de zin van zakelijk,

gebonden aan regels, weldoordacht. Deze instelling is in menig opzicht de tegenhanger van de creatieve instelling:
- zij vereist een distantie tussen de persoon en het onderhavige
probleem. Men kijkt er van op een afstand tegenaan. Men blijft daarentegen onderdeel van de omgeving (men is bijvoorbeeld relatief gemakkelijk aanspreekbaar).
- men onderscheidt het gegevene van elkaar, maakt onderverdelingen.
- men bedient zich van heldere logische argumenten; men past (bekende)
regels toe.
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Creativiteit komt het best tot haar recht als de creatieve instelling zo volledig mogelijk wordt gerealiseerd. Planmatigheid gedij dt optimaal bij een puur rationele instelling. Beide instellingen
vertonen fundamentele verschillen. Ergo: het is gewenst om al werkende de creatieve en planmatige momenten duidelijk in de tijd te
scheiden. Vermengt men ze, dan gaat dit ten koste van het een zowel
als het andere. Men kan niet tegelijk èn optimaal creatief èn optimaal rationeel werken.
In een voorbeeldig communicatief scheppingsproces switcht de
zender tussen de creatieve en de planmatige, rationele pool. Gemakkelijk gaat dit niet. Men raakt niet zomaar in de creatieve mood',
1

alsof er een lichtknopje wordt omgedraaid. De overgang kost tijd.
Ook omgekeerd wordt de vereiste afstandelijkheid bij de planmatige
pool niet van het ene op het andere moment bereikt. Iedereen weet
hoeveel moeite het soms kost het eigen produkt op zijn merites te
bekijken, zeker als dit een persoonlijk en origineel produkt is.
Tussen beide momenten moet dus tijd uitgetrokken worden voor een
'opwarmings- , respectievelijk een
1

'afkoelingsperiode'.

Ten opzichte van de creatieve momenten vervullen de planmatige
momenten een schakelfunctie: enerzijds uitwerking en verificatie
van de voorafgaande creatieve fase, anderzijds preparatie voor de
volgende. Wie enigszins vertrouwd is met de literatuur over creativiteit zal hier zonder moeite het klassieke patroon van het door
Wallas omschreven creatieve proces in herkennen: preparatie-incubatie-illuminatie-verificatie.
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De beide uiterste fases worden ook

door Wallas als rationeel omschreven, en vormen dus eigenlijk niet
datgene waar het bij creativiteit om draait: zij gaan eraan vooraf
of zij besluiten het, maar maken er niet wezenlijk deel van uit.
Creativiteit is de compagnon van planmatigheid. Dat geldt voor
alle

fases van het werkplan. Maar haar betekenis lijkt toch het

grootste in de eerste vier fases: de voorbereidingsfase, de ontwerpfase, de produktiefase en de revisiefase. In de eerste twee fases
uit zich creativiteit in originele, bruikbare ideeën in de derde
fase vooral .in een origineel en bruikbaar, tastbaar produkt. We zouden respectievelijk van denk-creativiteit en actie-creativiteit kunnen spreken

(vergelijk het denken-doen schema uit de vorige para-

graaf) . De vierde fase bevat dan beide vormen van creativiteit.

95

Het verschil tussen denk- en actiecreativiteit kan zeer gemakkelijk tot verwarring leiden. Actie-creativiteit is wat anders dan
wat een kip doet als de kop eraf is, ik bedoel: de actie zet het
denken niet stil. Het ene is de creativiteit los van de actie waarop de creativiteit betrekking heeft, daaraan voorafgaande of volgend
(denk-creativiteit), het andere de creativiteit in de actie zelf,
al doende

(actie-creativiteit). Om het onderscheid met een erva-

ringsfeit

te illustreren: een spreker krijgt in de voorbereiding

van zijn speech een aantal ingevingen die hem bruikbaar lijken. Hij
zet deze schetsmatig op papier. Maar al pratende voor zijn publiek
ontstaan impulsen die leiden tot nieuwe ideeën, andere dan hij vooraf had overwogen. Het eerste is denk-, het tweede actie-creativiteit.
De volgende hypotheses schijnen mij ten aanzien van het onderscheid denk- en actie-creativiteit van belang:
a. actie-creativiteit is niet eenvoudigweg een extra mogelijkheid
om tot iets origineels en bruikbaars te komen; zulks in aanvulling
op de denk-creativitëit uit de eerdere fases, als een soort tweede
kans. Het is een creativiteit van een andere orde, niet vervangbaar
of uitwisselbaar. Uit het doen ontspringen gedachten, die men los
daarvan niet zou hebben gekregen. Voor deze hypothese heb ik geen
bewijzen.

In hoofdstuk 7 zal ik proberen met enkele

illustraties

uit de sfeer van de schriftelijke communicatie de hypothese aannemelijk te maken.
b . actie-creativiteit wordt als fenomeen onderschat. Ik suggereerde
in de vorige paragraaf dat in het begrippenpaar denken-doen het primaat bij het denken ligt. Het denken stelt de norm, het doen is
slechts uitwerking, realisatie. Dit geldt niet alleen voor ons werkschema maar ook voor talloze andere, uit de bedrijfskunde, de agologie, de pedagogiek of de voorlichtingskunde. Wellicht heeft dit iets
te maken met het academisch karakter van dergelijke studies, waarin
men meer geschoold wordt in het bedenken en ontwerpen dan in praktische actie. Hoe het zij, aldus wordt mijns inziens impliciet een
belangrijke bron van creativiteit genegeerd en miskend.
Men kan zich aan de ene kant een voorlichter voorstellen die
hoofdzakelijk vertrouwt op zijn denk-creativiteit en de produktie
ziet als een realisatie van het uitgewerkte plan. Anderzijds is er
de voorlichter die zijn ontwerp slechts schetsmatig op papier heeft,
of slechts in grote trekken in zijn hoofd, en die vertrouwt op zijn
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creativiteit tijdens de actie. Het laatste type komt waarschijnlijk
in de praktijk vaker voor dan we op grond van de meeste handboeken
zouden mogen verwachten. Ik zou deze doeners en hun actie-creatieve
vermogens op de voorhand niet lager willen aanslaan dan de meer volgens de boekjes werkende denkers.
Als we actie-creativiteit gaan inpassen in het werkplan dan
moet dit leiden tot twee consequenties:
a. de produktiefase is niet alleen een uitvloeisel van de voorgaande
fases, maar kan ook een resultaat opleveren dat voorheen niet voorzien was, zodat eerdere beslissingen opnieuw ter discussie komen te
staan. Wie de ruimte geeft aan actie-creativiteit moet incalculeren
dat het oorspronkelijke plan kan worden bijgesteld. Deze consequentie staat dicht bij opvattingen over planning als een leerproces.
1

Levende planning is planning aan de hand van terugkoppelingen tus-

sen kennis en actie' (Van V u g h t ) .

1 6 5

Uit de produktiefase leert men

over nieuwe alternatieven, die aanleiding zijn tot hernieuwde reflectie. Natuurlijk is enige reserve wel geboden. Een ongebreideld 'meegaan' met elke creatieve impuls is riskant. Hoe meer we overhoop
halen, des te meer tijd zijn we kwijt met toetsing achteraf en met
revisie. Wie graag al doende experimenteert kan de tijdsplanning in
gevaar brengen en levert maar al te vaak, in een krampachtige poging de deadline te halen, een produkt af met enkele aardige vondsten, maar onevenwichtig van opzet, communicatief niet goed doordacht, bijvoorbeeld niet goed aansluitend bij de eerder gemaakte
analyse van de ontvanger.
b. het doen kan in eerdere fases bewust worden ingeschakeld om het
denken te structureren of om nieuwe ideeën op te wekken. Met name
wanneer men moeite heeft om tot een goed ontwerp te komen kan communiceren-op-proef

zijn diensten bewijzen. Wie een film gaat maken

kan met video het een en ander uitproberen om tot een opzet voor
een

'definitief' draaiboek te komen. Wie voor een tekst staat kan

al krabbelende een poging wagen het verhaal rond te krijgen, en aldus mogelijkerwijs op het spoor komen van een goede aanpak. Het verdient mijns inziens aanbeveling, vanuit het oogpunt van planmatigheid, dergelijke activiteiten de status te geven die hen toekomt;
het zijn experimenten, meer voor de zender bedoeld dan voor de ontvanger . Wie nog zo'n vaag besef heeft van waar het heen moet, nog
zozeer, om met de socioloog Wright Mills te spreken, in de sfeer
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van de ontdekking zit, is nog niet klaar voor de eigenlijke presentatie.

1

6

6

In hoofdstuk 5 en 7 zal ik concreter op het onderwerp creativiteit ingaan. Hier wil ik besluiten met het vermelden van de voorlopige conclusies. Het werkplan met zijn rationele basis zou op twee
punten moeten worden bijgesteld. Op de eerste plaats zou er expliciet
gewezen moeten worden op het creatieve moment in relatie tot het
rationele. Op de tweede plaats zou aan de volgorde van de fases getornd kunnen worden. De actie zou niet alleen een resultante behoeven te zijn van de voorgaande fases, maar zou ook kunnen 'sturen',
de beslissingen in eerdere fases opnieuw ter discussie kunnen stellen. Ook zou de actie naar voren gehaald kunnen worden, als een experimentele tussenfase.

3.6

Situatiegerichtheid
Reeds in het vorige hoofdstuk bekeerde ik me tot een situatio-

nele benadering van communicatie. Onderzoek dat elders is verricht,
zo stelde ik, kan vaak in de eigen situatie niet gebruikt worden,
omdat de condities te zeer verschillen. Lang niet altijd is dit verschil duidelijk. Vaak weet men eenvoudigweg te weinig over de situatie waarin onderzoek is verricht. Het overnemen van de resultaten
wordt daarmee natuurlijk een hachelijke zaak. Zijn over die situaties wèl voldoende gegevens bekend dan moet bezien worden in hoeverre er met de 'eigen' situatie overeenstemming bestaat. Dit vraagt
op zich al om situatiegericht onderzoek.
Een sterke nadruk op de eigenaardigheden van de afzonderlijke
situatie is geen uniek uitgangspunt. Het principe vinden we bijvoorbeeld terug bij de 'situationsfunktionaler Betrachtung' van Albrecht,
die (in 1969) hiermee reageerde op de aanpak van de klassieke adoptiestudies.

1 6 7

Albrecht begint met te stellen dat uit die studies

nauwelijks wetmatigheden te destilleren zijn. Vervolgens zegt h i j :
'Aus dieser Erfahrung geht hervor, dass sich das Übernahmeverhalten
nicht

aus

einzelnen,

situationslosgelöst

allgemein

formulierten

Merkmalen der betrachteten Individuen erklären l ä s s t ' .

1 6 8

Het adop-

tiegedrag moet dus niet gezien worden als een funktie van enige,
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vooraf vastgelegde factoren maar als * Funktion der gesamten Situation'.
'Man geht dabei nicht von einem fertigen Katalog von Merkmalen aus
sondern versucht, die in der je vorliegende Situation

relevanten

Faktoren und ihren situationsspezifischen Beziehungszusammenhang zu
ermitteln'.
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Een recente uitwerking van de 'situationele benadering',

op een wat hoger niveau dan ons werkplan, vinden we bij Payr en
Sülzer.

1 7 0

Hun boek is' vooral gericht op de voorlichting aan de

agrarische bevolking

in ontwikkelingslanden, maar de gehanteerde

principes zijn ook elders bruikbaar.
Waarom zijn voorlichtingssituaties zo bijzonder dat een situationele benadering gewenst wordt? Op de eerste plaats, denk ik, omdat
zoveel variabelen in het geding zijn, variabelen die elkaar in hoge
mate beïnvloeden. Ten opzichte van een bepaald inhoudelijk gegeven,
op een bepaalde wijze gepresenteerd, via een bepaald medium, door
een bepaalde voorlichter, afkomstig van een bepaalde voorlichtingssituatie, reageert een bepaald publiek op een bepaalde wijze. Het
in kaart brengen van alle relevante varianten van elk van deze variabelen zou al een hele toer vormen. Het combineren daarvan zou
een niet te hanteren aantal mogelijkheden opleveren. We kunnen b i j gevolg handhaven dat elke voorlichtingssituatie betrekkelijk uniek
is en dus onze speciale aandacht waard.
Daar komt nog bij dat situaties zich in de tijd wijzigen. De
meeste variabelen zijn van een dynamisch karakter. Wat gisteren gold
behoeft - bij wijze van spreken - morgen niet meer op te gaan. Een
hoofdredacteur weet dat wanneer zijn blad niet anticipeert op de
veranderende lezerskring* qua samenstelling en qua mentaliteit, het
ten dode opgeschreven is. Elk publiek is in meer of mindere mate op
drift, zo zijn ook de andere elementen onderhevig aan verandering.
Denk aan de inhoud van de boodschap. De wetenschap bedient ons van
of - naar verkiezing - confronteert ons met steeds nieuwe oplossingen, waarvan de verspreiding nuttig geacht wordt. In de voedingsvoorlichting penetreren herhaaldelijk nieuwe ideeën over gewichtsbeheersing, die soms zo afwijkend zijn dat ze een speciale voorlichtingsstrategie v e r e i s e n .
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Denken we tenslotte ook aan de verande-

ringen op mediagebied: nieuwe opvattingen over het gebruik van film
(de film als aanzet tot discussie en zonder 'boodschap'), de opkomst
van nieuwe media als Teletext en Viditel. Steeds wordt de voorlichting met onbekende situaties geconfronteerd, waarop het voorlichtingskundige antwoord nog geformuleerd moet worden.
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Natuurlijk verandert niet alles bij elke voorlichtingsactie:
sommige variabelen blijven betrekkelijk stabiel in achtereenvolgende
acties, zoals de formule van het medium voor een medewerker aan een
tijdschrift, of bepaalde culturele kenmerken bij de ontvangersgroep.
Hoe sterker de continuïteit, des te eerder kunnen eenmaal gevestigde
en bevredigende procedures blijven gelden.
Ons werkplan is bedoeld voor snel wisselende situaties, waarin
men niet kan teruggrijpen op de waarheden van gisteren en van elders.
Zo'n situatie doet zich eerder voor dan men zou verwachten. Stel:
een regionale voorlichtingsorganisatie wil een artikelenreeks publiceren in een regionaal voorlichtingsblad, die elders in een andere
regio reeds verscheen, en daar nogal veel succes had. Mogelijkerwijze wordt dit succes geprolongeerd maar de communicatieve situatie
is op waarschijnlijk enige punten wel veranderd. Verschil kan maken:
- de relatie tussen de zender en het publiek, het beeld dat het publiek van de zender heeft, zoals diens geloofwaardigheid.
- de relatie tussen het publiek en het medium, zoals het leesgedrag.
Trekt men bij voorbaat enige tijd voor dit medium uit, bijvoorbeeld
omdat het doorgaans interessant is?
- de relatie tussen het publiek en de boodschap. Het publiek kan
een andere voorkennis bezitten, bijvoorbeeld door vroegere publikaties of doordat het probleem plaatselijk wat anders ligt of gezien
wordt, hetgeen een grote invloed heeft.op de begrijpelijkheid.
- de relatie tussen de boodschap en het medium. Hoe past de boodschap
in de nieuwe context? Een saai artikel is des te saaier als de omgevende artikelen met een lichte toets geschreven zijn.
Dit voorbeeld illustreert tevens de interdependentie tussen de
verschillende variabelen. Het is beter te spreken van een geheel
van relaties dan van afzonderlijke v a r i a b e l e n .

172

Waar is nu het situationele in het werkplan terug te vinden?
Ik meen op twee punten: op de nadruk op analyse in de voorbereidingsfase en op actie-gebonden onderzoek als pretesten en evaluatie in
de latere fases van het werkplan.
In hoofdstuk 6 zal ik vrij uitvoerig ingaan op de diagnose van
de communicatieve

situatie: op het verkrijgen van informatie over

de informatieve behoeften, de voorkennis en de houding van het publiek.
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Dan zal ook blijken hoezeer we behoefte hebben aan een theorie die
ons verklaringen kan bieden bij een bepaalde diagnose en aan een
theorie die daaraan een recept kan verbinden.

Situatiegerichtheid

betekent niet alleen het ter plekke verwerven van informatie, maar
evenzeer het creatief omgaan met beschikbare theorieën om deze informatie steeds opnieuw te interpreteren en te hanteren.
Ook hoofdstuk 8 behandelt onderzoek in de situatie ten dienste
van die situatie. Aan de orde komt het pretesten en het evaluatieonderzoek. Pretesten is daarbij te zien als een situationeel alternatief voor op generalisaties berustende beoordelingsmethoden zoals
leesbaarheidsformüles.

3.7

Aangepaste methodologie
Met het introduceren van nieuwe begrippen moet men oppassen.

Maar

al te vaak is een gloedvol neologisme slechts oude wijn in

nieuwe zakken: iets nieuws-in-schijn. Bovendien, de sociale wetenschap wordt wel verweten zich uit te putten in het construeren van
steeds nieuwe begrippensystemen, in plaats van daarmee wat te zeggen.
Toch wil

ik het begrip

'aangepaste methodologie' handhaven,

als een poging ruimte te creëren voor een nieuwe opvatting van onderzoek, die beter dan de gangbare, aansluit bij ons werkplan.
De overeenkomst met het begrip 'aangepaste technologie* is opzettelijk.
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Bij beide gaat het om een rehabilitatie van eenvoudige,

geschikte middelen die in bepaalde situaties eerder voldoen dan het
hoogwaardige

alternatief. Het betere is inderdaad soms de vijand

van het goede. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek volgens-het-boekje
is vaak zo kostbaar, zoveel deskundigheid vergend en zo tijdrovend
dat het daardoor slechts in selecte situaties aangewend wordt. Dit
doet de vraag rijzen of voor die vele andere situaties geen onderzoek
denkbaar is, aangepast aan de bestaande condities. Ik meen dat dergelijk onderzoek bestaat en bestaansrecht heeft.
Mijns inziens ligt er een enorm terrein braak tussen het sophisticated onderzoek uit de gangbare methodologische handboeken (variantie-analyses, associatiecoëfficiënten, gestratificeerde steekproeven,
etc.) en het mengsel van empathie, ervaringskennis en Fingerspitzengefühl, waar de practicus meestal op aangewezen is. Ik bespeur met
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name in het universitaire milieu een zekere aarzeling om dit terrein
te betreden. Men is als de dood voor 'slecht onderzoek', dat de toch
altijd nog omstreden reputatie van het

sociaal-wetenschappelijke

onderzoek verder zou kunnen bezoedelen. Ik herinner me een college
Onderzoek waarin met verachting de vragenlijst besproken werd die
een plaatselijke vereniging aan bezoekers van een door haar georganiseerd evenement voorlegde. Helaas kwam niet aan de orde wat die
vereniging in haar situatie, zonder geld voor deskundigen en onder
tijdsdruk, wel had moeten doen. Niets? Ik sluit niet uit dat de besluitvorming in deze vereniging met de uitkomsten uit deze gebrekkige enquête gediend was en dat het per saldo een lonende activiteit
genoemd kon worden.
Ik wil pleiten voor andere criteria voor

'goed' of

'slecht'

onderzoek, criteria die uitgaan van de concrete onderzoekssituatie.
Goed onderzoek is voor ons hier, waar we praktisch bezig zijn, onderzoek dat binnen de beschikbare tijd, met voorhanden zijnde middelen en deskundigheid (uiteraard is een bepaalde basis-deskundigheid
vereist) informatie oplevert die bruikbaar is, de besluitvorming op
belangrijke punten verbetert. Bruikbaarheid is voor het onderzoek
dat een concrete actie moet ondersteunen het enige criterium. Betrouwbaarheid

en validiteit

zijn

in wezen geen andere criteria,

zoals wel wordt gesteld. Immers een minder valide of betrouwbare
uitkomst is daarmee ook minder bruikbaar.
Onderzoek behoeft niet

'wetenschappelijk' te zijn, te voldoen

aan vastgestelde maatstaven van representativiteit,

betrouwbaarheid,

e.d., om toch bruikbaar te zijn. Dat betekent niet dat de wetenschap
zich van dergelijk onderzoek moet afkeren. Zij kan als taak zien de
aangepaste methodologie te helpen ontwikkelen, de alternatieven te
vergroten, de besluitvorming hierover te verbeteren. Dat niet-wetenschappelijk onderzoek dus niet tot het terrein van de (toegepaste)
wetenschap zou behoren is een denkfout. De pedagogie houdt zich bezig
met de constructie van in de onderwijspraktijk bruikbare toetsinstrumenten. De voorlichtingskunde zou ten behoeve van de voorlichters
vergelijkbare methoden van onderzoek kunnen ontwikkelen.
Bruikbaar moet uiteraard relatief worden opgevat. Alles wat we
doen is wel op een of andere wijze van nut. Bruikbaar betekent dus
hier steeds: gezien mogelijke alternatieven. Het is puur een kwestie
van kosten en baten. Duur, ingewikkeld onderzoek kan de moeite lonen,
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maar, dat is hier het. punt, goedkoop en eenvoudig onderzoek evenzeer.
De hier voorgestelde optiek is verwant aan het actie-onderzoek,
praktijkonderzoek, sociaal beleidsonderzoek, toepassingsgericht onderzoek of hoe deze vormen van op de praktijk afgestemd onderzoek
mogen heten. Daarmee moet ook het wat gechargeerde beeld van hierboven gecorrigeerd worden. De belangstelling voor dergelijk onderzoek
is, ook in het universitaire milieu, sterk gegroeid, al verkeert
het nog in een pril

stadium.
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Een probleem bij een verdere ontwikkeling is juist gelegen in
het criterium van bruikbaarheid. Wil een onderzoeksresultaat bruikbaar zijn, dan moet het voldoen aan de eisen die een bepaalde situatie stelt. Het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld onderzoek dat
inspraakprocessen in zogenaamde

'oude buurten' moet begeleiden een

andere deskundigheid en voor een deel ook een andere methodologie
vergt dan bijvoorbeeld ondersteunend onderzoek bij het opzetten en
continueren van een technisch vaktijdschrift. En ook per werksoort
kan het onderzoek sterk variëren, afhankelijk van het beschikbare
geld, de tijdsdruk en de beschikbare (onderzoeks)deskundigheid. Het
is daarom moeilijker om met een standaard-onderzoeksmethode te komen.
Hoogstens kunnen criteria geformuleerd worden waaraan zoveel mogelijk
voldaan moet worden en kan men enkele mogelijkheden inventariseren.
Anderzijds is in sommige situaties standaardisering mogelijk
en gewenst. Dat geldt met name als de omstandigheden over tijd relatief constant blijven, of als de situatie hier veel trekken gemeen
heeft met de situatie d a a r .

1 7 5

Standaardisering heeft het grote

voordeel dat de resultaten van onderzoek beter met elkaar vergeleken
kunnen worden. Daarnaast kan zo'n onderzoek sneller uitgevoerd worden
en zijn de resultaten, vanwege de grotere ervaring, waarschijnlijk
meer betrouwbaar. Maar dan blijft gelden dat ik niet vooraf kan
overzien welke vaste procedures op voorhand geschikt zijn. Zij zullen
in de praktijk, in de betreffende situatie, ontwikkeld moeten worden.
Dit plaatst mij hier in een moeilijk parket. Laten we ons voor
de overzichtelijkheid beperken tot drie onderzoeksmomenten uit het
werkplan: het zo te noemen verkennend ontvangeronderzoek uit de voorbereidingsfase

(naar voorkennis, informatieve behoeften, houdingen

of mediagebruik), het pretesten uit de revisiefase en het evaluatieonderzoek van de laatste fase. Het is, conform het uitgangspunt van
de aangepaste methodologie, onmogelijk om bij deze vormen van onder-
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zoek op de voorhand uit te maken wat appreciabel is. Pretesten kan
bijvoorbeeld op zeer veel verschillende manieren. Er is enige kennis
vergaard over de vraag welke methode in welke situatie het meest
geschikt is, maar nog zeer onvoldoende voor een finaal overzicht.
Hetzelfde geldt voor het verkennend ontvangeronderzoek en het evaluatieonderzoek. Wat ik in de desbetreffende hoofdstukken zal doen
is het aangeven van enige mogelijkheden, met hoogstens wat suggesties voor de situaties, waarin die mogelijkheden op hun plaats lijken.
Zoals gezegd kan aangepaste methodologie variëren van eenvoudig
tot complex. In het eerste geval zal het onderzoek meestal slechts
beschrijvend van aard zijn, meer als aanvulling op wat men uit anderen hoofde reeds weet dan als informatiebron die het beslissende
antwoord geeft. In het laatste geval behoort ook verklarend onderzoek tot de mogelijkheden', bijvoorbeeld naar het waarom van de beeldvorming van het publiek ten aanzien van een bepaalde z a a k .

1 7 6

Naar

toetsend onderzoek zal ik slechts incidenteel verwijzen. Een experimentele opzet vergt zoveel, dat deze in de praktijk zelden gehanteerd
wordt. Hier kan men ook niet meer van aangepaste methodologie spreken.
Toetsen doe je goed, volgens de geformaliseerde regels, of niet.
Meer dan eens zal ik verwijzen naar zeer eenvoudige vormen van
onderzoek, waarvan men zich af zal vragen of dit nog wel de naam
onderzoek verdient. Ik gebruik het begrip onderzoek voor het bewuste
en gerichte zoeken van informatie in de werkelijkheid over de werkelijkheid. Wanneer de voorlichter door enkele gesprekken met potentiële ontvangers een wat genuanceerder beeld heeft gekregen van de
aldaar levende problematiek noem ik dat onderzoek. Ik ben van mening
dat juist deze eenvoudige vormen van onderzoek de praktijk van de
voorlichting kunnen vooruithelpen, wat niet wil zeggen dat grondig
onderzoek geen nut heeft.
Als onderzoeker zie ik dan ook zeker niet alleen de academicus
(voor menigeen een synoniem). De eenvoudige onderzoeksmethoden zijn
juist goed hanteerbaar door de voorlichters zelf, uiteraard na een
scholing in vraagstelling, interviewtechniek, etc. Men zal tegenwerpen dat de voorlichter niet die 'objectieve buitenstaander' is die
voor de vereiste betrouwbaarheid zorg kan dragen. Afgezien van de
vraag of de. beroepsonderzoeker dat wèl altijd is, staat hier tegenover dat een voorlichter die echt in een effectieve boodschap geïn-
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teresseerd is waarschijnlijk zo wijs zal zijn voor informatie te
zorgen waar hij wat mee kan doen. Wat schiet hij op met onbetrouwbare informatie? Is die basis-houding er niet dan valt evengoed voor
de benutting van door anderen vergaarde informatie te vrezen. Als
bijkomende voordelen kunnen gelden:
a. de voorlichter komt in contact met zijn publiek. Hij krijgt zo
een indruk van de situatie van de ontvanger, die verder gaat dan de
gestelde vragen. Dit verbreedt tevens de basis voor empathie.
b.

de voorlichter raakt waarschijnlijk meer onderzoeks-minded en

meer bedreven in het omgaan met onderzoek dat door 'echte', gediplomeerde onderzoekers is gedaan.
c. de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek baart
minder zorgen. Dat veel duur onderzoek zonder enig gevolg blijft,
is een publiek geheim. Dit gevaar is met doe-het-zelf-onderzoek'
1

aanzienlijk g e r i n g e r .
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Om misverstanden te voorkomen: de klassieke criteria van onderzoek,

zoals validiteits- en betrouwbaarheidscriteria, worden bij

een aangepaste methodologie niet overboord gezet, maar blijven richtsnoer. Kennis van deze criteria blijft dus belangrijk. Zo zal er
zelden tijd zijn voor een uitvoerige, op basis van toeval getrokken
steekproef,

waarmee statistisch iets gedaan kan worden. Moet men

dan maar lukraak wat mensen aanschieten? Het gevaar van vertekening
is dan levensgroot aanwezig, omdat men toch meestal die personen
uitkiest die het gemakkelijkst benaderbaar zijn, doorgaans afkomstig
uit dat doelgroepsegment dat sociaal het meest nabij is. Wat betekent
dat representativiteitscriteria van toepassing blijven. Om redenen
van validiteit en betrouwbaarheid is het evenzo noodzakelijk aan
een zorgvuldige vraagstelling te denken. Een vage vraag is ook bij
eenvoudig onderzoek een vage vraag, waar slechts een vaag antwoord
op te verwachten valt. De sociale wenselijkheid van bepaalde antwoorden kan ook bij eenvoudig onderzoek de resultaten fnuiken.

Van bijzondere betekenis bij het hier voorgestelde onderzoek
is de relatie tussen de onderzoeker en de respondent. Het is om te
beginnen de vraag of het woord respondent hier nog op zijn plaats
is. Een respondent respondeert, antwoordt slechts. In veel gevallen
zal een verdergaand contact tussen de onderzoeker en zijn partner
mogelijk en wenselijk zijn, waarbij de partner van zijn kant het
gesprek mede vormgeeft. Misschien is 'informant' een betere term.
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In het algemeen denk ik dat veel pleit voor volstrekte openheid
van de kant van de onderzoeker omtrent de doelstellingen van het
onderzoek. Allereerst bevordert dit vaak de m e d e w e r k i n g .
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Gebrek-

kige, slecht afgestemde voorlichting is immers niet alleen een probleem van de voorlichter! Wie duidelijk kan maken hoe publieksconsultatie de kwaliteit van de voorlichting verbetert, mag wellicht
op meer animo rekenen. Dit komt waarschijnlijk ook de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede. Althans, de 'fouten' die te wijten
zijn aan onverschilligheid komen aldus minder voor. Ook kan men veronderstellen dat een respondent een realistischer beeld van zichzelf
zal scheppen als hij weet waartoe zijn reacties dienen, en minder
volgens allerlei sociale wenselijkheden zal antwoorden. Als hij bijvoorbeeld weet dat teksten worden aangepast als hij ze te moeilijk
vindt, om ze voor mensen als hemzelf bruikbaarder te maken, zal hij
minder geneigd zijn een te florissante indruk te geven van wat hij
heeft opgestoken. Anderzijds: soms kan men moeilijk aan een meer
verborgen techniek o n t k o m e n .
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Zo valt het niet gemakkelijk om een

realistisch antwoord te krijgen op een vraag als: 'Zou u deze folder
inkijken of niet?" Beter lijkt het de folder tussen concurrerende
folders in een proefopstelling te plaatsen om te zien hoe groot de
'pakkans' is. Soms is (verborgen) observatie eenvoudiger dan ondervraging. Zo is zowel de aantrekkingskracht als de bindkracht van
bepaalde panelen uit een tentoonstelling vrij gemakkelijk te constateren door te observeren of bezoekers bij die panelen halthouden en
hoe l a n g .

1 8 0

Het hier in het kader van het werkplan te behandelen onderzoek
is niet representatief voor het voorlichtingskundige onderzoek in
zijn algemeenheid, en wil dat ook niet zijn. Zo ontbreekt het breed
opgezette vooronderzoek, op grond waarvan een voorlichtingskundig
beleid (de doelstellingen op een hoger dan actie-niveau) ontwikkeld
kan w o r d e n .
bijvoorbeeld

1 8 1

Ook zal ik nauwelijks reppen over het experiment,

over evaluatie-onderzoek van het toetsende type bij

pilot-projecten.
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Nuttige

soorten van onderzoek,

ongetwijfeld.

Maar minder passend in de hier gekozen opzet, gebaseerd op het werkplan.
Dat ik hier een lans breek voor het onderzoek met behulp van
aangepaste methodologie betekent overigens niet dat ik het andere
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onderzoek, dat veelal op meer algemene uitspraken is gericht, verwerp. Ook dit onderzoek is vaak lonend, al moeten we sceptisch blijven staan tegen de pretentie van generaliseerbaarheid. In de volgende hoofdstukken zal er herhaaldelijk aan dergelijk onderzoek worden
gerefereerd. De reden voor mijn - toegegeven - wat eenzijdige accent
op de aangepaste methodologie komt voort uit èn een geloof in het
batige saldo van eenvoudig onderzoek, èn een geloof in de toepasbaarheid

(de voorlichter zou het zelf kunnen doen), èn de stellige

indruk dat dit onderzoek tot nu toe schromelijk verwaarloosd is.

3.8

Slotwoord
We hebben in dit hoofdstuk het schema van het werkplan ontmoet

en kennis gemaakt met de diverse uitgangspunten. Deze hebben het
werkplan hopelijk meer reliëf gegeven. Tegelijk is duidelijk geworden dat het werkplan maar één van de mogelijkheden is om tot een
bruikbaar voorlichtingsprodukt te geraken, die lang niet in alle
condities het meest voor de hand ligt (zie bijvoorbeeld 2 . 3 ) . Bovendien: dat nogal wat eisen gesteld worden aan degene die het werkplan wil hanteren, wil dit gerealiseerd kunnen worden, eisen op het
gebied van de theoretische deskundigheid, het planmatig kunnen werken, de creativiteit of de onderzoeksbekwaamheid

(wie zelf niet on-

derzoekt moet toch minstens de probleemstelling mee kunnen helpen
formuleren).
De hoofdstukken 5 en verder zijn vooral als scholing bedoeld
voor hen die in het werkplan brood zien. Deze hoofdstukken volgen
de fases van het werkplan. Het werkplan is dus tegelijk op te vatten
als een scholingsmodel, maar het is niet zo dat aldus aan alle eisen
(zie hierboven) wordt tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld het uitgangspunt
van de planmatigheid blijft verder impliciet. Op andere punten wordt
nogal wat voorlichtingskundige kennis of onderzoeksvaardigheid verondersteld reeds aanwezig te zijn. Als scholingsmodel is het werkplan bepaald imperfect.
Hoofdstuk 4 vormt als het ware een intermezzo, waarin enkele
'voor-vragen' aan de orde komen, vragen die Van belang zijn voor
reeksen van voorlichtingsacties.

Ik heb dit hoofdstuk ingevoegd om

de schijn te vermijden dat het bij voorlichtingskunde alleen om een
methodenleer zou gaan. Wie het op dit punt met mij oneens is kan
zonder veel ongemak het hoofdstuk overslaan.
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HOOFDSTUK 4

DOEL EN WERKOMGEVING

4.1

Inleiding

f

Dit boek handelt grotendeels over methoden, over de wijze waar-

op de voorlichter systematisch tot een bruikbare boodschap kan komen.
Zolang de praktijk nog niet doordrongen is van de noodzaak om weloverwogen te werk te gaan, en het nodige strategische inzicht ontbeert, acht ik de methoden-gerichtheid in de voorlichtingskunde gerechtvaardigd. Al was het alleen maar vanwege de geldelijke verspilling, die met een niet zorgvuldige voorlichting gepaard gaat.
Tegelijk kleeft aan een accent op de methoden een groot gevaar.
Al in hoofdstuk 1 stelde ik dat aldus tezeer in termen van de 'technische', doel-middel rationaliteit gesproken wordt. Te weinig komt
zo de rationaliteit van de doelen aan de orde, het waartoe van de
voorlichting.

Ik had het over de communicatiespecialist

die alle

vragen op het methodisch-technisch gebied tot de zijne rekent ongeacht de doelstelling die erachter steekt. In het vorige hoofdstuk
sprak ik over de voor-vragen ten aanzien van de

'hogere doelen',

die in het werkplan 'afwezig' zijn, en dus daar niet geproblematiseerd kunnen worden. Maar, zo stelde ik, 'voorlichting is meer dan
een reeks van voorlichtingsacties, het is ook een denken over de
plaats van voorlichting in breder maatschappelijk verband, het is
ook een beleid op termijn'.
Dit hoofdstuk is een schamele poging om de gewraakte eenzijdigheid te doorbreken. Ik besef bij voorbaat dat de algemene teneur
daarmee niet wordt weggenomen. Wie meent dat professionalisering
van de voorlichter bovenal betekent dat de middelen, gegeven de doelen, effectief worden ingezet, vindt in dit boek, gezien het aantal
bladzijden juist hierover, helaas een zekere ondersteuning.
Ik wil me in dit hoofdstuk richten op de positie van de voorlichter als

(mede-)beleidsbepaler. Het alternatief was te kiezen

voor de hooggeplaatste functionaris die in de grotere voorlichtingsorganisaties het beleid op termijn moet formuleren. Het onderscheid
tussen beleid en uitvoering bevalt mij slecht, hoezeer het op praktische gronden ook te verdedigen is. Een voorlichter moet medeverantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het beleid dat hij ten uit-
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voer brengt, en dus op een zeker niveau mee kunnen praten, hetgeen
een geoefende kundigheid veronderstelt. Bovendien zitten vele voorlichters, ook als ze niet geheel en al onafhankelijk zijn, toch in
een keuzesituatie, waar er wel degelijk ruimte is voor een eigen
beleid, een eigen normstelling voor wat prioriteit geniet. Zo zegt
Aben dat hij als voorlichter aan de Landbouwhogeschool voor de onmogelijke opgave staat publiekelijk te rapporteren over zo'n vijfhonderd onderzoeksprojecten. Zelfs het weglaten van één project betekent al 'het binnenhalen van s u b j e c t i v i t e i t ' .

183

Wie niet bewust op grond van een persoonlijke

normstelling

kiest, kiest natuurlijk toch en wel op grond van de aangedragen preferenties van superieuren, collega's, bepaalde publieksgroepen, op
grond van de voorhanden kennis of op grond van vaag besef van wat
in het algemeen nuttig gevonden wordt (bijvoorbeeld het accepteren''
van wat in de mode i s ) .
Soms worden deze 'keuzes' door de voorhanden zijnde litteratuur
meer

of minder

impliciet

ondersteund, gelegitimeerd.

Ik wil een

tweetal legitimaties kritisch bespreken, de legitimatie vanuit het
publiek (voorlichting als uitvloeisel van een informatieve behoefte)
en vanuit de kennisbron

(voorlichting als benutting van aanwezige

kennis). Ik hoop dat hierdoor het inzicht groeit dat een voorlichter een eigen standpunt behoort te hebben, en al werkende voortdurend moet blijven ontwikkelen. Enkele overwegingen die daarbij van
belang kunnen zijn geef ik aan het einde van de volgende paragraaf.
De persoonlijke normstelling moet leiden tot een zelfgekozen
relatie met het publiek. Uiteraard stelt de sociale context waarin
de voorlichter werkt bepaalde grenzen hieraan. Inzicht hierin kan
bevorderen

dat men deze beperkingen beter kan overwinnen. Daarom

besteed ik ook hieraan een aparte paragraaf. Ik ben me ervan bewust
dat de marges voor een individuele voorlichter gering zijn. Voorlichters worden doorgaans niet betaald om maar te doen wat hen goeddunkt, dat is hopenlijk uit hoofdstuk 1 g e b l e k e n .
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Daarom wil ik

er niet toe overgaan om idealistische constructies te bedenken van
wat er met voorlichting bereikt zou kunnen worden, welke functies
voorlichting in onze maatschappij zou kunnen v e r v u l l e n .
pays the piper generally calls the t u n e ' .

1 8 6
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'He who

Maar niet alle liedjes

behoeft men even speelbaar te vinden en sommige liedjes kennen veel
variaties.
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4.2

Doelen
Door vele auteurs wordt gesteld dat er tussen de doelen op hoog

niveau en de 'actie-doelen' een duidelijk verband moet bestaan. Lagere doelen moeten logisch vanuit de hogere doelen worden a f g e l e i d .

18

Op zich is deze formele kant van het doelen-probleem niet zonder
belang. Elk beroep op een norm van hoger niveau schiet tekort wanneer de relatie met het lagere niveau niet precies kan aangetoond
worden, hetgeen in werkelijkheid moeilijker is dan op het eerste
gezicht lijkt. Vaak hanteert men aannames die bij nadere reflectie
discutabel worden. Een bekende probleemschakel in een doelen-hierarchie is bijvoorbeeld dat meer kennis over een concrete zaak tot een
ander gedrag zal leiden, bijvoorbeeld meer kennis over

'beweging',

voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor, tot meer
fietsen of wandelen (de 'intermediaire doelstelling' die uiteindelijk tot een betere gezondheidstoestand leidt). Er bestaat veel onderzoek dat laat zien dat een dergelijke relatie tussen kennis en
gedrag in bepaalde omstandigheden niet b e s t a a t .

1 8 8

Een zaak die ons hier meer interesseert is echter de inhoudelijke zijde van de doelformulering, het 'waartoe' van de voorlichting en de algemene strategische argumenten, dit alles boven het
niveau van de concrete voorlichtingsactie. Ik ben van mening dat
dit terrein nog onvoldoende ontgonnen

is.

1 8 9

Voorlichtingswerk is waardengeladen. Een tweetal posities laten
zich op dit punt onderscheiden, die ik hier bewust als twee uitersten
presenteer. In de eerste positie ziet men voorlichtingswerk als een
onderdeel van een maatschappelijk systeem, waarin nu eenmaal bepaalde
waarden vigeren, waaraan men.zich, juist als voorlichter, moeilijk
kan onttrekken. Immers als voorlichter werkt men in de openbaarheid,
tussen de mensen. Men moet zich dan kunnen vinden in het heersende
klimaat van opinies en houdingen en ook een zekere

'meegaandheid'

bezitten, want dit klimaat verandert door de jaren.
In de andere positie ziet men het waarde-probleem als een keuzeprobleem. De voorlichter zit in een spanningsveld van aan elkaar
vaak tegengestelde belangen. Hij kan het niet iedereen naar de zin
maken. Wat hij doet is in het voordeel van de een en dus in het nadeel van de a n d e r .

1 9 0

Dit vereist een besluit voor wie en waar naar

toe te werken. De eerste positie laat alle ruimte voor een neutrale
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roldefinitie, voor de

'communicatiespecialist-pur-sang'. De tweede

positie dwingt de voorlichter zich te profileren, kleur te bekennen.
Naar mijn overtuiging is de tweede positie in veel gevallen het meest
realistisch, dit wil zeggen dat zich in de praktijk wel degelijk
keuzes stellen, die tot een persoonlijke, waardebepalende beslissing
nopen. Ik wil dit illustreren aan de hand van twee belangrijke elementen uit het voorlichtingsproces, de kennisbron en het publiek.
Beide zou men als een autonome factor kunnen beschouwen, als een
gegevenheid, en als uitgangspunt voor voorlichting, zonder dat hierbij vragen worden gesteld. Kr bestaat literatuur die dit

(impliciet)

legitimeert. Ik wil aantonen dat men hier, of men wil of niet, voor
keuzes komt te staan.
4.2.1

Niet_kiezen_vanuit_de_kennisbron
De voorlichter kan zichzelf zien als een doorgeefluik van bij

een kennisbron aanwezige kennis die hij, vanuit zijn eigen deskundigheid als communicatiespecialist, bruikbaar maakt voor het publiek.
Bij de inhoud worden verder geen vragen gesteld. 'Wat voor ons is
uitgedacht is voor ons van waarde'. Of: 'Mensen hebben er recht op
in contact te komen met de beschikbare kennis. Wat ze oppikken en
gebruiken is hun verantwoordelijkheid'. We zullen dit zelfbeeld kritisch onderzoeken, met name als de kennis bestaat uit resultaten
van wetenschappelijk onderzoek.
De wetenschappelijke produktie is enorm, gemeten naar de maatstaven van bijvoorbeeld dertig jaar geleden. Veel van wat de wetenschap oplevert is ook bruikbaar, of kan bruikbaar gemaakt worden.
Dit heeft mede aanleiding gegeven tot het ontstaan van wat Havelock
noemt de 'science of knowledge utilization'. Hij heeft op dit gebied
een gigantische literatuurstudie v e r r i c h t .
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Havelock gaat daarbij uit van een systeem-benadering. Hij schildert een natie in oorlogstijd, waarin iedereen samenwerkt voor het
ene doel.

'This "war machine" example illustrates the point that a

society as a whole is a system which can be coordinated to achieve
a single goal. That potential is always t h e r e . . . ' .
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Helaas vindt

men, aldus Havelock, een dergelijk systematische, geïntegreerde aanpak in vredestijd niet meer terug. Toch moet gepoogd worden op het
vlak van de kennisontwikkeling

en verspreiding tot één systeem

('knowledge flow system') te k o m e n .

1 9 3

Ill

Een cruciale factor in een dergelijk systeem is natuurlijk de
evenwichtige verdeling van de zeggenschap over welke kennis geproduceerd moet gaan worden. Kennis is niet alleen macht, maar om met
Nowotky en Schmutzer te spreken: macht kan ook kennis p r o d u c e r e n .
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Havelock onderkent wel dat er op dit punt iets niet klopt: "... most
Dissemination

and Utilization efforts benefit those who are most

competent already and hence least in n e e d . De oplossing krijgt ech1

ter weinig ruimte. 'In this connection recent efforts to "organize
the poor" seem extremely relevant'. 'Among other things we need to
know how to develop a viable and innovative leadership and opinion
leadership structure among underprivileged and isolated segments of
our s o c i e t y ' .
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Hier klinkt een naïef optimisme in door, dat Have-

lock er wellicht van weerhoudt zijn uitgangspunten (de systeem-benadering) ter discussie te stellen.
We stuiten hier op een door Havelock aangeduid maar tegelijk
schromelijk verwaarloosd probleem, dat van de sociale bepaaldheid
van wetenschappelijk onderzoek. De capaciteit om het wetenschappelijk
onderzoek te sturen varieert enorm per belangengroepering. Een systeem-benadering pleegt dergelijke verschillen te miskennen, waardoor een 'science of knowledge utilization' gewild of niet een ideologische functie vervult: zij richt de vraag op de formele aspecten
van kennisbenutting, terwijl een wezenlijker probleem aldus buiten
de deur wordt gehouden, namelijk wat wordt er bestudeerd, wie profiteert daarvan, welke maatschappelijke gevolgen gaan hiermee gepaard.
De voorlichter die hierin meegaat denkt niet te kiezen, waar de keuzes al voor hem gemaakt zijn. Hij kiest

impliciet.
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Ik stelde al eerder: de voorlichter is geen postbesteller, maar
medeplichtig aan de inhoud van zijn boodschap. In het geval van de
wetenschapsvoorlichter betekent dat reflectie op het wetenschappelijk
bedrijf vanuit een visie op de belangen die dit bedrijf dient. Een
persoonlijke normstelling lijkt hier onvermijdelijk, al was het alleen maar omdat het enorme aanbod tot keuzes dwingt. Men moet bijgevolg criteria ontwikkelen op grond waarvan gekozen wordt. Ik kom
hier op terug.
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4.2.2

Niet_kiezen_vanuit_de_ontvanger
Niet alleen het 'intrinsieke belang' van bepaalde

(wetenschap-

pelijke) kennis kan de voorlichter ertoe brengen zich neutraal op
te stellen, ook de gebruiker van kennis kan als een uitgangspunt
genomen worden. Een voorlichter kan zich zelf zien als een bemiddelaar tussen geconstateerde informatieve behoeften en ergens aanwezige kennis, die hij opspoort, integreert en in een bruikbare en begrijpelijke vorm doorgeeft aan de betrokken ontvanger. De legitimatie bestaat uit het oplossen van geconstateerde problemen. De voorlichter is een

'probleemoplosser'.

Waar het hier om gaat is dat de voorlichter de problemen van
de voorgelichte tot de zijne maakt. Hij bedient de ontvanger van
informatie over een probleem dat hij als zodanig 'erkent', omdat de
ontvanger het als een probleem definieert. Dit lijkt geen keuzeprobleem op te leveren, maar dit is toch maar in schijn zo. We moeten
mijns inziens accepteren dat de probleemdefiniëring door de voorgelichte niet autonoom of spontaan tot stand komt, maar mede een antwoord kan vormen op het aanbod van de voorlichter.
Laat ik daarvoor het begrip toegankelijkheid introduceren, de
mate waarin een instelling zich meer of minder open stelt voor (de
problemen van) een bepaalde groep o n t v a n g e r s .
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Mijn hypothese luidt

dat naarmate de toegankelijkheid ten opzichte van een bepaald publiekssegment stijgt, deze groep zich eerder problemen stelt. Hieraan
ligt de veronderstelling ten grondslag dat mensen zich eerder problemen stellen in het licht van aangeboden en gepercipieerde oplossingen, een veronderstelling die ik reeds in hoofdstuk 1 heb geuit.
Toegankelijkheid

heeft

twee componenten, een fysieke en een

psychologische. Onder de fysieke toegankelijkheid verstaan we de
kans dat er tussen zender en ontvanger (bij massacommunicatie indirect) contact ontstaat, dat wil zeggen dat de ontvanger in aanraking
komt met de boodschap, een tekst in handen kan krijgen of een film
kan zien, etc. De psychologische toegankelijkheid betreft de geaardheid van dit contact. Stemt de zender zich op de ontvanger af, houdt
hij rekening met de specifieke beleving van een bepaald probleem,
drukt hij zich uit in een juist voor dit publiekssegment begrijpelijke taal?
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De toegankelijkheid is zelden of nooit willekeurig, noch wat
de fysieke noch wat de psychologische component betreft. Voor bepaalde publiekssegmenten zijn bepaalde media en boodschappen gemakkelijker beschikbaar dan voor anderen, al was het alleen maar vanwege de
prijs (voorlichting in vakbladen bereikt diegenen die vakbladen kunnen betalen) of de tijd die men heeft (late Teleac-uitzendingen zijn
ongunstig voor wie vroeg het bed uit moeten). Hoe dan de voorlichtingsboodschap wordt geformuleerd is evenzeer discriminerend. Men
kan niet te werk gaan zonder dat men of de ene of de andere groep
bevoordeelt. Zo levert een bepaalde informatieve boodschap voor publiekssegmenten met een verschillend ingangsniveau (voorkennis) een
verschillende

informatiewinst op. Wie weinig weet is gediend met

een boodschap die dit niveau niet sterk overschrijdt, anders is het
begrip laag en de informatiewinst bijgevolg zeer betrekkelijk. Hier
niet kiezen betekent gewoonlijk het bevoordelen van die groepen die
tot de gebruikelijke afnemers van de voorlichting behoren, met een
gevormd niveau van voorkennis, meestal de ontvangers met een hogere
opleiding.
Tussen een 'gevestigde' zender en de verschillende publiekssegmenten bestaat een historisch gegroeide relatie waarin bovengenoemde
toegankelijkheid een grote ról speelt. Aldus zijn bepaalde publiekssegmenten geholpen bij het articuleren en oplossen van problemen.
Bij deze publiekssegmenten zijn de informatieve behoeften, mede door
het aanbod, in een bepaalde richting geëvolueerd. Zij vormen de weerslag, in meer of mindere mate, van de voorafgaande expliciete of
impliciete keuzes, die de voorlichting heeft gemaakt. Het

'subjectief

gedefinieerde probleem' als uitgangspunt nemen betekent dus het reproduceren van eerder gegroeide relaties. Wie in de behoefte van
het publiek als graadmeter neemt kiest in feite, althans voor een
deel, voor de status guo.
Dat geldt dus niet, zou men kunnen beweren, wanneer een voorlichter een nieuw veld exploreert. Toch zijn ook daar naar mijn mening in vele gevallen de geformuleerde behoeften een reactie op het
overheersende maatschappelijke aanbod en dus niet

'sturingsvrij'.

De behoeften op zich zijn wellicht nog wel als authentiek te beschouwen, de prioriteit is dit mijns inziens zeker niet.
Noemde ik bij het 'niet kiezen op grond van de kennisbron' Havelock en zijn 'science of knowledge utilization' als wetenschappelij-
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ke ruggesteun, hier kan de 'problem-solving approach*

(startend met

'need assessment') en met name de sociale marketing-theorie (o.a.
Kotier) vermeld w o r d e n .

1 9 8

In deze theorie vormt de geconstateerde

behoefte van het publiek de hoeksteen. Het is er tegelijk de zwakte
van.

1 9 9

Ik wil hier wat langer bij stilstaan en ook andere auteurs aan
het woord laten. Bovendien zal ik bij wijze van uitzondering een
uitstapje maken naar een wat breder terrein dan de voorlichting:
het welzijnswerk. Daar hebben de ideeën van de sociale marketing
weerklank gekregen, maar tegelijk tot bezinning geleid. Als reactie
op een al te sterk aanboddenken is de marketinggedachte te prijzen.
Mede vanwege het behoefte-concept moeten er enige vraagtekens bij
gezet worden.
Door vele auteurs wordt onderschreven dat de problemen of de
behoeften van de cliënten, zoals zij die zelf zien, het uitgangspunt
van marketing vormen. Beperken we ons nog even tot de voorlichtingssfeer. In een artikel over de marktkundige benadering in de voorlichting schrijft Wierenga over het concept marketing: 'Wezenlijk ...
is oriëntatie op de afnemer, de consument. Bij een marketing benadering staan de behoeften, wensen en gewoonten van de consument centraal . De basisgedachte is marktgericht produceren: van tevoren vaststellen of er een beoefte aan, een vraag naar het produkt is en datgene produceren wat verkocht kan worden'. In de voorlichting komt
dit 'verkocht' uiteraard tussen aanhalingstekens te s t a a n .
stelt:

2 0 0

Vissers

'Mensen met problemen zijn de afzetmarkt voor het aanbod,

dat de hulpverlening te bieden heeft. Wil een aanbod aansluiten bij
de vraag, met andere woorden effectief zijn, doeltreffend, dan is
het zaak om deze vraag ook te k e n n e n ' .

2 0 1

We komen nu bij de problemen van dit uitgangspunt. Op de eerste
plaats is dit het probleem dat mensen hun behoeften lang niet altijd
duidelijk kunnen uitdrukken.

'They may given them little thought;

or they may find them hard to describe; or they may be reticent to
mention them', zo schrijft K o t i e r .

2 0 2

Dit biedt de onderzoeker in-

terpretatieruimte , of beter: veroordeelt hem daartoe. Hier zijn zijn
eigen normen moeilijk van uit te sluiten.
Dat geldt nog sterker als we de suggestie van Vissers zouden
volgen, die stelt dat het bij marktonderzoek niet alleen gaat om
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het registreren van behoeften maar ook om 'het onthullen en bekend
maken van latente behoeften

1.203

H

^ j baseert zich hier op Van

Doorn e.a. die daarbij denken aan perceptie-, associatie- en dieptepsychologie. 'Marketing dient noodzakelijkerwijze te verwetenschappelijken, d.w.z. kennis te nemen van de menselijke moti evens tructuren in hun maatschappelijke diversiteit, inclusief de onderbewuste
drijfveren .. .' -

2 0 4

Een duidelijk, eenzinnig antwoord valt van deze

studies m . i . vooralsnog niet te verwachten.
Op de tweede plaats ontbeert de sociale marketing, in tegenstelling tot de commerciële, een onbetwist criterium op welke vraag ingegaan moet worden als de altijd beperkte aanbodmogelijkheden met
de diverse vragen worden gecombineerd.

'Waar de meeste winst te ha-

len valt' is als criterium vrijwel onhanteerbaar, omdat zich het
resultaat zelden concreet laat meten en vergelijken. Er zal, in de
woorden van Vissers, altijd 'van een sterk subjectivisme sprake zijn'.
Daarom:

'De uitgangssituatie van de planning in de hulpverlening

wordt bepaald door waarden en normen

>.2os

Op de derde plaats speelt het ook door mij aangehaalde

'aanbod

bepaalt vraag». Vissers meent, met mij, dat juist die situaties als
problematisch worden ervaren waar oplossingen worden aangeboden.
'Zo heeft de Bijstandswet door de mogelijkheden die zij biedt, er
zeker toe bijgedragen, dat men sommige financiële
eerder als problematisch d e f i n i e e r t * .
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omstandigheden

Ook Welters meent dat bij

normale marktverhoudingen de vraag het aanbod bepaalt, maar bij welzijnswerk ligt het eerder a n d e r s o m .
vraag zo heeft kunnen uitdijen

207

(Dat het aanbod en dus de

is deels te verklaren vanuit de

uitstoot van arbeid uit de produktieve en commercieel dienstverlenende

sector,

gepaard gaande met vergrote overheidsbemoeienis

en

een cultuur van 'recht hebben op', op gezondheidszorg, sport, vrije
tijd, kunst, onderwijs, vorming en h u l p ) .

2 0 8

Van den Berg haalt De Swaan aan die stelt dat de wet van vraag
en aanbod in de sektor van de geestelijke gezondheidszorg niet op
kan gaan. Het behoeftebegrip kan niet dienen

'als een soort van

Archimedisch punt waar het welzijnswerk zich aan kan vasthouden en
zijn bestaan mee kan legitimeren' .

2 0 9

Dat is volgens De Swaan ook

niet nodig; kijk naar het onderwijs waar, behoefte of geen behoefte,
een verplichting tot deelname bestaat. Het hele coördinatieprobleem
tussen vraag en aanbod spreekt hem niet aan. 'Wanneer de ongeschool-
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de arbeiders ontbreken op de spreekuren van de psychotherapeuten,
is er dan een gebrek aan coördinatie van vraag en aanbod? Dat zou
alleen het geval zijn wanneer de problemen van deze arbeiders door
henzelf werden gedefinieerd op een manier, die ongeveer overeenkomt
met die van de professionele h u l p v e r l e n e r s ' .
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Het behoeftebegrip

kan dus niet gezien worden als iets autonooms, iets wat bestaat los
van bestaande culturele opvattingen en maatschappelijke omstandigheden, zo is de conclusie. Behoeften worden in de interactie tussen
partners en groepen gevormd. Dit geldt in het welzijnswerk, zowel
als in de voorlichting.
Behoeftenonderzoek is een middel om het publiek te verkennen,
en dit middel is, tot op zekere hoogte, bruikbaar. We moeten met
het publiek rekening houden. Het kan echter nooit een instrument
zijn dat onze doelstelling geheel kan programmeren. We kunnen ons
niet achter de ontvanger verschuilen. Onze publieksdefinitie moet
mede op onze eigen waarden en normen berusten. Is eenmaal gekozen
voor een bepaalde groep dan is het zaak om de altijd selectieve toegankelijkheid in het voordeel van de gekozen groep uit te laten vallen. Dit vereist een actief beleid en niet zelden een forse omschakeling in aanpak. De geschiedenis van de pogingen in omroepland om
informatieve programma's op te zetten voor de 'lager' genoemde sociale klassen is hier i l l u s t r a t i e f .
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Tegelijk leren deze experi-

menten ons dat een zelfgekozen relatie met een publiek, die buiten
het gangbare ligt, in een bestaande organisatie met een bepaalde,
historisch verankerde publieksdefinitie, zeer grote problemen oplevert.

4.2.3

Professionalisering_als_factor
Beide legitimaties, zowel vanuit de kennisbron als vanuit de

ontvanger, passende bij een neutrale voorlichtingsrol, zijn, we zagen het hierboven, moeilijk houdbaar. Toch bestaan ze, zo is mijn
indruk. Hoe dit te verklaren? Een factor die hier van invloed zou
kunnen zijn is de professionalisering van het beroep voorlichter.
Let wel: ik stel hier een probleem aan de orde dat uiteindelijk
slechts via empirisch onderzoek opgelost kan worden. Net zo min als
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ik weet hoezeer de neutrale voorlichtersrol en de toepasselijke legitimaties hun intree hebben gedaan in de praktijk, weet ik hoezeer
de professionalisering is voortgeschreden. Ik ben op het spoor van
factoren die mogelijkerwijze de voorlichter van een eigen doelformulering (voor wie en waartoe) kunnen afhouden.
Dat professionalisering
('displacement of g o a l s '

2 1 2

),

kan leiden tot een

doelverschuiving

tot toepassing van vaardigheden en

technieken los van de oorspronkelijke gerichtheid op sociale doelstellingen, is uit het maatschappelijk werk maar al te zeer bekend.
Wentink citeert een Amerikaanse publicatie uit 1956, waarin reeds
de doelvervaging aan de orde wordt gesteld: '..tengevolge van groeiende professionalisering zal er een toenemende nadruk op methoden
en technieken ten aanzien van de professionele arbeid komen. Dit
kan minder belangstelling voor kontroversiële sociale aktie oproepen,
die op zichzelf als wenselijk wordt ervaren. Eventuele veranderingen
in de ideologie van het werk, die gewenste maatschappelijke veranderingen mogelijk moeten kunnen maken, kunnen worden b e l e m m e r d ' .
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Wentink schat de kans dat zulks bij de dagbladjournalist te gebeuren
staat erg laag. Ik kan dit bevestigen noch ontkennen, maar betwijfel
wel of dit voor de andere media ook geldt. Er zijn duidelijke signalen dat er in de sfeer van de omroep wel degelijk van een maatschappelijk ongewenste vorm van professionalisering sprake is. Wüst stelt:
'In ons vak dienen woorden als "een

journalistieke/professionele

aanpak" en dergelijke al gauw om een analyse en verantwoording van
het gekozen referentiekader te o n t g a a n ' .
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Bardoel e.a. schetsen

uitvoerig de in omroepland doorgezette professionaliseringstendens,
die er toe heeft geleid dat

'de mening over de kwaliteit van een

programma wordt gevormd aan de hand van vaktechnische overwegingen,
met uitsluiting van anders getinte m a a t s t a v e n ' .
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'Concrete mensen,

concrete effecten staan de de samenstellers niet voor ogen. De programma's vormen steeds het vertrekpunt, publiek is altijd een toegevoegde factor. De praktijk is dat bepaalde programma's met bepaalde
publieken "gepaard g a a n ' " .

2 1 6

Een professionele werkhouding, met de nadruk op methoden, betekent overigens op zich niet dat er geen doelstellingen

gehuldigd

worden. Wel, dat ze niet geintegreerd zijn in het dagelijkse doen
en laten. Vaak bestaan deze doelstellingen op een dusdanig hoog niveau, dat er een 'veilige' afstand is geschapen tot de aardse praxis.
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Bardoel en anderen signaleren deze discrepantie bij de omroepen.
'Het komt erop neer dat men zichzelf als geëngageerd.. .inschaalt.
De globale notie dat er dingen fout zitten "ergens" in onze samenleving is wijdverbreid. Vurige pleidooien voor het algemeen belang
zullen dan ook niet meer argeloos rondgestrooid worden, maar de stap
dat men dan eigenlijk voor deelbelangen moet gaan kiezen (het beantwoorden van de vraag voor wie men dan feitelijk wèl werkt) wordt
niet g e z e t ' . *

17

Nogmaals, hoe sterk zich deze tendens in de voorlichtingswereld
heeft voorgedaan, onttrekt zich aan mijn beoordeling. Dat hier een
potentiële factor ten gunste van een neutrale beroepsrol - dus zonder een persoonlijke normstelling -aanwezig is lijkt me wel duidelijk. Ook in de voorlichting is, niet in het minst door de voorlichtingskunde, de aandacht voor de methode gegroeid. Ten koste van een
bezinning op de aard van de informatie en op de keuze voor een bepaald publiekssegment?
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4.2.4

Hoe kan een voorlichter beleid maken? Hij kan zich niet achter
zijn boodschap, de voorhanden zijnde kennis, verschuilen, noch achter de ontvanger met diens behoefte. Om antwoord te krijgen op de
vraag wat hij wél kan, dienen we eerst het karakter van deze beleidsvragen iets beter te omschrijven. Ik hanteer daarbij de eenvoudige
driedeling van Van Doorn en Van V u g h t .

2 1 8

Het werkplan gaat uit van de vraag: 'Hoe gaan we concreet in
de realiteit ingrijpen?' Van Doorn en Van Vught noemen dit de taktisch-operationele planning. Hier
daaraan vooraf gaan:

staan we voor twee vragen die

'Waar willen we naar toe, wat behoren we te

d o e n ? , de normatieve planning, en: 'Wat zijn de mogelijkheden, wat
1

kunnen we (globaal)?', de strategische planning. Willen is niet altijd kunnen. We moeten terdege ons instrument voorlichting in de
peiling houden om niet te verzanden in idealistische bespiegelingen
zonder realiteitswaarde.
Over deze voorvragen wil ik enkele overwegingen op papier zetten. Zij zullen het keuzeproces zeker niet afdoende verhelderen en
bieden geen vaste grond aan de voorlichter. Zij geven enkel de rich-
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ting aan waarin voor een verder doordenken gezocht kan worden. De
eerste twee overwegingen betreffen de (wetenschappelijke) kennisbron
van voorlichting, de andere drie het publiek.
De eerste overweging gaat over de rol van empirisch geverifieerde kennis in onze maatschappij. Met name de rol van de wetenschap
is in de laatste tien, twintig jaar in toenemende mate problematisch
geworden. De voorlichter, die vaak op wetenschappelijke informatie
aangewezen is, kan zich niet aan de discussie op dit gebied onttrekken.
Laten we Rich aan het woord. Deze schrijft: 'Until approximately 1965, the benefits to and obligations of both scientists (as producers of knowledge) and society were clear and perceived as "legitimate". ..' . 'During this period, scholars and politicians paid very
little attention to the social utility of science, the political
influence of experts, the social responsibility of scientists, and
the social risks involved with technological developments'. Aan het
einde van de zestiger jaren komt hierin verandering: 'Many felt that
it was not clear that science and technology could provide answers
for the critical domestic problems facing the n a t i o n — ' .

'Some sus-

pected that science and technology created problems and that the
public had overestimated the ability of science and technology to
promote domestic p r o g r e s s ' .

2 1 9

(Overigens werden deze geluiden, in

de V.S. en hier, ook wel eerder gehoord. De 'omwenteling' in de jaren zestig was niet zo drastisch als men pleegt te veronderstellen).

2 2 0

Twee aspecten in deze ontwikkeling zijn met name onderwerp van
debat. Het eerste is de sterke groei van de wetenschappelijke ondersteuning van het beleid,

vooral het beleid van overheidsorganen.

Beslissingen zijn niet alleen meer een resultaat van de botsing van
ideeën tussen diverse (politieke) groeperingen, maar worden door de
wetenschap voorbereid. Het wetenschappelijke rapport wordt een belangrijke bouwsteen voor het beleid. Een probleem daarbij is, dat
dergelijke geschriften voor maar weinigen toegankelijk zijn en zich
daarmee min of meer onttrekken aan de democratische controle. Hier
ligt een taak voor overheidsvoorlichters en wetenschapsvoorlichters:
het weer doorzichtig maken van het verwetenschappelijkte overheidsbeleid. Denk aan inspraakacties waar vaak met zeer complexe informatie, ingebracht door diverse deskundigen, wordt gewerkt.
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Deze taak heeft overigens ook een kritische component. Lang
niet alle beleidsrelevante wetenschap wordt door het beleid naar
evenredigheid

ingeschakeld:

er is selectief g e b r u i k .

2 2 1

Sommige

bijdragen domineren, andere worden daarentegen over het hoofd gezien. Ook de opdrachten voor te verrichten onderzoek zijn selectief.
Ze verwijzen vaak naar een bepaald type oplossing die de ene wetenschap (per) wel, de andere niet kan leveren. Neem het energiebeleid.
Hier stellen zich duidelijke keuzes: moet de kennis over alternatieve energiebronnen met prioriteit ontwikkeld worden of bijvoorbeeld
de kennis over het verwerken van nucleaire afvalstoffen? De besluitvorming hierover zou voor de burger in verhelderende vorm moeten
worden doorgelicht, zodat hij zijn invloed adequaat kan doen gelden.
Zie verder de tweede overweging.
Een ander aspect is de toekomst zoals die door de nieuwe technologische mogelijkheden (mede) wordt vormgegeven. Dat die mogelijkheden ontstaan is, zoals Jolles terecht beweert, moeilijk tegen te
houden.

2 2 2

Iets anders is of toepassing altijd wenselijk is. Rich:

'Not all utilization is good and not all non-utilization is b a d * .

2 2 3

Met andere woorden: de passieve aanpassing van mensen aan of anticipatie op de gecreëerde mogelijkheden zou vervangen dienen te worden
door een actieve, met het oog op de consequenties van deze vernieuwingen. De voorlichter zou dit proces van actieve anticipatie
kunnen begeleiden. Vaak ondervindt hij daarbij steun van de wetenschappers zelf, maar niet altijd. Nogmaals Rich: 'Many scientists
(and even some social scientists!) have a patchy and unsubstantial
understanding of the working of s o c i e t y ' .
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Het is bijgevolg ge-

vaarlijk te vertrouwen op de analyses van de wetenschap met betrekking tot de consequenties van de door haar bedachte nieuwe mogelijkheden. Men eist echter wel erg veel van de voorlichter als hij deze
moeilijke taak op zich zou moeten nemen! Maar tenminste kan deze op
dit punt alert zijn, onzekerheden constateren en de wetenschappers
confronteren met nog niet opgehelderde vragen over de sociale gevolgen van een bepaalde toepassing.

Een tweede overweging, die niet losstaat van de eerste, betreft
de aard van het wetenschappelijke aanbod. Wat de voorlichter aan
wetenschappelijk gefundeerde kennis ter beschikking staat is geen
toevallige verzameling van onderzoeksresultaten,
eerder.

ik stelde dat al
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Laat ik het bekende voorbeeld geven van de aard van het sociaal
wetenschappelijke onderzoek. Caplan en Nelson hebben hierover hypotheses geformuleerd in hun artikel 'On being useful: the nature and
consequences of psychological research on social problems', hypotheses die in een groot opgezet onderzoek zijn b e v e s t i g d .
Nelson stellen

225

Caplan en

'that the production of knowledge is not objective

and value-free, but that it occurs and within an institutional frame
work that favors research on personal factors and discourages research on social f a c t o r s ' .

In het brede onderzoek, dat diverse
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sociale probleemgebieden en tegelijk diverse sociaal-wetenschappelijke bijdragen (dus niet enkel psychologische) omvatte, bleek duidelijk de tendens de persoon als veroorzaker van de problemen te
zien in plaats van zijn milieu of de samenleving als geheel. Veel
verbetering verwachten de onderzoekers niet, op grond van extrapolatie op basis van gegevens uit 1936, 1956 en 1976. Slechts wanneer
er een krachtige sociale beweging is gegroeid verschuift het accent,
met name als deze bewegingen zijn doorgedrongen in de wereld van
het onderzoek, zoals het geval is bij problemen als verkrachtingen
en relaties tussen de verschillende rassen.
Dergelijke onderzoeken zouden de voorlichter attent moeten maken op de bias in probleemstellingen van onderzoek en hem moeten
activeren, al dan niet in het voetspoor van sociale bewegingen, zijn
invloed aan te wenden op het onderzoeksbedrijf. Laten we realistisch
zijn: de invloed van de voorlichting in het bepalen van een meer
gebalanceerde

onderzoeksinspanning

is beperkt. De

terugkoppeling

van de gebruiker naar de producent van onderzoek vindt men in de
vorm van een omgekeerde pijl in menig schema terug, dat de rol van
het 'linking-system*

(de voorlichting) wil b e s c h r i j v e n .
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Maar uit-

eindelijk zijn het meestal niet de voorlichtingsorganisaties die de
onderzoeksgelden beheren en de budgetten verstrekken en bijgevolg
de uiteindelijke beslissing nemen. Ze kunnen daarop wel invloed uitoefenen en bezitten goede argumenten; tenslotte overzien zij het
gebruikers-systeem het b e s t .

2 2 8

Hun invloed zou kunnen stijgen als

ze zich van deze belangrijke opdracht bewust zijn en hun deskundigheid in het promoten van bepaald onderzoek vergroten. Deze vaardigheid is waarschijnlijk nog lang niet ten volle ontwikkeld.
Een uitzondering vormt wellicht de landbouwvoorlichting, waar
tussen de voorlichting en het onderzoek vrij sterke relaties zijn
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gelegd.

2 2 9

Het is voor voorlichtingskundigen in andere sectoren de

moeite waard om te zien hoe deze relatie organisatorisch gestalte
heeft gekregen.
Voor wie we willen werken, dat is het onderwerp van de derde
overweging. Twee criteria strijden hier om de aandacht. Het eerste
betreft de objectief - dus buiten de voorgelichte - geconstateerde
ernst van het probleem, op grond waarvan voorlichting noodzakelijk
genoemd zou kunnen worden. Het tweede de vraag naar het resultaat
van voorlichting,

de mate waarin voorgelichten bereikt worden, ge-

zien de bestede middelen, op grond waarvan voorlichting effectief
is. We komen zo tot het volgende schema:
Schema l: De noodzakelijkheid van het voorlichtingsprobleem tegenover de effectiviteit van de voorlichting.
Effectiviteit
voorlichtingsinstrument

hoog

Noodzakelijkheid
probleemoplossing

hoog

laag

1

3

,

1

*

Categorie 1 stelt ons niet voor problemen. Het is bij uitstek het
domein van de voorlichting. Categorie 4 evenmin; deze categorie is
voor de voorlichting oninteressant. Hier gaat het om de vergelijking
tussen de categorieën 2 en 3.
Bij categorie 2 denken we allereerst aan gevraagde voorlichting.
Immers bij gevraagde voorlichting is de interesse, de basis voor
communicatie-effect,

verzekerd. Bij categorie 3 aan niet-gevraagde

voorlichting. Ik stelde eerder (in hoofdstuk 2 ) : 'Wie ... op weg
wil naar ontvangers zonder gespitste oren of een nieuwsgierige blik,
kiest zich een problematisch uitgangspunt' . Toch, zo vinden we ook
bij Van den Ban, kiezen vele voorlichters deze w e g .
of dit een verantwoorde keuze is.

2 3 0

De vraag is
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Voor we op deze vraag ingaan, moeten we beide criteria nader
beschouwen. We zijn geneigd te stellen dat de noodzakelijkheid van
voorlichting een normatief gegeven is, terwijl de effectiviteit zich
empirisch laat vaststellen. Over het ene valt wel, over het andere
niet te twisten. Bij nader inzien echter is deze kenschets iets te
ongenuanceerd.
De noodzakelijkheid van voorlichting is minstens voor een deel
een 'hard' probleem, omdat de gevolgen van het niet-ingrijpen, individuele

of maatschappelijke, zich, althans tot op zekere hoogte,

door onderzoek laten v o o r s p e l l e n .
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Omgekeerd zijn er bij het effectiviteitsvraagstuk wel degelijk
normatieve kanttekeningen te plaatsen. We zagen al dat de vraag naar
voorlichting, een belangrijke basis voor effectiviteit, deels een
reproduktie is van eerder gegroeide relaties tussen voorgelichten
en voorlichters

(trefwoord: toegankelijkheid). Wie kiest voor de

groepen met een duidelijk gearticuleerde informatieve behoefte, kiest
voor de bestaande verhoudingen, of versterkt deze z e l f s .

2 3 2

Hoe dan te kiezen? Een drietal overwegingen, die overigens in
eikaars verlengde liggen, lijken van belang.
Ten eerste is de keuze lang niet altijd vanaf een startpositie.
Vaak zijn er eerder contacten gelegd, is er een stroom van aanbod
naar vraag ontstaan. Mocht men nu vanwege een veranderde doelstelling,
met het accent op andere noodzakelijkheden, deze vraag willen ontwijken ten gunste van een andere, minder geprofileerde, dan moet
men wegen vinden om zich naar de ene groep af te grendelen terwijl
men zich naar de andere open stelt. Dat dit verre van eenvoudig is
zal duidelijk zijn (zie ook Van den B a n ) .

2 3 3

Ten tweede heeft het waarschijnlijk pas zin om voor een 'groepzonder-vragen' te werken als dit een weloverwogen beslissing is die
uitloopt op een geconcentreerd aanbod. Incidentele inspanningen zijn
waarschijnlijk vrij zinloos; er moeten doelgroepen gekozen worden
met het oog op de geformuleerde zwaartepunten in de doelstelling
(de noodzakelijkheden).

~

Ten derde moet er een reëel perspectief ontstaan. De begineffectiviteit moet niet te gering zijn en er moeten enige garanties
zijn dat de voorlichting 'het tij niet tegen heeft', dat wil zeggen
dat andere beleidsinstrumenten de voorlichting moeten ondersteunen
en dat het klimaat 'meewerkt'. Wie in de landbouw voorlichting wil
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geven over een milieusparende bedrijfsvoering, die meestal niet goedkoper is, zal weinig gehoor vinden als de boeren juist een economisch
moeilijke periode doormaken. Maar dat latente problemen, eerst bij
een kleine, later bij een grote groep, manifest kunnen worden, toont
ons de geschiedenis. Wat velen van ons nu als een milieuprobleem
zien,

dat geen dag langer kan bestaan, was 20 jaar geleden vrij

'normaal'. Ook onze bekommernis om bepaalde

gezondheidsproblemen,

cariës, de gevolgen van het roken, is, waarschijnlijk mede door voorlichting, sterk gestegen. Een 'probleem' is een dynamisch gegeven
en de voorlichting die zich voorlopig met een lage effectiviteit
tevreden moet stellen, kan op den duur toch effectief blijken te
zijn.
Niet zelden is de bottleneck het gebrek aan ondersteunende beleidsmaatregelen, zoals genoemd. Dan kunnen we op grond van effectiviteitsoverwegingen berusten, of ons concentreren op opwaartse voorlichting, aan het beleid, ten einde begrip voor een ondersteunend
beleid te v e r k r i j g e n .
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Dat brengt ons tot de volgende overweging.

Een vierde overweging gaat over de keuze voor te lichten aan
beleidsvoerders of aan het publiek. De gedachte dringt zich gemakkelijk op dat problemen die van persoonlijke aard zijn om een publieksgerichtheid vragen, terwijl we ons bij de meer sociale, structurele
problemen op het beleid moeten richten. Toch is dit maar ten dele
juist. Het beleid is vaak niet erg happig op het treffen van algemene
maatregelen, als op het betreffende gebied geen ondersteunende publieke opinie is gevormd, hetgeen mede een taak van de voorlichting
is. Anderzijds kan een bepaalde persoonlijke benadering pas goed
van de grond komen als het beleid (hier voor het gemak: de overheid)
er achter gaat staan en dit laat merken.
De

'opwaartse voorlichting' is om minstens twee redenen inte-

ressant. Op de eerste plaats voor het verkrijgen of handhaven van
budgetten. Voorlichting kost geld, en soms zelfs veel geld. Over de
materiële basis van voorlichting wordt in de voorlichtingskunde niet
erg gerept, maar in de alledaagse praktijk is het een zaak van het
grootste gewicht, die veel aandacht waard is. Op de tweede plaats
richten we ons naar boven om tot een wederzijdse afstemming te komen
van het voorlichtingsbeleid en ander beleid dat met het voorlichtingsbeleid

samenhangt. Een voorbeeld. Een

1andbouwvoor1ichtings-
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dienst die de nadruk wil leggen op.kostenbesparing door een effectievere bedrijfsvoering,

in plaats van op doorgaande investeringen

('niet meer maar beter"), wordt in de wielen gereden als de investeringssubsidies

omhoog zouden gaan. Wanneer hier geen afstemming

plaatsvindt schaadt het ene beleid het andere. In de mixture van
beleidsmaatregelen

heeft

het

voorlichtingsinstrument

een

eigen

plaats. De samenhang met andere instrumenten is helaas nog weinig
onderzocht.
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Het probleem bij opwaartse voorlichting is onder andere dat
daarvoor een andere deskundigheid vereist is dan bij publieksvoorlichting. Kennis van bestuursprocessen en/of van de politieke besluitvorming, systematisch verzameld in respectievelijk de bestuurskunde en de politicologie, wordt onontbeerlijk. Deze kennis is echter
lang niet bij elke voorlichtingsorganisatie voorradig.
Met de eerder besproken verwetenschappelijking van het beleid
in het achterhoofd kom ik tot de vijfde en laatste overweging. Het
publiek is naar allerlei criteria onder te verdelen, naar demografische criteria, naar hun kennis of vragen omtrent de matérie waarover voorgelicht wordt, e.d. Hier wil ik een ander criterium introduceren, dat m . i . niet altijd voldoende aandacht verkregen heeft,
namelijk de mate van betrokkenheid bij

politiek-maatschappelijke

processen.
Volgens Jolles is er een verschuiving waar te nemen van de traditionele opvatting over staatsburgerschap (een geheel van rechten
en plichten) naar een opvatting waarin het accent op de voortdurende
activiteit van de staatsburger ligt, een activiteit die zich uitdrukt
in discussies en (veelal) gemeenschappelijke a c t i e s .

2 3 6

De actieve

staatsburger voelt zichzelf deel uitmaken van een levende politieke
gemeenschap, en is ten volle bereid als een 'constructieve tegenvoeter' te fungeren ten opzichte van een beleid dat zijns inziens correctie verdient.
Dergelijke staatsburgers vormen los-georganiseerde bewegingen
die op allerlei gebieden actief zijn, ook op die gebieden waarop
voorlichtingsorganisaties werken. Ze zijn te beschouwen als 'intermediairen', in die zin dat ze de opgestoken kennis niet voor zichzelf
houden maar in contacten doelbewust hanteren.

126

Hier kiezen betekent vaak een kiezen voor een bepaalde democratie-opvatting, en moet bovendien vaak betekenen een keuze voor de
door de beweging gehanteerde standpunten. Immers, men stelt zich
als actieve burger allerlei vragen, maar dan toch doorgaans in het
licht van reeds vooropgestelde oplossingen. Men is weinig ontvankelijk voor een 'genuanceerd' aanbod uit een willekeurige hoek. In de
praktijk betekent deze keuze waarschijnlijk dat men als voorlichter
onderdeel wordt van de beweging. Een dergelijke voorlichting is
geenszins zeldzaam. Denk bijvoorbeeld aan de voorlichting vanuit
milieuorganisaties als de Vereniging voor M i l i e u d e f e n s i e .
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Zo'n keuze is de meest extreme reactie op de neutrale bemiddelaarsrol, waarover we eerder spraken. Hiermee wordt bovendien buitengewoon duidelijk geïllustreerd hoezeer kennis, ook wetenschappelijke kennis,

'sociaal' kan zijn, een gebruiksgoed om een 'kijk op

de wereld' te ontwikkelen en uit te dragen.

4.3

De werkomgeving
In de vorige paragraaf werd gesproken over een

'persoonlijke

normstelling* en een 'zelfgekozen relatie met het publiek'. De voorlichter functioneert echter niet in het luchtledige. Zo maakt hij
deel uit van een bepaalde sociale context, zijn werkomgeving. Hoe
deze zijn publieksoriëntatie kan beïnvloeden is het onderwerp van
deze paragraaf.
Zenderonderzoek

is in het algemeen schaars. Dat geldt zeker

voor het onderzoek naar de relatie tussen zender en publiek. Op het
terrein van de massamediale voorlichting ken ik geen studies die
opheldering kunnen verschaffen. Wel vinden we deze, mondjesmaat,
bij de nieuwsjournalistiek. Het is mijn bedoeling om enkele van deze studies te behandelen, in de hoop dat daardoor ook het inzicht
in vergelijkbare processen bij de massamediale voorlichting g r o e i t .
De verschillen zijn groot, maar er is een belangrijke overeenkomst:
het publiek is bij beide vaak ver weg en een onzekere factor. Dit
is in een notedop de kern van het hier te bespreken probleem.
Wat zijn bij de gangbare journalistieke praktijk belangrijke
personages

uit de werkomgeving? Dat is allereerst natuurlijk het

beleid, degenen die in de hiërarchie van de organisatie boven de
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journalist zijn geplaatst. Dan: de collega's en vervolgens de nieuwsbron. Laten we ons hiertoe beperken, en bijvoorbeeld belangen- of
actiegroepen erbuiten laten.
Het beleid, bij de pers bijvoorbeeld de hoofdredacteur en de
chefredacteuren, oefent een directe en minder directe invloed uit
op de journalist. Direct, bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten,

indirect door het voorspiegelen van bepaalde normen en

het waarderen op grond daarvan. Zo'n beleid kan, practisch gezien,
betekenen dat de ene belangengroepering wat anders behandeld moet
worden dan de andere, of dat de ene politieke partij meer ruimte
toegemeten krijgt dan de andere.
Volgens 'newsman-sociologist' W. Breed is de journalist geneigd
zich aan het beleid aan te passen. 'He conforms to the norm of policy
rather than to whatever personal beliefs he brought to the job, or
to ethical i d e a s ' .

2 3 9

Als redenen geeft hij onder andere op de vrees

voor sancties, vaak van subtiele soort, zoals het 'knoeien' aan een
geschreven

artikel of het buitensluiten in belangrijke

informele

besprekingen. Verder het gevoel verplichtingen te hebben ten opzichte van degenen die hem aanstelden, hem in het vak introduceerden,
hem vaderlijk (of moederlijk) begeleidden. En natuurlijk de wens om
hogerop te komen.
such c l i m b i n g ' .

'The reputation for troublemaking would inhibit
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Volgens Davison e.a. is de superieur het belangrijkste afstemmingspunt voor de journalist. 'He or she may think about the audience
and may take precautions not to alienate a good source, but the preferences of the editor matter even m o r e ' .

2 4 1

Gans stelt dat journa-

listen vaak hun eigen oordelen zullen moeten combineren met 'what
they think will please the editor". 'If they have no interest in a
story or no
them'.

firm point of view, they will write only to please

2 4 2

Het is niet duidelijk of deze conclusies ook voor de Nederlandse situatie opgaan. De door Breed genoemde redenen om zich te informeren lijken vrij algemeen geldig, maar hoe sterk hun invloed is
laat zich raden. Onderzoek is hier gewenst.
Een tweede belangrijke partij in de omgeving van de journalist
vormen zijn collega's. Daarmee heeft hij meestal vrij intensief contact, zodat met enig recht van een journalistieke subcultuur gesproken kan w o r d e n .

2 4 3

Journalistiek is een vak apart, met eigen wetten
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en criteria. In hoge mate geldt 'the exercise of one's own professional skill and judgement and the approbation of fellow professionals'.

2 4 4

Vakmanschap is meesterschap. De vraag is natuurlijk of de

gehanteerde normen van vakwerk recht doen aan een geëngageerde publieksoriëntatie. Het heeft er de schijn van dat dit niet altijd
het geval is. Op de eerste plaats zijn deze normen vaak van formele,
technische in plaats van inhoudelijke aard, wat we al behandeld zagen in de vorige paragraaf, onder het thema professionalisering.
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Verder lijken criteria als 'conflictueus*, 'de geïnvolveerdheid van
een prominente figuur' of hoe 'heet' de gebeurtenis is, belangrijker
dan de werkelijke betekenis ervan en de begrijpelijkheid waarmee
een en ander kan worden weergegeven.
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Uit een onderzoek van Tunstall bleek dat journalisten Vaak samenwerken met collega's, ook als deze afkomstig zijn van concurrerende m e d i a .

2 4 7

Tussen hen bestaat een niet te onderschatten afhan-

kelijkheid, die extra zwaar weegt bij de nieuwkomer, hij die nog
maar net het wereldje van de gevestigde 'specialisten' is binnengekomen, bijvoorbeeld

de kring van parlementaire redacteuren. Niet

minder dan 4 3 % van de ondervraagde journalisten zei dat in die eerste tijd aanzienlijke hulp werd ontvangen van collega's van andere
omroepen of k r a n t e n .

2 4 8

Velen hebben in hun nieuwe baan nog het een

en ander te leren en zijn bijgevolg dankbaar voor de raad en advies
van de ervaren rot in het vak en gevoelig voor de normen in het
nieuwe werkmilieu. Een eigen normstelling raakt daardoor op de achtergrond .
Informatiebronnen vormen een derde referentiegroep voor

de

journalist. Veel nieuwbronnen, met name belangrijke politieke figuren

en overheidsfunctionarissen,

zijn voor een journalist

niet

slechts incidenteel interessant, maar vrij frequent en over een lange periode. Tussen beide partijen komt het meestal tot een bepaalde
verstandhouding. Gans spreekt van symbiotische r e l a t i e s .
grijpelijk is dit niet:

2 4 9

Onbe-

*...they depend on each other for help in

fulfilling their individual r e s p o n s i b i l i t i e s ' .

2S0

Diverse

studies

laten zien hoe welbegrepen eigenbelang beide partijen in eikaars
armen kan drijven, waar het voor een onafhanke1ijke berichtgeving
natuurlijk beter zou zijn, zo niet in alle dan toch in veel omstandigheden, dat er meer distantie was. Vermeld dient te worden dat de
gezagsdrager steeds beter geleerd heeft hoe met de binnendringende
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pers om te gaan. De pers is in de ogen van de ambtenaar of de regeringsverantwoordelijke niet alleen een 'tegenstander', maar evenzeer,
in de woorden van Edelstein, een 'tool of g o v e r n m e n t ' .
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De journalist kan uit hoofde van zijn normstelling zich verplicht voelen zijn publiek te vertellen wat er precies aan de hand
is, hij is anderzijds blijvend afhankelijk van de bereidwilligheid
en medewerking van zijn bron. Een confronterende aanpak kan de bron
van hém vervreemden en hem daardoor isoleren van nieuwe informatie.
'They must take the source into consideration when writing the story'
(Davison).

2 S 2

Een gevolg van de afstemming op een van de hierboven genoemde
partijen is natuurlijk op de eerste plaats dat de ontvanger in de
kou komt te staan. Hij is als de jarige die op zijn eigen feest niet
uitgenodigd wordt. Niet verwonderlijk is daarom ook hoe weinig journalisten weten van hun publiek. 'In theory, the journalist is a professional and the audience is his fellow. In fact, most newsmen know
very little about their audience except that it includes their editors
and publishers, their friends and neighbours and their peers. Moreover
few seem to have any serious desire to learn much about their large
audience. If they devote more attention to the needs of their real
clients, the public, it would become clear that to an important degree journalists must share responsibility when messages don't get
through'.
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Dit is de conclusie van een groep Amerikaanse weten-

schappers die het functioneren van de pers kritisch onderzocht. Recenter onderzoek van Gans onderstreept deze conclusie. Gans stelt:
'I ... paid close attention to how the journalists conceived of and
related to their audience. 1 was surprised to find, however, that
they had little knowledge about the actual audience and rejected
feedback from i t ' .

2 5 4

Diverse onderzoeken illustreren waartoe deze desinteresse leidt.
Uit het onderzoek van Tunstall bleek bijvoorbeeld dat negen van de
tien journalisten van nationale Engelse bladen het percentage arbeiders onder hun lezers ernstig onderschatten. Het gemiddelde verschil
bedroeg liefst 2 0 % .

2 5 5

Ook Gans spreekt van een onderschatting van

het percentage personen uit de arbeidersklasse. Hij geeft als reden
aan dat het werken voor het 'betere publiek' de eigen status verhoogt
en dat zo de veronderstelling overeind blijft dat de journalist best
eèn goede representant kan zijn van zijn eigen publiek, waardoor

'
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hij de criteria voor de gewenste boodschappen als het ware in eigen
huis h e e f t .

2 5 6

Tannenbaum toonde aan dat de ideeën van het publiek

over geestesziekten en de schatting door een groep televisie-journalisten van deze publieksideeën aanzienlijk kunnen

verschillen.
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Het beeld dat de journalist van het publiek heeft is vaak onvolledig,
ongenuanceerd en inaccuraat.
Een tweetal verklaringen dienen zich aan om de oriëntatie op
oneigenlijke doelgroepen, of zoals De Sola Pool en Shulman zeggen
•secondary audiences , in plaats van op het publiek, te beschrij1

ven.

2 5 8

Volgens de ene theorie heeft ieder die communiceert behoef-

te aan een afstemmingspunt,

ook de journalist. Wanneer deze bezig

is met het ontwerpen van zijn boodschap kunnen verschillende afstemmingsmogelijkheden voor zijn geest komen, het publiek zowel als de
boven beschreven personen. Het verschil tussen beide is opmerkelijk.
Het publiek bestaat niet zelden slechts als een vaag stereotype,
superieuren, collega's of kennisbronnen zijn daarentegen

'levende

en tastbare werkelijkheid'. Het is begrijpelijk dat het beeld van
concrete personen zich eerder opdringt dan het abstracte beeld van
een onbekende gemiddelde lezer.
Dezelfde gedachtengang kan ook in termen van Cooley geformuleerd
worden. Cooley heeft ons het idee aangereikt dat denkprocessen te
beschouwen zijn als een vorm van denkbeeldige c o m m u n i c a t i e .
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Dit

mag in zijn algemeenheid een boute verohderstelling zijn, een aantal
van onze gedachten laten zich toch wel tot mogelijke ontmoetingen
later herleiden. Een journalist die denkt hoe hij zijn artikel in
het vat giet, zal bewust of onbewust anticiperen op gesprekken over
dit

artikel. Dan zal hij eerder die partner kiezen, waarmee hij

daadwerkelijk contact heeft, collega's, superieuren of kennisbronnen,
als degene waarmee dit contact veel minder goed voorstelbaar en
voorspelbaar is, in casu het publiek.
De tweede verklaring gaat er van uit dat men zijn werk zodanig
verricht dat daaruit een maximale sociale of materiële beloning te
verkrijgen valt. De beloning van de superieur kan bestaan uit een
bevordering, het verstrekken van aantrekkelijke opdrachten of het
verlenen van faciliteiten. Collega's kunnen mede het prestige als
vakkundig persoon bepalen. De kennisbron kan actief tips geven, of,
als hij een minder bereidwillige houding wil uiten, informatie verzwijgen. De ontvanger echter staat praktisch met lege

handen.

2 6 0
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Hij heeft enkele mogelijkheden

(ingezonden brieven, telefoontjes,

het demonstratief opzeggen van een abonnement) maar hij verkeert in
grote onzekerheid of dergelijke acties enig effect hebben. Kijk- en
luisteronderzoek

en lezerskringstudies representeren hem wellicht

het beste. Dat tekent de zwakke positie van de ontvanger misschien
nog het meest.
De vraag rijst nu of een dergelijk mechanisme, waardoor een
zender misschien nog wel communiceert;, maar dan toch niet meer naar
het publiek ( M c Q u a i l

2 6 1

) , ook in de massamediale voorlichting ingang

heeft gevonden. In potentie bestaat het gevaar zeker ook daar, dat
is de reden dat ik er hier over schrijf. De rol van de superieur
zal zeker niet minder indringend zijn. Men zou deze rol o.a. kunnen
onderzoeken door naar de personeelsbeoordeling te k i j k e n .

2 6 2

De rol

van de collega's zal variëren; sommige voorlichters hebben nauwelijks
collega's om zich heen die hetzelfde vak, de massamediale voorlichting, delen. De invloed van professionele organisaties en de daaruit
voortvloeiende contacten is nog vrij beperkt. Sommige andere voorlichtingsdiensten, bijvoorbeeld bij de grote gemeenten, zijn daarentegen zo goed bemand dat een collegiale subcultuur zeker kan ontstaan.
De relatie tot de kennisbron is zeer wisselend, variërend naar
intensiteit en de mate waarin de belangen parallel lopen. Soms zit
de voorlichter met de informatie-leverende instantie praktisch onder
één dak, zoals bij de landbouwvoorlichting.
verstandhouding geen sprake, bijvoorbeeld

Soms lijkt er van een

(soms) tussen de weten-

schapsvoorlichter en de onderzoeker ( W i l l e m s ) .
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Het valt moeilijk

anders dan door onderzoek na te gaan hoe een en ander de publieksoriëntatie zal beïnvloeden.
Een verschil kan zijn dat het gemiddelde voorlichtingswerk onder
minder hoge tijdsdruk kan uitgevoerd worden dan het gemiddelde werk
bij de nieuwsmedia. Daardoor is er meer tijd voor bezinning.
Het belangrijkste verschil zit wellicht in het publiek,

dat

vaker dan bij de nieuwsjournalistiek van beperkte omvang en homogener
zal zijn. Davison e.a. hebben opgemerkt dat als journalisten voor
zeer speciale publieken werken ze al schrijvende eerder aan deze
publieken d e n k e n .

2 6 4

Bij voorlichting zou de kans om het verkeerde

publiek op te zoeken dus geringer zijn. Dit geldt zeker als voorlichters in direct contact met hun publiek staan. Dit publiek is

132

dan een verzameling reële personen, even reëel als hun superieuren,
collega's of kennisbronnen. In de landbouwvoorlichting is deze situatie niet ondenkbaar, al realiseert een voorlichter zich daar niet
altijd dat hij slechts contact heeft met het vooruitstrevende deel
van het publiek. Toch is hier in het algemeen de relatie vrij nauw,
mede omdat de meeste landbouwvoorlichters uit een

landbouwmilieu

afkomstig zijn. Maar niet bij alle voorlichting treffen we deze overeenkomst aan. Het is zeer de vraag of een onderzoek onder voorlichters wèl steeds een volledig, genuanceerd en accuraat beeld van het
publiek zou opleveren. Zolang dit niet vaststaat blijft het zinvol
bovenbeschreven processen ook in de voorlichtingswereld te bestuderen, in de hoop dat het rechte spoor, naar de ontvanger, gevonden
wordt of behouden blijft.
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HOOFDSTUK 5

5.1

NAAR EEN MODEL VAN DE VOORBEREIDINGSFASE

Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de eerste fase van het werkplan, dus

de fase die start met hoogstens wat globale ideeën over een vorm
van massamediale voorlichting en eindigt met een duidelijk en genuanceerd plan, waarin onder andere wordt vastgelegd wat de doelgroep
is, wat het gewenste effect, het medium en het thematische materiaal.
Onnodig te zeggen dat deze fase in de voorlichtingskunde, waar een
zorgvuldige, expliciete besluitvorming vooropstaat, als erg belangrijk wordt g e z i e n .

2 6 5

Het is ook mijn idee dat de manco's van veel

voorlichtingsboodschappen

te herleiden zijn tot

onzorgvuldigheden

in de besluitvorming vooraf. Een trein die eenmaal op het verkeerde
spoor zit komt nooit meer op de goede plek aan.
Voor menigeen is deze fase een straf. Men wil aan de slag en
de tijd niet verdoen met gepraat en 'loos gepeins*. Voor een ander
steekt er een grote bekoring in het ontwikkelen van een puntgaaf,
tot in details doordacht plan, waar de belofte van een goed resultaat van af te lezen valt. Zeker is dat een degelijke voorbereiding
een appèl doet op de intellectuele vermogens: het is een toer om de
vele beslissingen te onderbouwen en op elkaar af te stemmen.
Om wat overzicht in deze fase te brengen wil ik eerst toewerken
naar een model, dat de voor een goede besluitvorming noodzakelijke
elementen bevat en dat in de praktijk hanteerbaar is. Achtereenvolgend komen drie modellen aan de orde, die in de loop der tijd door
o.a. mij zijn gehanteerd en die het ideaal steeds meer benaderen.
Uit het ongenoegen met het ene model ontstond het andere. Op deze
wijze wordt, dacht ik, het beste duidelijk waarom het uiteindelijke
model de voorkeur verdient.
De elementen van het model zal ik daarna uitwerken. Ik zal daarbij zelden of nooit 'tot de bodem' kunnen gaan, eenvoudig omdat dit
boek dan waarschijnlijk de volgende fase niet meer zou kunnen bevatten. Het aantal te overwegen punten is te groot en er bestaan soms
werelden van kennis, die de besluitvorming op één punt zouden kunnen
verbeteren. Mijn plan is het accent op bepaalde elementen te leggen
en wel op die, welke doorgaans wat minder in de belangstelling staan,
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waarover wat minder gemakkelijk geschikte literatuur te vinden is.
Voor de rest zal ik vaak verwijzen naar andere bronnen.

5.2

Drie modellen van de voorbereidingsfase
Modellen zijn er in soorten en maten. Het model dat ik op het

oog heb signaleert geen wetmatigheid, zoals in een wiskundig model,
noch wordt er op enigerlei wijze een theorie mee aangeduid. Dergelijke pretenties zijn hier niet aan de orde.
Wat behelst het dan wel? Ik sluit me aan bij de definitie van
Maletzke:

'Ein Modell ist eine vereinfachte, abstrahierende Repra-

sentation eines Realitatsbereichs mit dem Ziel, die unter einer bestimmten Problemstellung relevanten Aspekte herauszuheben und sie
überschaubar

zu machen•.

26 6

Hierin zitten twee criteria die voor

ons doel van toepassing lijken:
a. het model moet al die elementen inventariseren, die voor het verdere verloop van de voorlichtingsactie van belang zijn. Het kan zo
als een checklist dienen, waarop ook die punten voorkomen die we
anders gemakkelijk over het hoofd zien. De lijst moet compleet zijn,
geen element mag gemist worden, ook omdat de elementen, zoals we
zullen zien, onderling samenhangen. Het ontbreken van één element
kan de besluitvorming in zijn totaliteit benadelen. De elementen
moeten verder duidelijk geformuleerd zijn, zodat verwarring uitgesloten is, voldoende abstract om in meerdere situaties bruikbaar te
zijn, maar toch ook voldoende concreet om de herkenbaarheid in de
praktijk te waarborgen.
b. het model moet de elementen zinvol ordenen. Er moet in het model
overzicht te vinden zijn, niet alleen

'grafisch', maar ook in die

zin dat de positie van de elementen ten opzichte van elkaar een bepaalde logica verraadt.
Deze twee criteria liggen beide Op het beschrijvende vlak. Ik
meen dat we voor ons doel een derde criterium zouden moeten toevoegen, dat ik 'vóórschrijvend' wil noemen:
c. het model moet ons een idee geven hoe te werk te gaan in het hanteren van de elementen, het moet een leidraad bieden, een handelingsvoorschrift. 'De planning moet gepland worden', schreef ik eerder.
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Verwant hieraan is een vierde criterium, dat van de eenvoud:
d. het model moet didactisch bruikbaar zijn. Het moet de practicus
als een voorbeeld voorgehouden kunnen worden, wie heeft zich nooit
slachtoffer gevoeld van de om zich heen grijpende schemanie, waarin
modellen verworden zijn tot cryptogrammen. Met name bij de stroommodellen ontmoet men ingenieuze varianten op het doolhof-spel. Deze
weg wil ik hier niet bewandelen.
Deze vier criteria zullen we terugzien in de hieronder volgende
bespreking van de modellen.
Een model is altijd, omdat het een ingebouwde

simplificatie

bevat, een miskenning van dê werkelijkheid. Met name in de toegepaste
sociale wetenschap bestaat er een continu gevaar zich te beperken
tot relatief gemakkelijk te beïnvloeden variabelen op microniveau.
De omvormbaarheid van maatschappelijke structuren op meso- en macroniveau verdwijnt aldus systematisch naar de achtergrond. Ik zal aan
dit gevaar niet ontkomen, maar zal hier en daar pogingen doen de
verbindingen tussen de individuele factoren en de

achterliggende

sociale werkelijkheid aan te duiden.

5.2.1

D^-^SEËïfz-ESSiSSi-GÊÏ-SSÏÏSH^iSStiSÏÏSSSi
Een schema dat op het eerste gezicht niet onbruikbaar lijkt om

ons in de voorbereidingsfase houvast te bieden is het communicatiemodel. Gewoonlijk bevat zo'n model een viertal elementen: de zender
of bron, de boodschap, het medium of kanaal en de ontvanger. Eenvoudige modellen van dit type vindt men bijvoorbeeld bij Lasswell of
bij B e r l o .

2 6 7

Van de laatste is het zogenaamde SMCR-model: source,

message, channel, receiver. Lasswell voegt er nog 'effect' aan toe,
maar het is niet geheel duidelijk wat dit effect buiten de reeds
genoemde ontvanger betekent. Lasswell heeft zijn opsomming bedoeld
ten behoeve van een onderzoeksprogrammering. Bij Berlo staat voorop
het verzamelen van alle ingrediënten, die de effectiviteit van het
communicatieproces bepalen. Reden, om me tot het model van Berlo te
beperken.
Berlo heeft zijn model uitvoerig genuanceerd en v e r k l a a r d .
Veel aandacht schenkt hij aan de ontvanger-variabelen.
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'When he (de

zender, C.v.W.) treats a message in any way, part of his treatment
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is determined by his analysis of his receiver s communication (de1

coding) skills, his attitudes, his knowledge and his place in a
social-cultural context'.2 69
Het model van Berlo bevat volgens mij in essentie de belangrijkste elementen. Het is in zijn eenvoud didactisch zeer bruikbaar,
al zitten er wat haken en ogen aan de uitwerking die Berlo zelf geeft
(zie hiervoor S t a p p e r s ) .

2 7 0

Het probleem ligt in de ordening van de

elementen en in het gemis van een handelingsvoorschrift.
Het probleem van de ordening behoeft enige uitleg. Berlo heeft
de elementen van het communicatieproces gerangschikt zoals ze zich
in de tijd voordoen: een zender zendt een boodschap via een kanaal
naar een ontvanger. Deze ordening

'op één lijn' heeft het bezwaar

dat de onderlinge relatie tussen al deze vier elementen slecht uit
de verf komt. Dat er een onderlinge afhankelijkheid bestaat blijkt
al zeer spoedig in elk voorbereidend besluitvormingsproces. Berlo
ziet dit zeer wel in en verzet zich ook sterk tegen een ' lineaire
interpretatie' van zijn model: 'lt is dangerous to assume that one
comes first, one last, or that they are independent of each o t h e r ' .

2 7 1

Maar het valt niet te ontkennen dat zijn model alle aanleiding voor
een verkeerde interpretatie biedt.
Maletzke heeft met hetzelfde probleem gekampt, ook hij verwerpt
met kracht het eenzijdige causalistische, van links-naar-rechts idee
van het communicatieproces:

'... demgegenüber ist nochmals zu beto-

nen, dass Massenkommunikation durch Gegenseitigkeit, Feedback, Interdependenz

gekennzeichnet

ist... .
1

2 7 2

Het lijkt erop dat Maletzke

hieraan in zijn communicatiemodel tegemoet heeft willen komen door
een groot aantal pijlen en lijnen, die de klassieke vier elementen
met elkaar verbinden. Aldus wordt inderdaad aan het geschetste gevaar tegemoet gekomen, maar wel op een weinig fraaie wijze. Een andere oplossing ligt m . i . veel meer voor de hand, althans voor ons
doel.
We moeten daarvoor afzien van het communicatieproces zoals dat
in de tijd verloopt. Aan een chronologica hebben we op tactisch-operationeel niveau niets, sterker: deze doet afbreuk aan het idee van
interdependentie. Uitgerekend het laatste element uit het model, de
ontvanger, moet als een van de eerste geanalyseerd worden, ten behoeve van o.a. de medium- en boodschapskeuze. De oplossing is simpel:
verlaat de eendimensionale lijn en presenteer de elementen in een
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tweedimensionale ruimte. Dit is het uitgangspunt voor het volgende
schema (zie 5.2.2).
Vooraf moet ik een kanttekening plaatsen bij de verzameling
elementen, waarmee we kennelijk verder gaan. Zender, boodschap, medium, ontvanger, het zijn en blijven onderdelen van het communicatiemodel en daardoor is de kritiek op dit model niet zonder meer
weg te wuiven. Waaruit bestaat die kritiek? Een belangrijke tegenwerping is juist dat datgene wat er tussen mensen gebeurt beperkt
wordt tot communicatie. Communicatie zegt zo weinig over de betekenis
van het intermenselijke contact. Waarom er gecommuniceerd wordt kan
herleid worden tot sociale processen

(zingevingsprocessen: mensen

proberen de onzekere werkelijkheid te duiden, of emancipatieprocessen: mensen willen hun identiteit en belangen veilig stellen) of
misschien ook tot economische processen (de media-industrie met als
koopwaar de boodschap). Wie zijn blik fixeert op het communicatiemodel verliest zich in een onmogelijke abstractie. Zonder gevaar is
deze blikvernauwing niet. Wie niet steeds de betekenis van communicatieprocessen voorop stelt kan snel slechts de communicatietechnische problemen, bijvoorbeeld de begrijpelijkheid, als probleem zien
en daardoor verworden tot de communicatie-specialist pur sang, die
ik al eerder misprijzend besprak.
De elementen mogen dus niet geïsoleerd worden van de maatschappelijke context waarin ze voorkomen. Men zou kunnen zeggen: zenders
en ontvangers bestaan niet. Er zijn weliswaar personen of groepen
die er heil of brood in zien een andere persoon of groep wat te
'zenden' en er zijn personen of groepen die denken er baat bij te
hebben wat te 'ontvangen'. De activiteit is als communicatie te bestempelen. Maar de betekenis daarvan wordt zo verdoezeld. Daarvoor
moeten we verder kijken dan het model groot is. Dit dienen we in
het hiernavolgende steeds te beseffen.

^^^^é^^^^i^i^^^L^l^^l^-Y^-^YË^L

5.2.2

Het schema, zoals Royen dat heeft ontwikkeld, ziet er als volgt
uit:

2 7 3
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schema 5-1: Het 'molentje van Royen'.

doelstelling

inhoud

• •

doelgroep.

structuur

methodiek

Bij nadere beschouwing is dit schema te herleiden tot het voornoemde communicatiemodel. De zender is vertaald in twee elementen,
'doelstelling' en

'structuur' (de Coördinatie tussen medewerkers).

Het begrippenpaar 'boodschap-medium' is hier vervangen door inhoud1

methodiek'. De vormkenmerken van de boodschap verhuizen dus naar de
verbrede categorie

'methodiek', waar ook de media-aspecten

onder

vallen. Dit behoeft geen nadeel te zijn. Immers de 'dwangj van het
medium op de vormgeving van de boodschap is zeer groot, zodat deze
met recht bijeengebracht mogen worden. Anderzijds is ook het onderscheid inhoud-vorm natuurlijk maar betrekkelijk. Deze worden nu gescheiden. Ik houd het gezien de hoge interdependentie tussen de elementen voor arbitrair waar men de vormaspecten plaatst.
Voor het element

'ontvanger' is

'doelgroep' gekozen, een te

rechtvaardigen wijziging, omdat we in de voorlichting eerder met de
categoriale dan met de pure vorm van massacommunicatie te doen hebben (zie hoofdstuk 2 ) . Wiet elke ontvanger is ons even lief, of beter: het is ons geenszins onverschillig waar de boodschap terechtkomt.
We richten de boodschap op een beperkt publiek, omschrijven dat welbewust en stellen het al dan niet slagen van de actie afhankelijk
van de reacties van juist dit publiek.
Het is mogelijk door middel van pijlen bepaalde afhankelijkheden in het schema te benadrukken, zoals bijvoorbeeld Van den Ban
heeft g e d a a n .

2 7 4

Ik geef er de voorkeur aan dit niet te doen. Het

gevaar bestaat dat daardoor de andere relaties, die in concrete situaties van groot belang kunnen zijn, op de achtergrond raken.
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Is dit nu het ideale model? Ik meen van niet. Zeker, het bevat
in essentie de noodzakelijke elementen, die uiteraard verder uitgesplitst en uitgewerkt zouden moeten worden. Verder is het van een
aantrekkelijke

eenvoud en geeft de ordening geen problemen. Deze

ontstaan echter wel als we met het model aan de slag gaan. De hanteerbaarheid van het model is het zwakke punt.
Dat zit hem niet in het ontbreken van een volgorde, in het gemis van een 'looproute', zoals men misschien zou denken. Vanwege de
reeds eerder geconstateerde grote verscheidenheid aan situaties laat
zich geen vaste volgorde van behandeling der elementen benoemen. In
beginsel is het zo dat naarmate een element 'dwingender' is ten opzichte van de andere, dit eerder aan bod moet komen. Alle elementen
oefenen ten opzichte van elkaar een bepaalde dwang uit, maar sommige
elementen dringen zich in een concrete situatie eerder op dan andere.
Laat ik enkele situaties noemen waarin steeds een ander element voorop in de overwegingen staat. In willekéurige volgorde:
a. de inhoud
Een voorlichter ontmoet een onderzoeker die zojuist een studie heeft
voltooid, die praktisch interessant lijkt. Bekeken wordt daarna voor
wie, met het oog op welk probleem precies, welk medium in aanmerking
komt en welk samenwerkingsverband.
b . de doelstelling
Men wil de her en der bestaande vooroordelen tegen woonwagenbewoners
door middel van voorlichting uit de weg ruimen. De andere elementen
volgen hieruit.
c. de doelgroep
Een instelling die zich bekommert om het lot van werkloze jongeren
wil deze groep ook met informatie ondersteunen. Daarna worden de
prioriteiten gesteld ten aanzien van het wat en hoe.
d. de methodiek
Een videogroep wil haar vaardigheid met dit medium voor voorlichtingsdoeleinden benutten. Het medium is 'gegeven', hetgeen zijn consequenties heeft voor alle andere elementen.
e. de structuur
Een voorlichtingsdienst ziet de oude taak in betekenis dalen. Men
ziet om naar nieuwe opdrachten, die men op grond van het bestaande
potentieel zou kunnen vervullen.
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Natuurlijk,

niet alle gegeven voorbeelden zijn even voor de

hand liggend. Maar er is, dacht ik, voldoende aanleiding om op grond
hiervan een vast patroon te verwerpen. Het bezwaar van het gemis
aan een vaste 'looproute' vervalt hiermee.
Wel een serieus bezwaar tegen het model van Royen is dat niet
duidelijk is waarnaar het voert, hoe het procesmatig moet worden
gehanteerd. In eerste instantie zou men daarbij kunnen denken aan
de beweging

'van abstract naar concreet'. Over alle elementen zou

men eerst in het vage na kunnen denken, waarna geleidelijk aan de
contouren scherper worden. Men zou dit iteratieve, zich herhalende
proces grafisch kunnen weergeven, door het model guasi-driedimensionaal te maken, bijvoorbeeld door een spiraal. Van den Ban heeft
iets dergelijks g e p r o b e e r d .
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Aldus wordt aan dit probleem m . i .

voldoende tegemoet gekomen.
Er is echter nog een ander probleem met het model-in-bedrijf,
en hiervoor is een oplossing binnen het gekozen kader veel moeilijker. In hoofdstuk 3 stelde ik dat de voorbereidingsfase een zaak
was van analyse en anticipatie, van een weten hoe de communicatieve
situatie in elkaar zit enerzijds en een ontwerpen van een ingreep
in deze situatie anderzijds. Nu zit de pijn van dit model hierin
dat analyse en anticipatie bij alle elementen gelijktijdig voorkomen,
zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. De doelgroep moet zowel
verkend worden als gedefinieerd. We moeten ons oriënteren op een
inhoudelijk probleemveld als wél tot een themakeuze komen. We moeten
de mogelijkheden van de diverse in aanmerking komende media, en hoe
ze te gebruiken zijn, onderzoeken, maar ook de mediakeuze bepalen.
We moeten weten met wie we in zee kunnen gaan en volgens welke samenwerkingsformule als wel op dit punt tot afspraken komen.
Het model voert dus èn tot een dieper inzicht in de elementen
èn tot een reeks van beslissingen over de elementen. Dit zijn procesdoelen van een geheel eigen niveau, die weliswaar in eikaars verlengde liggen, maar zeker niet met elkaar mogen worden verward. Op
de eerste plaats leidt dit tot frustrerende discussies, gesteld dat
men als team de voorbereidingsfase aanpakt. Dit is althans mijn ervaring. Men is wel tegelijk met

'de doelgroep' bezig, maar er is

toch iets grondig mis met de coördinatie, hetgeen pas duidelijk wordt
als de analyse- en anticipatie-optiek van elkaar worden gescheiden,
waarin het schema niet voorziet. Bovendien, en dat is het tweede
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bezwaar, bestaat er aldus geen enkele garantie dat de beide momenten,
analyse en anticipatie, evenwaardig aan de orde komen.
Concluderend: het model van Royen heeft ongetwijfeld

enkele

sterke kanten. De ruimtelijke presentatie heft het overwegende bezwaar tegen de ongelukkige ordening in het communicatiemodel op. Er
is echter een nieuw probleem ontstaan: het tweeslachtige karakter
van de elementen. Dit probleem is natuurlijk evengoed van toepassing
op het vorige communicatiemodel maar werd daar door het ordeningsprobleem nog niet opgemerkt. Nu staan we voor de vraag hoe we tegemoet kunnen komen aan het onderscheid tussen analyse en anticipatie.
Nogmaals: aan een vast patroon, het stap voor stap aan de orde stellen van afzonderlijke elementen, geloof ik niet, ook niet als we
het analyse/anticipatie

onderscheid hierin zouden verwerken. Hoe

dan verder?

5.2.3

2£_§2E§É_E2SiS2i_§S_iëïSSiS2SS5_YSS_§2S
Een nieuwe ingang om het model op een hoger plan te brengen

verschaft ons B o s .

2 7 6

Bos heeft een model ontwikkeld voor de oor-

deelsvorming in groepen, dat ook geschikt lijkt voor de mogelijk
individuele activiteit tijdens de voorbereidingsfase, en dat uitgerekend het onderscheid tussen analyse en anticipatie of, zoals Bos
zegt, tussen kennen en kiezen als grondslag heeft. Nadere studie
leert dat ook op andere punten van zijn ideeën geprofiteerd kan worden .

27 7

Om dit te verduidelijken is een korte introductie van de theorie
van Bos gewenst. Eenvoudig is het echter niet om aan te geven hoe
Bos tot zijn Visie op besluitvorming is gekomen. Inspiratiebron is
de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap, geen alledaagse
invalshoek voor een sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer Bos praat over het proces van oordeelsvorming als een
'kunstzinnig g e b e u r e n '
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, dan rijst de verdenking dat zijn analyses

esoterisch en zonder zin voor realiteit zijn. Deze indruk, die een
snelle blik in zijn publicatie gemakkelijk wekt, is onterecht. Bos
heeft juist geprobeerd om een model voor oordeels- en besluitvorming
te construeren dat recht doet aan de

'levende

werkelijkheid'.
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Hij keert zich tegen allerlei fasemodellen die gegrond zijn op logi-
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ca en redeneerkunst (de traditie van Aristoteles, Van Aquino, Dewey
tot aan de moderne vertegenwoordigers in bijvoorbeeld de bedrijfskunde), maar die in de praktijk niet t e r u g k e r e n .
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Zo'n model bevat

meestal de volgende fases: probleemschets, inventarisatie van mogelijke oplossingen, het beoordelen van de geschiktheid van oplossingen,
en het aanvaarden van één, meest geschikte oplossing. In werkelijkheid, zo stelt Bos, komen wij zo niet tot besluiten, niet omdat wij
onbekwaam zijn om volgens de regels der logica te werken, maar omdat
deze modellen het wezenlijke van het onderhavige proces miskennen.
Bos pleit voor een model, gekenmerkt door de Goethiaanse begrippen

'ritme' en

'polariteit'. Zijn model is bedoeld om daarmee

oordeelsvormende gesprekken te kunnen karakteriseren.

'Het geheim

van een goed gesprek, waarin oordelen zich ontwikkelen en inzichten
en besluiten worden geboren, ligt in de ritmische beweging tussen
(...)polen'-
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De polariteit is te vinden in vier aspecten van be-

sluitvorming, en wel tussen
1.

feiten en gedachten

2.

doelen en wegen (middelen)

3.

inzichten en besluiten (resp. kennen en kiezen)

4.

woorden en daden.
De polariteit bestaat steeds uit twee elementen, die eikaars

tegengestelde zijn, maar tegelijk sterk op elkaar zijn betrokken,
zoals de polen van een magneet.
Ons interesseren hier slechts de eerste drie polariteiten. De
vierde is van belang voor het gehele werkplan, waar actie en reflectie elkaar afwisselen. Ik kom daar nog op terug.
Tussen de polen van het proces bestaat een bepaald ritme. 'Ritme
is een uiterst gevoelig, nooit precies voorspelbaar, steeds zich
aanpassend spel tussen de polen. (Ritme is dus geen maat, C.v.w.)
Die polen zijn elkaar in zekere zin zo vijandig dat zij elkaar zouden
willen vernietigen. Nochtans zijn zij beide voor ontwikkeling nodig.
Ritme brengt de polen in een dynamisch e v e n w i c h t ' .
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Feiten en gedachten mogen niet te lang los van elkaar gehouden
worden. Wie 'eindeloos feiten inventariseert en informatie verzamelt
in de hoop dat daaruit een verhelderende gedachte tevoorschijn zal
springen, komt niet v e r ' .

2 8 3

Evenmin is het verstandig om allerlei

verklaringen en veronderstellingen te construeren zonder toetsing
aan de feiten.
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Tussen doelen en middelen bestaat een vanzelfsprekend verband.
Prachtige doelformuleringen die niet getoetst zijn aan de keuze van
de middelen leiden alleen maar tot tijdverspilling en monomanie.
Omgekeerd moeten middelen niet zomaar ingezet worden, maar met het
oog op een berekend resultaat. Tussen doel en middel moet herhaaldelijk heen-en-weer gesprongen worden wil men het proces evenwichtig
laten verlopen.
Voor ons is het meest aantrekkelijk de polariteit tussen inzichten en besluiten, tussen kennen en kiezen of, in de tot nu toe gebruikte terminologie, tussen analyse en anticipatie (ik zal verder
in de termen van Bos blijven spreken). Het kennen moet geleid worden
door een eerst voorlopige, later meer definitieve keuze voor wat
men wil. Het kiezen stoelt op een vaag en onvolledig, later concreter en totaler beeld van de situatie. Wie te lang op de kenweg verkeert verliest zich in zijn materiaal, dat teveel van hetzelfde,
onduidelijke gewicht is. Wie zich vast heeft gebeten op de keuzeweg
ziet gemakkelijk interessante alternatieven over het hoofd en komt
snel tot onrealistische besluiten, omdat het probleem en de situatie
niet goed verkend zijn. Men moet van de ene pool naar de ander om
aldus zowel het kennen als het kiezen te sturen.
De drie polariteiten kunnen, in een schema worden ondergebracht:
Schema 5-2: de drie polariteiten
feiten
inzicht

kenweg

doelen
?

gedachten

keuzeweg

besluit

wegen
(middelen)

Bos heeft het idee van polariteit en ritme grafisch weergegeven
in een liggende lemniscaat (zie schema 5-3) die de eigenaardigheid
heeft dat wat in het ene gedeelte 'binnen' is in het andere

'buiten'

wordt. Naar buiten gericht zijn wij als wij feiten verzamelen, naar
binnen als wij daarop reflecteren (feiten en gedachten). Naar buiten
zoeken we naar mogelijkheden om onze idealen te verwezenlijken, naar
binnen om te ontdekken wat we nu eigenlijk willen (middelen en doelen).

2
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Schema 5-3t de lemniscaat; binnen en buiten.

Bos karakteriseert de kenweg in zijn geheel als meer naar binnen gericht

'omdat de resultaten van de kenweg zich als inzicht en

lering met mij verbinden' en de keuzeweg als meer naar buiten gericht, 'omdat het de bedoeling is dat de besluiten zich door middel
van mijn of andermans handelen van mij losmaken en deel van de buitenwereld w o r d e n ' .

2 8 5

Deze opvatting lijkt zeker wel van toepassing

op onze situatie, waarin we voorbereidingen treffen voor het ontwerpen van boodschappen. 'Communication reguires under all circumstances
events in the outer world', zo schrijft de fenomenoloog S c h u t z .
In de voorbereidingsfase

2 8 6

anticiperen we bij de keuzeweg op dit in-

grijpen in de buitenwereld.
In schema 5-4 bestaat de hoofdindeling uit het onderscheid tussen kennen en kiezen. Beide wegen zijn weer grotendeels met behulp
van de elementen uit het communicatiemodel uitgewerkt. Op de keuzeweg zien we de polariteit 'doelen en middelen' terug. Op de kenweg
kon de polariteit 'feiten en ideeën' niet door middel van een groepering van de elementen worden weergegeven; deze speelt door alles
heen.
Laten we zien of dit schema beantwoordt aan de gestelde criteria. Het bevat de noodzakelijke elementen. Deze zijn iets meer uitgewerkt dan bij de vorige modellen, zonder dat dit m . i . de overzichtelijkheid sterk benadeelt. Als inventarisatie voldoet het schema
naar behoren. De verklaring van de gebruikte termen stuit verder
didactisch niet op grote problemen. Daarentegen kost het wel enige
tijd voor de principes van Bos inzichtelijk zijn gemaakt. Het model
is didactisch bewerkelijker, hetgeen in sommige overdrachtssituaties
ontegenzeglijk een nadeel is.
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Schema 5-4: de '8 van Bos'.

FEITEN EN GEDACHTEN m.b.t.
- de boodschap

DOELEN

- de doelgroep

- gewenst effect

algemene predisposities

- doelgroep

situationele predisposities:
informatieve behoefte

MIDDELEN

voorkennis

- mediakeuze

houding t.o.v. zender en boodschap
- themakeuze en keuze

- het medium

benadering

mediumgebruik
algemene mediumeigenschappen
- kosten

- budgettering
- in- en externe samen-

- in- en externe samenwerking

werking

De ordening is minder ruimtelijk dan in het model van Royen,
maar het is toch slechts bij een vluchtige blik dat men de elementen
volgens een vast patroon zou willen aanpakken, de lemniscaat volgend
(bijvoorbeeld: eerst de feiten, dan de gedachten, vervolgens de doelen en tenslotte de middelen). Er is geen echt beginpunt en ook de
twee ingelaste polariteiten, tussen gedachten en feiten enerzijds
en tussen doelen en middelen anderzijds, zorgen er voor dat het idee
van een vaste looproute al snel verdwijnt. Vanuit één element kan
men meerdere kanten uit. Toch geeft het model wel een foutieve suggestie, nl. dat men vanuit bijvoorbeeld de doelen, gaande naar de
kenweg, eerst de gedachten en dan pas de feiten zou bezien. In feite
zijn

feiten-gedachten

en doelen-middelen omkeerbaar. Geen enkele

volgorde is geprefereerd.
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De lemniscaat draagt er zeker toe bij dat het model dynamisch
wordt opgevat en niet als een verzameling van afzonderlijke taken,
die stuk voor stuk te behappen zijn. Hét iteratieve, zich herhalende,
van het hele proces komt door de lemniscaten goed tot uiting. Een
lemniscaat is

'oneindig', ontelbaar vaak te doorlopen. Natuurlijk

is dit in de praktijk niet gewenst, maar een kenmerk van elke beslissing, dat ze nooit een maximale, doch hoogstens een optimale kwaliteit
bezit, gezien onder andere de beschikbare tijd, komt aldus goed tot
zijn recht.
Het belangrijkste voordeel van het model zit in de hanteerbaarheid. Ook hier zal menigeen de behoefte gevoelen aan een vast patroon, aan een opeenvolging van elementen, maar daar wil ik de hanteerbaarheid niet in zoeken. Elke volgorde is willekeurig. In elke
situatie dringt zich een eigen volgorde op, gezien de unieke samenhang tussen de elementen, waarbij het ene element ten opzichte van
het andere op een niet voorspelbare wijze 'dwingend' is. Observatie
en registratie van gesprekken in de voorbereidingsfase, waarin deze
fase in betrekkelijk korte tijd moest doorlopen worden, tonen duidelijk aan hoe verschillend er van element naar element

gesprongen

wordt. Het enige gemeenschappelijke kenmerk is de ritmiek tussen de
diverse polen.
De hanteerbaarheid moet dus anders opgevat worden. Keren we
terug naar Bos. Bos beschrijft zijn model als een 'stromingsmodel'.
Het moet een hulp zijn om de bewegingen te herkennen in een gesprek
(hier: in het proces van voorbereiding, hetgeen een gesprek kan,
maar niet behoeft te zijn). Wil men meer inzicht krijgen in de situatie of probeert men besluiten te nuanceren? Wil men doelen op
grond van de voorlopig vastgestelde middelen bepalen, of juist - gezien de doelen - de middelen concretiseren? Is men bezig met het
verzamelen van

'de naakte feiten' of met de ideeënvorming ten aan-

zien van de realiteit. Het bewustzijn van waar men mee bezig is en
het onderkennen van de noodzakelijke ritmiek kan volgens Bos het
doelgerichte

functioneren bevorderen. Dit vermogen ontstaat niet

van het ene moment op het andere maar ontwikkelt zich door training
en ervaring.
Bos heeft voor gesprekken
ontwikkelingsfases.

een onderscheid

gemaakt

in drie

' In het beginstadium van een gesprek zien wij

veelal een globale eenheid van feiten en gedachten enerzijds, doelen
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en wegen anderzijds. Men weet ongeveer wat er gebeurd is en waardoor,
men weet globaal in welke richting en hoe men wil handelen. In het
vervolg van het gesprek treedt dan meestal differentiatie op. De
feiten worden ordelijk verzameld, mogelijke oorzaken genoemd, beoordeeld, eventueel getoetst. Op de keuzeweg zien wij een duidelijker
stellen van doelen en een meer systematisch zoeken en beoordelen
van mogelijke wegen. In het laatste stadium is een integratie van
beide bestanddelen op een hoger plan mogelijk. Men doorziet de situatie (de verklarende gedachten hebben de feiten doorzichtig gemaakt)
en heeft een actieplan dat drager is van duidelijke doelstellingen'.

2

Deze beschrijving lijkt me ook voor onze situatie wel adequaat, maar
is natuurlijk betrekkelijk vaag. Meer vastigheid is echter niet te
bieden, hoe teleurstellend-dit ook mag zijn. Voorlichting is nu eenmaal geen complex van aan te leren regels, maar een 'art', een vaardigheid, waarin kunde en kunst hand in hand gaan. Niet alles valt
te programmeren. Dit betekent tegelijk dat de bijdrage van de wetenschap haar grenzen k e n t .

2 8 8

Ik kom terug op de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde factor creativiteit. Waaruit bestaat deze in de voorbereidingsfase?

Ik meen

dat twee soorten van creatief vermogen van belang zijn.
In de eerste plaats schuilt het creatieve in het bedenken van
vele, ook minder gebruikelijke alternatieven voor elk element afzonderlijk. De in dit opzicht creatieve voorlichter heeft oog voor de
rijkdom aan media, kan zich beelden vormen van verschillende potentiële doelgroepen, en voorziet ook minder voor de hand liggende effecten. Deels is dit vermogen gebaseerd op ervaring en scholing.
Deels is het creatief. We noemen dit divergent denken, denken dat
gericht is op het produceren van vele ideeën, die alle 'juist' kunnen
zijn, in tegenstelling tot het denken naar één oplossing toe, het
convergente d e n k e n .

2 8 9

Divergent denken is vooral van belang voor

het genereren van minder gebruikelijke alternatieven op nieuwe en
onbekende terreinen. Zou men alleen op ervaring en scholing afgaan
dan zou verstarring ontstaan: men 'ziet' alleen datgene wat men al
eens heeft gezien.
Divergent denken is van belang voor alle op ken- en keuzeweg genoemde elementen, zelfs voor de doelen! Bos citeert Drucker die wijst
op de betekenis van 'opportunity-grasping' een bepaalde gegeven si-
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tuatie met bepaalde mogelijkheden aanwenden om daarmee nieuwe, 'ongedachte' doelen te r e a l i s e r e n ?

290

Wat doen we bijvoorbeeld met in

onbruik geraakte fabrieksgebouwen? Maken we er woningen van, zoals
ook met enkele watertorens is gebeurd, of ...? Een ander voorbeeld,
meer in de voorlichtingssfeer blijvend: wat doen we met een potentieel aanbod van goed opgeleide vrijwilligers?
In de tweede plaats moeten de elementen op ken- en keuzeweg
met elkaar in verband gebracht worden. Dit vraagt om een zekere
associatieve souplesse, die men eveneens als creatief kan bestempelen.

2 9 1

Men moet zich in de onzekerheden van een nieuw element kun-

nen storten terwijl er op het vlak van de andere, reeds behandelde
elementen nog lang geen zekerheid is verkregen. Uit al die mogelijkheden moet zich langzamerhand een consistent beeld vormen dat kan
resulteren in een bruikbaar plan. Het zal duidelijk zijn dat niet
ieder deze associatieve souplesse in even grote mate bezit.
We zagen hoe drie modellen van de voorbereidingsfase werden
geconfronteerd met een viertal criteria. Het model volgens de lemniscaat van Bos geniet de voorkeur. Het is een model dat de noodzakelijke elementen goed op een rijtje plaatst, zonder dat een vaste
looproute wordt geïmpliceerd, al is het model in dit opzicht onvolmaakt, zoals we zagen. Didactisch is het model niet gemakkelijk.
Het vermogen om ermee te werken, en ervan te leren, ontstaat pas na
training en praktijkervaring en moet al doende ontwikkeld worden.
Het model is echter desondanks de beste leidraad, met name vanwege
de concepten ritme en polariteit, die wezenlijk lijken in het gesprek
dat de voorlichter in de voorbereidingsfase met zichzelf of anderen
heeft.

5.3

De behandeling van de elementen uit het model: de kenweg
In het hiernavolgende zal ik de elementen op de ken- en keuze-

weg uitwerken. Ik zal, zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangekondigd,
niet ingaan op de planning van het geld, de budgettering, en op de
samenwerking, de in- en externe organisatie. Veel aandacht krijgt
de doelgroep, met name het ingaan op de voorkennis en de informatieve behoefte. Hieraan wordt zelfs een afzonderlijk hoofdstuk gewijd
(hoofdstuk 6 ) . Daar komt ook het verkennend ontvangeronderzoek aan
de orde.
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5.3.1

?e_kenweg£_feiten_en_gedachten
Wij zijn als voorlichter geïnteresseerd in - zoals Bos het zegt

- besluiten met 'handen en voeten', besluiten die het in zich hebben
om effect te sorteren. Enerzijds moeten ze realistisch zijn, moeten
ze de mogelijkheden van een situatie niet overstijgen. Maar aan de
andere kant is een te grote benepenheid niet gewenst: we moeten 'eruit halen wat erin zit'. Dit richt ons oog op de kenweg, waar zowel
de voorwaarden als de actie-alternatieven te vinden zijn.
Op de kenweg komen we in aanraking met de polariteit

'feiten

en gedachten'. Dit onderscheid is, evenals bijvoorbeeld het onderscheid tussen vorm en inhoud, een klassiek probleem. Bos stelt dat
'de kenweg verloopt als een inductief-deductief ritme tussen feiten
en gedachten: waarnemingen worden door het denken verwerkt, gedachten worden aan de feiten getoetst'. Het waarnemen is naar buiten
gericht,

het denken naar binnen. De waarnemingen beïnvloeden ons

denken, maar omgekeerd beïnvloedt ons denken ook onze waarnemingen,
richt ze deze.
Wat nu als een feit dan wel een gedachte wordt gezien is volgens Bos relatief. Beschouwen we een gedachte als een verklaring
voor geconstateerde feiten dan wordt dat duidelijk. 'Een zogenaamd
feit kan als een verklaring worden opgevat en aanleiding geven tot
het vragen om bewijzende feiten. Een verklaring kan als feit worden
geaccepteerd en de vraag oproepen naar de oorzaak daarachter. Elke
indeling van een bijdrage op zich is willekeurig.'

2

9

2

Waarnemingen en gedachten (verklaringen) kunnen zowel van onszelf afkomstig zijn als van anderen. De persoonlijke ervaring kan
feitenmateriaal opleveren van niet te onderschatten betekenis. Een
gezondheidsvoorlichter

die zelf een manier gevonden heeft om zijn

alcoholgebruik te beperken, heeft hiermee een boodschap in handen
die hij in zijn voorlichting kan gebruiken, al moet hij zich terdege
bewust zijn van de beperkte toepasbaarheid van zijn ontdekking. Wat
hij ervaren heeft is de. vrucht van wat hij als specifiek persoon,
met bijzondere eigenschappen, heeft beleefd in een altijd specifieke
situatie. Anderen reageren, door hun persoon en omgeving, vaak anders.
De noodzaak om als voorlichter kritisch op feiten te reflecteren stelt zich niet alleen als het gaat om de eigen ervaring, maar
ook bij van buiten afkomstig feitenmateriaal. Op de eerste plaats
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is het al zo dat feiten op zich zelden in staat zijn een situatie
volledig te beschrijven. De rest moet worden 'ingevuld', een activiteit waarin de eigen interpretatie zal meespelen. Op de tweede plaats
zijn feiten, hoe concreet ook, zelden eenduidig. Hoe vaak worden we
niet vergast op discussies over de 'waarde' van bepaalde onderzoeksresultaten. Niet zelden bieden diverse auteurs elkaar tegensprekende
verklaringen. Als gevonden wordt dat er meer en meer nesten van weidevogels vernield worden is dit dan het gevolg van een grotere veedichtheid (de natuurbescherming) of van de uitdijende meeuwenpopulatie (het landbouwschap)?. Men moet zich zeer goed op de feiten en
hun achtergronden bezinnen voordat men verklarende gedachten uitspreekt.
We kunnen dus een onderscheid maken tussen feiten en verklarende gedachten, met als bron zichzelf (ervaring, de eigen reflectie)
of een ander

(onderzoeksrapporten en ervaringen van voorgelichten,

visies van deskundigen en van voorgelichten). Daarnaast lijkt nog
een ander onderscheid speciaal op de kenweg van belang. We kunnen
ons op de kenweg namelijk twee vragen stellen. In de woorden van
Clevengeir: 'What is useful to know...?' en: 'How do you use the information once it is in h a n d ? '

2 0 3

Met andere woorden: de kennis over

de elementen moet gepaard gaan met kennis over mogelijke handelingsperspectieven . Soms zijn deze perspectieven vrij duidelijk en is de
stap naar de keuzeweg vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de media-kennis en de kennis over de boodschap. Maar de kennis over
de doelgroep is veel moeilijker te interpreteren. Verreweg het grootste deel van wat ik wil zeggen over de doelgroep, met name in hoofdstuk 6, is dan ook aan deze tweede vraag gewijd.
Clevenger rekent deze tweede vraag bij het analyse-probleem,
en ook ik denk dat de diverse handelingstheorieën op de kenweg gesitueerd kunnen worden. De keuze lijkt me overigens arbitrair. De handelingstheorieën vormen als het ware de verbindende schakels tussen
beide oriëntaties van het kennen en het kiezen; men zou ze evengoed
op de keuzeweg kunnen behandelen.
We laten dit onderwerp verder rusten en concentreren ons op de
elementen van de kenweg. Aan bod komt achtereenvolgens de boodschap,
de doelgroep met haar predisposities en het medium. De kosten en de
samenwerking laat ik zowel op de ken- als op de keuzeweg onbesproken,
zoals al aangegeven in hoofdstuk 3.
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Voor het eerst komen we nu dicht in de buurt van de concrete
werkwijze van een voorlichter. Dat zal in toon en formulering te
merken zijn: aanzienlijk minder theoretisch en met meer oog voor de
alledaagse problematiek. Ook zal ik vaker terugvallen op mijn - bescheiden - praktische inzicht en ervaring.

5.3.2

?e_boodschap_
De voorlichter, zou men kunnen zeggen, beheert een informatie-

winkel. Dus moet hij goed gesorteerd zijn, met het oog op zijn klantenkring, en weten vanwaar hij geschikte informatieve waar kan betrekken.
Ik zal aan de produktoriëntatie relatief weinig aandacht besteden. Maar toch, het zoeken naar bruikbare kennis is natuurlijk wel
van het grootste belang. Men kan de doelgroep nog zo goed kennen,
uiteindelijk moet men iets in handen hebben dat interessant is, anders vindt men geen gehoor. Het spiegeltjes-en-kralen-stadium

is

ook in de voorlichting al lang voorbij, zo het al ooit bestaan heeft.
Aan de boodschap worden gewoonlijk twee aspecten onderscheiden:
vorm en inhoud. De inhoud, zo is mijn voorstel, heeft een directe
relatie met de beoogde informatiewinst bij het publiek. De vorm is
bemiddelend. Het onderscheid blijft echter moeilijk.
Wat ons in de voorbereidingsfase

allereerst bekommert

is de

inhoud. Voor de kenweg luidt dan de vraag: waar is informatie te
vinden die we mogelijkerwijze kunnen gebruiken in onze definitieve
boodschap? De vormgeving

(hier in algemene zin gebruikt, dus niet

alleen bijvoorbeeld de lay-out of de camera-instelling) komt in de
voorbereidingsfase

slechts in haar globale gedaante aan de orde.

Meer concreet zal ik daarover spreken in hoofdstuk 7.
Er bestaan diverse kennisbronnen: literatuur, deskundigen, beleidsfunctionarissen, de doelgroep (hier als leverancier van te gebruiken 'materiaal', i.c. ervaringen en inzichten) en natuurlijk de
voorlichter zelf.
Het omgaan met literatuur

is een vaardigheid die van steeds

groter belang wordt, gezien de geweldige stroom van informatie in
gedrukte vorm. De vaardigheid kan onderscheiden worden in: verwerving, verwerking en documentatie. Met name de laatste vaardigheid
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is naar het schijnt in de praktijk nog weinig ontwikkeld. Een cursus
eenvoudige documentatietechniek zou voor elke voorlichter aanbevelenswaard zijn. Men kan wel over een eigen archief beschikken, als
dit slecht geordend wordt is het nauwelijks bruikbaar. Overigens
verdient het meestal de voorkeur om centraal te documenteren, zodat
meerdere voorlichters daarvan kunnen profiteren. Het eigen archief
is dan een aanvulling d a a r o p .

2 9 4

Informatie kan de voorlichter ook rechtstreeks bij deskundigen
of beleidsfunctionarissen verwerven. De specifieke vaardigheid die
hier vereist wordt heet interviewtechniek. Voor de algemene principes verwijs ik graag naar de l i t e r a t u u r .
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Met name de contacten

tussen wetenschapsvoorlichter of wetenschapsjournalist en de wetenschapper zijn nogal eens onderwerp van studie g e w e e s t .

2 9 6

Kennis

van zaken, zo blijkt onder andere, is geen garantie voor een goed
contact. Meer indruk op de onderzoeker maakt de vaardigheid goed te
luisteren, notities te maken en vragen te stellen, aldus onderzoek
van Tichenor

e.a.

2 9 7

De doelgroep kan de voorlichter een dienst bewijzen door het
verschaffen van 'levensecht' materiaal, ter illustratie of als aanvulling op het

'voer van deskundigen', dat niet zelden in zijn ab-

stractheid moeilijk toegankelijk gemaakt kan worden. Er zijn aanwijzingen dat het effect van dergelijke concrete boodschappen in
vergelijking tot abstracte alternatieven groter i s .

2 9 8

Als men de

media wil gebruiken als aanzet tot discussie is de bijdrage van de
direct betrokkenen, aldus onderzoek van het Télépromotion Rurale te
Bretagne, te verkiezen boven die van deskundigen. 'Ceux gui vivent
les problèmes sont les seuls è pouvoir les exprimer dans leur densité r é e l l e ' .

2 9 9

De analyse van deskundigen is wel systematisch,

maar tegelijk meestal fragmentarisch. Een goede handelwijze lijkt
me die van de landbouwjournalist die een interview met een deskundige combineerde met een bezoek aan een boer, waar de besproken vernieuwing reeds was ingevoerd, en over beide r a p p o r t e e r d e .
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Ideeën over een mogelijke vormgeving zijn o.a. te vinden in
het bestaande massamediale aanbod, ook buiten de voorlichting. Wie
met open oog de vernieuwingen volgt in de aanpak bij schoolboeken,
reclameboodschappen,

films e t c ,

komt zo op het spoor van ook voor

hem of haar bruikbare benaderingen.
Voorlichtingsboodschappen

verschijnen zelden

in een vacuüm.

Meestal zijn er al publicitaire acties geweest, die misschien de
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eigen voorlichtingsboodschap

ondersteunen, maar misschien daarvan

ook afwijken. Het verschijnsel van concurrerende boodschappen is
met name in de gezondheidsvoorlichting maar al te zeer bekend, denk
alleen maar aan de reclame ('Elke dag een eimaal* tegenover de minder vlot klinkende voorlichtingsboodschap:
eieren per w e e k ' ) .

3 0 1

'eet niet meer dan 2 a 3

Voor men zelf acties onderneemt moet de publi-

citaire context, waarin de voorlichtingsboodschap terecht komt, verkend worden om te zien of en hoe met een en ander rekening te houden
is.
Vaak kan de voorlichter uit onderzoeksrapporten niet de gewenste informatie vinden, tenminste niet in pasklare vorm. Dan moet
hij proberen een integratie te maken van wat hij her en der in rapporten is tegengekomen, aangevuld met zijn eigen ervaring of die
van anderen (o.a. uit de doelgroep). Tegelijk kan hij bevorderen
dat op een dergelijk gebied onderzoek wordt verricht. Dit is meestal
lange-termijn-werk, waardoor we boven het niveau van het werkplan
(de tactisch-operationele

planning) komen. Slechts in bijzondere

gevallen is het mogelijk om onderzoek te entameren dat nog bruikbaar
is binnen de voorgenomen actie, bijvoorbeeld onderzoek naar de lawaai-overlast of de luchtvervuiling door een in een dichtbevolkte
wijk gelegen fabriek, ten behoeve van de voorlichting aan al dan
niet terecht verontruste wijkbewoners.

5.3.3

DeJdoelgroegj^gredisgOsities ten

ogzichte_yan_de_boodschap_

Het kennen van de doelgroep geldt in de toegepaste communicatiewetenschap als de hoeksteen van elke strategie. Wie de ontvanger kent,
of meestal: nader heeft leren kennen, kan de boodschap op hem afstemmen en zo het effect verhogen. Kennis van het publiek helpt de voorlichter bovendien eerder al bij de doelgroepkeuze. De doelgroep moet
bestaan uit een publiekssegment dat gemeenschappelijke
heeft

(zie straks bij 5.4.3).

kenmerken

Immers, anders is het niet mogelijk

iets op de doelgroep af te stemmen, kan men überhaupt niet over een
'doelgroep' spreken. Of een dergelijke gemeenschappelijkheid bestaat
valt op de voorhand meestal niet te garanderen.
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Ik wil

de nadruk leggen op de kennis omtrent de zogenaamde

predisposities,

de kenmerken van een ontvanger die aanwezig zijn

vóórdat de boodschap hen bereikt. In het Duits spreekt men treffend
van

'Wirkungsvoraussetzungen',
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Te onderscheiden zijn algemene

predisposities, die zich in zo goed als elke massamediale voorlichtingsactie

laten gelden en situationele predisposities, die meer

speciaal in een bepaalde actie van belang zijn. Tot de eerste groep
behoren kenmerken als intelligentie, het beschikbare vocabulaire,
de leergezindheid, e.d. Tot de laatste de informatieve behoefte (de
behoefte aan specifieke kennis om daarmee bepaalde vragen op te lossen), de specifieke voorkennis m.b.t. bepaalde thema's en de specifieke houding ten opzichte van boodschap en zender. De houding ten
opzichte van het medium zou er ook onder gerekend kunnen worden,
maar ik geef er de voorkeur aan deze predispositie, samen met de
kwantitatieve gegevens over het mediumgebruik
behandelen onder het element

(bereikcijfers), te

'medium'.

Predisposities zijn niet bij toeval over de bevolking verspreid,
maar 'sociaal verankerd'. We kunnen ze bijgevolg uitdrukken in zogenaamde demografische variabelen, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroepsgroep, regio, etc. Dit is ook noodzakelijk; als we
over het bereiken van een bepaalde doelgroep praten moeten we ons
wel bedienen van dergelijke categorieën. Ik kom daarop terug bij de
doelgroepomschrijving

(5.4.3).

Er zijn diverse theoretische verklaringen in omloop voor het
bestaan van bepaalde predisposities. Zo is in de sociolinguïstiek
onderzoek gedaan naar het verband tussen het beschikbare vocabulaire
en de positie in een sociale structuur en naar de oorzaken daarvan.
Onder andere de studies van Bernstein hebben een zekere vermaardheid
gekregen. Hij onderzocht het verschil tussen de taalcode van arbeiderskinderen en kinderen uit de 'hogere' milieus, hetgeen - terecht
of niet terecht - aanleiding gegeven heeft tot de
programma's voor arbeiderskinderen'.
Veel

'taaicompensatie-

303

is geschreven over de leergezindheid van mensen versus

hun behoefte aan pure ontspanning. Met name een lager opleidingsniveau zou de belangstelling voor educatieve activiteiten bepaald niet
in de hand w e r k e n .

3 0 4

Sommigen wijten dit aan de aard van het aanbod,

dat sterk middle-class georiënteerd zou zijn. Anderen wijzen op het
ontbreken van een perspectief voor het zinvol gebruik van informatie.
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Zo zeggen Kris en Leites: 'Individuals in the mass societies are to
an ever-increasing extent involved in public affairs; it becomes
increasingly difficult to ignore them. But

"ordinary*

individuals

have ever less the feeling that they can understand or influence
the very events upon which their life and happiness is known to depend'.

3 0 5

Deze generalisatie zal zeker niet altijd opgaan. De factor

waar het hier om gaat, het handelingsperspectief, is echter nauwelijks te onderschatten. Apathie, het 'niet willen* betekent in feit
vaak

'niet k u n n e n ' .

3 0 6

wie op basis van een oppervlakkige analyse

tot de bekende etiketteringen komt ('lui',

'dom',

'zonder initia-

tief' ), dient zich op de oorzaken van de geconstateerde apathie nogmaals te bezinnen.
Ook de informatieve behoeften kunnen deels teruggevoerd worden
tot de concrete mogelijkheden ter verandering, die er in een situatie bestaan. Ik interesseer me niet voor voorlichting over moestuinen, hetgeen niet verwonderlijk is met een achtertuintje van 5 bij
6. Maar er zijn meerdere verklaringen waarom ik op bepaalde tijdstippen bepaalde informatie zoek. Dit lijkt bijvoorbeeld af te hangen van de fase van het adoptieproces waarin een individu verkeert.
Met name in de tweede fase zoekt men ' nadere informatie' over een
bepaalde vernieuwing, na eerst van het bestaan daarvan op de hoogte
te zijn g e b r a c h t .
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Zien we naar de sociologische pendant van het

adoptieproces, het diffusieproces, dan zijn het vooral de meer innovatieve en tot een snelle overname geneigde groepen die het meest
informatiegericht zijn, met name als deze via de voorlichting of de
massamedia wordt aangeboden. Ook de mate van opinieleiderschap is
een factor van belang. Een opinieleider vergaart gretiger informatie
op het gebied waar hij mede de trend b e p a a l t .

3 0 8

Wat mensen aan voorkennis ter beschikking hebben is uiteraard
voor een deel een functie van hun informatieve behoeften. Verder
kan de leertheorie verklaren wat mensen uit hun vele informatieve
contacten aan kennis overhouden. Met name de rol van het geheugen
is hierin van b e t e k e n i s .

309

Grote verschillen in voorkennis op een

bepaald tijdstip, met name tussen groepen met een verschillende sociaal-economische status, kunnen wellicht verklaard worden vanuit
de kenniskloofhypothese. Bij informatie via de massamedia leren de
reeds bevoordeelde, kennisrijke groepen in een sneller tempo als de
minder bedeelde kennisarmen. Hoe meer kennis er verspreid wordt,
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des te groter wordt dus de kenniskloof, zo is de hypothese, die veel
aandacht heeft verkregen. Het onderzoek heeft intussen deze hypothese aanmerkelijk

genuanceerd.

310

De houding van iemand tegenover de boodschap wordt, volgens de
balanstheorie, mede verklaard door de houding ten opzichte van de
zender van die b o o d s c h a p .

311

Verder door de mate van overeenstemming

tussen de boodschap en het totale houdingspatroon. Ter wille van
een zekere identiteit van het ego accepteert men niet teveel discrepanties.

3 1 2

Ziehier enige theorieën die in omloop zijn en als verklaring
zouden kunnen fungeren voor het bestaan van bepaalde predisposities.
Ik geef ze hier beknopt en zonder commentaar, in de verwachting dat
de lezer althans in grote lijnen ervan op de hoogte is. Wat voor
betekenis hebben ze voor ons? Op de eerste plaats waarschuwen ze
voor een al te groot optimisme in dé mogelijkheid de uitgangscondities voor effectieve communicatie te verbeteren. De verklaringen
accentueren de bepaaldheid van de meeste predisposities. Het zou
daarom bijzonder kortzichtig zijn ze te negeren. Op de tweede plaats
kan er in veel gevallen werkzame theorie uit afgeleid worden, een
handvat voor de toegepaste

communicatiewetenschap.

Om een aantal redenen trekt het me niet aan deze theorieën te
behandelen. Op de eerste plaats zou een zorgvuldige bespreking veel
ruimte opeisen. Er bestaat een vracht van literatuur over - bijvoorbeeld - opinieleiderschap, maar de theoretische problemen zijn enorm.
Alleen al het ontrafelen van de terminologische wir-war op dit gebied zou ons geruime tijd b e z i g h o u d e n .

313

Aan een populaire, de moei-

lijkheden verhullende presentatie is echter geen enkele behoefte.
Er bestaan legio handboeken waarin met deze theorieën, soms al te
vlotweg, wordt geschermd.
Op de tweede plaats bieden deze theorieën vaak wel een praktisch
perspectief, maar niet zelden staat daar tegenover dat de onderzoeksinspanningen, die men zich dan moet getroosten, groot zijn. De bepaling van de positie van iemand in een diffusieproces, het localiseren van opinieleiders, onderzoek m.b.t. de kenniskloofhypothese,
e.d. vraagt eigenlijk om een professionele onderzoeker en de nodige
tijd. Dat door de generaliseerbaarheid van de resultaten op den duur
tijd bespaard kan worden heb ik al in hoofdstuk 2 enigszins betwijfeld. Als verklaringsgrond voor het bestaan en voortbestaan van be-
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paalde predisposities behouden deze theorieën echter hun waarde. En
zeker zijn zij ook vaak op een hoger, strategisch niveau van praktisch belang.
Op de derde plaats, en dit is voor mij de voornaamste reden,
hebben genoemde theorieën tot dusverre aanzienlijk meer aandacht
gekregen dan de vragen die men meer concreet en praktisch over de
predisposities kan stellen. Laat ik drie vragen noemen:
a. Wat is het belang van deze predispositie voor de effecten die ik
op het oog heb?
b. Wat voor handelingsalternatieven heb ik, direct uitgaande van
een bepaalde predispositie, inzonderheid een geringe

informatieve

behoefte, een vrij laag niveau aan voorkennis en, maar daar zal ik
minder aandacht aan besteden, een niet al te gunstige houding tegen
de voorlichter en/of wat deze wil zeggen?
c. Hoe is een en ander met vrij eenvoudige middelen en een bescheiden deskundigheid te onderzoeken?
Het is mij opgevallen dat deze vragen, die zo vanzelfsprekend
lijken, met behulp van de literatuur geenszins gemakkelijk te beantwoorden zijn. Met name geldt dit voor de predisposities informatieve
behoefte en voorkennis. Dit komt nu eens niet vanwege een 'overkill'
aan literatuur maar, integendeel, door het ontbreken daarvan. Zo is
aan het aanbieden van informatie, gegeven een bepaald niveau van
voorkennis, tot voor kort nauwelijks onderzoek g e d a a n .

3 1 4

De meeste

kennis die ik als antwoord op de vragen geschikt achtte komt niet
voor in de gangbare handboeken op het gebied van de massacommunicatie, maar is verspreid te vinden in allerlei onderzoeksrapportages,
vaak van buiten de sfeer van de massacommunicatie, zoals vanuit de
leerpsychologie. Veel van de relevante kennis wacht nog op een praktische vertaling. Voor mij voldoende redenen me hierop te concentreren, waar nog bijkomt dat de hanteerbaarheid, doordat ik dicht aansluit bij de relatief gemakkelijk onderzoekbare predisposities, gunstig afsteekt ten opzichte van de verklarende theorieën.
De behandeling van de genoemde vragen zou hier disproportioneel
veel ruimte opeisen en het hoofdstuk uit zijn voegen lichten. Daarom
heb ik de predisposities als het ware 'uitvergroot' weergegeven in
een afzonderlijk hoofdstuk, dat hierna volgt. Voor een verdere behandeling van de ken- en keuzeweg levert dit nauwelijks problemen
op, omdat de elementen toch maar schetsmatig aan de orde kunnen komen.
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Maar om tenminste vraag a enigermate te behandelen het volgende. Het zal niemand verbazen dat de informatieve behoefte iets te
maken heeft met het al dan niet ontvangen van de boodschap, de voorkennis met het begrip en de houding met het accepteren van de boodschap. Tussen de predisposities en enkele effecten bestaat dus een
direct verband. (In hoofdstuk 6 zal blijken hoe complex dit i s ) .
Van de beperkingen in de gekozen benadering ben ik me bewust.
Hier wordt teruggevallen op de psychologische en sociaal-psychologische mechanismen die binnen de communicatieve context wel kunnen
verklaren, maar daardoor, in deze beperking, de werkelijkheid onrecht aandoen. De vraag naar het waarom dient bij elke predispositie
gesteld te worden, vooraleer men deze als vertrekpunt voor actie
neemt. De geciteerde theorieën kunnen daarbij van nut zijn. Evenveel
verwacht ik van het sociale inzicht van de voorlichter, mits deze
zich niet tot een communicatiespecialist heeft laten reduceren of
al te zeer vast zit aan zijn inhoudelijk specialisme, waardoor het
contact met de doelgroep verloren is gegaan. In het ideale geval
gaan theoretische scholing en inzicht-uit-ervaring hand in hand.

5.3.4

Media-eigenschaggen
Na de boodschap en de doelgroep is het medium het derde element

op de kenweg dat ten behoeve van een goede besluitvorming op de keuzeweg verkend moet worden. Over het medium 'op zich' valt niet veel
te melden. De media zijn, zoals Maletzke opmerkt,
nur in relationalen Aspekten...relevant'. i
3

5

'grundsätzlich

ik zal hier hoofdzake-

lijk ingaan op de relatie tussen medium en ontvanger.
Deze relatie heeft twee kanten, een specifieke en een algemene.
Over een specifieke relatie spreek ik als in een concrete situatie
een medium een bepaald publiek ontmoet, over een algemene relatie
als een type medium zich over meerdere situaties heen verhoudt tot
een fictief, nauwelijks gedefinieerd, algemeen publiek. Bij de eerste relatie denk ik aan bereikcijfers en gegevens die iets aanduiden
van de aard van een specifiek contact. Bij de tweede aan algemene
media-eigenschappen, eigenschappen die in de meeste situaties zullen
gelden. Ik zal beide relaties in afzonderlijke sub-paragrafen bespreken .
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We behoeven niet altijd op de relaties tussen media en ontvanger af t.e gaan als we de mediamarkt willen verkennen. Tenminste dat
lijkt zo. Ik doel hier op het begrip 'Umfeld', dat in de literatuur
over de reclame in schriftelijke media nogal eens wordt gehanteerd.

31

Umfeld is de omgeving van een te plaatsen boodschap. Het idee is
dat er een zekere wisselwerking tussen deze omgeving en de boodschap
bestaat, waaruit de praktische wenk volgt op de inhoud en de sfeer
van een medium te letten voordat men er de boodschap plaatst (en
dus niet alleen op de lezers). In feite zijn deze Umfeld-ideeën echter slechts interessant vanuit de veronderstelling dat de ontvanger
consequent op een bepaalde inhoud en sfeer reageert, in een bepaalde
'belangstellingsrichting' geraakt. Dat is er tegelijk de zwakte van.
Hoe een ontvanger precies reageert is moeilijk te voorspellen. Het
blijft zo: 'de functie van media wordt niet bepaald door hetgeen de
redactie

erin stopt maar door hetgeen de consument eruit haalt'

(Walraven).

5.3.4.1

317

Mediagebruik

Het medium als toegangspoort tot het publiek, dat staat in het
onderstaande centraal. Met name als we ons van de gevestigde media
willen bedienen (radio, televisie, persmedia) kunnen we niet voorbijgaan aan de vraag of en hoe onze doelgroep deze media gebruikt. Zij
zijn een aantrekkelijk middel in de massamediale voorlichting omdat
ze ons in potentie toestaan contact met velen te maken. Maar media
omvatten niet alleen een bepaald publiek, zij sluiten - een ander
publiek - ook uit. De doelgroep is via deze media vaak slechts ten
dele bereikbaar.
Het mediumgebruik kan onderscheiden worden in kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten. Het eerste betreft de verspreiding van een
medium en het bereik in bepaalde milieus. Het tweede de aard van
het contact, zoals de intensiteit van de ontvangst, de binding aan
het medium, e.d. Achtereenvolgend zal ik beide aspecten kort behandelen. Voor verdere, meer genuanceerde informatie verwijs ik graag
naar de literatuur, vooral op het gebied van de reclame, waar veel
aandacht

aan het mediumgebruik wordt geschonken. De voorlichting

zou zich tekort doen door hier niet van te profiteren.
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Als we een doelgroep geografisch vastgelegd hebben, kunnen we
kijken naar de verspreidingscijfers van de media om te zien in welke
mate deze in dat gebied voorkomen. Hierover zijn vrij preciese gegevens bekend, zowel voor de persmedia als bijvoorbeeld voor de bioscopen.

3 1 8

We kunnen ook kijken naar de bereikcijfers, hetgeen al wat verder gaat. Bereik zegt iets over de ontvangst en bovendien zijn de
bereikcijfers afgezet tegen meerdere demografische variabelen, zoals
leeftijd,

regio en sociale w e l s t a n d s k l a s s e .
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Vooral de laatste

variabele signaleert ons dat het meeste bereikonderzoek, tenminste
bij de persmedia, commercieel gericht is, bedoeld is voor de advertentiemarkt.
Bereik is een nogal arbitraire maatstaf. Voor de persmedia is
er sprake van bereik als de gevraagde persoon een bepaald medium
heeft gelezen of heeft ingezien, hetgeen natuurlijk wel wat uitmaakt.
Bij de televisie en de radio is kijken, respectievelijk luisteren
het criterium voor bereik, maar ook deze activiteit kan sterk in
intensiteit variëren. Bereikcijfers zijn bijgevolg maar een globale
indicatie voor de werkelijke ontvangst, waarmee we voorzichtig moeten omspringen.
Een handzaam begrip in dit verband is 'dekking'. Dekking kunnen
we als volgt berekenen.

dekking

=

bereikte personen van de doelgroep
totaal aantal doelgroeppersonen

•

100%

In principe zijn die media geschikt die een hoog dekkingspercentage bezitten in onze doelgroep. Twee kanttekeningen. Op de eerste plaats moeten we ook naar de hieronder te behandelen kwalitatieve kenmerken kijken. Bereik zegt niet alles. Op de tweede plaats
moet ons interesseren waar deze media buiten de doelgroep terecht
komen. Is daar geen sprake van onbedoelde ongunstige effecten?
Vooral bij de persmedia, maar ook wel bij de televisie, zijn
een aantal kwalitatieve kenmerken van de relatie tussen medium en
ontvanger o n d e r z o c h t .
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Een zo'n kenmerk is bijvoorbeeld de lees-

duur. Een blad dat langer gelezen wordt is als medium interessanter,
bij hetzelfde bereik. Op dezelfde lijn ligt het begrip leesintensi-
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teit, of een blad in zijn geheel of maar gedeeltelijk gelezen wordt.
Het laatste begrip is beter onderzocht dan het eerste.
Van belang is ook of de lezer een blad al dan niet bewaart, om
het nog eens in te kijken. Is dit het geval dan zijn voorlichtingsboodschappen met een zekere documentaire waarde, die over langere
tijd hun informatief nut behouden, in zo'n blad eerder op hun plaats.
Sommige lezers, vooral diegenen die al lang op een blad geabonneerd zijn en het vrij grondig lezen, hebben met zo'n blad een sterke b i n d i n g .

3 2 1

zij

zijn eraan gehecht. Dit zou de appreciatie van

de inhoud positief kunnen beïnvloeden.
Of binding voor de voorlichting een interessant gegeven is hangt
mede af van de vraag waar deze binding op gebaseerd is, met andere
woorden van de gebruiksfunctie van een blad. Een blad dat gelezen
wordt om er wijzer van te worden is voor ons een geschikter medium,
lijkt het, dan een blad dat vooral voor amusement dient, of om op
de hoogte te raken van het hete nieuws. Hierover, en trouwens ook
over de binding, zijn helaas slechts incidenteel cijfers beschikbaar.
Bij de omroep

is het belangrijkste kwalitatieve gegeven de

waardering. De cijfers daarover plegen de kwantitatieve bereikscijfers te vergezellen. Waarop deze waardering precies stoelt is helaas
niet al te duidelijk. Bij een negatieve waardering verkeert de programmamaker nogal eens in onzekerheid waar de schoen wringt.
In veel situaties zal de voorlichting op eigen onderzoek aangewezen zijn om te ontdekken welk medium het meest geschikt is. Een
voorbeeld van een dergelijk onderzoek is dat van P. Visser. Hij onderzocht welke publicaties door de tuinders in Gelderland gelezen
werden en de waardering

daarvoor.
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Het Consulentschap voor de

Tuinbouw kon daar zijn voordeel mee doen.
Heeft de voorlichter een eigen blad, zoals dat wel voorkomt in
de gemeente-of de landbouwvoorlichting,

dan kan hij het onderzoek

naar de kwantitatieve en kwalitatieve media-eigenschappen gebruiken
als voorbeeld voor een eigen evaluatie-onderzoek. Ook voor onderzoek
naar sommige

'losse media', zoals folders, zijn bepaalde genoemde

variabelen, bijvoorbeeld een begrip als 'dekkingspercentage', zeer
zeker bruikbaar.
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5.3.4.2

Algemene media-eigenschappen

Wie een nauwkeurig begrip wil krijgen van de verschillende eigenschappen waarover de diverse typen van media (film, radio, televisie, gedrukt papier, etc.) beschikken moet ik op voorhand teleurstellen. De eigenschappen zijn slechts vaag te omschrijven en de
verschillen laten zich hoogstens aanduiden. De oorzaak hiervan is
voornamelijk de zeer grote spanwijdte van elk afzonderlijk type medium. Gedrukt papier kan zowel de vorm aannemen van een pornoblaadje, een folder voor individuele huursubsidie, als van een lichtelijk
opruiende muurkrant. Radioprogramma's variëren van het weerbericht
tot de top-tien. Televisie van een voetbalreportage tot een speelfilm. Ook als we binnen de voorlichting blijven is de heterogeniteit
per medium zeer groot.
Dit is een van de redenen waarom het onderzoek naar media-eigenschappen nog zo weinig heeft opgeleverd. Een op wetenschappelijke
basis uitgevoerde media-selectie ligt volgens Schramm nog buiten
bereik.

3 2 3

De aandacht voor de mediumkeuze moet ook niet op de spits

gedreven worden. Zo is de inhoud waarschijnlijk veel belangrijker
dan het m e d i u m .

3 2 4

Zijn daarom alle verschillen irrelevant en kan men met een willekeurig medium elke doelstelling wel bereiken, mits men het medium
maar goed g e b r u i k t ?

3 2 5

Deze conclusie gaat te ver. In concrete situa-

ties is er wel degelijk een optimale combinatie van media, of één
medium, te verdedigen, op grond van diverse, uiteenlopende redenen.
Alleen, in zijn algemeenheid is er weinig te zeggen. Niet voor niets
praat

Schramm,

als hij de media-eigenschappen behandelt, over de

'naive psychology of c h a n n e l s ' .
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Duidelijk is dat, voor zover er

verschillen bestaan, deze niet zo spectaculair zijn als wel wordt
gedacht, zeker niet in de zin van 'slecht' of 'goed'.
Duidelijk is ook dat de recente ontwikkelingen (video, computerinformatiesystemen) geen supermedium hebben opgeleverd met een aangetoonde meerwaarde boven de andere media. Dit blijft waarschijnlijk
een illusie. Zelfs de superioriteit van één medium boven één ander
lijkt aanvechtbaar. De nieuwe media, zo leert ons de geschiedenis,
zijn nooit in staat gebleken de oude te vervangen 'but only some of
its functions' ( C h e r r y ) .

3 2 7

De herhaaldelijke verzekering van echte

of zogenaamde deskundigen dat nu het electronisch tijdperk voor de
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deur staat en we onze abonnementen gevoeglijk kunnen opzeggen, horen we weer te lang om ze te kunnen geloven. Meestal volgt na een
periode van euforie de periode van de ontnuchtering. We zien dit
bij video, en we zien dit bijvoorbeeld bij de nieuwe media in het
onderwijs. Volgens Bligh hebben deze nieuwe media nauwelijks bijgedragen tot een beter onderwijs. Zulks in tegenstelling tot een sociale vernieuwing als de d i s c u s s i e g r o e p .
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Ik wil hieronder eerst enkele media op een rijtje zetten, classificeren, om daarna enkele criteria te bespreken die mogelijkerwijze voor een aanduiding van de verschillen tussen de media van belang
zijn. De classificatie is van het simpele soort, maar geschikt in
dit kader, en de bespreking zeer inleidend.

Tabel 5-5: Classificatie van enige m a s s a m e d i a
AUDITIEF
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: radio, grammofoonplaat, cassette- of bandrecorder, telefonisch antwoordapparaat

VISUEEL-

: gedrukt papier, viditel, teletext, dia's

STIL- 2D
VISUEEL-

: objecten (o.a. tentoonstellingen)

STIL- 3D
AUDIO-VISUEEL-

: dia-met-geluid

STIL- 2D
AUDIO-VISUEEL-

film, televisie, video

BEWEGEND- 2D
AUDIO-VISUEELBEWEGEND- 3D
D = dimensionaal

demonstraties, toneel
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In tabel 5-5 zijn de belangrijkste media genoemd. De meeste
zijn weer verder onder te verdelen, zoals het 'gedrukte papier'. Zo
komen we dan via diverse vertakkingen tot de concrete verschijningsvorm van een medium, een bepaalde, tastbare krant, een televisieavond op Nederland 1, e.d. Ik zal me op de hoofdsoorten concentreren, ook in de bespreking van de verschillen. Voor een meer genuanceerde aanpak verwijs ik naar e l d e r s .

3 3 0

Opmerkelijk is dat de nieuwste media, Viditel en Teletext, hand
in hand gaan m e t een van de oudste media, gedrukt papier. In essentie is er ook' weinig verschil, en de kranten spreken dan ook consequent van

'grafische media' als ze deze nieuwe media

aanduiden,

uiteraard niet zonder belangen-overweging.
Criteria die ons verder op weg kunnen helpen om de media zinvol
te onderscheiden zijn dan:
a. welke gratificaties worden geboden?
De verschillende media bevredigen verschillende behoeften. Zo vonden
Kippax en Murray in een Australisch onderzoek dat de 'kranten bij
de behoefte aan nuttige informatie voor het dagelijks leven' het
meest behulpzaam waren; daarna achtereenvolgens radio en televisie
(ex aequo), tijdschriften, boeken en films. De behoefte zichzelf te
begrijpen ('to understand myself') werd daarentegen het best bevredigd door boeken, waarna volgden televisie, dan kranten en tijdschriften (ex aequo), films en radio. Bij de behoefte aan amusement
scoorde de televisie het h o o g s t .

3 3 1

Het probleem bij dit soort on-

derzoek is dat de media niet alleen op hun aard maar ook op hun verschijningsvorm beoordeeld worden. Deze verschilt van land tot land.
De resultaten van veel onderzoek zijn daarom maar betrekkelijk
bruikbaar.
b. welke zintuigen worden aangesproken?
De media-tabel is gebaseerd op het onderscheid tussen twee zintuigen,
het oog en het oor. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen
beide. Het oog kan beelden ontvangen, hetgeen bij allerlei vormen
van voorlichting zeer nuttig kan zijn (van voorlichting over vakantieplaatsen

tot voorlichting over p l a n t e z i e k t e n ) -
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Het oog kan

evenals het oor taal ontvangen, maar de non-verbale elementen die
worden 'meegenomen' verschillen aanzienlijk (het oog: typografische
kenmerken e.d., het oor: ritme, timbre, snelheid, hoogte,

e.d.).

Het oor tenslotte kan niet-talig geluid horen: muziek, achtergrondsgeluiden, etc.
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Er zijn puur auditieve media en puur visuele media. Daarnaast
zijn er media die beide elementen bevatten. Het is een bekende misvatting dat een medium meer waard is naarmate er meer zintuigen bij
betrokken zijn. Dat dit onjuist is zegt onder andere de theorie van
Broadbent en Travers, waarin gesteld wordt dat de menselijke perceptie slechts door één kanaal o p e r e e r t .
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Maar we kunnen de onjuist-

heid beter begrijpen als we letten op het moeilijk te vermijden verschijnsel van interferentie, dat wil zeggen dat het ene kanaal een
ongunstige invloed heeft op de werking van het andere. Een bekend
en veel waar te nemen voorbeeld: bij een film of televisieprogramma
leidt het beeld af van het geluid, terwijl juist daar vaak de essentiële informatie aanwezig i s .

3 3 4

Men vergeet vaak dat bij de audio-

visuele media de taal zeer belangrijk blijft; deze wordt meestal
via de auditieve component o v e r g e b r a c h t .
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Anderzijds: beeld en

geluid kunnen elkaar natuurlijk wel ondersteunen,
c. wat is de vrijheid van de ontvanger?
De media met een auditief element zijn in de tijd georganiseerd en
staan de ontvanger bijgevolg niet toe het tempo van ontvangst zelf
te bepalen. Zij dwingen als het ware een tempo op. Dit is een serieus
nadeel ten opzichte van de puur visuele media (de stomme film laat
ik hier even buiten beschouwing). Eerder schreef ik over dit punt
het volgende.
'Een bijzonder kenmerk van het lezen, in tegenstelling tot het
beluisteren en bekijken van radio, film of televisie, is, dat deze
activiteit niet in de tijd geprogrammeerd is. Iedereen kan drukwerk
op het gewenste tijdstip in zijn eigen tempo, met tussensprintjes
en een

'sur place', doornemen. Radio, t.v., bandrecorder of video

laten niet toe dat met het decoderen, het

'ontcijferen', van de

boodschap in deze zin gemanipuleerd kan worden. Hoogstens kan men,
bij de laatste twee media, de boodschap herhalen, of, bij al deze
zich in de tijd afspelende media, het concentratieniveau tijdens de
ontvangst variëren. Dit laatste is vaak ook noodzakelijk om het als
ontvanger vol te houden, met name als de boodschap veel nieuwe informatie bevat.
Deze vrijheid van de ontvanger om het leestempo steeds bij te
stellen, heeft belangrijker implicaties dan men wel zou denken. Het
relateren van het gebodene aan reeds bestaande kennis (feiten, begrippen, ideeën) krijgt aldus meer kans dan bij het beluisteren en
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bekijken van een programma. De integratie van de nieuwe kennis met
de bestaande wordt hierdoor veel waarschijnlijker.
In een onderzoek van Krugman naar de betrokkenheid bij een medium (medium involvement) bleek dat een tijdschrift meer betrokkenheid bewerkstelligde dan de t.v.-uitzending.
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Naast de factor se-

lectie (in een tijdschrift valt gemakkelijker datgene te selecteren
dat men interessant vindt) kan ook mogelijk de factor van het in de
tijd vrije decoderen een rol hebben gespeeld. Men heeft in dit opzicht meer kans om vanuit zichzelf bezig te zijn. Klapper formuleert
het verschil tussen het gedrukte woord en de overige massamedia aldus: de lezer voelt zich minder persoonlijk aangesproken, in die
zin is hij minder geïnvolveerd, maar zijn aandeel in het proces van
decoderen is wel actiever en creatiever. In die zin is hij meer
geïnvolveerd.
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Jammer genoeg bestaat er op dit gebied, behalve

Krugman, voor zover we weten, geen o n d e r z o e k . '
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Dat de vrijheid van de ontvanger groot is betekent tegelijk
dat hij gemakkelijker de boodschap kan ontvluchten. Bij de audiovisuele media is de 'kijkdwang' hoger dan bij de krant. Niet voor niets
is de irritatie ten opzichte van reclameboodschappen bij de televisie veel groter dan bij de krant.
d. wat is de bewaarmogelijkheid?
De media verschillen in de mate waarin ze bewaard kunnen worden.
Bij de persmedia leent zich een krant bijvoorbeeld slecht voor documentatie. Het tijdschrift (in de tijdschriftenmand) of het boek (in
de boekenkast) gaan langer mee.
Bij de media met een auditief element moet er in het geval van
open-net uitzendingen rekening

gehouden worden met een absolute

vluchtigheid. Er bestaat weliswaar de mogelijkheid tot hernieuwde
kennismaking, door de video- of audiorecorder, maar daarvan wordt
niet stelselmatig gebruik gemaakt. De cassette biedt op zich goede
mogelijkheden tot documentatie.
e. wat is de hanteerbaarheid?
Hieronder vallen enkele criteria die te maken hebben met het gemak
waarmee ik het medium kan inzetten.
Allereerst het punt of en hoeveel extra training noodzakelijk
is om het medium te kunnen gebruiken. Het schrijven van een voorlichtingstekst of het maken van een diaserie sluit doorgaans beter
aan bij bekend gedrag dan het produceren van een videofilm of een
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tentoonstelling.

In

het

laatste

geval

is

extra

training

noodzakelijk. Als het werk wordt uitbesteed betekent dit extra overleg (en extra kosten, die niet altijd door het normale budget gedekt
zullen worden).
Ook de aanloop- en produktietijd kan per medium variëren. Is
deze kort, bijvoorbeeld bij dia's, dan kan snel worden bijgestuurd
als de actualiteit of het speciale karakter van de doelgroep dit
vraagt, of als uit evaluaties blijkt dat een onderdeel niet bevalt.
Zeer flexibel is het telefonisch antwoordapparaat, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een film.
Tenslotte de toegankelijkheid. Dit criterium speelt met name
bij de

'gevestigde' media

(de persmedia, de 'officiële' radio, de

open-net-televisie). Vooral de televisie is een schaars medium en
dientengevolge omgeven door dranghekken. De voorlichter die zich op
een beperkte doelgroep wil afstemmen vindt hier nauwelijks gehoor.
Gunstiger scoren de persmedia. Vooral de vaktijdschriftpers is voor
veel voorlichting interessant, mede ook omdat aldus zeer gericht
een bepaalde doelgroep kan worden bereikt.
Dit waren enige criteria die mogelijk wat licht kunnen werpen
op de verschillen tussen de media. Ze zijn bepaald niet volledig.
Te denken valt aan criteria als de kosten (sommige media zijn duurder
dan andere) of de afstemmingsmogelijkheid

(sommige media laten een

specifiekere gerichtheid, een kleinschaliger gebruik, toe dan ander e ) . Maar toch stellen ze ons in staat de media grosso modo in te
delen. Dit is van nut als we op de keuzeweg de selectie van de media
gaan bepalen. Dan zal echter ook de rol van de interpersoonlijke
communicatie, of beter: van de meer besloten vormen van communicatie,
in de overwegingen moeten worden betrokken.

5.4
5.4.1

De behandeling van de elementen uit het model: de keuzeweg
De_keuzeweg£_doelen_en_middelen
Het onderscheid tussen de doelen en de middelen behoeft ons

aanmerkelijk minder zorgen te baren dan het onderscheid tussen feiten en gedachten. De doelen zeggen ons waarom we iets doen, de mid-
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delen hoe. Middelen kunnen tot doel verheven worden en elk doel is
een middel ten opzichte van een hoger doel, dat is waar, maar op
het concrete niveau van een voorlichtingsactie is de polariteit gemakkelijk te onderkennen. Bij de doelen denken we aan bepaalde gewenste veranderingen bij een bepaalde ontvanger. Bij de middelen
aan de keuze van de boodschap en het medium. De zo geformuleerde
doelen staan in relatie tot hogere doelen, ze zijn onderdeel van
een doelstellingenhiërarchie. In dit geheel zijn we naar binnen gericht ('wat willen w e ? ' ) . Bij de middelen richt onze blik zich naar
buiten, anticiperende op onze 'ingreep' via boodschap en m e d i u m .

3 3 9

Het idee van een polariteit tussen doelen en middelen betekent
dat het ene niet uit het andere mag worden afgeleid. De boodschap en
het medium is Zelden of nooit een logisch gevolg van een doelstelling; immers uit een doelstelling laten zich doorgaans meerdere wegen afleiden. 'De doelen kunnen nog zo duidelijk worden gesteld, de
wegen erheen zijn in beginsel talloos', zo stelt B o s .

3 4 0

Ook omge-

keerd is het middel een inspiratiebron voor het doel en stelt het
zijn voorwaarden. Maar het middel is niet determinerend. Onze materiële en menselijke mogelijkheden geven aanleiding tot het formuleren van bepaalde doelen in plaats van andere, zonder de vrije keuze
daarin volstrekt teniet te doen. Daarom ook behoudt elke doelstelling een ethisch moment.
Wie te zeer op de middelenkeuze hamert kan afglijden naar een
vaak ondoelmatig opportunisme. Wie te zeer hecht aan de keuze van
de doelen loopt het gevaar van monomanie. In het algemeen kan men
zeggen dat de voorlichtingskunde balanceert tussen 'dialectisch obscurantisme en een naïef e m p i r i c i s m e ' ,

341

Ergens moet het goede mid-

den gevonden worden. Daartoe werkt men op de keuzeweg van twee kanten
naar de oplossing toe.
Ook onderling staan de elementen bij de doelen- en middelenkeuze in relatie tot elkaar. Zo heeft het geen zin om de gewenste effecten vast te leggen zonder daarbij een bepaald publiekssegment op
het oog te hebben. Evenzeer wordt de boodschapskeuze ingegeven door
de keuze voor het medium en vice versa.
In de volgende sub-paragrafen zal ik elk element kort en schetsmatig behandelen, voor de noodzakelijke verdere studie zie de aanbevolen literatuur.
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5.4.2

He t _ gewens te _ e ffeet
Het gewenste effect is de uitkomst van overwegingen zowel op

grond van de hogere doelen als wel op grond van de mogelijkheden en
beperkingen die we op de ken- en keuzeweg, dus bij alle andere elementen, zijn tegengekomen. In het hele model neemt de vraag

'wat

willen we met de actie bereiken' een spilpositie in. Regelmatig zullen we ons in het verloop van de voorbereidingsfase die vraag stellen, daarmee steeds dichter bij een duidelijke en genuanceerde formulering komend.
Uiteindelijk moet het gewenste effect in termen zijn weergegeven die ons toestaan in latere fases (pretesten, evaluatie) het resultaat te beoordelen. Niet alleen moet de gewenste richting van
het effect zijn aangegeven, ook de mate waarin een effect bereikt
moet zijn dient te worden vastgelegd, benevens, bij benadering, het
tijdstip waarop. Het laatste verdient misschien enige uitleg.
Effecten kunnen we onderscheiden in twee soorten. Het ene effect doet zich voor als een directe respons op het communicatieve
aanbod. Het andere is het effect op termijn, na een dag, week Of
maand. Wij zijn als voorlichter zelden geïnteresseerd in de onmiddellijke effecten. Een film kan met zeer veel genoegen en begrip
bekeken zijn, als het publiek na een week nauwelijks nog de hoofdlijnen en intenties kan herinneren is de vertoning vanuit voorlichtingsoogpunt als een mislukking te bestempelen. Toch zijn de onmiddellijke effecten wel van belang, eenvoudig omdat zij de voorwaarde
vormen voor het effect op termijn. Echter, een voorwaarde is geen
garantie! Bij de formulering van het effect moeten we zeer wel in
de gaten houden waarover we praten. Ideaal zou het zijn als zowel
voor het ene als voor het andere soort van effect eindtermen geformuleerd zouden worden.
Het onmiddellijke effect is interessant als uitgangspunt voor
de pretest. Daar zal in veel gevallen slechts dit soort effect kunnen worden gemeten. Het effect op termijn dient als graadmeter voor
succes in de evaluatiefase. Maar ook de onmiddellijke effecten zijn
dan van belang, zij bieden de mogelijkheid althans enige controle
uit te oefenen aangaande de vraag of het geconstateerde effect wel
in verband staat met het aanbieden van de boodschap dan wel het gevolg is van beïnvloeding door andere bronnen. Bovendien kunnen we
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zo een precieser idee krijgen waardoor een effect al dan niet is
ontstaan. Stel dat we te maken hebben met een mislukte actie: kwam
dit dan bijvoorbeeld doordat de boodschap niet ontvangen of doordat
deze niet begrepen is?
Bij het effect op termijn moet die 'termijn' nader bepaald worden, hetgeen wederom eèn signaal is voor de evaluatie, namelijk wanneer deze het best uitgevoerd kan worden.
In onderstaand schema zijn enkele gebruikelijke effecten, van
beiderlei soort, op een rijtje gezet.

Schema 5-6: Onmiddellijke effecten en effecten op termijn
Onmiddellijke effecten

Effecten op termijn

- contact met medium en boodschap

- kennis

- het kennisnemen van de boodschap

- houding

- het begrijpen van de boodschap

- gedrag

- het accepteren van de boodschap

Een intermediaire factor is ons herinneringsvermogen. Studies
op dit vlak zijn voor de relatie tussen beide soorten effecten van
zeer groot belang.
Wellicht ten overvloede. Het linker rijtje bevat die effecten
die zich als een directe respons voordoen nadat men aan de boodschap
werd blootgesteld, maar die niet blijvend behoeven te zijn. Het rechter rijtje bevat die effecten zoals die zich na enige tijd hebben
'gestabiliseerd'. Het begrijpen of accepteren behoeft immers geen
blijvende sporen na te laten.
De meeste begrippen zullen in dit kader voldoende

duidelijk

zijn. Ze worden elders uitgebreider behandeld. Zo ga ik in hoofdstuk 7 uitvoerig in op de definitie van het begrijpen van een boodschap. Kennis en houding komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. Hier wil ik slechts - beknopt - aanstippen wat met 'acceptatie'
wordt bedoeld. Daarover verwacht ik mogelijke misverstanden.
Wat bedoelen we te zeggen als een ontvanger een boodschap 'accepteert'? Acceptatie kan hier een drietal effecten inhouden. Ten
eerste of de boodschap door de ontvanger geloofwaardig gevonden wordt,
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of in overeenstemming met de eigen waarden. Ten tweede of de boodschap voor de ontvanger bruikbaar, interessant, nuttig is. Ten derde
of hij geneigd is zich tenminste in eerste instantie

(we spreken

over onmiddellijke effecten) conform het voorgestelde gedrag, als
daarvan sprake is, te gedragen.

^

Beide rijtjes mag men niet als een in de tijd geordend proces
opvatten, zodat de onderste effecten na de bovenste zouden komen.
Daarover een tweetal opmerkingen. Ten eerste zijn de eerste twee
effecten links, contact met medium en boodschap en het kennis nemen
van de boodschap, onderling wel afhankelijk, het eerste is een voorwaarde voor het tweede, en als tweetal een voorwaarde voor de andere
twee. Maar het begrijpen en accepteren liggen niet in eikaars verlengde. Men kan een ontvanger een boodschap doen accepteren ook al
is de begrijpelijkheid gering. Sandell concludeert zelfs, volgens
Lamers, dat 'geloofwaardigheid omgekeerd is aan begrijpelijkheid'.
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Wellicht is deze conclusie iets te bout, maar dat er verschil bestaat is zeker. Ook omgekeerd behoeft een hoge begrijpelijkheid niet
met acceptatie gepaard te gaan. Juist doordat we een goed begrip
hebben van een boodschap kunnen we een duidelijk standpunt, voor of
tegen, bepalen. Dit geldt des te sterker als we het begrip zouden
uitbreiden tot wat de zender met zijn tekst beoogt, tot het begrip
van de al dan niet expliciet geformuleerde doelstelling van de zender. Dit begrijpen is van een bijzonder niveau en heeft in de onderwijspraktijk aanleiding gegeven tot cursussen in 'kritisch l e z e n ' .

3 4 3

Wie zogenaamde objectieve informatie door kritisch te lezen als reclame of propaganda heeft ontmaskerd, accepteert de inhoud niet gemakkelijk meer.
Typerend voor de voorlichting acht ik dat deze het begrijpen
van de informatie vooropstelt. Men bewerkt acceptatie via verstaanbare informatie, die de ontvanger kan reproduceren, en niet via rethorische technieken, althans dat is de bedoeling. Rethorische technieken kunnen wel gebruikt worden, maar dan als basis voor een betere
begrijpelijkheid, voor het creëren van een gemotiveerde ontvanger
die aan de geboden informatie waarde hecht en de boodschap met een
zekere intensiteit decodeert. Een subtiel, maar tegelijk essentieel
onderscheid, dat de voorlichting van veel reclame en propaganda onderscheidt.
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Een tweede opmerking betreft de volgorde bij de effecten op
termijn. Het is maar al te duidelijk dat er in de praktijk andere
volgorden bestaan dan hier gesuggereerd wordt. Bijvoorbeeld: impulsief koopgedrag leidt tot de aanschaf van een produkt. Men zal vervolgens trachten, vooral wanneer het om een duur produkt gaat, een
positieve houding hier tegenover te ontwerpen en vergaart daartoe
informatie ten faveure van het betreffende produkt, zoals advertenties. Aan de verschillende mogelijkheden om de drie effecten in
volgorde

te zetten zijn uitgebreide besprekingen g e w i j d .

3 4 4

Naar

mijn overtuiging en in de geest van de definitie van voorlichting
is de hier geformuleerde volgorde voor de voorlichting de meest geëigende (wat niet wil zeggen dat een andere volgorde niet in de praktijk van de voorlichting voorkomt). Door het vergroten van de kennis
ten aanzien van een bepaald probleem ontstaan een bepaalde houding
(een bepaalde gedragsgeneigdheid) en een bepaald gedrag, tenminste
als de voorlichting in haar consequenties effectief is. Uiteraard
ligt aan het ontvangen van kennis wel een reeds aanwezig houdingsen gedragspatroon ten grondslag, onder andere als voorwaarde voor
een onmiddellijk effect, maar de aanzet tot verandering op termijn
is bij voorlichting toch de vergaarde kennis.
Zoals gezegd zitten de effecten in het midden van het web van
menings- en besluitvorming in deze fase. Met name is het van belang
de twee soorten effecten af te zetten tegen de bij de ontvanger aanwezige predisposities. In het volgende hoofdstuk zal ik hier expliciet aandacht aan s c h e n k e n .
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Van beslissende betekenis zal zijn of met name het gedragseffect in de praktijk van de voorgelichten realiseerbaar is, ik stelde dat al eerder. De voorlichter zal zorgvuldig moeten nagaan of er
geen sociale of economische barrières zijn waardoor het voorgestelde
gedrag louter letter blijft. Nu vertaalt zich de situatie, met zijn
mogelijkheden en onmogelijkheden, natuurlijk in bepaalde predisposities. Is de situatie ongunstig voor gedragsverandering dan is men
meestal niet leergierig of op zoek naar relevante informatie. Men
'ziet het eenvoudig niet zitten'. Toch blijft het gewenst om de situatie van de voorgelichten nauwkeurig te bestuderen. Op de eerste
plaats kan soms blijken dat de individueel geachte problemen van
maatschappelijke aard zijn, zodat daarop eerder invloed moet uitge-
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oefend worden, vooraleer men als voorlichter verder k a n .

3 4 6

Op de

tweede plaats behoeft de perceptie van de ontvanger omtrent zijn
eigen mogelijkheden, leidende tot bepaalde predisposities, niet altijd juist te zijn. Soms is hij te optimistisch, zodat hij voor
frustratie behoed moet worden. Soms te pessimistisch. De voorlichter
zal dan het perspectief van verandering en de voorwaarden daarvoor
overtuigend moeten overbrengen om een ingang te vinden.

5.4.3
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Gewenste effecten formuleert men niet in het luchtledige, maar

ten aanzien van een bepaald publiek. Wanneer ik een goed omschreven
publiek voor ogen heb, dat voldoende homogene trekken vertoont, kan
ik me gemakkelijker afstemmen, hetgeen de effectiviteit van mijn
inspanningen verhoogt. Ik zeg: voldoende homogene trekken. Waar precies het optimale punt van homogeniteit ligt is moeilijk in zijn
algemeenheid

te zeggen. Maximale homogeniteit maakt massamediale

voorlichting overbodig, want dan praten we tegen één persoon. Het
numerieke speelt natuurlijk wel een rol! Uiteindelijk gaat het om
zoveel mogelijk mensen uit een bepaalde categorie aan te spreken en
wel zodanig dat zoveel mogelijk van onze initiële doelstelling gerealiseerd kan worden. In de praktijk zal dit vaak tot schipperen
leiden tussen weinig maar goed en veel maar zwak.
Een vraag waar ik me op zal concentreren is de aard van de gezochte homogeniteit. Waaruit moet deze bestaan? Hier dienen we mijns
inziens een scherp onderscheid te maken tussen de homogeniteit op
grond van een bepaald gemeenschappelijk probleem en de homogeniteit
op grond van een communicatieve uitgangssituatie. Bepaalde individuen kunnen met hetzelfde probleem kampen, zeg: een slecht gebit,
maar toch door een zeer verschillende graad van interesse of een
geheel verschillend niveau van voorkennis niet gezamenlijk aanspreekbaar zijn. In de praktijk wordt dit verschil wel eens miskend. Het
is niet zo dat gelijkaardige problemen de psychologische en sociale
verschillen tussen mensen teniet doen. Menige getuigende feministe
heeft dit, in haar pogingen vrouwen uit heel andere milieus bij de
strijd te betrekken, gemerkt.
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Het gemeenschappelijke probleem of motief zal meestal het vertrekpunt vormen, in het verlengde van de hogere doelen, maar op het
niveau van de concrete voorlichtingsactie is de communicatieve uitgangssituatie beslissend. Op grond van de eerste

'gemeenschappelijk-

heid' van het probleem of motief bepaalt men de wat ik wil noemen
potentiële doelgroep. Deze valt niet zelden uiteen in segmenten als
we de communicatieve uitgangssituatie erbij betrekken. Tussen deze
segmenten moeten we vaak een keuze maken, bepaald door de prioriteit
op grond van de hogere doelen en de te verwachten effectiviteit van
ons voorlichtingsinstrument, gezien ook de kosten per bereikte ontvanger in de Verschillende segmenten. Zo komen we tot de feitelijk
gekozen doelgroep. Wie meerdere segmenten kiest krijgt met meerdere
doelgroepen te maken die hij tegelijk of achtereenvolgens aan bod
laat komen.
Ik wil me hier tot de feitelijk gekozen doelgroep beperken en
aan de orde stellen in Welke termen deze vastgelegd moet worden.
Logisch gezien komen de communicatieve predisposities het meest in
aanmerking

(geïntroduceerd

in 5.3.3, uitgebreid behandeld in het

volgende hoofdstuk). Een bepaalde boodschap is geschikt voor personen met een bepaald interesseniveau

(anders laten ze de boodschap

wellicht links liggen) of met een bepaalde voorkennis (anders begrijpen ze de boodschap niet), om maar een tweetal predisposities
te noemen. We zouden dus als doelgroepomschrijving kunnen opnemen:
personen met een informatieve behoefte met sterkte x en een niveau
van voorkennis van hoogte y.
Nu zijn deze predisposities, zoals op de kenweg reeds vermeld,
niet zomaar over de bevolking verspreid, maar sociaal verankerd.
Zij laten zich uitdrukken in demografische variabelen. Dit is een
groot voordeel want hoe logisch een doelgroepbepaling aan de hand
van predisposities mag zijn, er is één probleem: de predisposities
zijn niet of onvoldoende zichtbaar. Wie is nu degene met de juiste
interesse

en het juiste voorkennisniveau, gezien mijn boodschap?

Zolang ik dit niet weet kan ik de boodschap niet gericht verzenden.
Over namen kan ik zelden beschikken. Daarvoor ben ik nu eenmaal met
massacommunicatie bezig.
Recapitulerend: denk ik aan de afstemming van de boodschap dan
zijn predisposities de logische pendant. Deze laten zich uitdrukken
in demografische variabelen. Dat is weer nodig voor de bereikbaar-
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heid, voor de afstemming van het medium. Wanneer ik de uiteindelijke
doelgroep formuleer in demografische termen dan weerspiegelen deze
termen een gemeenschappelijke

communicatieve

predispositie

zowel

als een met elkaar overeenkomend mediagebruik.
In een concrete voorlichtingsactie zijn bepaalde predisposities
van meer belang dan andere. Dit geldt evenzeer voor de demografische
variabelen. Welke demografische variabele bij welke predispositie
hoort is niet bij voorbaat vast te leggen. Men zou kunnen denken
dat voorkennis iets te maken heeft met bijvoorbeeld opleidingsniveau.

3 4 7

Dat zal vaak ook wel, maar men kan niet op dit verband re-

kenen. Zo weet een boer van maar gemiddelde opleiding waarschijnlijk
meer van EEG-regelingen voor de landbouw dan een Amsterdamse professor. Met de algemene predisposities is er echter wel vaak een aantoonbaar en redelijk stabiel verband aanwezig. Zo hebben personen
met meer opleiding doorgaans een uitgebreidere woordenschat dan personen met minder opleiding. Zijn jongeren meer beïnvloedbaar dan
ouderen,

etc.

3 4 8

Wanneer ik een publiek uitdruk in demografische

termen, bijvoorbeeld
woningbouw,

jong, laag opleidingsniveau, werkzaam in de

in de grote stad wonend, dan verschijnt er automatisch

een beeld van een groep met een eigen cultuur en derhalve een eigen
benaderbaarheid.
In schema 5-7 zijn beide variabelen, de predisposities en hoe
zich deze sociaal uitdrukken, de demografische kenmerken, in kaart
gebracht. De rijtjes zijn niet volledig, maar omvatten waarschijnlijk wel het belangrijkste. We zouden ook van predisposities ten
opzichte van de media kunnen spreken. Deze heb ik - arbitrair buiten het schema gelaten. Ze vormen voor mij toch een onderwerp
apart. Ik behandelde ze reeds onder 'media-eigenschappen'

(5.3.4).
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Schema 5-7: Communicatieve predisposities en demografische variabelen
Communicatieve predisposities

Demografische variabelen,
zoals:

a. algemene predisposities

- leeftijd

b . situationele predisposities,

- opleidingsniveau

zoals:

- beroep

- informatieve behoefte

- geslacht

- voorkennis

- regio

- houding ten opzichte van

- wonend in de stad of op

zender en boodschap

het platteland
- politieke overtuiging
- religieuze overtuiging

Ik noemde eerder het gevaar van een doelgroepomschrijving louter op grond van een gemeenschappelijk probleem of motief- Hier wil
ik nog een ander gevaar signaleren, namelijk dat de mediakeuze, de
bereikbaarheid, de doelgroepkeuze determineert. Is het eerste gevaar
vaak bij idealisten aan te treffen, het tweede is uitgesproken passend bij pragmatisten. Het is zo, veel media zijn moeilijk toegankelijk voor de voorlichter en kostbaar. Daarom is het begrijpelijk
dat men nogal eens voor de verleiding bezwijkt de doelgroepkeuze af
te laten hangen van een toegankelijk en goedkoop kanaal. Het is letterlijk de gemakkelijkste weg volgen, die echter niet de kortste
behoeft

te zijn. Wie

folders uitdeelt over gebitsverzorging van

peuters aan zo pas vader geworden mannen die hun spruit op het gemeentehuis komen aangeven, een voorbeeld uit de praktijk, heeft wel
een hoge bereikbaarheid geschapen. Voor de resultaten mag men nochtans v r e z e n .

5.4.4

3 4 9

De mediakeuze
Wie een medium wil kiezen let op een aantal zaken. Allereerst

op de doelgroep, het doel en het onderwerp. Dan op het scala van
media dat ter beschikking staat, te meten naar de algemene en spe-
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cifieke kenmerken waarover ik eerder sprak. Dan op de kosten, de
vereiste deskundigheid en de vereiste faciliteiten.
Zoals gezegd is het medium een dwingende factor in het besluitvormingsproces van de voorbereidingsfase. Er is niet voor elk willekeurig doel en voor elk budget een geschikt medium gereed. Vaak moet
men schipperen tussen het ideale en het mogelijke. Met name de kosten zijn nogal eens een struikelblok. Of de lange voorbereidingstijd
die sommige media vragen (een film of een tentoonstelling). In het
licht van de 'harde' mediale werkelijkheid moet menige doelstelling
worden bijgesteld.
Er bestaat geen superieur medium. Elk medium heeft zijn vooren nadelen. Dat leidt tot de logische conclusie dat media eigenlijk
gecombineerd

zouden moeten worden. Het nadeel van het ene medium

kan dan gecompenseerd worden door de voordelen van het andere. Dit
aloude idee is door de opkomst van de nieuwe media weer actueel geworden. Men spreekt dan graag over een multi-mediale aanpak. Maar
een onderwijzer met een krijtje deed en doet natuurlijk niets anders.
Het verdelen van de activiteiten over meerdere media heeft tenminste drie voordelen:
a. Door media te gebruiken kan soms een groter publiek worden bereikt.
Elk medium wordt in zekere zin gekenmerkt door het publiek dat zich
aan gene zijde bevindt. Dat is vaak maar een gedeelte van de te bereiken doelgroep, het dekkingspercentage van een medium in een bepaald milieu is zelden 100%. We kiezen dan meerdere media, die gezamenlijk de doelgroep beter kunnen bedienen. We moeten er wel rekening mee houden dat ondanks deze brede aanpak vaak niet iedereen
via de media te bereiken is. Sommigen zijn via meerdere media aanspreekbaar (doublures), anderen zijn ongrijpbaar.
b . Door meer media te gebruiken voor dezelfde publieken kan voor
een bepaalde boodschap een grotere attentie verkregen worden, vooral
als de herhaling in de diverse media gevarieerd wordt, terwijl het
stramien hetzelfde blijft. Een ontvanger die eenzelfde idee in een
verschillende context terugziet ervaart een lichte 'schok van herkenning', een prikkel van

'waar heb ik dat meer g e z i e n ? '

3 5 0

In de

reclame wordt van deze reactie nogal eens gebruik gemaakt. Eenzelfde
slogan in de kranten-advertentie, op de t.v. en op de verpakking.
c. Door meer media te gebruiken kunnen we de voordelen inherent aan
elk medium uitbuiten en de nadelen maskeren. Dit is de functie die
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in de zogenaamde multi-mediale aanpak voorop lijkt te staan. Hier
zal ik me verder toe beperken.
Wie de verschillende media wil integreren moet eerst weten wat
de voordelen van elk medium zijn. In zijn algemeenheid vallen hierover echter nauwelijks zinnige uitspraken te doen, behalve dat het
combineren van massamedia met groepsdiscussies, behoudens uitzonderingen, aanbevelenswaardig is (zie hieronder). We moeten ons behelpen met het toepassen van enkele criteria, die ik op de kenweg aanstipte. In een concrete voorlichtingssituatie kan aldus althans een
vermoeden worden verkregen.
Daarna moeten de in aanmerking komende media aan elkaar worden
gerelateerd. Elke medium-functie wordt zo relatief. Dit idee is ingrijpender als men misschien mag denken. Men kan zich bij het inzetten van een medium beperken tot maar een smal deel van het spectrum
aan mogelijkheden dat dit medium bezit. Andere mogelijkheden laat
men dan over aan de media die daarvoor evenzeer of beter geschikt
zijn of bijvoorbeeld minder geld kosten. Zo krijgen media soms een
heel andere vorm en inhoud als gebruikelijk. Om een voorbeeld te
geven: een voorlichtingsfilm kan over een bepaald terrein feitelijke
informatie geven, een analyse bieden van oorzaken en gevolgen, uitmondend in enkele conclusies voor de voorgelichten. Bovendien kan
zo'n medium door dramatisering, of personificatie, emoties ten aanzien van een onderwerp losmaken of bepaalde zaken (handelingen, processen, e.d.) aanschouwelijk demonstreren. In een multi-mediale aanpak is het verdedigbaar alleen de laatste mogelijkheden ten volle
te benutten. De feitelijke informatie verdwijnt dan grotendeels naar
schriftelijk materiaal. Analyse en conclusie wordt een zaak van de
discussiegroepen, bijgestaan door een deskundige informant. Het is
mijn ervaring dat een groep van voorlichtingskundig goed onderlegde
kijkers een film, die eerst

'op zich' werd beschouwd en als zeer

matig werd beoordeeld, deze heel anders en veel positiever waardeerden toen hen de functie van de film, als aanzet voor een groepsdiscussie, duidelijk werd gemaakt.
Wanneer de functies zo sterk worden uitgesplitst is het uiteraard wel zaak ervoor te zorgen dat alle media ter bestemder plekke
komen, op de juiste tijd en in de goede volgorde. Als bijvoorbeeld
terwille van een goed begrip van een tentoonstelling vooraf een tekst
moet worden bestudeerd, en deze tekst wordt te laat verstuurd,

'klopt'
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het systeem niet meer. Een multi-mediale aanpak is gevoeliger voor
mogelijke organisatorische gebreken.
Hancock brengt een onderscheid aan tussen
'complementary'
media.

3 5 1

media,

'master' media en

te vertalen mét kernmedia en aanvullende

De kernmedia kunnen de belangrijkste taken vervullen in

de communicatie met de ontvanger, maar niet alle. Vanwege bepaalde
zwakheden moeten de andere media bijspringen. Welke de kernmedia
zullen zijn hangt o.a. af van de doelstelling. Nemen we als eerste
doelstelling de kennisverandering. Moeilijke, complexe of abstracte
informatie is zonder het gedrukte woord nauwelijks over te brengen,
dit vanwege het vermogen tot abstractie dat het woord ons biedt.
Belangrijk is ook dat de ontvanger in een geheel eigen tempo, met
tussensprintjes bij het bekende en een 'sur place' bij het onbekende, en met herhalingen, de stof door kan w e r k e n .

3 5 2

Het leerboek is

niet voor niets nog steeds het educatieve medium bij uitstek. Echter,

leersucces

ontstaat pas als de leerling gemotiveerd is. En

hierop scoort het medium vrij laag, wat de vraag doet rijzen naar
aanvullende, meer motiverende media, zoals de t e l e v i s i e .
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Anders ligt het bij bijvoorbeeld houdingsverandering. In aanmerking komende media zijn hier

(binnen de massamedia) o.a. film,

televisie, of toneel, vanwege de mogelijkheid persoonlijke betrokkenheid op te roepen, o.a. door dramatisering, en (bij televisie en
film) door de

'zichtbare evidentie' die zij de kijker kunnen voor-

schotelen. Althans die suggestie kunnen ze wekken. Echter, het kernmedium bij uitstek is bij houdingsverandering geen massamedium, maar
een medium uit de besloten communicatie met meer kans op feedback,
zoals de g r o e p s d i s c u s s i e .
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De massamedia vormen hier de ondersteu-

ning of aanvulling.
Het zijn met name deze combinaties, van massamedia met vormen
van groepsdiscussie, die het meeste aandacht hebben getrokken en
theoretisch ook het meest beloven. Zo wordt het voordeel van 'in de
breedte werken', veel mensen bereiken

(eigen aan de massamedia),

gedeeld met het voordeel van 'in de diepte werken', mensen intensief
bereiken (eigen aan groepsdiscussies). Denk aan de radiofora die in
een

aantal

ontwikkelingslanden op soms ongelooflijk grote schaal

hebben p l a a t s g e v o n d e n .
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Of aan de Teleac-uitzendingen in Nederland,

waar pogingen gedaan zijn om televisie, schriftelijk materiaal met
groepsdiscussie te i n t e g r e r e n .
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Of aan de zogenaamde doelgroep-
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films van het Amsterdams Stadsjournaal, die menigmaal fungeren als
aanzet tot d i s c u s s i e .
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De taken van de massamedia in een dergelijke opzet zijn velerlei, zoals het bekendmaken van de voorlichtingsbijeenkomsten, het
motiveren tot deelname, het voorbereiden van de gesprekken door het
verzenden van inleidende informatie, het aanzetten tot discussie op
de bijeenkomst zelf (door bijvoorbeeld film of toneel), het structureren van de gesprekken (door bijvoorbeeld discussievragen), het
leveren van documentaire informatie die de deelnemers kunnen bewaren
en kunnen inzien wanneer het hen uitkomt, de verslaglegging van de
bijeenkomsten met de eventuele conclusies, en de handleiding voor
de gespreksleiders en/of informanten.
Het gevaar bestaat dat de meer spectaculaire media, zoals een
film, in de voorbereiding een onevenredig grote aandacht verkrijgen
ten koste van de meer alledaagse media zoals schriftelijke informatie of de groepsdiscussie• Op zich is het al de vraag of meer eenvoudige media niet evengoed de gewenste functie kunnen vervullen,
zoals dia's-met-geluid. Maar, gesteld dat de voorlichting voor film
kiest, dan mag deze keuze de andere media in geen geval

'overstra-

len'. Men moet zo'n film in het pakket blijven beoordelen en niet
'mooier', dus tijdrovender willen maken dan nodig is. Films die op
zeer eenvoudige wijze worden geproduceerd, voldoen in sommige gevallen zeer goed, zo is de e r v a r i n g .
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Zo kunnen recht-toe-recht-aan

opgenomen gesprekken met uiteraard zorgvuldig uitgezochte personen
een bepaalde problematiek uitstekend verduidelijken en voldoende
herkenning oproepen bij een publiek om als aanzet tot discussie te
kunnen fungeren. Op die manier houdt men tijd en aandacht over voor
het schriftelijk materiaal in de diverse vormen en voor de groepsdiscussie. Wat het laatste betreft: uit verkennend onderzoek bij de
Teleac naar het functioneren van bijeenkomsten bleek de belangrijke
functie van de discussieleidster. Tenminste moet deze een idee hebben over het soort groepscontact dat gegeven de totale opzet wenselijk is: wordt het een opinievormende/bewustwordende groep, een probleemoplossende groep, een studiegroep of een oefen- of trainingsgroep . 5 9
3

Er zijn talloze media-combinatiés mogelijk en in elke combinatie kunnen bepaalde media weer een ander gezicht laten zien. Bijgevolg is bespreking hiervan ondoenlijk. In de praktijk lijkt een
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pragmatische werkwijze de volgende. Men zal zich eerst moeten vergewissen welke media überhaupt ter beschikking staan, gezien de doelgroep, de kosten, de te investeren tijd, etc. Dan doet men er goed
aan op grond van de doelstelling een kernmedium te bepalen. De deficiënties

die dit medium vertoont kunnen vervolgens

worden door aanvullende media te k i e z e n .

5.4.5

gecompenseerd

3 6 0
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De behandeling van de elementen op de keuzeweg wordt besloten
met de boodschapkeuze, tenminste op globaal niveau. In de produktiefase wordt de boodschap pas echt geconcretiseerd. Een boodschap heeft
twee aspecten: vorm en inhoud. Het onderscheid is sinds mensenheugenis zeer problematisch. Ik houd het erop dat, als we ons beperken
tot de voorlichting, de inhoud direct in verband staat met de door
de ontvanger te reproduceren kennis, terwijl de vorm meer bemiddelend van aard is.
Bij de inhoud onderscheiden we thema en uitwerking. Precies de
grens is moeilijk aan te geven. Bij schriftelijke voorlichting zou
men kunnen afspreken dat thema's uitgesplitst worden in sub-thema's
tot ongeveer op alinea-niveau. Alles binnen een alinea is uitwerking
van een sub-thema.
Bij de vorm onderscheiden we aanpak of benadering en concrete
vormgeving. Ook hier is het verschil gradueel. Bij de concrete vormgeving denk ik aan de opbouw, aan het taalgebruik, de zinsconstructie en, bij bijvoorbeeld

film, de mise-en-scène. Bij de aanpak of

benadering aan algemene afspraken die voor het totaal van de produktie gelden.
De themakeuze is wellicht het meest flexibele deel van de middelenkant op de keuzeweg. Uit het meestal vrij ruime aanbod aan thema's selecteren we die thema's die het best aansluiten bij het gewenste effect, de doelgroep en het medium. Die thema's ordenen we
met al het materiaal dat we hebben verzameld en waarover we later
moeten beschikken als we een boodschap echt gaan produceren.
De benadering is sterk medium-afhankelijk. Toch zijn er wel
enkele algemene benaderingswijzen aanwijsbaar. Helaas heeft dit onderdeel van de besluitvorming tot nu toe naar mijn indruk weinig
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aandacht gekregen in het onderzoek, wellicht mede omdat het precies
definiëren van een bepaalde benadering allesbehalve eenvoudig is.
Het onderstaand lijstje dient slechts om de gedachten te bepalen.
a. Wordt de benadering zakelijk dan wel emotioneel?
Bij een zakelijke benadering overheerst het r a t i o n e l e
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; voor de

voorlichting zal dit de meest eigen weg zijn. Maar als wegbereider
voor zo'n benadering kan het werken met emotionele

'appeals' een

functie vervullen.
b. Is de benadering al dan niet dramatisch?
Onder * dramatisch' versta ik die benadering waarin het leven van de
concrete personen in een verhaal-vorm wordt w e e r g e g e v e n .

362

Meestal

vinden we bij een dramatische presentatie veel dialoog. De gebeurtenis is bovendien voor de betrokkenen van meer dan alledaags belang.
Een dramatische benadering kan de boodschap attractiever maken en
een grotere betrokkenheid bewerkstelligen. Dat geldt ook voor de
volgende benadering.
c. Is de benadering al dan niet persoonlijk?
Verwant aan de vorige benadering, maar daarvan toch, volgens onderzoek van Trenaman, te o n d e r s c h e i d e n .
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Bij personificatie wordt

het probleem bij een persoon gesitueerd, die voldoende reliëf krijgt
om identificatie mogelijk te maken.
d. Staat de 'leefwereld' van de ontvanger al dan niet centraal?
Men kan trachten de stof zoveel mogelijk te behandelen aan de hand
van ervaringen die de ontvanger herkent. Men kan voorbeelden kiezen
uit de directe omgeving van de voorgelichten. Men kan sterk de nadruk leggen op de problemen en gedragsmogelijkheden zoals de ontvanger die ziet.
e. Wordt de geloofwaardigheid gezocht in vertrouwen of evidenties?
Kennisoverdracht kan ondersteund worden door informatie over de deskundigheid en het betrouwbare karakter van de bron of door feiten
die de juistheid van bepaalde conclusies of adviezen moeten aantonen.

3 6 4

In de gezondheidsvoorlichting komt men beide benaderingen

tegen. Soms, met name in voorlichtende TV-programma's, straalt de
presentator zelf het nodige vertrouwen uit, op grond van zijn deskundigheid,

al dan niet gecombineerd met op het oog gunstige per-

soonskenmerken (een zeker charisma).
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Dit waren enige benaderingen, die in de praktijk veel voorkomen.
De beslissing hierover, met de definitieve themakeuze, completeert
de keuzeweg. Er zijn al lijnen zichtbaar die leiden naar de produktiefase en in de praktijk zal de overgang zeker vloeiender zijn dan
hier wordt gesuggereerd. Toch is het goed om de keuzeweg formeel te
besluiten en de met zichzelf of anderen gemaakte afspraken op papier
te zetten, voor zover de beschikbare tijd dit toelaat. Dit als een
soort bekrachtiging van de plannen, zowel als een richtsnoer voor
de latere evaluaties. Niet als een waarborg dat men in geen enkele
omstandigheid van de plannen af zal wijken. Zoals we nader zullen
zien is het handelen niet volledig te programmeren. Dit is althans
niet wenselijk.
Het volgende hoofdstuk is een 'uitvergroting' van een deel van
de kenweg

3 6 5

,

waar gesproken wordt over de disposities van de ont-

vangers. We pakken de draad weer op in hoofdstuk 7, als de produktiefase centraal staat.
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HOOFDSTUK 6

6.1

PREDISPOSITIES EN HUN BELANG

Inleiding
Dit hoofdstuk is een variatie op het thema van de publieksge-

richtheid, een van de uitgangspunten van ons werkplan. De argumenten
zijn ons intussen vertrouwd. Wie de ontvanger kent kan de boodschap
op hem afstemmen en zo het effect ervan verhogen. De doelgroep moet
dan wel voldoende homogene trekken vertonen. Daarom is op de eerste
plaats kennis van de ontvanger noodzakelijk om tot een juiste doelgroepomschrijving te komen.
Aan bod komen die predisposities waarover we zonder al te veel
moeite een beeld kunnen krijgen, factoren die bovendien een goed
zichtbare relatie vertonen met het effect van communicatie en waarbij
we enig zicht hebben op hoe we die relatie kunnen beïnvloeden.
Het accent ligt op de trits informatieve behoefte, voorkennis
en houdingen, vooral op de eerste twee. Dit zijn hanteerbare variabelen die, in eerste instantie, veel van het al dan niet effectief
zijn van een voorlichtingsactie kunnen verklaren. Daarnaast bespreek
ik kort enkele algemene predisposities. Voor een overzicht, waarin
ook de relatie tot de effecten is aangegeven, verwijs ik naar schema
6-1.

Dit

schema

geeft

het

- beperkte -

kader aan, waarin

de

predisposities hier aan bod komen.
Noteer de afwezigheid van mediumkenmerken bij de predisposities.
Het mediumgebruik heb ik reeds besproken onder 5.3.4.1. Dit mediumgebruik heeft natuurlijk wel zijn invloed op enkele onmiddellijke
effecten. Zo zegt de

'dekking' van een blad iets over het contact

met medium en boodschap. De leesfrequentie iets over het kennisnemen
van de boodschap. En de binding met een blad mogelijk iets over het
accepteren.
Noteer verder de afwezigheid van enkele relevante achtergrondsvariabelen, zoals de bij de ontvanger beschikbare middelen of algemener, de in zijn situatie aanwezige ruimte voor veranderingen in
gedrag. Deze mogelijkheden of onmogelijkheden, vaak maatschappelijk
bepaald, hebben een grote invloed op zowel predisposities als effecten.
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Schema 6-1: De ontvanger in kaart gebracht
Algemene predisposities! Onmiddellijke effecten
- contact met medium

f

en boodschap

Situationele

- het kennisnemen van

predisposities
- informatieve behoefte
- voorkennis

>

de boodschap
- het begrijpen van

Effecten op termijn|
- kennis
- houding
- gedrag
herinneringsprocessen

de boodschap

- houding t.o.v.

- het accepteren van

zender en boodschap

de boodschap

Tussen de onmiddellijke effecten en de effecten op termijn heb
ik een interveniërende variabele geplaatst, de herinneringsprocessen. Beter was het misschien om over de processen van het geheugen
te spreken, omdat we meer onthouden dan we ons kunnen herinneren.
Maar waar het in de voorlichting om gaat is toch met name wat aan
kennis 'operationeel»

aanwezig is, op het moment dat we een besluit

nemen. Met opzet praat ik over 'processen' omdat het geheugen geen
passieve opslagplaats van informatie is maar een dynamisch, actief
geheel. Zo kunnen we dezelfde informatie meermalen 'bewerken' (zie
ook 6.4, waar over 'geheugenschema's* gesproken wordt).
De predisposities komen hieronder achtereenvolgens aan de orde.
Eerst ga ik kort in op enkele algemene predisposities. Dan behandel
ik in afzonderlijke paragrafen de drie situationele predisposities:
de informatieve behoefte, de voorkennis en de houding. In deze paragrafen bespreek ik de relatie tussen de predisposities en enkele
effecten en tevens wat het voor ons handelen als voorlichter betekent
om te weten dat de doelgroep een lage informatieve behoefte heeft,
betrekkelijk weinig voorkennis of een ongunstige houding. Tenslotte
besteed ik een paragraaf aan eenvoudige vormen van 'verkennend ontvangeronderzoek' (met behulp van een 'aangepaste methodologie').
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6.2

Algemene predisposities
Er bestaan talloze algemene predisposities. Ik noem en bespreek

er enkele:
het intelligentieniveau
het algemene kennisniveau
de beïnvloedbaarheid
de leergezindheid.
Het intelligentieniveau, te meten met een zogenaamde intelligentietest, is een algemene maatstaf voor iemands intellectuele capaciteiten. Volgens Van Meel-Jansen verwijst het begrip intelligentie
impliciet ook naar een specifieke vorm van denken, namelijk naar
het doelgerichte kritische denken, dat dient om bepaalde problemen
op te l o s s e n .

In vele, zo niet alle voorlichtingssituaties speelt

3 6 6

deze vorm van denken een rol. Voor de voorlichtingskunde is intelligentie dus een interessant concept. Een probleem bij intelligentie
vormt echter de operationalisering en de constructie van een betrouwbare maatstaf. Het construeren van een intelligentietest, zowel als
het hanteren daarvan is werk voor deskundigen. Er bestaan echter
eenvoudigere alternatieven, die als een ruwe maatstaf bruikbaar lijken. Zo heeft Van den Ban met de zogenaamde cloze-procedure
7.3.1) g e w e r k t .
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(zie

Verder kunnen we ons laten leiden door de cijfers

m.b.t. de verspreiding van het kenmerk intelligentie over een populatie, het verband met diverse demografische variabelen, al bestaat
er een levendige discussie over de waarde van deze c i j f e r s .

3 6 8

Hoe

dan de boodschap, gegeven een bepaald niveau van intelligentie, afgestemd moet worden is een probleem op zich. In veel gevallen zal
men de proef op de som moeten nemen, i.c. moeten pretesten.
Het

algemene kennisniveau is het totale bestand aan wat men

weet (begrippen,

feiten, inzichten). Impliciet wordt verondersteld

dat het mogelijk is mensen in te delen in categorieën van een onderscheiden niveau;

sommigen weten meer dan anderen. Hier moet een

kanttekening bij worden geplaatst. Een dergelijke

onderscheiding

gaat uit van een maatstaf van wat kennis is, van een in principe
definieerbare hoeveelheid, waarvan men meer of minder kan bezitten.
Dit kan, aldus Kruithof, slechts als men accepteert dat 'er een fei-
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telijke en empirisch aanwijsbare werkelijkheid bestaat'. Een werkelijkheid

'waarover verifieerbare informatie aanwezig i s ' .

3 6 9

Er zijn

echter nog andere opvattingen over de werkelijkheid, van niet-positivistische signatuur. Zie bijvoorbeeld het begrip 'multiple realities' bij S c h u t z .

3 7 0

Omdat wij ons in de voorlichting toch hoofdza-

kelijk beperken tot 'verifieerbare informatie over de empirisch aanwijsbare werkelijkheid' (zie 1.3.1) is het spreken over een algemeen
kennisniveau,

'kennis' in de beperkte betekenis, te verdedigen. Al

moeten we beseffen dat ook andere dan deze kennis voor de ontvangst
en perceptie van voorlichtingsboodschappen van belang kan zijn.
De basis voor kennis - in de beperkte betekenis - wordt gelegd
in het onderwijs. Daarom is verschil in onderwijsniveau goeddeels
verantwoordelijk voor het verschil in kennisniveau. Laten we ons
bepalen tot die ene kenniscomponent: de woordenschat, ofwel de begrippen die men ter beschikking heeft. Deze component is zeer belangrijk. Schramm

stelt zelfs rethorisch:

'Does not

a person's

language determine how he processes the Information he gets from
experience?

3 7 1

Juist de meer abstracte begrippen worden ons haast

ongemerkt tijdens onze opleiding ingegoten. Zij stellen ons in staat
achtergronden van concrete verschijnselen te beschrijven. Het zal
duidelijk zijn dat dit vermogen bij veel vragen, waar de voorlichting
informatie voorhanden heeft, van grote betekenis is.
Het verband tussen de algemene woordkennis en het opleidingsniveau is meermalen aangetoond, o.a. door B e l s o n .

3 7 2

Wat moet een

voorlichter met deze constatering doen? Komen ontvangers met weinig
opleiding

'woorden tekort', en moet er dus zoveel mogelijk 'bijge-

spijkerd' worden, of is de woordenvoorraad een functioneel antwoord
op een bepaalde maatschappelijke situatie, bezit men de woorden die
men nodig heeft? In het laatste geval is het niet zinvol om van deficiënties te spreken en moet de voorlichter naar andere woorden
zoeken, uit de taal van de ontvanger, in plaats van andersom. De
waarheid ligt hier wellicht in het midden.
Een grote bexnvloedbaarheid wordt meestal gekoppeld aan persoonskenmerken als een laag zelfbewustzijn of een hang naar autoriteit.

3 7 3

De voorlichter die van het laatste gebruik maakt mag zich

afvragen in hoeverre de bereikte resultaten bestendig zijn. Ontvangers plegen de bron van informatie namelijk nog wel eens te vergeten.

3 7 4

Hier wordt ons uiteraard ook een ethisch probleem gesteld.
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De leergezindheid is een niet zo bekende maar voor de voorlichting wellicht toch belangrijke algemene predispositie. Uit een onderzoek van Trenaman bleek dat 4 5 % van de steekproef, personen uit
Londen en omgeving, weigerachtig (d.w.z. sterker dan onverschillig)
stonden tegenover de diverse formele en informele educatieve mogelijkheden.

'Such people tend to avoid unaccustomed impressions, or

can't be bothered to consider t h e m ' .

3 7 5

Onzeker is echter in hoever-

re deze houding, die ook de voorlichter weinig goeds voorspelt, niet
mede een functie is van het bestaande educatieve aanbod. Helaas ontbreekt voor zover ik weet Nederlands onderzoek over de leergezindheid.

3 7 6

De informatie over de algemene predisposities krijgen we via
studie van reeds verricht onderzoek of door zelf onderzoek te bedrijven of te entameren. Dergelijk onderzoek is meestal niet eenvoudig of goedkoop, maar kan op den duur lonen, omdat de resultaten
voor diverse acties bruikbaar zijn. Hier ligt een gemeenschappelijk
belang van de voorlichting in haar totaliteit en andere vormen van
functionele massacommunicatie. De predisposities zouden dan afgezet
moeten worden tegen een aantal demografische variabelen zoals leeftijd, opleidingsniveau, sexe, e.d.

6.3

De informatieve behoefte
De interesse voor een bepaalde boodschap vanwege het cognitieve

nut, ofwel de informatieve behoefte, is de sleutelvariabele in het
proces van massamediale voorlichting. Dat komt vooral doordat de
informatieve behoefte waarschijnlijk in hoge mate bepaalt wat mensen
wel of niet zullen ontvangen. Deze relatie wordt in de literatuur
keer op keer gelegd. Toch moeten we er voorzichtig mee zijn, omdat
er ook aanwijzingen bestaan dat mensen ontvangen wat hen wordt voorgeschoteld (passieve s e l e c t i e ) .

3 7 7

Minder vanzelfsprekend is dat de informatieve behoefte ook het
begrip van een tekst kan beïnvloeden. Trenaman vond een correlatiecoëfficiënt van 0 , 6 1 7 .
interesse

3 7 8

Het kan aannemelijk gemaakt worden dat

'plays a dynamic role in the act of comprehending', maar

helemaal zeker is dit, volgens Trenaman, niet.

189

Genova concludeerde uit een aantal studies dat interesse een
centrale factor is voor wat er uiteindelijk aan kennis gewonnen wordt
(hetgeen ontvangst, zowel als begrip veronderstelt). Met name in de
eerste stadia van een informatiecampagne winnen de geïnteresseerde
segmenten uit het publiek veel meer kennis dan de minder geïnteresseerde .

3
7 9

De invloed van interesse in een bepaald onderwerp op het kennen-op-termijn is nog niet erg duidelijk. Hier lijkt het onderscheid
zinvol tussen de persoonlijke interesse, de behoefte aan bepaalde
informatie voor zichzelf als persoon, en de 'sociale' interesse,
interesse op grond van de deelname aan de informele discussies in
een bepaald m i l i e u .

3 8 0

Men zou kunnen veronderstellen dat het eerste

type interesse de informatie langer doet beklijven dan de sociale
interesse, die wisselt met wat de omgeving als onderwerp van gesprek
ziet. Mij is echter geen onderzoek hierover bekend. Genova en Greenberg vonden dat de sociale interesse als voorspeller van kennis over
allerlei publieke aangelegenheden veel sterker was dan de individuele i n t e r e s s e .
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Dat zal, lijkt me, zeker niet voor alle voorlich-

ting gelden.
De informatieve behoefte is niet de enige interesse die in de
confrontatie met de massamedia van belang is. Mensen gebruiken de
media voor ontspanning, om zo maar wat op te steken of om de eigen
ideeën bevestigd te zien. Dit zijn echter niet de interesses waar
het de voorlichting om te doen is. Zelfs het 'weten om te weten',
los van een praktische vraag, behoort niet tot het eigenlijke oogmerk

van voorlichting

(vergelijk Houttuyn Pieper,

geciteerd

in

1.3.2). De voorlichter is op de eerste plaats gericht op die behoefte aan informatie, waarmee de onzekerheid omtrent een in te nemen
standpunt of een te nemen besluit verkleind kan worden. Toch moeten
we ervoor waken anderssoortige interesses - als geheel voorlichtingsvreemd - te negeren, zoals we zullen zien.
Met het kennen van de informatieve behoefte zijn helaas de afstemmingsproblemen geenszins van de wereld. Sterker: voor vele voorlichters vangen ze hier pas aan. De rest van deze paragraaf zal
hoofdzakelijk besteed worden aan het aloude voorlichtingsprobleem:
wat te doen als de interesse in een onderwerp zo laag is, dat de
doelstelling die men in het hoofd heeft moeilijk bereikt kan worden.
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In hoofdstuk 2 stelde ik dat het communicatief gezien zeer te
verkiezen is om te beantwoorden aan die behoeften die manifest aanwezig zijn. Hier wil ik inventariseren wat voor mogelijkheden er
overblijven als men bij een lage informatieve behoefte toch, als
het ware tegen de verdrukking in, aan de eigen doelstelling wil
blijven vasthouden. Deze mogelijkheden zijn niet groot, maar het is
zeer wel verdedigbaar dat men ter wille van bepaalde doelen lage
communicatieve

rendementen, hoge kosten en veel moeite voor lief

neemt.
Een lage informatieve behoefte kan mijns inziens tenminste twee
dingen betekenen. Men heeft een afkeer van een bepaald informatief
gebied, omdat de premissen hiervan niet stroken met de aangehangen
waarden. Boeren met een sterk vertrouwen in de op dit moment overheersende 1andbouwtechnologie zijn niet ontvankelijk voor informatie
over de toepassing van

'alternatieve' landbouwmethoden. Een lage

informatieve behoefte kan ook indifferentie betekenen. Het kennisgebied wordt eenvoudig

'niet van belang' geacht, zonder dat er enige

emotie aan verbonden wordt. Dit kent weer twee modaliteiten. Men
interesseert zich niet of nauwelijks voor een bepaald onderwerp en
heeft dit tot dusverre ook nog nooit gedaan. En: men is bij tijden
wel geïnteresseerd geweest, maar op dit moment leidt de interesse
een sluimerend bestaan. Bij de eerste modaliteit moet de interesse
'van de grond af' worden opgebouwd, bij de tweede moet zij slechts
uit haar tijdelijke sluimer worden gewekt, worden geactualiseerd.
Zo zijn vele rokers, latent, geinteresseerd in methoden om van het
roken af te komen. Zo nu en dan 'stoppen' zij ook. Ik denk dat veel
gezondheidsgedrag, met de bijbehorende interesse, van het fluctuerende type is. Dan doen we er wat aan, dan weer niet.
Indifferentie betekent in veel gevallen dat men geen mogelijkheden ziet op het betrokken terrein tot verandering te komen, hetzij
vanwege sociale redenen (de omgeving accepteert de verandering niet),
hetzij vanwege economische redenen (er is bijvoorbeeld geen geld
voor),

hetzij vanwege nog andere redenen (bijvoorbeeld men acht

zichzelf onbekwaam). Ik wees hierop al eerder. De voorlichting moet
zich op dergelijke achterliggende oorzaken bezinnen en trachten deze
te beïnvloeden. De mogelijkheden hiertoe zijn echter vaak beperkt.
In de ontwikkelingslanden is dit zeer duidelijk zichtbaar. Rogers
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meende: modernisering is

'essentially a communication p r o c e s s ' .

3 8 2

Grunig stelt echter de structurele bepaaldheid voorop, een falend
marktsysteem,
Columbiaans

zeer ongelijke grondbezitsverhoudingen e.d.

onderzoek toonde hij zijn hypothese aan:

In een

'Unless the

situational structure is favorable for development (i.e., opportunities are available), communications
development p r o c e s s . . . !

can be of little use in the
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Het kan ook zijn dat de interesse voor een bepaald probleem
overschaduwd wordt door de interesse voor een ander probleem. Dit
'belangrijkere' probleem moet dan eerst worden opgelost vooraleer
de weg vrij is voor verdere informatie. Mensen die op dit moment
kampen met bepaalde belastingsproblemen zijn niet zo erg geïnteresseerd in informatie over het belastingstelsel over 3 jaar, hoe belangrijk die informatie op zich ook voor hen is.
Wat zijn nu verder de mogelijkheden om binnen de aangevangen
voorlichtingsactie rekening te houden met een gebrek aan interesse?
Ik wil een drietal mogelijkheden noemen, waarvan de laatste verreweg
de meeste aandacht krijgt.
De eerste mogelijkheid is: het zeer ruim en over langere tijd
beschikbaar stellen van informatie. De kosten voor de ontvanger worden aldus geminimaliseerd. Het kost eerder inspanning de boodschap
te ontwijken. Het idee is dat een deel van de massacommunicatieve
ontvangst vanuit een dergelijke 'low-involvement' conditie geschiedt.
Men pikt onbewust de informatie mee, die men a.h.w. terloops tegenkomt. In de pedagogie noemt men dit wel 'incidenteel

leren'.

3 8 4

Uit onderzoek is gebleken dat deze factor, de gemakkelijke beschikbaarheid, van groter belang is dan wel gedacht wordt. Lang niet
altijd is het beeld van de 'actieve ontvanger', die op zoek is naar
voor hem bruikbare boodschappen, terecht. Berelson en Steiner vinden
zelfs dat

'the major countering factor to self-selection is sheer

accessibility: people tend to see and to hear communications to the
degree

that they are readily a v a i l a b l e ' .
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Uiteraard speelt het

type medium hierbij een rol. De electronische media laten een verfijnde ontwijk-strategie niet toe, het medium

'gedrukt papier' wel.

Toch laat onderzoek zien dat ook de selectie in krantenpagina's afhankelijk is van zaken als hoeveelheid ruimte aan het onderwerp besteed en de al dan niet prominente plaatsing van het artikel over
het o n d e r w e r p .
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Zijn er inderdaad aanwijzingen dat er onbedoeld, terloops geleerd wordt, er is ook opgemerkt dat de stof die onder dergelijke
condities is opgenomen snel weer wordt vergeten, tenzij men er de
ontvanger continu aan blijft h e r i n n e r e n .
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Ik beschouw dit als een

serieus bezwaar.
Een tweede mogelijkheid om een lage informatieve behoefte te
overwinnen ligt in het combineren van thema's; die thema's waar het
de voorlichter vooral om te doen is en waar weinig interesse voor
bestaat worden vergezeld van thema's die op meer/ populariteit mogen
rekenen. Zo combineren educatieve diensten van musea saillante wetenswaardigheden zonder veel belang met wellicht minder 'interessante' maar wel belangrijkere stof. Men zou van een

'transactie'

kunnen spreken. Ook hier kan als bezwaar gelden dat de ontvanger
weliswaar de bedoelde informatie 'meeneemt', maar dat onzeker is of
hij er zich na pakweg een week nog veel van herinnert.
Bij de derde mogelijkheid gaat het eveneens om een 'transactie',
om het combineren van zender- en ontvangerwensen, maar nu bevat het
totaalpakket meerdere soorten behoeften. Om dit te kunnen verduidelijken moet ik een theoretisch uitstapje maken naar de zogenaamde
utiliteitstheorie (of nuttigheidstheorie, of, in de gangbare Engelse
benaming: uses-and-gratifications theory).
Uitgangspunt bij de utiliteitstheorie is het bestaan van behoeften. Deze creëren verwachtingen ten opzichte van de massamedia
of andere bronnen, hetgeen resulteert in een bepaald patroon van
mediagebruik (of in andere activiteiten) met als gevolg al dan niet
een behoeftebevrediging (het verkrijgen van gratificaties). Behoeften en media-gratificaties zijn de trefwoorden. Beide kunnen als
uitgangspunt voor onderzoek genomen w o r d e n .

3 8 8

McQuail, Blumler en Brown hebben geprobeerd om tot een typologie te komen van m e d i a - g r a t i f i c a t i e s .
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Op grond van hun onderzoek,

waarbij het materiaal bestond uit Engelse radio- en televisieprogramma's,

kwamen zij tot de volgende indeling

(geïllustreerd met

enkele voorbeelden):
- ontspanning; het ontvluchten van problemen en van de dwang van de
dagelijkse routine, een emotionele uitlaatklep.
- persoonlijke relaties; televisie-persoonlijkheden kunnen dienen
als een substituut voor 'echte' personen in een zogenaamde parasociale relatie. De massamedia kunnen gespreksstof bieden voor allerlei informele contacten.

193

- persoonlijke identiteit,; programma's kunnen een licht werpen op
de eigen situatie, op het eigen karakter of op het persoonlijke verleden. Zij kunnen problemen helpen verduidelijken of helpen oplossen
('reality exploration'). Men kan er de eigen ideeën in bevestigd
vinden.
-

op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt.

De

media

vervullen een soort radar-functie voor het individu. Zij tasten de
omgeving af, op zoek naar

'nieuws'. Davison e.a. beschrijven deze

dimensie, zich op McQuail, Blumler en Brown baserende, aldus: 'Surveillance of the environment, including the need to know about events
that might affect one and to obtain information that will help one
do something or accomplish s o m e t h i n g * .
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De laatste toevoeging lijkt

me gezien het onderzoek van McQuail e.a. niet helemaal gewettigd.
Zij duidt op een gratificatie die in het onderzoek maar weinig kansen kreeg, omdat er geen enkele informatieve rubriek was opgenomen
(uitgezonderd het televisienieuws). Beter lijkt het om, met Palmgreen
e.a., een aparte categorie voor dit type gratificatie te benoemen,
die recht doet aan het informatie-zoekend gedrag, dat we o.a. in
voorlichtingssituaties

aantreffen.

Palmgreen

e.a.

spreken

van

'decisional utility', nut terwille van de besluitvorming: '...decisional utility represents specific seeking of information useful in
decisions about personal or public i s s u e s ' .
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Vergelijk Sears en

Freedman, die spreken over informatie 'for a useful practical purpose'.

3 9 2

In deze nieuwe categorie zou dan ook waarschijnlijk het

oplossen van persoonlijke problemen, nu ondergebracht bij

'persoon-

lijke identiteit', gaan vallen. Nader onderzoek moet dit bevestigen.
Een universele

en algemeen aanvaarde typologie van gratificaties

bestaat helaas nog niet.

Wat is het nut van de nuttigheidstheorie? Op de eerste plaats
laat het verrichte onderzoek zien hoe geheel verschillende gratificaties afkomstig kunnen zijn van één tekst of programma. Met andere
woorden: de nuttigheidstheorie heeft ons de ogen geopend voor de
multi-functionaliteit van het massamediale aanbod. Neem bijvoorbeeld
het televisienieuws. Men zou denken dat de daarbijbehorende gratificatie is 'het op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt*.
Dit is echter niet de enige gratificatie. Zo stelt Blumler: 'The
personalities of news-readers, the lighthearted sprinklings of humour
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and banter, and the highlighting of conflict and drama in many new
areas may all cater powerfully to other than cognitive i m p u l s e s ' .
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Met nieuws amuseert men zich, en ook het omgekeerde doet zich voor:
van amusement leert men. Het valt overigens moeilijk te ontkennen
dat de amusementsfunctie van nieuws bevorderd wordt door de wijze
waarop men het presenteert.
Op de tweede plaats, en dit is voor ons het aangrijpingspunt,
toont het onderzoek ons dat een boodschap voor de ontvanger meer
dan één gratificatie tegelijk kan o p l e v e r e n .
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Individuen zijn in

confrontatie met de media in veel gevallen multi-functioneel georiënteerd, gericht op de bevrediging van meerdere behoeften. Wel is natuurlijk zo dat de sterkte vari de gezochte gratificaties van situatie tot situatie, gezien de persoonlijke gesteldheid en de verwachtingen omtrent het aanbod, wisselt. Iemand die een vervelende dag
achter de rug heeft kan juist dan meer behoefte hebben aan amusement.
Naar een actualiteitsrubriek op de radio luistert men waarschijnlijk
niet op de eerste plaats om zich te ontspannen (het amuserende kan
echter een rol blijven spelen).
Er zijn echter nog steeds diverse auteurs die de nadruk leggen
op één gezochte gratificatie als de basis voor alle ontvangst. Deze
in hun algemeenheid eenzijdige visies zijn intussen door onderzoek
afdoende gelogenstraft, maar steken toch nog herhaaldelijk de kop
op. Stephenson heeft in zijn

'Play theory of mass

benadrukt dat mensen overwegend op zoek zijn naar

communication'
'communication-

pleasure ', ook als het aanbod zich ogenschijnlijk daar niet toe
leent.
met

3 9 5

Nordenstreng ziet de gratificaties die te maken hebben

sociale relaties kennelijk

als de belangrijkste

drijfveer:

•There is a good reason to consider this basic drive for contact
the most important factor in keeping all- communication
tion'.

3 9 6

Anderen leggen het accent bij de dimensie

in opera-

'persoonlijke

identiteit': * — t h e need for information is really a need for consistent information that reinforces' prior dispositions or behaviors'.
Atkin is wat aarzelender als hij wijst op de kracht van een cognitieve gratificatie. 'Perhaps intrinsic interest in the subject matter is the primary determinant of exposure to most types of mass
messages'.

3

9

8

Nu is het de vraag of een dergelijke unifunctionele opvatting
van interesse van het publiek ook niet de voorlichtingskunde aange-

3
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wreven kan worden. Natuurlijk geldt deze opvatting in het geval van
de

voorlichtingskunde

niet het totale massamediale

aanbod

maar

slechts het geheel van voorlichtingsboodschappen. Ziet men de daarbij passende ontvanger niet slechts in zijn rol van probleemoplosser,
gericht op 'decisional utility'? Mijn indruk is dat de meeste voorlichtingskundigen hier inderdaad - impliciet - van uitgaan. In sommige omstandigheden, waar de informatieve behoefte sterk is, is dit
geen bezwaar. Bij het ontbreken van zo'n sterke behoefte is echter
de unifunctionele opvatting zonder enig perspectief en doet men er
m.i. goed aan zich rekenschap te geven van de geschetste realiteit:
ontvangers zijn tegelijk op meerdere gratificaties gericht. Dit kan
door een pakket aan te bieden dat tegemoet komt aan meerdere behoeften. De behoefte aan bepaalde informatie mag dan zwak zijn, als op
de anderssoortige behoeften goede waar geboden wordt is ontvangst
door velen niet uitgesloten. Let wel: wanneer er sprake is van afkeer (zie hierboven) lijkt me ook deze benadering niet veel kansen
te bieden. Maar bij onverschilligheid, met name als die van tijdelijke aard is, zie ik zeker mogelijkheden, o.a. ten behoeve van de
gezondheidsvoorlichting.
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Ik wil hieronder enige van deze moge-

lijkheden, ter illustratie, bespreken, me beperkend tot voor de hand
liggende combinaties van de behoefte aan informatie, nuttig voor de
besluitvorming, met telkens één van de andere behoeften.
a. De combinatie met ontspanning
Al is de behoefte aan amusement in de massacommunicatie

dan

misschien niet overheersend, van betekenis is zij meestal wel. Atkin
stelt:

'...the entertainment value of a message cannot be ignored

in a discussion of information seeking. An individual may expose
himself to mass media content partially because it provides pleasurable sensation. This attribute of a message may supplement the informational reward value to produce exposure that might not otherwise
occur',

4 0 0

In de nieuwsmedia is de combinatie van serieuze informatie met
ontspanning een bekend gegeven, denk aan de 'informatieshows', het
hanteren van de

'sandwich-formule' (half-om-half afwisselend zware

en lichte kost), de educatieve en tegelijk grappige

kinderprogramma's

(zoals Sesamstraat) of de gedramatiseerde documentaire, zoals Holocaust. Volgens sommigen is deze combinatie aanbevelenswaardig. Hyman
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meent dat we het bombardement van het niet altijd aangename nieuws
slechts kunnen verdragen als we zo nu en dan tijdens de ontvangst
stoom af kunnen b l a z e n .

4 0 1

Volgens onderzoek van Trenaman kan 'dra-

matisering' het begrip van informatieve programma's b e v o r d e r e n .
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Ook Langer e.a. kwamen in hun onderzoek tot een vergelijkbare conclusie, al stellen zij ook dat 'extra stimulans' niet altijd functioneel behoeft te z i j n .

4 0 3

Er is echter tegelijk veel kritiek. De methode om zo informatie
bij de mensen te brengen zou wel eens als een boemerang kunnen werken. Aan die informatie gaat iets van de context kleven: erg belangrijk lijkt zij niet in zo'n fleurig jasje; men laat het evenals de
rest over zich heen komen. O.a. Wember heeft gewezen op de gevaren
van niet-informatieve boodschapelementen voor het begrip van de
boodschap.
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In de voorlichting is de combinatie met ontspanning zeker niet
zeldzaam. Denk aan de vlotte, prettig ogende drie-kleurenfolders,
aan de ludieke voorlichtingsfilm

of aan de op losse toon vertelde

verhalen-met-èen-boodschap die men in allerlei voorlichtingsblaadjes
(zoals 'Welzijn') ontmoet.
Als we over voorlichting praten springen twee bezwaren in het
oog. Op de eerste plaats kan de amuserende context irritatie oproepen bij degenen die sterk op de 'pure' voorliehtingsboodschap zijn
betrokken. Zij zijn gediend van een goede opbouw en juist die komt
bij een accent op de aantrekkelijkheid van een boodschap nogal eens
in het gedrang. Datzelfde geldt voor de beknoptheid. Het openmaken
van de verpakking - hoe fraai ook - geeft weinig plezier als je alleen maar, en zo snel mogelijk, over de inhoud wilt beschikken. Ten
tweede komt ook hier de twijfel omhoog omtrent het blijvende effect
van de ontvangst onder 'low-involvement' condities. Tussen haakjes:
de lage geïnvolveerdheid betreft hier de inhoudelijke, voorlichtingskundig interessante boodschap, niet het programma of de tekst
als geheel. Men kan best meegesleept worden, zich identificeren met
de personages e.d.,

zonder veel bekommernis om waar het eigenlijk

over gaat. Zo stond men in de V.S. destijds verbaasd dat een boek
van Upton Sinclair

(The Jungle), met een duidelijke socialistische

strekking, tot een bestseller uitgroeide. Het publiek las dit boek
echter vooral om het drama en de sensatie. De boodschap dat de maatschappij veranderd moest worden werd niet o p g e p i k t .
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Rest natuurlijk de vertrouwde vraag of het uitgaan van de behoefte aan amusement niet op zich al laakbaar is. Wie hiermee instemt
dient zich goed af te vragen waarop deze afkeer berust. De westerse
wereld heeft een rijke traditie aan puriteinse, het genot afwijzende
bewegingen, lopende van de school van Stoa, via diverse christelijke
stromingen tot aan het m a r x i s m e .
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Amusement wordt veelal afgewezen

voor zover het een vlucht uit de werkelijkheid betreft, maar er bestaan ook stringentere eisen, die althans ik niet altijd deel. Wel
kan men m.i. blijven volhouden dat het verkieslijker is dat mensen
elkaar amuseren dan dat de massamedia dit doen. Het een sluit het
ander echter geenszins uit.
Hoe eenvoudig de combinatie van voorlichtende informatie met
amusement als idee ook mag zijn, de praktijk is minder simpel. Niet
elke voorlichter kan op aanvraag amusant zijn, en lang niet alle
verstrooiing is voor iedereen even grappig of ontspannend. Met name
humor is een precair wapen. Bedenk dat niet de zender maar de ontvanger lachen moet! Kortom, hier stellen zich zeer speciale eisen
aan de creativiteit, waar niet dan met grote inspanning en talent
aan voldaan kan w o r d e n .

4 0 7

b. De combinatie met het

'relatie-motief'

Een van de aspecten van de gratificatie

'persoonlijke relaties'

is dat de media gespreksstof bieden. 'Use of the mass media is commonly thought of as a discrete individual behavior, one that can be
isolated from the rest of a person's daily living. A moment's selfreflection should be sufficient to convince the reader that this
conception is too narrow. We frequently refer to our daily newspapers, to the ubiquitous television set, and to magazines, books,
and films for information and insights that we can employ in our
interactions with others* ( C h a f f e e ) .
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Sommigen menen dat de massa-

media weliswaar het meest opvallende, maar daarom nog niet het meest
belangrijke onderdeel van het totale massacommunicatiesysteem vormen,
dat uiteindelijk zou berusten op de discussies tussen de mensen. In
Nederland heeft o.a. Brouwer deze opvatting naar voren g e b r a c h t .
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Onderzoek heeft duidelijk aangetoond hoe belangrijk dit praten
over het media-aanbod is voor de selectie van boodschappen en het
opdoen van kennis. Zo vonden Kline e.a. dat degenen die vaker over
geboortebeperking hadden gesproken, ook meer boodschappen over ge-
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boortebeperking van de media ontvingen en bovendien ook beter op de
hoogte waren van informatiebronnen op dit g e b i e d .

4 1 0

Pedagogisch

onderzoek van Mace liet zien dat leerlingen tenminste 2 5 % meer opstaken van een lezing als ze zich welbewust als taak stelden hierover een kennis in te l i c h t e n .
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De praktische vertaling van dit gegeven is allereerst dat men
zich niet alleen laat informeren over individuele interesses maar
ook over de gespreksagenda van de (informele) groepen, waarvan het
individu deel uitmaakt. Naar de thema's die veel besproken worden,
en die wat uitstaande hebben met het voorlichtingsthema, zou dan in
de voorlichting met nadruk verwezen kunnen worden. De tweede weg is
die van de combinatie van massamedia met discussie na. De mediainhoud wordt aldus expliciet tot gespreksstof gemaakt. (Zie 5.4.4).
Mogelijkerwijze is een en ander te bevorderen door het aspect van
sociale relaties in de boodschap zelf op te nemen: geen uiteenzettingen door deskundigen, maar een alledaagse dialoog, zoals die zich
daadwerkelijk in de doelgroep zou kunnen voordoen.
c. De combinatie met 'persoonlijke identiteit'
Twee aspecten van deze gratificatie wil ik kort bespreken;
eerst het 'over zichzelf wat leren', dan het aspect van 'zelfbevestiging' .
De ontvanger komt eerder over zichzelf aan het denken als de
boodschap gepersonifieerd is, zo is mijn veronderstelling. Trenaman
heeft aangetoond dat het personifiëren van de boodschap ook het begrip daarvan kan bevorderen, met name als het om een publiek gaat
met een niet te hoge o p l e i d i n g .
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In de voorlichting is deze aanpak

vaak goed bruikbaar, bijvoorbeeld in de

gezondheidsvoorlichting,

waar een probleem meestal ook persoonlijk beleefd wordt. Omdat de
doelgroep zich met de op te voeren personen moet kunnen identificeren is een zorgvuldige

'casting', met de doelgroep in het achter-

hoofd, geboden.
Bij 'zelfbevestiging' komen we op de diverse b a l a n s t h e o r i e ë n .
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Mensen zouden zich bij voorkeur blootstellen aan informatie die consoneert met de bestaande opinies. Of anders gezegd: als de aangeboden informatie overeenstemt met de bestaande opinies loopt deze een
grotere kans ontvangen en, aldus sommig onderzoek, adequaat geïnterpreteerd en onthouden te worden.
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Hoe sterk deze drang tot het beschermen van de eigen opvattingen en daarmee van de persoonlijke identiteit is, blijft voorlopig
inzet van wetenschappelijke discussie. Gesteld dat deze drang bestaat, dan is het praktische antwoord alle overbodig dissonante informatie in het aanbod weg te laten (niet nodeloos irriteren) en,
waar dissonantie onvermijdelijk is, en misschien is het wel de kern
van de boodschap, speciale aandacht te schenken aan de geloofwaardigheid. Ik kom hier later op terug, als ik de houding als predispositie behandel.
In het positieve zou men die waarden naar voren kunnen brengen
die in de doelgroep sterk leven en die centraal staan in de identiteit van de groep. Mogelijkerwijs werkt deze aanpak conservatisme
in de hand of worden in veler ogen achterhaalde waarden aldus bevestigd. Wat bijvoorbeeld te denken van een gezondheidsvoorlichtingscampagne voor Turkse vrouwen, waarin duidelijk uitgegaan wordt, in
woord en beeld, van het traditionele, wat onderdanige zelfbeeld van
deze vrouwen.
Soms komt men er nauwelijks onderuit om kleur te bekennen, dat
wil zeggen de kleur van de doelgroep. Zo'n situatie doet zich voor
als de standpunten ver uiteen liggen, gepolariseerd zijn. Als neutrale informatiebron is men dan niet erg meer in tel (zie 4.2.4, de
vijfde overweging). Wie bijvoorbeeld de milieugevolgen van de diverse energiebronnen op een rijtje wil zetten ten behoeve van sympathisanten van de anti-kernenergiebeweging zal, wil hij gehoor vinden,
welhaast uit moeten gaan van de premisse dat kernenergie het meest
vervuilt.
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d. De combinatie met 'het op de hoogte willen blijven'
Het nieuwsmotief is een van de sterkste motieven om bij de media, met name de 'grote' media, te rade te gaan. Mensen willen weten
wat om hen heen gebeurt. Hoe deze nieuwsgierigheid op den duur het
begrip van belangrijke, steeds terugkerende kwesties, ik denk bijvoorbeeld

aan economische problemen,

kan bevorderen is een open

vraag. Zeker is dat het nieuws lang niet altijd duidelijk wordt gebracht. Onderzoek op dit gebied heeft onrustbarende gegevens opgeleverd. Zo bleek het taalgebruik soms veel te m o e i l i j k .
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Dit is niet de enige kritiek op de nieuwsvoorziening.
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Al te

zeer, zo wordt gezegd, krijgt het dramatisch-incidentele de voorkeur
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ten koste van het belangrijke. Het is een schervenregen met op zich
interessante deeltjes die echter met geen mogelijkheid aan elkaar
te passen zijn. Dat de wereld voor het publiek een ondoorgrondelijke
chaos lijkt en dat er weinig nieuws blijft hangen, mag zo niemand
meer verbazen.
Het lijkt mij niet gewenst dat de voorlichting tezeer via het
presenteren van

'nieuws' aan de weg gaat timmeren of zelf nieuws

tracht te maken. Wel kan nieuws gebruikt worden om bepaalde thema's
meer in de aandacht te brengen, maar dan als een zinvol onderdeel
van een bredere strategie- Mogelijkheden zijn er voor de ene soort
van voorlichting meer dan voor de andere. Zo zal een gemeentevoorlichter veel meer met 'nieuws' werken dan een landbouwvoorlichter.
Bedenk overigens dat wat nieuws is voor de een de ander onverschillig laat. Voor mij is een gebroken been van een goede kennis interessanter nieuws dan

'100 doden in Mexico door treinramp'. U zal

het - bij wijze van spreken - een zorg zijn. Nieuws moet iets te
maken hebben met de leefwereld van de doelgroep.
Voorbeelden zijn er te over: gezondheidsvoorlichting

tijdens

een epidemie, milieuvoorlichting op grond van een actuele controverse tussen twee prominente milieu-onderzoekers, voorlichting over
een ontwikkelingsland naar aanleiding van een natuurramp. Zeker, er
zijn nadelen aan verbonden. Dergelijke voorlichting heeft vaak wat
opportunistisch en is bovendien moeilijk planbaar. De belangstelling
zakt misschien weer (even?) snel als ze is opgekomen. Anderzijds:
elke kans de ontvanger te bereiken is er één.
Tot zover de behandeling van een aantal alternatieven om de
ontvanger,

ondanks een lage informatieve behoefte, toch voor te

lichten, bedoeld als een eerste verkenning. Recapitulerend: het ruim
en op langere termijn beschikbaar stellen van informatie, het combineren van het voorlichtersthema met 'ontvangersthema's' en met een
aanbod dat appeleert aan andere behoeften dan aan 'decisional utility'.
Nadere studie vanuit voorlichtingsoogpunt lijkt hier geboden.
De voorlopige conclusie kan zijn dat de voorlichting niet met
lege handen staat. Tegelijk, dat er aan dergelijke voorlichting doorgaans hoge eisen gesteld worden, terwijl het effect geenszins gegarandeerd is. Men bereikt de ontvanger vaak wel, maar of ook het kennen blijvend wordt beïnvloed is nog de vraag. (Het herkennen lijkt
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in eerste instantie sterker beïnvloed te worden dan het k e n n e n ) .
Uiteindelijk is het ons om kennis te doen, 'actieve',

4 1 7

'operationele'

kennis die bij de ontvanger beschikbaar is, los van een bepaalde
'verpakking'. Het lijkt waarschijnlijk dat de informatiewinst moet
samengaan met een geactualiseerde of gewekte interesse wil het kennis-resultaat beklijven en operationeel worden.

6.4

De voorkennis
Het lijkt vreemd maar toch is het zo: naar de werking van voor-

kennis op het opnemen van informatie is, althans tot voor kort, niet
of nauwelijks onderzoek gedaan. 'Integendeel, men trachtte het effect
van voorkennis veeleer zoveel mogelijk uit te schakelen, bijvoorbeeld
door in leerexperimenten te werken met

'zinloze' lettergrepen, in

de - inmiddels vals gebleken - hoop op deze wijze de fundamentele
wetmatigheden
(Peeck).
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in leerprocessen

'zuiverder' te kunnen bestuderen'

Recentelijk is gelukkig de belangstelling voor dit ook

voor ons zeer belangrijke onderzoek aanzienlijk opgeleefd.
Wat is voorkennis? Voorkennis is datgene wat we weten voordat
ons een communicatieve

uiting bereikt. Maar wat is dan weten? Over

de weetprocessen weten we nog maar weinig, we kunnen de informatietoevoer controleren en nagaan wat de mens na korte of langere tijd
nog herkent of nog kan reproduceren, maar wat daartussen gebeurt is
in hoge mate een 'hypothetische constructie'.
Twee opvattingen over onze voorkennis lijken van belang. Op de
eerste plaats de opvatting dat kennis geen ongeordende verzameling
is, geen vat van feiten, inzichten (verbanden tussen feiten) en begrippen

(het

'werkmateriaal' van ons weten). Kennis wordt in onze

hoofden in een bepaalde ordening opgeslagen. Op de tweede plaats
dat deze kennis niet zozeer een passieve weerslag is van onze ervaringen, dag na dag, maar eerder een actieve, dynamische factor,
waardoor we onze omgeving voor een deel zelf construeren (we horen
niet maar luisteren, we zien niet maar kijken) en de ter beschikking
komende informatie dusdanig transformeren dat ons geheugen er weg
mee w e e t .
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Tussen haakjes: het begrip 'ontvanger' uit de gangbare

communicatiemodellen

(vergelijk een 'radio-ontvanger') is zo gezien

eigenlijk geheel misplaatst.
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Deze opvattingen vinden we terug in het veelgebruikte begrip
'geheugenschema'
Schmutzer:
rung ... ' .

of

kortweg

'schema'. Dit is aldus Nowotny

'Organisierte Repräsentation bereits
42 0

en

gemachter Erfah-

Schema•s zorgen voor het overzicht en de continuïteit

in ons denken.

'Alle neue Information, die verarbeitet wird, muss

in bereits früher verarbeitetes Wissen integriert w e r d e n ' .
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Sche-

ma's bevatten daarvoor een aantal 'plaatsen', die door de informatie
van buiten ingevuld kunnen worden. Van groot belang is, aldus Peeck,
dat de

'lezer door het schema verwacht over een aantal zaken geïn-

formeerd te worden, namelijk die gegevens waarvoor in zijn schema
invulplaatsen beschikbaar z i j n ' ,
die schema's v e r v u l l e n .

4 2 2

Dit illustreert de actieve rol
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Het zal niemand verbazen dat voorkennis de meeste
vertoont met begrip en met het kennen op t e r m i j n .
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samenhang

Degenen met

een ontwikkeld schema met betrekking tot een bepaald onderwerp kunnen gemakkelijker hoofd- en bijzaken onderscheiden, de informatie
gemakkelijker verwerken en beter opslaan, zodat ze er later gemakkelijker weer gebruik van kunnen maken. Schema's bepalen echter niet
alleen de hoeveelheid kennis die gewonnen wordt, ook de soort kennis
is ervan a f h a n k e l i j k .
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Men neemt bij voorkeur die kennis op die

'past' in de bestaande kennisstructuur, die daarvanuit gezien interessant of belangrijk is. Dit kan er ook toe leiden dat op invulplaatsen, waar bijvoorbeeld een tekst weinig of geen duidelijke gegevens verschaft, toch informatie komt te staan, die dan uit de context, gegeven de uit het schema voortspruitende verwachting, al dan
niet terecht wordt a f g e l e i d .
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Na enige tijd weet men niet meer in

hoeverre deze kennis 'echt' is dan wel een produkt van zelfwerkzaamheid. Het bestaande schema kan ook verhinderen dat op zich belangrijke gedachten ingang vinden. We stuiten hier op het concept 'blinding insight', verblindende
ideeën niet meer

'zien'.

inzichten, waardoor we

alternatieve
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Wie gezegend is met een ruime voorkennis komt gemakkelijker op
het spoor van relevante informatiebronnen. Tegelijk ziet hij er relatief meer over het hoofd, aldus onderzoek van Donohew en T i p t o n .
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Het weten veroorzaakt ook hier een bepaalde vorm van niet-weten.
Met andere en vertrouwde woorden: men gaat op de kenweg selectiever
te werk omdat de keuzeweg al eens of vaker bewandeld is, hetgeen
weer mogelijk was doordat men reeds het een en ander wist.

203

Hoe moet een voorlichter met de factor voorkennis omspringen?
Op de eerste plaats natuurlijk door zich er grondig van te vergewissen, net als bij de informatieve behoefte, wat het niveau van kennis
is. Dit is van belang voor zowel de doelgroepbepaling (het is moeilijk om kennis op een ongelijk ingangsniveau af te stemmen), als
voor het formuleren van een communicatief adequate boodschap. Ik
wil hier graag de volgende veronderstelling aan verbinden.
Veronderstelling 1; voorlichters

tenderen ernaar het niveau

van voorkennis bij hun (potentiële) publiek te overschatten.
Concrete cijfers heb ik niet ter ondersteuning van deze veronderstelling. Onderzoek in voorlichtingssituaties is mij helaas niet
of nauwelijks bekend. Het onderzoek dat het dichtst in de buurt komt
laat overigens een onderschatting z i e n !

4 2 9

Daar staat tegenover dat

bij de nieuwsmedia diverse onderzoeken duidelijk aantonen dat de
journalist het percentage weinig geschoolden te laag aanslaat, en
daarmee waarschijnlijk ook de gemiddelde voorkennis meestal overschat.

4 3 0

Natuurlijk is de voorlichter geen journalist, maar vooral

bij voorlichting aan een wat breder publiek verwacht ik toch belangrijke overeenkomsten. Het publiek is in beide gevallen een groep op
afstand, heterogeen, diffuus, etc. Dan kunnen vergelijkbare referentieprocessen (zie 4.3) spelen.
Dat op zichzelf het niveau van voorkennis vaak vrij laag is
laten diverse studies zien. Menigeen zal zich verrast tonen door de
resultaten van het onderzoek van Prick, die de woordkennis en achtergrondkennis heeft gemeten met betrekking tot radio-actualiteitenprogramma's.
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Bijvoorbeeld: meer dan de helft van L.B.O.-leerlingen

(derde klas) meende dat

'van secundair belang' betekent

'van het

grootste belang', hetgeen de strekking van een passage geheel op
zijn kop z e t t e .

4 3 2

'Ontstellend', zo concludeert Prick, 'is de ge-

brekkige kennis omtrent de binnenlandse politieke p a r t i j e n .

4 3 3

Emmet

komt op grond van (al wat ouder) B.B.C.-onderzoek tot vergelijkbare
bevindingen.'Bij

onze onderzoekingen is in de regel gebleken dat

de aanwezige kennis vrij gering is. Het peil van de kennis van een
speciaal gehoor, b.v. boeren, is moeilijk te voorspellen, maar het
zal waarschijnlijk lager liggen dan in het algemeen verwacht w o r d t ' .
Zouden voorlichters altijd wèl voldoende op de verrassend lage uit-

4 3 4
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komsten zijn voorbereid? Ik betwijfel dit, waarbij ik wil teruggrijpen op in hoofdstuk 4 besproken referentiegedrag. Waarom zou de
3

voorlichter zich om het publiek met een lage voorkennis bekommeren?
Uiteraard,

om daar meer effect te sorteren. Maar er zijn zoals be-

sproken diverse kapers op de kust ('oneigenlijke doelgroepen') die
de voorlichter van het rechte spoor af kunnen brengen: superieuren,
collega's, kennisbronnen, bepaalde beter opgeleide publiekssegmenten.
Zij kunnen bevorderen dat de voorlichter zijn verplichting ten opzichte van de ontvangers met een lagere voorkennis vergeet en 'gemakshalve' de kennis van het publiek opwaardeert.
Een hoog niveau van voorkennis komt de voorlichter namelijk
vaak goed uit. Hij voldoet zo gemakkelijker aan de eisen die bepaalde informatiebronnen stellen (een niet te zeer gesimplificeerde weergave), vooral als het wetenschappers betreft. Hij komt ook beter
tegemoet aan de normen van collega's en superieuren, die het up-todate en volledig zijn van de informatie nogal eens hoger aanslaan
dan de begrijpelijkheid.
voorkennis

En dit impliceert een publiek met veel

'dat wel wat informatie kan verdragen'. Doordat hij in

het werk en daarbuiten persoonlijk contact heeft met meestal juist
dat publiekssegment dat in het algemeen veel voorkennis heeft, de
beter geschoolden, drukt hij zich bovendien gemakkelijker uit in de
taal die daar gangbaar is, ook als hij zich van de massamedia bedient. Hij behoeft niet op elk woord te letten.
Het is ook, denk ik, erg moeilijk om zich in de praktijk een
voorstelling te maken van een aanzienlijk simpeler geheugenschema
dan men zelf bezit, en daar de boodschap op af te stemmen. Dit vereist een niet geringe inspanning, en waarschijnlijk ook vrij intensief contact met personen uit het betreffende publiekssegment. De
extra tijd die hiervoor nodig is ontbreekt vaak. Met andere woorden:
de situatie waarin de voorlichter verkeert, meestal gekenmerkt door
grote tijdnood, brengt min of meer als vanzelf met zich mee dat er
over sommige hoofden heen gewerkt wordt. Enerzijds kan men hiervoor
begrip opbrengen, anderzijds zijn de resultaten soms zo alarmerend
dat een kritische noot op zijn plaats is. Wat te denken van een
•officiële', alom-verspreide folder voor aanvragers van individuele
huursubsidie

die slechts door ingewijden gebruikt kan w o r d e n ?

4 3 5

Zou men alle tevergeefs bestede tijd bij elkaar optellen dan zou
men aan een veelvoud komen van de tijd die nodig was om de folder
in begrijpelijke termen te produceren.

205

Hoe sterk de discrepantie tussen de feitelijke voorkennis en
de door de voorlichter gedachte voorkennis is, valt zonder veel
moeite te onderzoeken. Men laat de registratie van de kennis van
het publiek gepaard gaan met schattingen hieromtrent door voorlichters die voor dit publiek werken. Na afloop van het onderzoek vergelijkt men de resultaten. Hoe vaak wordt deze kans gemist!
Moeilijker te toetsen is de volgende veronderstelling. Ook hier
gaat het over een wellicht zelfs nog ernstiger te nemen overschatting
van het publiek.
Veronderstelling 2; voorlichters tenderen ernaar de hoeveelheid
kennis die een ontvanger met goed gevolg kan opnemen te overschatten.
Ook hier jammer genoeg slechts een indruk en geen cijfers. Bij
het zien van voorlichtingsprodukten denk ik vaak dat de voorlichter
een andere opvatting huldigt van hoe wij kennis verwerven dan op
grond van de geëigende literatuur gewettigd is. Daar vindt de lezer
het beeld van een trapsgewijze
Lernschritte
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ontwikkeling

(Sturm

spreekt van

) . Langzamerhand breiden wij onze schema's uit, dif-

ferentiëren en nuanceren we deze en kunnen we aldus een steeds groter
aantal gegevens tot ons nemen. Wij zijn niet in staat om bij een
nog pril, weinig geavanceerd schema een complexe hoeveelheid kennis
te verwerken. Dit leidt tot de paradox dat wie veel weet, veel kan
leren en wie weinig weet zich voorlopig met kleine mootjes tevreden
moet stellen. Voorlichtingsmateriaal, bedoeld voor een publiek met
weinig voorkennis, is vaak dermate informatierijk dat ik moet aannemen dat voorlichters, tegen de hier voorgestelde gedachte in, menen
in één klap de informatieachterstand ongedaan te kunnen maken. Wat
ze bereiken is juist het omgekeerde.
Uit de onderwijswereld is eenzelfde principe bekend. Bligh stelt:
' It is a common fault of lecturers with good intentions to try to
teach too m u c h ' .

4 3 7

De meeste van ons kennen het gevoel van machte-

loosheid uit het begin van onze studie, bij het aanhoren van de eerste colleges, waarin de basis-principes

'eens goed op een rijtje'

worden gezet.
Het onderzoek van Trenaman is hier bijzonder relevant. Trenaman
vond, zoals verwacht, een niet onaanzienlijk verband tussen voorkennis en begrip, variërend van een correlatiecoëfficiënt van 0,48 voor
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de gedrukte versie van bepaald educatief materiaal tot 0,60 voor de
televisie-versie

daarvan

(de radio-versie zit hier

tussenin).

4 3 8

'The relation is sufficiently high to enable one to say that broadly
speaking the more knowledge a person brings to a communication the
more of it he is likely to grasp and to be able to use subsequently'.

4 3 9

Trenaman stelt zich dan de vraag of een persoon met veel

voorkennis, en dus met een hoger begrip, meer leert dat nieuw voor
hem is dan een persoon met weinig voorkennis. Door de scores op de
kennisvragen voor en na het horen/zien van het programma of de tekst
van elkaar af te trekken kreeg hij een maat voor de informatiewinst.
Het bleek dat de correlatie tussen begrip en informatiewinst nog
iets hoger waren dan tussen voorkennis en begrip, van 0,64 bij de
radio-versie tot 0,67 bij de gedrukte versie. Zijn conclusie: 'It
is fairly clear that increments of knowledge do increase with comprehension - a spiral which
already b e n e f i t e d ' .
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is largely benefiting those who have

De bevoordeling van de reeds bevoordeelden

kent uiteraard grenzen. De informatie kan zo bekend zijn dat er eenvoudigweg nauwelijks kennis gewonnen kan worden. En inderdaad laat
een voorlichtingsexperiment in India zien dat wanneer er een duidelijk plafond in de aangeboden informatie wordt aangebracht de 'weters'
als vanzelf afhaken, omdat er voor hen niets meer te leren v a l t .

4 4 1

Een dergelijke benadering is echter eerder uitzondering dan regel.
De 'weters' worden zelden in de positie geplaatst dat ze niets meer
kunnen leren. Daarentegen ontmoeten degenen met een laag niveau van
voorkennis zeer veel voor hen op zich interessante informatie die
ze niet goed kunnen begrijpen en waar ze dus relatief niet veel w i j zer van worden. In schema 6-2 is het gevonden patroon nog eens weergegeven.

Schema 6-2: Het getrapte proces van kennisvermeerdering

.

k
voorkennis 1

informatiewinst

T

> begrip

> voorkennis 2
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In het begin van deze eeuw schreef de socioloog Cooley: 'Printing means democracy because it brings knowledge within the reach
of the common p e o p l e ' .

4 4 2

Of dit klopt valt gezien het bovenstaande

te betwijfelen. Bij Trenaman vinden we dat mensen met verschillende
predisposities, met meer of minder voorkennis, op verschillende w i j ze van het aanbod van de media kunnen profiteren. Wie veel weet doet
meer kennis op dan wie weinig weet. Hier ligt het psychologische
mechanisme van de zogenaamde kenniskloofhypothese.
van Tichenor e.a.:

In de woorden

'As the infusion of mass media information into

a social system increases, segments of the population with higher
socioeconomic status (en dus met gemiddeld meer voorkennis, C.v.W.)
tend to acquire this information at a faster rate than lower status
segments, so that the gap in knowledge between them tends to increase rather than d e c r e a s e ' .
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Niet bepaald een verschijnsel dat

de democratie zal bevorderen.
Zoals met de meeste sociaal-wetenschappelijke

generalisaties

het geval is, dienen we ook de leerspiraal zowel als de kenniskloof
te zien als meer of minder waarschijnlijke mogelijkheden in plaats
van als wetmatigheden. Tegen de kenniskloofhypothese is al herhaaldelijk het een en ander ingebracht,
zelf.

4 4 4

onder andere door Tichenor

Zo schijnt in een conflictgeladen atmosfeer de kloof zich

te vernauwen. Ook bij het idee van de kennisspiraal zijn er tegenindicaties. Kline e.a. vonden dat personen met een lage voorkennis
van een informatiecampagne over geboorteregeling meer leerden dan
degenen die vooraf beter op de hoogte w a r e n .

4 4 5

Waarschijnlijk speelt

hier de relatie tussen voorkennis en informatieve behoefte een rol.
Vaak zal deze positief zijn, zodat beide meewerken om het begrip en
de informatiewinst te verhogen. Maar dat behoeft niet altijd het
geval te zijn: degenen die zich er van bewust zijn dat ze 'van niets
weten' hebben soms juist daardoor toch een hoge informatieve behoefte. Gemotiveerde beginnelingen halen hun achterstand vaak verrassend
snel in omdat zij, door hun gedreven bezig zijn, per leerinspanning
in plaats van minder méér informatiewinst boeken.
Uit het onderzoek van Trenaman kunnen we voorzichtig de aanwijzing destilleren dat we de informatie moeten doseren, vooral als
het niveau van voorkennis gering is. Dit klinkt gemakkelijker dan
het is. Met name academisch geschoolden, zo is mijn indruk, hebben
grote moeite om in hun voorlichtingswerk

'simpel te beginnen'. Een
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bekende reactie

luidt:

'Zo'n onvolledig en ongenuanceerd verhaal

doet aan de werkelijkheid geen recht. Ik kan zoiets niet verantwoorden' . Toch zit er vaak niets anders op, zeker in de beginfase van
een voorlichtingsactie, dan sterk te vereenvoudigen, onvolledig te
zijn, of zelfs ongenuanceerd, wil men tenminste een breed publiek
adequaat bereiken. Dat men dan aan lange-termijn-campagnes moet denken^ waarin na verloop van tijd wél nuances mogelijk zijn, volgt
hier logisch uit.
Stel dat we het erover eens zijn dat de dosering van de informatie het antwoord is op het gegeven van een bepaalde voorkennis.
De vraag komt dan op, hoe sterk die dosering in de diverse omstandigheden zou moeten zijn. Of in andere woorden: hoeveel informatie
kan er aangeboden worden voordat het begrip en de informatiewinst
in gevaar komen? Op deze vraag bestaan diverse antwoorden, die enig
licht verschaffen. Ik zal deze achtereenvolgend behandelen.
a. Kijken naar de context
Hoeveel kennis aangeboden kan worden is mogelijk mede af te
leiden uit andere variabelen die het ontvangstproces beïnvloeden.
Al gewezen werd op de informatieve behoefte. Wie geïnteresseerd is
zal gemotiveerder de aangeboden kennis verwerken en daardoor meer
kunnen opsteken. Interesse heeft een dubbel effect. Op de eerste
plaats bevordert ze het weten vooraf. Zoals Nowotky en Schmutzer
opmerken:

'Für Objekte, denen Interesse und Aufmerksamkeit gilt,

werden sehr elaborierte Schemata g e m a c h t ' .
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Anderzijds speelt in-

teresse waarschijnlijk een dynamische, stimulerende rol in 'the act
of comprehension' op z i c h .

4 4 7

• Gagné -en ook Taylor hebben gewezen op het 'algemene leervermogen
als bevorderende factor voor het opsteken van k e n n i s .

4 4 8

Bij een

gelijk niveau van voorkennis zouden aan personen met een beter leervermogen meer informaties

kunnen worden

aangeboden. Gagné geeft

echter aan dat de empirische evidenties op dit punt nog schaars zijn.
b. Criteria voor een afgestemd informatie-aanbod
Duidelijke criteria vóór een optimale dosering zijn in de literatuur moeilijk te vinden. Toch zijn er wel pogingen gedaan, o.a.
door Taylor ten behoeve van het B.B.C. Further Education Department.
Taylor gaat er van uit dat individuen een voorkeur hebben voor die
informatie die juist wat moeilijker is dan wat ze 'op hun sloffen
kunnen verwerken'.

'Evidence exists which suggests that too low a

4
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Presentation Difficulty Level is boring. The optimal level is perhap s just one stage higher than the learner can comfortably cope
with'.

4 5 0

Of deze conclusie in de vaak meer vrijblijvende voorlich-

tingssituatie terecht is, waag ik overigens te betwijfelen. Taylor
lijkt wel erg bang te laag te bieden.
Het voornaamste resultaat van het onderzoek van Taylor is een
reeks tabellen die voor verschillende graden van leersucces en verschillende uitgangscondities

(het leervermogen op het betreffende

gebied en de voorkennis) een bepaalde moeilijkheidsgraad van het
aanbod suggereert, variërend op een schaal van 1 tot 7. Hoe aantrekkelijk deze aanpak ook voor ons mag lijken, ik heb er toch enige
moeite mee. Zo veronderstelt Taylor dat de uitgangscondities door
de communicator met voldoende grote nauwkeurigheid te schatten zijn,
hetgeen ik eerder, althans voor wat betreft de voorkennis, heb betwijfeld. Maar natuurlijk zijn deze schattingen door onderzoek onder
het publiek te verbeteren. Een ander probleem lijkt me de generalisatiemogelijkheid van zijn tabellen. De factor interesse of leermotivatie komt in zijn model niet voor. Deze factor lijkt me echter
niet zonder belang. Hoog-gemotiveerde ontvangers zijn waarschijnlijk,
bij gelijkblijvende voorkennis en leervermogen, beter bestand tegen
moeilijker leermateriaal dan laag-gemotiveerde.
Een derde probleem, en verreweg het grootste, vormen de objectieve maatstaven,

die Taylor in zijn onderzoek aan een bepaalde

moeilijkheidsgraad verbindt. Waaruit bestaat die dosering van 1-7
nu precies? Geheel tegen de hier impliciet aanwezige veronderstelling in, bleken de formele kenmerken van de tekst (de taai-complexiteit, gemeten met een leesbaarheidsformule) van veel groter belang
dan de inhoudelijke kenmerken; de laatste werden geoperationaliseerd
in het aantal

'main topics or self-contained areas'. Dit plaatst

mij in een moeilijk parket. Ben ik niet op de verkeerde weg om het
doseringsprobleem zo sterk inhoudelijk te definiëren? Een drietal
andere studies, die zeker niet minder betrouwbaar lijken, suggereren
echter wel degelijk het belang van inhoudelijke boodschapvariabelen.
Het zijn alle drie, net als bij Taylor, B.B.C.-onderzoeken naar de
verstaanbaarheid

van

informatieve

of educatieve programma's, van

respectievelijk Trenaman, Belson en V e r n o n .

4 5 1

wat mag de conclusie zijn? Het idee van Taylor om het doseringsprobleem een wat

'hardere' oplossing te geven kent mijns in-
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ziens nog zoveel haken en ogen dat ik de vele tabellen die Taylor
geeft niet vóór mijn rekening wil nemen en hier ook niet zal opnemen.
Als didactische model hebben ze zeker hun waarde. De docent of voorlichter wordt gedwongen zich (althans in enkele condities) in te
leven. Wetenschappelijk zet ik er vraagtekens b i j . De poging op zich
al is vanwege het grote aantal variabelen, die in belang van situatie tot situatie kunnen wisselen, zeer discutabel. Al te snel wordt
zo een, soort pseudo-exactheid gecreëerd, die de practicus meestal
zeer behaagt, maar hem tegelijk de ogen doet sluiten voor de nu eenmaal complexe en moeilijk voorspelbare werkelijkheid,
c. Redundantie
We kunnen bij het zoeken naar een goede dosering ook kijken
naar de wijze waarop we de informatie gestalte geven. Nieuwe informatie is op twee extreme manieren te presenteren: als een geheel
nieuw blok, met nauwelijks aanknopingspunten ten opzichte van wat
men reeds weet (zoals bijvoorbeeld de eerste rijtjes nieuwe woorden
in een vreemde taal) of als onderdeel van een informatiepakket dat
overigens zeer vertrouwd is en waarin de nieuwe informatie als het
ware uit het reeds bekende voortvloeit. Meestal beschikt de voorlichter over enige ruimte om of wel meer de ene of meer de andere
manier te kiezen. Het idee is nu dat de spiraal lage voorkennis laag begrip - lage informatiewinst doorbroken zou kunnen worden als
extra aandacht zou worden geschonken aan een presentatie, waarbij
de nieuwe informatie in een vertrouwde context wordt geplaatst.
We stuiten hier op de term * redundantie'. Redundantie betekent
letterlijk

'overtolligheid', maar de negatieve connotatie die aan

. dit begrip kleeft is hier niet op zijn plaats. In de intermenselijke
communicatie kan redundantie moeilijk gemist worden. Niet voor niets
is onze taal, volgens Stappers, voor zo'n 5 0 % r e d u n d a n t .

Uiteraard
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zijn er grenzen aan het nut van een dergelijke overtolligheid. Als
alles voorspelbare, oude koek zou zijn zou dit ons leerproces niet
bevorderen. Omgekeerd hebben we vaak de grootste moeite met laagredundante boodschappen, die tot op het vel zijn uitgekleed.
Hsia spreekt daarom over een

' optimale redundantie',

tussen het ene en het andere u i t e r s t e .

4 5 3

gelegen

De functies van deze re-

dundantie zijn drieledig. Ten eerste wordt zo voorkomen dat we interpretatiefouten maken bij het decoderen van de boodschap. Ten
tweede wordt verhinderd dat storingen het proces van ontvangst zou-
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den kunnen belemmeren. Storingen kunnen optreden vanuit de omgeving
(overstormende vliegtuigen bij een lezing, iemand komt binnen terwijl we televisie kijken), vanuit de boodschap (onverstaanbare passages, een te klein lettertype), of vanuit onszelf (onze gedachten
dwalen af, maar ook: ons begrip schiet tekort). Ten derde draagt
een optimale redundantie zorg voor het goed kunnen onthouden van de
boodschap.
De mogelijkheden om een boodschap redundant te maken zijn divers. We kunnen denken aan het herhalen van de boodschap, al dan
niet in een gewijzigde vorm, aan het bieden van herkenbare voorbeelden waarin een bepaald principe wordt geïllustreerd, aan het accentueren van de gehanteerde sleutelbegrippen. Van speciaal belang lijkt
hier het actualiseren van de reeds aanwezige voorkennis die nodig
is om het nieuwe aanbod te kunnen plaatsen. (Ofwel: het

'mobiliseren'

van de voorkennis). Ik kom hier in het volgende hoofdstuk op terug.
Het redundant maken van boodschappen kost echter wel meer tijd, en
ook meer

geld,

steedsVoverwegen

de boodschap wordt immers omvangrijker. Men moet
in hoeverre deze extra kosten in verhouding staan

tot de meer-opbrengst.
Mijn veronderstelling is dat naarmate er meer zorg besteed is
aan een optimale redundantie, de dosering van informatie hoger kan
zijn dan wanneer men zulks nalaat. Of: dat twee groepen met een niet
te groot verschil in voorkennis ten aanzien van een bepaald onderwerp toch evenveel zouden kunnen opsteken als maar de boodschap aan
de minder bedeelde groep (op een functionele wijze) redundanter zou
zijn. Of deze veronderstelling

juist is kan ik niet met onderzoek

ondersteunen. Ook moet ik erkennen dat het begrip redundantie in
hoge mate vaag en abstract is. Er is volgens Hsia voor ons doel,
waar we praten over de betekenissen van informatie en niet alleen
over de fysieke kwaliteiten,
schikbaar.

4

5

4

geen echte maat voor redundantie be-

Het begrip 'optimale redundantie' is bijgevolg specu-

latief. Toch heeft het begrip mijns inziens als 'Leitbild' voor een
praktischer manier van denken wel enige waarde.
Zoals gezegd: deze antwoorden op het doseringsprobleem bieden
enig

zicht, maar niet veel! Pretesten of evaluatie-onderzoek

zal

nodig zijn om tot een goede afstemming te komen. Het is in dit verband interessant om te horen wat Warries zegt over de rol van de
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onderwijsdeskundige bij het ontwikkelen van goede

leerboeken.

455

Men mag aannemen dat deze deskundige, eerder dan een voorlichtingskundige, op de hoogte is van de leertheorie en wat die theorie te
bieden heeft, met name ook voor het probleem van een goede dosering.
Warries maant hem tot voorzichtigheid.

'Hij zal, als theoreticus,

zich bescheiden moeten opstellen omdat er nu eenmaal weinig getoetste theorie i s . . . *

4 5 6

Meer lijkt Warries te zien in onderzoek tij-

dens de diverse fases van het ontwikkelingsproces van een leerboek.
Dit is ook mijn gedachte.

6.5

De houding ten opzichte van de zender en de boodschap
'An attitude is an individual's predisposition to behave in a

particular way in response to given phenomena in his perceptual
world'.

4 5 7

Dit is de definitie van McCroskey die mij hier heel pas-

send lijkt. Het is een vage definitie, maar dit strookt met de aard
van het begrip. Houding laat zich nu eenmaal moeilijk operationaliseren.
Tussen de houding en de twee andere situationele predisposities
bestaat een verband. Bij een houding ten opzichte van een door de
persoon als belangrijk ervaren zaak; mag men een grote informatieve
behoefte veronderstellen en meestal ook wel veel voorkennis. Dat
geldt ook in het geval de houding vrij intens is. Een extreme houding
uit zich in een zeer bepaalde informatieve behoefte, naar men pleegt
aan te nemen een behoefte gericht op ondersteunende informatie.
Het is een bekende generalisatie dat houdingen via de media
moeilijk beïnvloedbaar z i j n .

4 5 8

Houdingen zijn als het ware verankerd

in de persoon en in zijn milieu en dit maakt ze relatief stabiel
ten opzichte van een anonieme bron, die de massamediale zender meestal is. Er moeten nogal wat voorwaarden vervuld worden, wil een op
houdingsverandering gerichte campagne via de media slagen. Soms worden deze inderdaad v e r v u l d

4 5 9

,

maar bijvoorbeeld

hebben op dit punt een veel betere r e p u t a t i e .

groepsdiscussies
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Over houdingsverandering en de invloed van houdingen op onze
perceptie is erg veel gepubliceerd. Nog steeds lijkt de houding (een
(in zijn vaagheid?) intrigerend concept voor vele onderzoekers, al
is de hausse in de publikatiestroom intussen weer geruime tijd pas-

213

sé.

4 6 1

Voor mij is de grote hoeveelheid literatuur reden om minder

aandacht aan deze predisposite te schenken.
Dit betekent niet dat houdingen onbelangrijk zijn. We kunnen
ze wellicht minder goed beïnvloeden, als gegeven, als predispositie
- en daar hebben we het over - spelen houdingen een geduchte rol.
Zeker niet zeldzaam is de omstandigheid, dat de houding ten opzichte
van de voorlichting dermate negatief is, dat het klimaat voor enig
succes eenvoudigweg onmogelijk wordt. In die situatie voorlichten
is tijdsverspilling. Men kan denken aan het optreden van een gemeentevoorlichter in een inspraakactie, waar al zoveel mis is gegaan,
dat de organisatoren (waaronder deze voorlichter) geen enkel krediet
meer hebben.
Ook de houding ten opzichte van de boodschap kan een succesvolle voorlichting

in de weg staan, met name wanneer er sprake is

van een anti-stemming tegen wat de voorlichter wil zeggen. Men denke
aan sexuele voorlichting

aan een publiek dat dit onderwerp niet

'open en bloot' bespreekbaar acht, en bevreesd is voor al te liberale gedachten. Onderzoek naar deze houdingen zal moeten aantonen
of in dergelijke gevallen voorlichting überhaupt zin heeft. Ten aanzien van de voorlichting over minderheidsgroeperingen zijn al eens
dergelijke defaitistische geluiden geuit. Er bestaat onderzoek dat
suggereert

dat een dergelijke voorlichting in feite de bestaande

vooroordelen wel eens zou kunnen v e r s t e r k e n .
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Houdingen hebben een aantoonbare invloed op enkele

'onmiddel-

lijke effecten'. Een positieve houding, zowel ten opzichte van de
zender als de boodschap leidt tot een zich eerder blootstellen en
tot een hogere acceptatie. Ook de retentie, het onthouden van wat
gezegd is, schijnt door een positieve houding bevorderd te w o r d e n .

4 6 3

Een cruciaal gegeven in de houding ten opzichte van de voorlichting lijkt de geloofwaardigheid te zijn, onder te verdelen in
de aspecten vertrouwen en d e s k u n d i g h e i d .
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Voorlichters die volgens

de voorgelichte niet in zijn belang willen werken, of waarvan de
deskundigheid om daadwerkelijk met bruikbare informatie te komen in
twijfel wordt getrokken, kunnen veel of weinig doen: in beide gevallen zal het effect gering zijn. Een al te grote nadruk op het algemene belang, stilzwijgend ten koste van het individuele belang van
de voorgelichte, schept wantrouwen en ontneemt (voorlopig) elke basis aan invloed. Verkeerde adviezen kunnen fnuikend zijn voor de
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effecten van latere contacten. Niet ten onrechte ontstaat er grote
beroering als in de gezondheidsvoorlichting deskundigen afwijkende
richtlijnen Verstrekken. De geloofwaardigheid is dan in het geding.
In de massamediale voorlichting zijn de kansen om uitsluitend
op basis van geloofwaardigheid gehoor te vinden misschien wat geringer dan in de interpersoonlijke voorlichting.

'Blindelings vertrou-

wen op grond van eerdere ervaringen' zal niet zo gemakkelijk ontstaan.
De massamedia zullen om bepaalde voorstellen te rechtvaardigen met
'ondersteunend materiaal' moeten komen, met 'evidenties'. criteria
die hier van toepassing lijken zijn onder andere: Is de evidentie
relevant ten aanzien van het beweerde, is ze voldoende uitgebreid,
is ze consistent met wat het publiek voor waar aanziet en is ze voldoende r e c e n t ?

4 6 5

Vooroordelen

ten aanzien van woonwagenbewoners

kan men m . i . niet wegwerken door slechts te hameren op hun ongelukkige verleden

(waarschijnlijk onvoldoende relevant en recent voor

het publiek) of door elke criminaliteit te ontkennen (in strijd met
wat men

'weet*).

Evidenties zijn er in s o o r t e n .
lijke evidentie

4 6 6

Zo bestaat er wetenschappe-

('onderzoek heeft uitgewezen'), evidentie op grond

van wat gezien kan worden

(bijvoorbeeld in een documentaire film)

of op grond van getuigenissen van personen die een bepaalde ervaring
achter de rug hebben. De voorlichting tracht nogal eens haar claims
te rechtvaardigen door te wijzen op (wetenschappelijk) cijfermateriaal. Niet altijd is dit middel het meest effectief, tenminste op
korte termijn, zoals uit een onderzoek b l e e k .

4 6 7

Case-stories zijn

vaak indringender. Iedereen weet uit ervaring dat het persoonlijke
relaas van een kennis die iets vervelends heeft meegemaakt, bijvoorbeeld op vakantie bestolen is, je soms meer vrees aanjaagt dan volgens de officiële rapporten nodig is. De voorlichting die tegelijk
de rationaliteit van de besluitvorming wil vergroten en effect wil
sorteren ziet zich hier geplaatst voor een lastig dilemma.
Er zijn nog andere bóodschapvariabelen, die in overweging genomen zouden kunnen worden als de geconstateerde houding van het
publiek tegengesteld is aan wat men als voorlichter proclameren wil.
Ik denk aan 'fear appeal' (in de gezondheidsvoorlichting niet ongebruikelijk), het een- dan wel tweezijdig presenteren van de boodschap

(alleen de pro- of ook de contra-argumenten), de volgorde

waarin de voors en tegens aan bod moeten komen of het al dan niet
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expliciet

formuleren van conclusies. Voor de literatuur hierover

verwijs ik naar e l d e r s .

4 6 8

Dergelijk onderzoek naar voor de beïnvloeding relevante bóodschapvariabelen biedt ons wellicht enig houvast, maar er is nog een
andere weg: de argumentatieleer. Daarin wordt gesproken over verschillende redeneerwijzen,

soms uitlopend in een model. Zo'n model

heeft tenminste twee functies. De eerste functie is heuristisch: we
komen op het spoor van redeneerwijzen die we ten onrechte over het
hoofd zagen. De tweede functie is evaluatief/analytisch: bestaande
persuasieve uitingen kunnen in kaart gebracht worden en onderling
worden vergeleken.
Een van de modellen, waarschijnlijk het meest populaire, is
dat van T o u l m i n .

4 6 9

Dit model is in essentie drieledig: claim, gege-

vens die de claim moeten ondersteunen, en een rechtvaardiging, waaruit moet blijken dat de gegevens inderdaad op de claim van toepassing zijn. Een simpel voorbeeld.

'Klaas is van beroep boer. Dus werkt

hij heel hard'. Claim: Klaas werkt heel hard. Gegeven: Klaas is een
boer. Rechtvaardiging: wie boer is werkt hard. De claim kan vergezeld
gaan van een

'gualifier', die aangeeft in hoeverre de claim opgaat

(Klaas werkt vermoedelijk heel hard) en een weerlegging ('rebuttal')
(Klaas werkt heel hard, behalve in de winter). De rechtvaardiging
kan vergezeld gaan van ondersteuning (uit onderzoek blijkt dat boeren wel zeventig uur gemiddeld werken) en van een beperking (in de
pluimveehouderij wordt er door de automatisering soms helemaal niet
hard meer gewerkt). De waarde van het model van Toulmin is zeer omstreden. Het zou hier te ver voeren om de vele tekortkomingen en
mogelijke verbeteringen

te bespreken. Een onbezonnen gebruik van

het model lijkt af te raden. Maar om een grotere gevoeligheid voor
argumentatie-technieken te verkrijgen heeft het zeker zijn nut. Voor
genuanceerde kritiek en alternatieven verwijs ik naar Van Eemeren,
Grootendorst en K r u i g e r

6.6

4 7 0

en naar S c h e l l e n s .
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Verkennend ontvangeronderzoek
We hebben in de vorige paragrafen iets gezien van de invloed

van bepaalde predisposities op enkele effecten en tegelijk het handelingsperspectief aangeduid, waardoor kennis over de predisposities
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'werkzaam' kan worden. Daarmee is een basis geschapen voor de besluitvorming op de keuzeweg.
Nog niet aan de orde is geweest hoe we de gegevens over de
doelgroep zouden moeten vergaren. Wel heb ik in hoofdstuk 3 het uitgangspunt geformuleerd van het soort onderzoek dat ik me voorstel.
Trefwoord: aangepaste methodologie. Dergelijk onderzoek kan door de
voorlichter zelf worden uitgevoerd. De voordelen hiervan gaf ik al
aan in 3.7.
"Aangepaste

methodologie

maakt

fundamenteler

onderzoek

niet

overbodig. Met nadruk wil ik nog eens wijzen op de sociale bepaaldheid van de behandelde predisposities, hetgeen om een 'zwaarder' en
theoretisch sterker onderbouwd onderzoek vraagt dan met

'aangepaste

methodologie' te verwezenlijken is (al kan men zeggen dat elke methodologie in zekere zin aangepast is; maar ik bedoel hier de aanpassing aan voor onderzoek ongunstige omstandigheden: weinig tijd,
geld

en deskundigheid). Waar vandaan komt onze voorkennis, onder

welke condities wordt deze gevormd, hoe ontstaat een bepaalde behoefte, hoe komt een houding tot stand? Vragen die wel degelijk voor
de voorlichting van belang zijn. Ik heb het accent op de predisposities sec en hoe ermee om te gaan gelegitimeerd door o.a. te wijzen
op de enorme lacunes die er op dit primaire aandachtsveld bestaan.
In bovenstaande paragrafen is het 'tasten en zoeken' waarschijnlijk
wel duidelijk geworden. Is het dan niet gerechtvaardigd het roer
- tijdelijk - om te gooien? De lezer oordele zelf.
Voor de duidelijkheid: verkennend ontvangeronderzoek is hier
een onderdeel van de voorbereidingsfase en blijft dus op het niveau
van de tactische/operationele planning. Maar ook op een hoger niveau,
van de strategische of zelfs van de normatieve planning, is een vorm
van 'verkennend onderzoek' denkbaar. Dat laat ik hier buiten beschouwing. Ik gebruik het begrip 'verkennend ontvangeronderzoek' - zo U
wilt - in enge zin.
Terug naar de methodiek van het verkennend ontvangeronderzoek,
gericht op het verkrijgen van informatie over de behandelde prédis-

"

posities, zowel ten behoeve van een goede doelgroepssegmentatie als
van een adequate afstemming. Vooraf moet genoemd worden dat dergelijk
onderzoek sterk kan variëren in uitgebreidheid en opzet. Ik wil enkel
enige mogelijkheden

schetsen, daarbij refererend aan de situatie
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dat een voorlichter zelf dit onderzoek zou kunnen d o e n .

4 7 2

Dit wil

zeggen: hij moet er als amateur natuurlijk nooit aan beginnen, maar
pas na een cursus waarin hij met de principes van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek vertrouwd is gemaakt en enige vaardigheid in
het uitvoeren van eenvoudige onderzoekjes heeft v e r w o r v e n .
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Het

sophisticated onderzoek late hij over aan de persoon die daarvoor
is opgeleid: de beroepsonderzoeker.
Onderzoek in deze vorm heeft geenszins de pretentie het laatste
woord te bieden. Eerder is het een. aanvulling of soms ook wel een
correctie op wat de voorlichter uit ervaring en intuïtie wel weet
(denk aan de discussie over empathie in hoofdstuk 3 ) . Het beeld dat
een zender vooraf van zijn publiek heeft is in de massacommunicatie
altijd min of meer

(a) onvolledig,

(b) niet correct, wat betekent

dat zijn (feiten)kennis niet op waarheid berust en (c) vertekend,
wat wil zeggen dat hij het belang van de onderdelen van het beeld
niet altijd adequaat beoordeelt. Onderzoek opent de ogen voor niet
vermoede aspecten, wijst aan waar de voorlichter met zijn taxatie
van de feiten mis zit en herweegt het belang van bepaalde zaken.
Uiteraard stijgt de weldadige functie van onderzoek, bij gelijkblijvende opzet, als er meer personen om medewerking wordt gevraagd. Maar ook onderzoek onder - zeg een tiental - aanstaande
voorgelichten kan zoveel opleveren dat deze inspanning geheel gerechtvaardigd is. Het is puur een zaak van 'baten en kosten'. Voorwaarde is daarbij een 'open geest', opdat de onderzoeker niet alleen
datgene opmerkt wat hij al lang wist. Hij moet vatbaar zijn voor
twijfel. En verder een werkzaam interpretatiekader, zowel voor wat
betreft de waarde van elke uiting van een respondent (in welke mate
is deze uiting puur-individueel, in welke mate een groepskenmerk)
als voor wat betreft de betekenis daarvan in het licht van wat er
geproduceerd moet worden

(in welke mate en op welke wijze is deze

uiting relevant voor mijn besluitvorming, wat is het handelingsperspectief? )
Hoe kan nu de voorlichter gericht informatie verzamelen over
.zijn publiek? Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
a. Het persoonlijke interview
De voorlichter kan met een lijstje van meer of minder concrete
vragen een aantal potentiële leden van zijn publiek opzoeken. Be^
langrijkste voordeel: ruimte voor achtergrondinformatie,

ook van
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het persoonlijke soort. Belangrijkste nadeel: tijdrovend. Soms echter kan zo'n gesprek met ander voorlichtingswerk gecombineerd worden.
Toepasselijk vooral in problematische voorlichtingssituaties, waarin
nog weinig inzicht bestaat in mogelijke publieksreacties.
b. Het telefooninterview
Men kan ook mensen opbellen. Voordeel: tijdsbesparend (men kan
in dezelfde tijd veel meer mensen bereiken). Nadeel: minder ruimte
voor een persoonlijk en uitvoerig gesprek, deels te ondervangen door
een afspraak te maken voor een rustig moment om te telefoneren. De
introductie verloopt gemakkelijker als men personen belt die men al
dan niet uit hoofde van het beroep reeds kent. Maar dit heeft natuurlijk ook zijn keerzijde, zoals het gevaar van een zeer selecte
keuze. Het is slechts als noodsprong verdedigbaar. Toepasselijk met
name als men bepaalde veronderstellingen wil afchecken bij een breder p u b l i e k .

4 7 4

c. Schriftelijke vragen
Het opsturen van een vragenlijstje heeft als voordeel de tijdsbesparing. Zo kunnen velen in één moeite aangesproken worden. Wel
duurt het soms geruime tijd voor de resultaten binnen zijn en kost
de voorbereiding meer tijd. Een schriftelijke enquête is een vorm
van

(categoriale) massacommunicatie met alle problemen van dien,

slechts op te vangen door een zorgvuldige p r e p a r a t i e .
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Nadeel is

ook de soms aanzienlijke non-response en de gedwongen beperking in
het aantal vragen

(maar minder dan bij de telefonische

enquête).

Lange vragenlijsten maken de non-reponse doorgaans nèg hoger. Toepasselijk onder andere voor het meten van de relatieve belangstelling voor een reeks van thema's.
d. Het groepsinterview
De voorlichter nódigt leden van de doelgroep uit tot een rondetafel-gesprek. Van groot belang is hierbij een richtinggevende en
tegelijk appelerende introductie. De groep moet 'los' komen en bovendien praten over datgene waarin de voorlichter is geïnteresseerd.
Een video-presentatie vooraf kan goede diensten bewijzen. (Overigens:
men kan ook de bespreking zelf op video zetten). Tijdens het gesprek
houdt de voorlichter/gespreksbegeleider

zich waar mogelijk op de

achtergrond. Voordeel: vaak veel goede, 'kwalitatief' interessante
informatie. Nadeel: een groepsdiscussie heeft een schijn van representativiteit, gezien het aantal personen dat bijeen is, die meestal
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niet op zijn plaats is. Een groepsdiscussie

'gaat zijn eigen leven

leiden', afhankelijk van de samenstelling van de groep en de botsing
van bepaalde ideeën van bepaalde personen in zo'n groep. Toepasselijk in een beginfase, als nog erg onzeker is hoe bepaalde thema's
door het publiek gezien en besproken w o r d e n .

4 7 6

Bij de predispositie informatieve behoefte zijn alle hierboven
genoemde methoden denkbaar, zij het dat in het persoonlijke gesprek
en het groepsinterview meer duidelijk wordt over de achtergronden
van een bepaalde keuze en het telefooninterview plus de schriftelijke enquête meer mogelijkheden biedt voor een wat representatiever
overzicht.
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Het meten van voorkennis is een groot probleem. Het best is
nog het persoonlijk af te nemen interview aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst, of de onder toezicht in te vullen test,
bijvoorbeeld met meerkeuze-vragen. Dit vraagt veel van de voorbereiding. Via de telefoon of een schriftelijke enquête kan men zich laten inlichten over hoe de persoon zijn eigen voorkennis inschat ten
aanzien van een dan wel zeer nauwkeurig te omschrijven thema. Hoe
valide een dergelijke inschatting is lijkt onzeker. Bij een groepsinterview kan de beschikbare voorkennis, waaronder de vocabulaire,
misschien enigermate uit het gesprokene afgeleid worden. Indirect
kan de voorkennis geschat worden, niet door het publiek te ondervragen maar door te onderzoeken of over bepaalde thema's in de bij
de betreffende publieksgroep gangbare media iets gepubliceerd is.
(Een eenvoudige inhoudsanalyse). Aanname: van de thema's waarover
nauwelijks iets in de media is verschenen weet men weinig. Bij thema's die wat verder afstaan van de persoonlijke ervaring is dit wellicht een gerechtvaardige aanname. De omkering, men weet datgene
waarover in de media gesproken is, lijkt mij overigens niet

juist.

4 7 8

Bij het onderzoek naar houdingen komt het persoonlijke interview het meest in aanmerking. Het construeren van houdingsschalen
van het zogenaamde Likert-type is het werk van de specialist en bovendien zeer tijdrovend. In de praktijk kan een pseudo-Osgood schaal,
oftewel een zevenpuntsschaal met aan weerszijden zogenaamde polaire
adjectieven

(bij de houding ten opzichte van de voorlichting b i j -

voorbeeld: deskundig-ondeskundig, behulpzaam-niet behulpzaam,

ambte-

lij k-niet ambtelijk) wel eens goed voldoen. Het groepsinterview is
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vooral geschikt voor de exploratie van de achtergronden van een bepaalde h o u d i n g .

4 7 9

De keuze behoeft natuurlijk niet altijd of-of te zijn. Het kan
zinvol blijken sommige methoden te combineren. Dit is zeker het geval als we zowel in een vroeg stadium als later op de kenweg aan
publieksraadpleging willen doen. Er is iets voor te zeggen om met
een kwalitatieve aanpak te starten (persoonlijke interviews, groepsdiscussies) en met een kwantitatieve aanpak te eindigen (telefooninterviews, schriftelijke enquêtes). Eerste exploreert men het probleem, later beziet men of de gemaakte veronderstellingen kloppen
met de realiteit. Maar ook de omgekeerde weg is in sommige gevallen
opportuun. Bijvoorbeeld: men brengt eerst de interesse en de voorkennis in kaart en bepaalt op grond daarvan de doelgroep. Daarna
probeert men via gesprekken een idee te krijgen voor een geschikte
aanpak.
Er zijn nog talloze andere mogelijkheden dan de hier genoemde
om aan informatie over de predisposities te geraken: gesprekken met
personen die vaak met de doelgroep contact hebben (streekkenners,
buurtwerkers), observaties, studie van secundair onderzoeksmateriaal,
etc. etc. Wat in een concrete situatie de meest 'aangepaste' methode
is laat zich moeilijk voorspellen. Vaak zal een methode uitgevonden
moeten worden, omdat de gangbare onderzoekswijzen niet voldoen.
De keuze van een bepaalde methode mag de aandacht voor een
zorgvuldige uitvoering niet doen verslappen. Naar mijn ervaring is
de uitvoering van het grootste belang. In de meeste gevallen zal
een goed voorbereide introductie van het doel van het onderzoek, in
open en begrijpelijke termen, de medewerking bevorderen en de kwaliteit van de reacties verbeteren. Aan de relatie dient veel aandacht
besteed te worden. Slechte ervaringen met de voorlichter als onderzoeker kunnen het voorlichtingsresultaat

later drukken. Bovendien

kan de voorlichter in de stadia van het pretesten en de uiteindelijke evaluatie behoefte gevoelen op dezelfde personen terug te vallen die hem eerder bijstonden. Dan moeten dezen niet met gemengde
gevoelens op het eerste contact terugblikken. Een middel om de relatie iets bindender te maken is een in- begrijpelijke taal vervatte
terug-rapportage van de conclusie en de daarop gebaseerde beslissingen. Dit is overigens nauwelijks meer dan een daad van fatsoen.
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In hoofdstuk 3 werd al gesteld: hoe experimenteier de voorlichtingssituatie des te eerder is publieksraadpleging op zijn plaats.
Wellicht geldt het omgekeerde evenzeer. Hoe beter de voorlichter op
de hoogte is van de bovengenoemde methoden en deze kan hanteren,
des te flexibeler is een voorlichtingsorganisatie, en des te gemakkelijker kunnen op een verantwoorde wijze nieuwe gebieden bewandeld
worden.
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HOOFDSTUK 7

7.1

ONTWERP, PRODUKTIE EN EERSTE REVISIE

Inleiding
De voorbereidingsfase hebben we afgesloten met een samenhangen-

de reeks afspraken over het gewenste effect bij de omschreven doelgroep en hoe dit effect met de gekozen thema's in een bepaalde benadering, via een medium (of media), te bereiken is. In het voorbijgaan verwees ik naar niet geproblematiseerde activiteiten als de
budgettering,

de tijdsplanning en de keuze van een samenwerkings-

formule, die echter in de praktijk wel degelijk van belang zijn.
Mooie, onderbouwde plannen sorteren op zich geen enkel effect.
Dat doet slechts de boodschap, tenminste als deze in het bereik van
de ontvanger komt. We zullen zien dat er tussen het plan en de voltooide boodschap nog verschillende stappen liggen, die wel of niet
in de goede richting gezet, het uiteindelijke resultaat bepalen.
Nu we zo rechtstreeks op het eindprodukt afstevenen vragen drie
momenten onze aandacht. Op de eerste plaats het formuleren van een
ontwerp, het bestek voor de actie. Dan de actie zelf, het construeren van de boodschap. Tenslotte de eerste revisie, het herzien van
de eerste versie op grond van 'eigen' criteria, dit in tegenstelling
tot de tweede revisie waar de criteria van de doelgroep als graadmeter dienen (zie daarvoor hfst. 8 ) .
Op dit praktische niveau kunnen we de verschillen tussen de
diverse media moeilijk meer ontlopen. Zo zal een groot deel van de
revisie bij een medium als de film zich, anders dan bij het gedrukte
papier, parallel aan de produktie afspelen. Het zogenaamde

'reshoot-

ing' achteraf is weinig aantrekkelijk; men probeert het zoveel mogelijk te vermijden door zich ter plekke kritisch af te vragen of
een gemaakte opname wel zal voldoen. Zo niet, dan doet men deze over.
In de behandeling van de fases die hier aan de orde zijn kunnen we
het niet iedereen naar de zin maken. We moeten tussen de media kiezen.
Mijn keuze is echter nauwelijks een keuze te noemen. Ik zal me
beperken tot dat ene medium waarmee ik enige ervaring heb, het gedrukte papier, en de andere media hoogstens hier en daar aanstippen.
Een behandeling van de audio-visuele media, op een gelijkwaardig
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niveau, zou mijn gebrek aan praktische ervaring daarmee al te duidelijk aan het licht brengen. Overigens, ook bij de voorlichters is
het gedrukte papier het meest vertrouwde massamedium.
Binnen dit medium moet ik nogmaals kiezen en wel voor de tekst.
Illustraties, de lay-out, de typografie, zij zijn alle ontegenzeglijk van groot belang. Het is echter niet aan de voorlichtingskunde,
tenminste niet op de eerste plaats, om de grafische vormgeving als
vak tot ontwikkeling te b r e n g e n .

4 8 0

Wel dient de voorlichter in de

praktijk over de basiskennis te beschikken om eenvoudige problemen
op dit vlak de baas te worden en om een serieuze gesprekspartner te
kunnen zijn voor de specialist-vormgever, mede ook omdat deze nog
wel eens artistieke overwegingen laat prevaleren boven communica- •
tieve, of anders gezegd: meer let op de waarde-oordelen van zijn
collega's dan op die van de doelgroep. Het ligt niet binnen het raam
van dit boek in de hier benodigde basiskennis te v o o r z i e n .
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Hoe is dit hoofdstuk verder ingedeeld? Eerst behandel ik de
opbouw van de boodschap, het maken van een goed ontwerp. Dan ga ik
over tot de eigenlijke produktie, met als accent de begrijpelijkheid
van de gebruikte taal. Gezien mijn visie op voorlichting,
uit of vooruitlopend op informatie-overdracht',

'bestaande

is dit accent niet

verwonderlijk. Ik wil ingaan op de diverse oorzaken van onbegrijpelijk taalgebruik, op welke tekstniveaus we van begrijpelijkheid kunnen spreken (van losse woorden tot de complete tekst), en natuurlijk
op de bekende leesbaarheidsformules. Ik zal deze formules vrij kritisch bespreken, maar geef tegelijk aan welke positieve kanten ik
zie. Daarna behandel ik een drietal alternatieven. Tenslotte bekijk
ik ook in deze fases hoe de creativiteit, naast alle planmatigheid,
gewaarborgd kan worden.

7.2

De opbouw van de boodschap
Tussen de voorbereidingsfase

en de produktiefase is in ons

werkplan een aparte fase ingelast voor het maken van een ontwerp.
Een ontwerp heeft twee functies.
Op de eerste plaats accentueert het een belangrijke karakteristiek van de boodschap: de opbouw. Een goede opbouw, zo leert ons
het onderzoek, kan het effect van de boodschap aanzienlijk verho-
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gen.

4 8 2

Zowel het begrip als de retentie wordt erdoor beïnvloed, en

waarschijnlijk ook het al dan niet consumeren van een eenmaal opgemerkte boodschap. O.a. Smith vond namelijk dat goed-georganiseerde
boodschappen door de ontvanger geprefereerd w e r d e n .

4 8 3

Er bestaat

echter ook onderzoek dat het belang van een goede opbouw relativeert.

4 8 4

Op de tweede plaats biedt het ontwerp houvast bij de produktie,
bij het construeren van de boodschap. Een geordende produktie alleen
op basis van de globale afspraken uit de voorbereidingsfase is doorgaans onmogelijk. De veronderstelling

is dat de efficiëntie, de

snelheid en het gemak waarmee een boodschap in elkaar gestoken wordt,
wint bij een goed ontwerp.
Bij de film leiden beide functies tot twee verschillende ontwerpen. De opbouw van de film vinden we terug in het gewone script
of 'shooting script». De blauwdruk voor de produktie in het zogenaamde

'break-down script', dat niet het tijdsverloop van de film

volgt, maar die momenten bijeenbrengt die produktietechnisch bij
elkaar horen, bijvoorbeeld dezelfde lokatie hebben.
De twee functies van een ontwerp komen hieronder achtereenvolgens aan de orde. Eerst praat ik over de keuze voor deze of die opbouw, dan over de eisen die aan een ontwerp te stellen zijn, wil
dit ontwerp

als een leidraad voor de produktie kunnen fungeren.

Tenslotte zal ik de ontwerpfase aan de voorbereidingsfase relateren.
De lezer kan zich afvragen of hier geen heisa om niets gemaakt
wórdt. De opbouw zou geen probleem vormen, immers uit het beschikbare materiaal komt vanzelf wel een ordening naar boven. Hij wordt
daarin gesteund door McCroskey die stelt: 'The best organization is
the one that arises from the m a t e r i a l ' ,

4 8 5

Inderdaad laat zich uit een overzicht van de thema's meestal
zonder veel moeite een opbouw afleiden. Het is echter de vraag of
dit de ideale opbouw is. Het gevaar bestaat daarin, dat wat een vanzelfsprekende ordening van thema's heet zulks slechts is in de ogen
van de zender. Hij verheft zijn schema tot norm, terwijl de doelgroep een ander schema zou kunnen prefereren. Dit gevaar is des te
groter naarmate de kenmerken van zender en ontvangersgroep minder
met elkaar overeenstemmen.
Om deze problematiek te verduidelijken maak ik een onderscheid
tussen ordeningsvoorstellen op grond van het materiaal en op grond
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van de ontvanqersgroep. Beide kunnen als uitgangspunt genomen worden,
en dit moet mijns inziens ook. Nooit mag de doelgroep uit het oog
verloren worden, ook niet in deze fase, maar anderzijds lijkt het
onverstandig de boodschap een structuur op te dringen die niet bij
de inhoud past. Overigens zal ik de diverse mogelijkheden slechts
globaal

aanduiden. Voor een meer genuanceerde aanpak, die echter

helaas niet uitgaat van het hierboven genoemde onderscheid, verwijs
ik naar diverse h a n d b o e k e n .
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Eerst de ordening vanuit het materiaal. Bekende ordeningsvoorstellen zijn die welke gebaseerd zijn op verschillen in tijd en
ruimte, respectievelijk het chronologische en geografische principe.
Bij het chronologische principe ordenen we het materiaal zoals zich
dat

in een tijdsverloop

dat en tenslotte

laat rangschikken; eerst dit, vervolgens

.. . Paragraaf 2 van hoofdstuk 5 is een voorbeeld

hiervan. Bij het geografische principe gaan we van plaats naar
plaats, of van land naar land. In Amerika zus, in Engeland zo, bij
ons ...
Een variatie op het chronologische principe is de beschrijving
van een proces, bijvoorbeeld een proces van oorzaak en gevolg. Zo
is de relatie tussen het gebruik van bepaalde wasmiddelen en de vervuiling van het oppervlaktewater aan te geven door het proces te
beschrijven vanaf de lozing van fosfaathoudend rioolwater tot de
wijziging van het zuurstofgehalte in rivieren en waterbekkens. Ook
allerlei instrumentele processen op 'geestelijk* gebied, besluitvormingsprocessen,

communicatieprocessen,

planningsprocessen

vallen

hieronder. Uitgesproken methodisch is het proces van onderzoek, van
probleemstelling tot conclusie.
Een overdrachtelijke variant van het geografische principe is
de beschrijving van de structuur. Hoe zit bijvoorbeeld een overheidsorgaan als de gemeente in elkaar, uit welke diensten bestaat
deze? Of hoe is één gebitselement opgebouwd?
Bij al deze ordeningsmogelijkheden staan de onderdelen ten opzichte van elkaar in een nevenschikkende relatie. Er is echter ook
een hiërarchische ordening mogelijk, van het algemene naar het bijzondere of omgekeerd. Om het landbouwbeleid van de EEG duidelijk te
maken kan ik starten met enkele algemene regelingen om dan langzaam
af te dalen naar specifieke regelingen op zuivelgebied. Omgekeerd:

226

ik kan enkele incidenten, gepaard gaande met vandalisme opnoemen om
daaruit enige algemene karakteristieken af te leiden die het vandalisme in onze tijd kenmerken.
Zoals gezegd mag het materiaal niet de enige bron voor de ordening van de boodschap zijn. Hoe vanzelfsprekend daaruit dan ook
een bepaalde opbouw verschijnt, deze moet gecorrigeerd of tenminste
aangevuld worden door voorstellen, gedacht vanuit de ontvanger. Baseren we ons daarvoor wederom op de predisposities, met name op de
trits informatieve behoefte, voorkennis en houding ten opzichte van
de zender en de boodschap.
Het ligt voor de hand ter wille van een uitgebreide en gemotiveerde ontvangst die thema's voorop te stellen waaraan een hoge informatieve behoefte bestaat. Dit geldt met name als de informatieve
behoefte gemiddeld niet al te sterk is. In zo'n geval vereist het
begin van de boodschap, bij schriftelijke voorlichting de titel en
eerste alinea, speciale aandacht van de zender. Daaruit moet voor
de ontvanger duidelijk blijken dat het zin heeft om verder te lezen. Men zou kunnen denken aan een levendige schets van het probleem,
zoals dat door de voorgelichte gevoeld wordt.
Het zich instellen op een bepaald niveau van voorkennis betekent
niet alleen het selecteren van een verzameling thema's, niet teveel
of te weinig, maar evenzeer het begeleiden van het leerproces door
de boodschap heen. Voor elk nieuw onderdeel van de boodschap moet
een optimaal niveau van voorkennis worden opgebouwd in het voorafgaande, opdat het begrip gewaarborgd blijft. De ratio tussen het
vertrouwde

en het nieuwe mag nergens uitschieters vertonen. Dit

stelt hoge eisen aan opbouw en uitwerking. Waarschijnlijk is het
het beste om met het meer vertrouwde te beginnen, en geleidelijk
over te gaan naar het onbekende.
Ook hier kan onze aandacht meer speciaal naar de introductie
uitgaan. We

stuiten dan op de opvattingen van A u s u b e l .

woorden van Peeck:

4 8 7

In de

'Als de bestaande cognitieve structuur niet erg

geschikt is voor nieuwe leerstof, moet men deze, stelt Ausubel, geschikt maken en wel door het aanbieden vóór de leerstof van z.g.
"advance organizers". Dit zijn korte geschreven teksten waarin de
nieuwe leerstof vergeleken wordt met wat de lezer al weet ... of
waarin een soort inleiding op de stof wordt gegeven in "abstract,
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general and inclusive terms" ... Door deze organizers worden in de
cognitieve structuur geschikte steunpunten ("subsumers") aangebracht
waaronder de leerstof gesubsumeerd w o r d t ' .

4 8 8

Een probleem is echter

dat Ausubel niet precies duidelijk maakt wat de eisen zijn die men
aan zo'n advance organizer moet stellen.
Onderzoek op het gebied van houdingsverandering geeft sterke
aanwijzingen ten gunste van een tweetal ordeningsvoorstellen. Als
het publiek niet onverdeeld positief op alle onderdelen van een
boodschap zal reageren is het verstandig die onderdelen voorop te
plaatsen die op de meeste bijval mogen rekenen. McGuire verklaart
dit aldus: door de welgevallige onderdelen wordt een hoge attentie
gewekt die aanwezig blijft ook als de minder gewaardeerde onderdelen
aan bod komen, waardoor de selectieve perceptie deels kan worden
overwonnen.
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Een tweede generalisatie betreft de volgorde van ar-

gumentatie in het geval de zender zijn opvatting tweezijdig wil belichten, dus zowel de voors als de tegens wil noemen. Het lijkt dan
slim (of sluw) met de argumenten die vóór de eigen opvatting pleiten
te beginnen, zodat het publiek al enigszins aan zijn zijde is voor
hij de andere zijde van de medaille toont. Maar zekerheid heeft het
onderzoek ook hier niet te b i e d e n .

4 9 0

Men zou uitgaande van het publiek en ter wille van een goede
ordening ook verder kunnen gaan dan de drie genoemde predisposities.
Zo zou men het besluitvormingsproces kunnen bestuderen met betrekking tot een bepaald probleem en dit proces in kleine stapjes kunnen
ontleden. De boodschap volgt dan deze stapjes, zoals bijvoorbeeld
in een kookboek gebruikelijk is ('men neme

* ) . Complexe beslis-

singsprocessen zouden zo tot een reeks eenvoudigere beslissingsmomenten terug te brengen zijn. Natuurlijk vraagt dit wel het nodige
inzicht in de wijze van besluitvorming die de doelgroep eigen is.
(De stapjes moeten niet te groot zijn, misverstanden moeten uitgesloten worden, omdat de ontvanger dan gefrustreerd ergens blijft
steken, en er moet naar volledigheid gestreefd worden. Bekend is de
onderwijzer die geheel volgens de handleiding de videorecorder had
geïnstalleerd maar toch geen beeld kreeg. In de handleiding stond
niet dat de stekker in het stopcontact moest.) Een poging om de
voorlichtingsboodschap

aldus stapsgewijze te structureren is o.a.

te vinden bij Jansen e.a., die het vouwblad 'Individuele huursubsidie' op deze wijze vorm g a v e n .

4 9 1
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De benadering vanuit de ontvanger en vanuit het materiaal zal
vaak zonder problemen kunnen samengaan. Soms echter moet een compromis gesloten worden. De

'logische ordening' vanuit het materiaal

verdraagt zich niet altijd met de 'psychologische ordening' vanuit
de ontvanger. Voor een evenwichtige afweging valt op de voorhand
geen recept te geven.
Waaraan moet nu een ontwerp concreet voldoen wil het voldoende
houvast bij de produktie van een boodschap bieden? Laat ik me tot
de schriftelijke voorlichting beperken. Ik zou dan drie criteria
willen noemen:
a. In een ontwerp moet de volgorde van de te behandelen thema's worden vastgelegd. De bovenstaande bespreking van mogelijke ordeningen
is op dit criterium gericht.
b. In een ontwerp moeten de accenten duidelijk worden aangegeven.
Een thema kan omstandig en terloops worden behandeld, afhankelijk
van het belang ervan voor het te bereiken effect en de hoeveelheid
voorkennis die bij dat thema aanwezig is. Idealiter weet een voorlichter vrij precies hoe lang een tekst mag worden. Hij kan dan per
thema een bepaalde ruimte reserveren.
Accenten kunnen echter ook gegeven worden door de plaatsing
van een thema. Al gewezen is op de prominente positie van de eerste
alinea. Waarschijnlijk trekt o o k de laatste alinea speciaal de aandacht, of de alinea's pal achter tussenkopjes.
c. Een ontwerp moet voldoende richting geven, voldoende

concreet

zijn. Als globale aanwijzing zou men kunnen stellen: concreet tot
op de alinea. Uit de literatuur blijkt mijns inziens duidelijk hoe
belangrijk een alinea als bouwsteen voor een tekst is, al is de betekenis ervan lange tijd o n d e r s c h a t .
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De vormgeving van een ontwerp is, behalve als meerdere voorlichters samen een stuk schrijven, een individueel-subjectieve aangelegenheid. Ieder kan zijn eigen voorkeur volgen, al lijkt het gewenst dat de innerlijke opbouw ook uiterlijk goed zichtbaar is, door
inspringen e.d. Overigens: vaak zal men slechts in fases tot een
uiteindelijk ontwerp komen, schetsmatig beginnend en met een vastomlijnd model eindigend. Ik kom hier nog op terug als ik het onderwerp creativiteit aansnij.
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Het is zelden zo dat de uitwerking van een plan het plan zelf
onberoerd l a a t .

4 9 3

Dit is ook hier het geval. Overwegingen rond de

opbouw kunnen eerdere besluiten uit de voorbereidingsfase in een
nieuw licht stellen. Bepaalde thema's blijken in het geheel moeilijk
plaatsbaar te zijn, andere, die men eerder terzijde schoof, blijken
opeens in een bepaalde opbouw onmisbaar. Of een voorgestelde benadering blijkt praktisch moeilijk te realiseren. Dit alles kan ertoe
leiden dat die genomen besluiten moeten worden gecorrigeerd. Dit is
natuurlijk problematischer in een samenwerkingsverband waar sterker
op een bepaalde uitkomst wordt gerekend, zoals bijvoorbeeld in een
multi-mediaal project. Maar ook daar moeten de nieuwe inzichten hun
kansen krijgen. Het rigide vast blijven houden aan 'papieren' planningsprincipes

getuigt van weinig realiteitszin. Men gaat aldus

voorbij aan het leerproces dat elke uitwerking van een plan bij iedereen oproept. Wel zijn er goede en slechte leerlingen. Wie zo
hardleers is dat hij slechts in uitzonderingen een gemaakt plan wil
bijstellen behoort zeker tot de laatste groep.

7.3

De begrijpelijkheid van de taal
In de vorige paragraaf bekommerden we ons om de opbouw van de

boodschap. De opbouw is te beschouwen als een onderdeel van het
taalgebruik. In deze en de volgende sub-paragrafen staat dan het
andere onderdeel ter discussie: het gebruik van woorden en het formuleren van zinnen, kortom alles wat er in een tekst binnen het raam
Van een alinea kan variëren.
Ik wil het concrete taalgebruik behandelen vanuit het gezichtspunt van de begrijpelijkheid. Uiteraard is de begrijpelijkheid ook
bij de opbouw van de boodschap reeds van belang. Slecht geordende
boodschappen, zo zagen we, zijn waarschijnlijk minder begrijpelijk.
Dat ik me beperk tot het aspect begrijpelijkheid heeft de volgende reden. Het heeft alles te maken met mijn definitie van voorlichting dat ik het begrip van de overgedragen informatie een centrale plaats toeken in de reeks onmiddellijke effecten (zie 5.4.2).
De andere van deze effecten zijn natuurlijk ook van belang, al was
het maar omdat ze aan begrip noodzakelijkerwijze voorafgaan (contact met medium en boodschap, het kennisnemen van de boodschap) of
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er althans mee samenhangen (de effecten genoemd onder acceptatie).
Overigens

is

de

literatuur

ons

op

dat punt zeer ter wille.

Over begrijpelijkheid is veel g e p u b l i c e e r d .
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Laten we eens zien naar andere aspecten. Zo zou te praten zijn
over de grafische vormgeving van de taal: de typografische kenmerken.
Deze bepalen in hoge mate het leesgemak. Ook hierover is veel onderzoek b e k e n d .

4 9 5

Het leesgemak heeft volgens Van Hauwermeiren een

positieve invloed op het leesbegrip.

49 6

Het is mede daarom een be-

langrijke variabele.
Ook zouden we kunnen spreken over het leesgenoegen en de daarbij horende tekstuele kenmerken. Hoe we een tekst tot een boeiende
leeservaring kunnen maken, los van de behandelde thematiek, is een
intrigerende en vaak gestelde vraag. Het onderzoek biedt ons hier
echter, weer volgens Van Hauwermeiren, weinig h o u v a s t .

Voor het

4 9 7

kennisnemen van de boodschap lijkt het een belangrijke variabele.
Ook het begrip wordt erdoor bevorderd, hoewel niet in alle gevallen;
Zie hiervoor het onderzoek van Langer

e.a.

4 9 8

Tenslotte zouden we na kunnen denken over de persuasieve, beïnvloedende elementen in het taalgebruik waardoor de lezer emotioneel
geraakt wordt en/of tot een ander standpunt komt. Als middel om een
hogere betrokkenheid bij het onderwerp te bewerkstelligen en daardoor het begrip ervan te bevorderen, zijn dergelijke

rethorische

technieken ook in de voorlichting, van belang. Ze vergroten de acceptatie en daarmee mogelijkerwijze het begrip (zie ook 6 . 5 ) .
Zoals gezegd beperk ik me hieronder tot de begrijpelijkheid.
De andere drie aspecten komen niet of nauwelijks aan de orde. Zoals
zal blijken is het aspect begrijpelijkheid al problematisch genoeg.

7.3.1

De_definitie_van_begri2geli2kheid
Zover gekomen kom ik er niet meer onderuit de term

'begrijpe-

lijkheid' of 'begrip' nauwkeuriger te omschrijven. Dat is moeilijker
dan het lijkt. Woudstra en Jansen stellen in dit verband: '... Van
een enigszins ontwikkelde theorie over tekstbegrip is immers

(nog)

geen sprake: een algemeen aanvaarde definitie van tekstbegrip ontbreekt n o g ' .

4 9 9

Zelfs pogingen daartoe ontmoet men maar zelden.

Zonder ook maar enigszins te pretenderen hier wel een afdoend onder-
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bouwde definitie te willen formuleren wil ik enkele kenmerken noemen
die mij voor de geest zweven:
a. De begrijpelijkheid moet gezien worden vanuit de optiek van de
zender.
Het gaat om het begrip van datgene wat volgens deze zender begrepen
moet worden.
Dit criterium is vrij ingrijpend. Het

'kritische begrip' van

de soms verborgen bedoelingen van de zender valt bijvoorbeeld buiten
de definitie. Een dergelijk begrip is echter vrijwel niet te operationaliseren.
b. De begrijpelijkheid van een tekst moet aan de ontvanger gedefinieerd worden. Een tekst op zich is strikt genomen nooit begrijpelijk of onbegrijpelijk, het ligt er maar aan naar welke lezer men
verwijst. Betrekkelijk eenvoudige teksten zijn voor half-geletterden
(jonge kinderen, buitenlandse werknemers) wellicht toch moeilijk.
c. Het begrijpen moet.opgevat worden als een cognitief effect. Bedoeld is niet begrijpen in de zin van 'elkaar goed begrijpen', een
goede wederzijdse verstandhouding hebben.
d. Dit effect moet ontstaan direct na het lezen van een tekst en
niet na een dag of een week. Men zou kunnen aannemen dat de tijd
zowel positief als negatief

zou kunnen werken: positief

doordat

eerst achteraf na reflectie op de tekst bepaalde thema's duidelijk
worden, negatief doordat men veel vergeet. Om de onzekerheid hieromtrent uit te schakelen en omdat elke tijdslimiet arbitrair blijft,
lijkt de beperking tot het onmiddellijke effect, conform de situering van begrip in hoofdstuk 5, geboden. Het is echter een nogal
opportunistische keuze. Dat in de werkelijkheid het begrijpproces
doorgaat, valt niet te loochenen.
Over het meten van begrip zal ik me later, in het volgende
hoofdstuk, meer concreet uitlaten. Hier wil ik slechts aanstippen
hoe problematisch dit meten is. Het begrip is geen weerslag van de
activiteit lezen, in termen van stimulus en response, maar een dynamisch gebeuren dat aanvangt voor het lezen (anticipatie) en verder
zijn loop heeft tijdens het lezen en kort (of langer?) nadien. De
lezer construeert mede op grond van wat hij reeds weet (denk aan
het eerder behandelde begrip 'geheugenschema ) en op grond van zijn
1

informatieve behoeften als het ware zijn eigen leesmateriaal en bewerkt de ter beschikking komende informatie dusdanig dat zijn ge-
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heugen er weg mee weet. Dit proces is zoals gezegd direct na het
lezen zeker niet voltooid. Men zou kunnen zeggen dat hoogstens enkele voorwaarden gemeten kunnen w o r d e n J

of de kernthema's herkend

zijn, of de begrippen duidelijk waren, of er in aanleg voldoende
inzicht is gevormd. Begrijpelijkheid
als 'potentiële

is hier dus eigenlijk zoiets

begrijpelijkheid'.

7.3.2 22E2^!Sëü_YS2_2SS2SEiiBSii2lSSëi§
Dat ik de term begrijpelijkheid centraal stel wil tegelijk zeggen dat ik het verschijnsel begrijpelijkheid een probleem vind: in
de praktijk van de voorlichting, zo is mijn veronderstelling,

komt

onbegrijpelijkheid vaak voor. Een belangrijk deel van het communicatief verlies,

het

aantal

ontvangers dat niet adequaat bereikt

wordt, is te wijten aan onbegrijpelijk taalgebruik. Diverse onderzoek j es ondersteunen deze

veronderstelling.
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Op zich is het een wonderlijke zaak, die

onbegrijpelijkheid.

Dat een zender niet alle ontvangers bereikt die hij zou willen bereiken, kan hem gemakkelijk vergeven worden. De beperking in de ter
beschikking staande media is evident. Maar dat de zender niet in
staat is een eenmaal bereikte ontvanger dusdanig te bewerken dat
deze althans begrijpt wat de bedoeling is, lijkt onvergeeflijk. De
herhaalde klaagzangen, in en buiten de voorlichting op het te moeilijke taalgebruik zijn daarom zeker verklaarbaar. Maar ondanks deze
kritiek blijft de onbegrijpelijkheid welig tieren.
Dit moet ons wel stimuleren over de oorzaken van onbegrijpelijk
taalgebruik na te denken. Laten we enkele oorzaken op een rijtje
zetten. Op de eerste plaats vinden we veel onbegrijpelijkheid

die

bewust bedoeld is: bij politici en beleidvoerders die zich in nevel
hullen (omdat een helder en duidelijk antwoord hun image bij bepaalde groepen zou kunnen beschadigen of de manoeuvreerruimte
onderhandelingen

zou kunnen beperken);

in hun

of in koopcontracten

met

kleine, doch venijnige lettertjes (een samenspannen van laag leesgemak en een laag leesbegrip). Ook reclameteksten zijn vaak pseudoinformatief, denk aan het gegoochel met termen en cijfers bij hifiadvertenties.

In de voorlichting moeten we de

onbegrijpelijkheid

mijns inziens echter niet op de eerste plaats hierin zoeken.
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De belangrijkste oorzaak in de voorlichting is niet zozeer de
onwil als wel de onwetendheid van de voorlichter, onwetendheid dan
vooral over het publiek dat bereikt zou moeten worden, met name over
de daar aanwezige voorkennis. Ik verwijs hier naar de discussie in
hoofdstuk 4 over de invloed van oneigenlijke doelgroepen (collega's,
superieuren, informatiebronnen), die de voorlichter kunnen afhouden
van een geschikte publieksoriëntatie. Hij is met zijn hoofd te weinig bij de eigenlijke ontvanger, en kent deze ook zo slecht, dat de
afstemming wel gevaar moet lopen. En ik verwijs naar hoofdstuk 6,
waar de betekenis van de voorkennis is behandeld, en het gevaar van
overschatting,

zowel van het niveau van voorkennis, als van de

sprong die gemaakt kan worden naar een hoger kennisniveau.
Zolang

dit mechanisme niet is verdwenen heeft het eigenlijk

geen zin te spreken over de derde mogelijkheid van onbegrijpelijk
taalgebruik: het niet op de hoogte zijn van de tekstuele kenmerken
die onbegrip in de hand zouden kunnen werken. Ik wil hieronder enkele van die kenmerken behandelen, maar kan niet genoeg benadrukken
dat kennis van de ontvanger aan begrijpelijk voorlichten vooraf moet
gaan. Het is niet zo dat op grond van een analyse van de taal alleen
het begrijpelijkheidsprobleem kan worden opgelost.

7.3.3

Onbegrijgelijke_taal^_de_drie_niveaus
Wat maakt taal moeilijk? Bij het beantwoorden van deze vraag

kunnen we drie niveaus onderscheiden:
- moeilijke woorden, de lexicale onbegrijpelijkheid;
- moeilijke zinnen, de syntactische

onbegrijpelijkheid;

- moeilijke alinea's.
Ik zal deze drie niveaus afzonderlijk bespreken.
Wanneer is een woord moeilijk? Het beslissende criterium lijkt
mij de vraag of een ontvanger al dan niet met de betekenis van het
woord vertrouwd is. De vertrouwdheid kan actief en passief zijn,
actief als de ontvanger het woord zelf in de betreffende betekenis
gebruikt, passief als hij het slechts als ontvanger kent.
Om een goed begrip van een tekst te bevorderen zouden we ons
dus moeten beperken tot woorden die, wederom in de betreffende be-
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tekenis, bij een gekozen publiek vertrouwd zijn, of in de tekst zelf
vertrouwd gemaakt kunnen worden. Natuurlijk is vertrouwdheid uiteindelijk niet het enige criterium. Dan zouden we namelijk ook allerlei
'informele woorden', woorden die typisch tot de spreektaal behoren,
mogen inlassen, hetgeen waarschijnlijk indruist tegen de normen en
verwachtingen van de meeste publieksleden, waardoor de acceptatie,
en dus indirect mogelijk weer het begrip, gevaar loopt.
Uiteindelijk moeten we dus wederom vanuit het publiek denken.
Maar de alertheid op het punt van moeilijke woorden kan toch ook
sterk vergroot worden als we een levendige voorstelling hebben van
het soort woorden dat 'verdacht' is. Er is al veel gewonnen als we
bij bepaalde woorden vraagtekens zetten, om vervolgens onze empathische vermogens in te schakelen om naar alternatieven te zoeken.
Misschien hebben we uit onderzoek tijdens de voorbereidingsfase
enig idee gekregen van de vertrouwdheid van de doelgroep met enkele
woorden; dit zal zich echter tot de kernbegrippen beperken. De vraag
blijft relevant: welke woorden moeten als 'verdacht' beschouwd worden en speciale aandacht ontvangen? Ik meen dat deze vraag beter te
beantwoorden is als we ons afvragen wat de bronnen van onduidelijke
taal zijn. Moeilijke woorden komen niet toevallig in de taal van de
voorlichter verzeild. Laten we daarvoor de ook taalkundig bijzondere positie van de voorlichter bezien.
De voorlichter fungeert namelijk vaak als een schakel tussen
'deskundigen' en 'leken', twee werelden die men met enig recht twee
taalgebieden

zou mogen noemen. In het taalgebied der deskundigen

hebben vele woorden een zeer specifieke betekenis; juist dit kenmerk
maakt ze waardevol als bouwsteen voor de kunde. Tegelijk is dit de
zwakte van deze woorden als ze

'naar buiten toe' gebruikt worden.

Zo duidelijk en precies ze in de kring van de deskundigen zijn, zo
vaag en onbegrijpelijk zijn ze buiten die kring. Er daarom in de
voorlichting volledig van afzien levert echter vaak problemen op.
De aangeboden informatie is zonder de sleutelwoorden moeilijk toegankelijk te maken. En mocht hij afstand willen doen van het woord,
het daarmee verbonden concept kan toch zelden zonder meer gemist
worden. Hoe valt goed voor te lichten over het weer zonder een begrip als 'depressie', hoe over de actuele economie zonder

'inflatie'?

Natuurlijk, niet altijd is de kloof tussen beide taalgebieden
zo problematisch. Waar een tandarts over gebitselementen spreekt,
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kan de voorlichting misschien even goed over tanden praten (hetgeen
niet altijd gebeurt). Maar vaak zal de voorlichter met de handen in
het haar blijven zitten. Echte vaktermen moeten, als ze onmisbaar
zijn, verklaard worden. Dit is echter niet zo gemakkelijk als wel
wordt gesuggereerd. Hoe moeten we bijvoorbeeld een weerkundige term
als

'depressie' vertalen? Vaak leidt zo'n poging tot nieuwe pro-

bleemwoorden

(een depressie is een gebied met

'lage luchtdruk').

Maar het zoeken naar meer alledaagse synoniemen betekent veelal het
accepteren van verlies

aan precisie. Zo is een depressie

geen

'slecht weer'. Er is soms veel achtergrondskennis nodig om één enkel
begrip adequaat te verduidelijken.
Het zal bovendien nodig zijn om in langere teksten of bij weer
nieuwe teksten over hetzelfde onderwerp dezelfde moeilijke vaktermen
opnieuw te verklaren. Wanneer mag men een term als vertrouwd bestempelen? Een moeilijke vraag, waar slechts onderzoek uitkomst brengt.
We

zouden

in de voorlichting een drietal verzamelingen van

moeilijke woorden kunnen onderscheiden, afkomstig van drie regio's
uit het taalgebied van de deskundigen:
-

wetenschappelijke woorden.

Griekse woorden;

Hieronder

vallen veel Latijnse

in de communicatiewetenschap,

en

behalve het woord

'communicatie' bijvoorbeeld: recipiënt, selectieve perceptie, innovator, empathie. Ook het Engels is goed vertegenwoordigd:
noise,

feedback,

fear-appeal. Vele wetenschappelijke woorden zijn vrij ab-

stract, en passen daardoor bij een bepaald d e n k p a t r o o n .
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- technische woorden. Hier zien we een toevloed van vooral Engelse
begrippen. In de voorlichting over viewdata door de P.T.T. noteerde
ik, behalve het woord

'viewdata': editing terminals, decoder, com-

puter, multichannel.
- juridisch-ambtelijke woorden. De ruime aanwezigheid van de overheid heeft geleid tot reeksen van begrippen die in wetten en rapporten een vaak nauw omschreven betekenis hebben meegekregen. Bij voorlichting

over

inspraakprocessen,

behalve het begrip

'inspraak':

streekplan, de actieve openbaarheid van een gemeente, planologische
kernbeslissingen.
De voorlichter moet bemiddelen tussen de (taal)wereld van specialisten en die van het publiek. Maar ook anderszins is hij vaak
een persoon van twee werelden, bepaald door zijn eigen sub-cultuur
en tegelijk werkzaam voor een andere. Hij heeft een hogere opleiding

236

dan gemiddeld en maakt daardoor eerder deel uit van de culturele
bovenlaag in de samenleving, degenen die weekbladen kopen en nonfictie boeken, die in de krant de moeilijkere pagina's lezen (economie, internationale politiek, cultuur e . d . ) . Hij is daardoor gewend

aan een taalgebruik van

'standgebonden karakter', of zoals

McCrimmon zegt, aan een 'class d i a l e c t ' .
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Daartoe behoren allerlei

begrippen die geleidelijk door onderwijs of zelfgekozen interesse
deel zijn gaan uitmaken van het vertrouwde vocabulaire, zonder dat
men daarvan zelf altijd bewust is, met andere woorden: men ervaart
deze woorden niet meer als specifiek voor de eigen categorie, zoals
een vis niet beseft dat hij in water zwemt. Denk aan woorden als
alternatief, structureel, potentieel, distantie, affaire, follow-up,
predicaat, e t c ,
in de

etc. Het is, denk ik, ook veel gemakkelijker zich

'eigen taal' uit te drukken. Slechts door zeer alert te zijn

is aan dit gevaar, dat de voorlichter continu bedreigt, te ontsnappen.
Voor de moeilijkheidsgraad van zinnen ( i . c

de zinsstructuur)

geldt waarschijnlijk, net als bij woorden, dat de (passieve of actieve) vertrouwdheid ermee doorslaggevend zal z i j n .

5 0 3

Ongebruike-

lijke zinsconstructies zijn moeilijker te begrijpen dan gebruikelijke. Hier zou een duidelijke vingerwijzing voor een bepaald zinsgebruik uit af te leiden zijn, ware het niet dat de theorie over
zinsconstructies nog in een ontwikkelingsstadium verkeert. Men kan
op vele manieren tegen een zin aankijken en wat nu de beste maat
voor de moeilijkheid van de zinsstructuur is, valt voorlopig nog
niet te zeggen. Bovendien: het onderzoek dat is verricht komt veelal
uit de Angelsaksische landen. Wat voor het Engels geldt, behoeft
niet zonder meer ook voor het Nederlands op te gaan.
Dat zinslengte op zichzelf geen directe relatie heeft met begrijpelijkheid is meerdere malen beweerd en door enkele onderzoekers
ook a a n g e t o o n d .
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Hoogstens kan men stellen dat langere zinnen va-

ker complexer van structuur zijn dan kortere en deze factor, zo veronderstelt men, heeft wèl een causale relatie met de begrijpelijkheid.

5 0 5

Maar waaruit bestaat dan die complexiteit? Ik wil een twee-

tal benaderingen noemen, die nog volop onderwerp van studie zijn,
maar in elk geval een poging vormen de 'echte' moeilijkheidsgraad
van zinnen te p e i l e n .

5 0 6
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De eerste benadering gaat ervan uit dat die onderdelen in een
zin die bij elkaar horen ook in eikaars nabijheid moeten voorkomen,
omdat de lezer anders voor een moeilijke opgave komt te staan: hij
moet het eerste onderdeel in zijn (korte-termijn) geheugen opslaan
totdat het, bij het opmerken van het tweede onderdeel, zijn

'bestem-

ming' krijgt. Hoe groter het gat tussen het eerste en tweede onderdeel, des te sterker wordt er een beroep gedaan op de opnamecapaciteit van het geheugen. Het geheel van beide bij elkaar passende
woorden en de woorden daartussen noemt men wel een tangconstructie,
met twee grijpers aan de b u i t e n z i j d e .
bijvoorbeeld
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Zo'n constructie vinden we

tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord

of

tussen de persoonsvorm en het voltooid deelwoord. Een voorbeeld van
het eerste:
agent

'... de weinig hoffelijke,

zelfs

enigszins brutale

...'. Een voorbeeld van het tweede: 'Dit jaar zijn er in ons

land door het slechte weer of door nog niet opgehelderde andere oorzaken nauwelijks één miljoen toeristen binnengestroomd'. Van Hauwermeiren heeft nog andere vormen van tangconstructies opgesomd en omschreven. Echter niet erg duidelijk,,zelfs niet voor l i n g u ï s t e n .
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De tweede benadering baseert zich op ideeën van de zgn. transformationele grammatica, waar de naam van Chomsky aan verbonden is.
Het idee is dat alle zinnen uiteindelijk herleid kunnen worden tot
simpele zinnetjes met een bepaald grondpatroon, de zgn. 'kernels'.

501

Hoe complexer de zin, uit des te meer kernels bestaat deze en des
te moeilijker is zo'n zin te begrijpen en te onthouden. Neem bijvoorbeeld een zin als: 'De waardering die hij voor haar gezang had
werd niet begrepen'. Deze is uiteen te leggen in drie kernels: zij
zong, hij waardeerde iets, er werd iets niet begrepen. Er bestaat
echter, ook onder deskundigen, slechts bij benadering overeenstemming over wat nu een kernei is. Complexe passages worden bijgevolg
zelden op dezelfde wijze tot kernels herleid. Er bestaat wel een
soort operationalisatie

in meer gebruikelijke grammaticale taal,

die door Coleman is gebruikt om ermee een leesbaarheidsformule te
construeren.
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Een zin kan moeilijk buiten zijn context geïsoleerd worden,
hij past in een bepaald verband. Ik heb al gewezen op de alinea als
een belangrijke bouwsteen voor een tekst. De alinea bepaalt in hoge
mate hoe een concrete zin er uit zal komen te zien. Er is per alinea
een zin nodig die het thema van die alinea aangeeft en een zin die
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de belangrijkste gedachte over dit thema bevat. Deze zinnen moeten
een prominente plaats in een alinea bezetten (vooraan of achteraan)
of anderszins opvallen, bijvoorbeeld door een contrasterende lengte
of vorm (een vraagzin, of een uitroep). Eventueel kunnen beide zinnen gecombineerd worden. De andere zinnen kunnen dienen om het thema uit te werken of te onderbouwen. Tenslotte kunnen zinnen gebruikt
worden om het verband met andere alinea's te verduidelijken. Kortom,
elke zin heeft in een alinea een bepaalde plaats en functie.
Een alinea is een tekst-in-miniatuur. Daarom is datgene wat
eerder over de opbouw van een tekst is gezegd ook hier geldig. Voor
de ordening van de zinnen is bijvoorbeeld erg belangrijk dat de verhouding tussen het vertrouwde, reeds gezegde, en het nieuwe zorgvuldig in acht wordt genomen en binnen de perken blijft. Het een moet
uit het ander volgen,

'luchtsprongetjes' moeten vermeden worden.

Een compacte schrijftrant met onvermijdelijke weglatingen lijkt voor
de lezer economisch en bespaart de voorlichter papier. Als echter
het verband tussen de zinnen niet als vanzelf duidelijk is, moet de
lezer dit verband als het ware reconstrueren, hetgeen verlies van
tijd en wellicht ook van begrip betekent. De nieuwe informatie moet
zorgvuldig verbonden worden met de aanwezige, des te zorgvuldiger
als op het betreffende thema weinig voorkennis aanwezig is.

7.4

Leesbaarheidsformules
In de vorige paragraaf hebben we ons de vraag gesteld hoe het

komt dat taal moeilijk te begrijpen is. Ik gaf enkele verklaringen
die kunnen leiden tot een inschatting van de begrijpelijkheid van
woorden, zinnen en alinea's. Het subjectieve werd daarbij geenszins
geschuwd. Ik richtte me eerder op theoretisch te funderen veronderstellingen dan op 'vaststaande relaties'. In deze paragraaf zal het
accent op empirisch onderzoek liggen, waarin gepoogd is het leesbaarheidsprobleem te objectiveren.
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7.4.1

De_constructie_yan_lees^
Kunnen we op een valide en betrouwbare wijze de leesbaarheid

van een tekst zodanig vaststellen dat daarover geen discussie meer
mogelijk is? Velen hebben gemeend dat dit tot de mogelijkheden behoort. Er is een lange traditie van leesbaarheidsonderzoek, met name
in de V . S . . Van Hauwermeiren heeft deze op een voortreffelijke wijze
opgetekend.
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In veel gevallen leidde het onderzoek tot zogenaamde

leesbaarheidsformules, waarin enkele voorspellende variabelen werden
samengevoegd.
Hoe gaat dergelijk onderzoek in zijn werk? Ik zal stap voor
stap de belangrijkste activiteiten van de formule-bouwers

nalopen.

5 1 2

a. Uitgangspunt is een reeks teksten die gesorteerd worden op hun
werkelijke begrijpelijkheid,

dit wil zeggen volgens het begrip dat

werd gerealiseerd. Zulks wordt gemeten met een begrijptest. Deze
kan o.a. bestaan uit het laten reproduceren van het

'belangrijkste'

uit de tekst, uit het laten beantwoorden van een aantal specifieke
vragen, of door toepassing van de zogenaamde

'cloze-procedure'.

De cloze-procedure is onder leesbaarheidsonderzoekers
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favoriet,

wellicht mede door de aantrekkelijke eenvoud. Men laat proefpersonen
een tekst

lezen waarin elk n-de woord

(bijvoorbeeld elk 5-de of

10-de) is weggelaten en waarbij de opengelaten ruimte constant blijft.
De proefpersoon moet nu trachten deze open plaatsen in te vullen.
Het percentage correcte invullingen is een indicatie van de mate
waarin de tekst begrepen is. Correct is het ingevulde woord dat precies met het oorspronkelijke overeenkomt. Eventueel kan men ook synoniemen goedkeuren. In de praktijk leiden beide procedures tot vergelijkbare u i t k o m s t e n .
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Er zijn algemene formules, bedoeld voor 'standaard tekstmateriaal' en voor een algemeen publiek, en er zijn specifieke formules,
bedoeld voor één soort teksten, bijvoorbeeld informatieve teksten,
en/of voor één soort lezer, bijvoorbeeld leerlingen uit het basisonderwijs. Daar moeten de gekozen criteriumteksten en de uitgenodigde proefpersonen natuurlijk bij aansluiten.
b. Vervolgens of tegelijk hiermee stelt de onderzoeker een lijst op
van linguïstische variabelen

die mogelijkerwijze

de leesbaarheid

van die tekst beïnvloeden. Veel van die variabelen zijn uit vroeger
onderzoek bekend, maar er duiken toch steeds weer nieuwe op. Soms
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wordt de keuze theoretisch gefundeerd; soms lijkt het erop dat de
keuze eerder intuïtief is en dat men 'maar eens wil zien wat eruit
komt'.
c. De gekozen variabelen worden vervolgens op hun meetbaarheid bekeken. Men gaat verder met die variabelen die op een betrouwbare w i j ze te meten zijn. Eventueel neemt men meerdere operationalisaties
mee in het onderzoek.
d. Dan berekent men de scores van elke variabele voor elke tekst.
e. Daarna onderzoekt men voor elke variabele het verband met de begrijpelijkheid. Men pleegt uit te gaan van een lineaire relatie.
f. Mogelijkerwijze laten zich enkele variabelen combineren in een
formule. Zij moeten daartoe een hoge voorspellende waarde bezitten
en tegelijk onderling zo onafhankelijk mogelijk zijn. De meest
voorspellende

combinatie

wordt gevonden via

regressieberekening.

Een leesbaarheidsformule is meestal een multiple regressievergelijking.
g. Tenslotte wordt in veel gevallen een interpretatieschaal opgesteld, zodat bij een willekeurige toepassing van de formule de uitslag iets zegt over het leesvaardigheidshiveau

dat nodig is om de

tekst goed te begrijpen. Is dit hoger dan dat van de doelgroep, dan
is herschrijven geboden. De interpretatieschalen zijn meestal geformuleerd in termen van algemeen opleidingsniveau.
In Nederland is een dergelijke procedure nog maar weinig gevolgd.

5 1 5

De bekendste en meest toegepaste formule is die van de

Amerikaan Flesch, veelal in een door Douma aan de Nederlandse taal
aangepaste versie. Deze aanpassing is zowel voor wat betreft het
uitgangspunt als de uitwerking zeer o m s t r e d e n .
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Van Hauwermeiren daarentegen heeft getracht, globaal volgens
de hierboven geschetste werkwijze, een formule van de grond af op
te b o u w e n .

5 1 7

Bevat de formule van Flesch een maat voor de lengte

van zinnen en van die van woorden, in de formules van Van Hauwermeiren (hij heeft er inderdaad meerdere gemaakt) komen ook variabelen
voor als het aantal woorden in tangconstructies of het aantal lettergrepen per T-eenheid (dit is een betere definitie van een 'zin',
die niet de typografische grenzen als maat gebruikt, van hoofdletter
tot punt, maar grenzen die grammaticaal beter te verdedigen zijn).
Ten opzichte van de Flesch-Douma formule zijn de formules van Van
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Hauwermeiren heel wat beter gefundeerd. Er zijn echter toch enkele
problemen

5 1 8

:

- Van Hauwermeiren heeft zich beperkt tot een specifiek soort teksten dat hij omschrijft als 'informatief' of - elders - als 'populariserend informatief'. Het is niet direct duidelijk of alle voorlichtingsteksten daaronder vallen, en welke dan wel en niet.
- De proefpersonen bestonden uit leerlingen van een middelbare
school die maar voor een beperkt deel van het publiek representatief
zijn.
- In de praktijk blijkt de handleiding die Van Hauwermeiren geeft
niet helemaal duidelijk, zowel niet voor het berekenen van het aantal woorden binnen een tangconstructie, als voor het aantal lettergrepen

in een T-eenheid. Verschillende toepassers komen tot ver-

schillende resultaten.
- De interpretatieschaal ontbreekt nog. Zo kunnen we teksten onderling vergelijken, maar bezitten we geen criterium of een bepaalde
tekst voor ons publiek nu te moeilijk is of niet.
Daarnaast

geldt voor Van Hauwermeiren's

formule wat voor de

meeste formules geldt. Een aantal van deze algemene bezwaren zal ik
in de volgende subparagraaf opsommen. De conclusie wil ik al wel
verklappen: aan leesbaarheidsformules, volgens bovenstaande procedure geconstrueerd,

kleven zoveel bezwaren, dat we ze moeilijk als

de maatstaf par excellence kunnen beschouwen. Toch zijn ze niet onbruikbaar. Tussen de alternatieven, die ook hun bezwaren kennen,
hebben ze een eigen plaats. Ik kom daarop terug.

7.4.2

KEiEiêl5_2B_§®_f2S? u iÊ s
'Het toepassen van leesbaarheidsformules geeft voldoening. Het

stelt de journalist in staat de begrijpelijkheid van een tekst te
bepalen...', zo schrijft Vermeulen in zijn handboek betreffende het
tijdschrift.
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Over de eerste zin van dit citaat wil ik niet twis-

ten. Bij de tweede zet ik echter een vraagteken. De redenen daarvoor
zijn de volgende:
a. Het is niet altijd duidelijk wat nu precies de begrijptesten meten. Daarmee wordt de hoeksteen van het formule-bouwwerk weggehaald.
Een theorie over het begrijpen van teksten bestaat nog nauwelijks
en de gebruikte testen zijn daarom

arbitrair.

520

242

Zo kan men bij de cloze-procedure wel aanvoelen dat deze iets
met begrijpelijkheid te maken heeft, maar wat precies is onzeker.
De cloze-procedure beperkt zich in principe niet tot de begrijpelijkheid van een bepaald tekstniveau, tot enkel woorden en zinnen;
de hele tekst doet in feite mee. Dit wordt een groot voordeel genoemd. Maar veel ontbrekende woorden zijn toch binnen een beperkte
woordgroep te voorspellen, dus zonder enig begrip van een wijdere
context. Bij dit voorspellen speelt de taalkennis en de taalvaardigheid een grote rol. Wie hierin een voorsprong heeft zal alle teksten
volgens de cloze-procedure beter

'begrijpen'. Het is de vraag of

hiermee niet een sterk verstorende variabele binnentreedt. Bovendien
is onzeker of het kunnen invullen van een woord niet evenzeer met
een oppervlakkige vertrouwdheid met het onderwerp, dan met echt begrip te maken h e e f t .

5 2 1

Als er specifieke vragen gesteld worden rijst

onvermijdelijk

het probleem: welke wel en welke niet? Een duidelijke theorie hieromtrent is helaas niet aanwezig. Men kan vragen naar woorden, naar
passages of naar meer verscholen of algemene tekstelementen. Het
grote gevaar bestaat daarin dat men slechts of bij voorkeur datgene
bevraagt dat relatief gemakkelijk en eenduidig te bevragen is, een
gevaar dat ook de schoolmeester welbekend zal zijn. Maar er zijn
meer problemen. Met het stellen van de vraag presenteert men tegelijk een nieuw brokje tekst, met zijn eigen kenmerken van begrijpelijkheid, die niet voor ieder even acceptabel zijn. Tenslotte: het
invullen van een vragenlijst zet een proces van gedwongen reflectie
op gang, waardoor de resultaten van de begrijptest maar ten dele
vergelijkbaar zijn met het 'natuurlijke leerproces'.
Looijmans en Palm gaan zover te zeggen dat zelfs het ontwikkelen van een maat voor tekstbegrip prematuur is, omdat het theoretische fundament daarvoor nog o n t b r e e k t .
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Ook wie niet zo ver wil

gaan moet inzien dat hier een serieus probleem ligt.
b. De gekozen variabelen, die mee mogen dingen naar een plaats in
de formule, moeten meetbaar gemaakt kunnen worden. Dit is een uiterst redelijk criterium, vanuit formule-oogpunt gezien, maar we
moeten wel bedenken dat daarmee vele op zich plausibele

oorzaken

van onbegrijpelijkheid onder de tafel verdwijnen. Denk bijvoorbeeld
aan de opbouw van de tekst als geheel en van de alinea's. Ieder is
ervan overtuigd dat een rammelende opbouw de begrijpelijkheid nade-
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lig kan beïnvloeden, maar niemand kan waarschijnlijk deze variabele
exact meetbaar m a k e n .

5 2 3

Dit geldt evenzeer voor de inhoud, terwijl

deze ontegenzeggelijk van grote invloed is. Zo lezen boeren een
tekst over landbouwpolitiek met meer begrip dan een verslag van de
laatste Biënnale te Venetië. Situationele predisposities, zoals de
informatieve behoefte en de voorkennis, worden door de formule-bouwers genegeerd en krijgen daardoor minder aandacht dan ze verdienen.
De formule moet zich wel beperken tot de formele

tekstkenmerken.

Een ernstig gemis.
Klare, een van de pioniers op het gebied van leesbaarheidsonderzoek, heeft zich in een kritisch artikel welbewust getoond van
de relatie tussen inhoud en predisposities. Op grond van de relatie
tussen begrip en voorkennis, respectievelijk informatieve behoefte,
moet de voorspellende waarde van de formules worden

gerelativeerd.
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'Several colleagues and I ... found that where knowledge of content
is very high before reading, the effect of improved readability may
be washed o u t ' .

5 2 5

En:

'Again, it may be obvious to say that com-

prehension of a more interesting passage will not be affected as
much by readability as comprehension of a less interesting passage.
Or to say, as my colleagues and I found, that content preferences
can override readability d i f f e r e n c e s ' .
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c. De formule-bouwer betrekt die elementen in zijn formule die hoog
correleren met de begrijptest-scores. Het vervelende is echter dat
hij niet weet of deze correlatie van oorzakelijke dan wel enkel van
statistische aard is. Volgens Selzer mag men niet op het eerste vertrouwen: 'Like thermometers, readability formulas measure, not cause'.

5 2 7

En evenmin als het veel zin heeft de thermometer te verhit-

ten om het warm te krijgen, zou het zin hebben om bijvoorbeeld lange woorden en zinnen door korte te vervangen. Bijvoorbeeld de lengte van de zin is nauwelijks meer dan een symptoom voor de achterliggende, 'werkelijke' oorzaak, de zinsconstructie, die echter door
de formule niet aangeduid wordt.
Als de formule een te lage score aangeeft, gezien de opleidingsgraad van de doelgroep, weet de schrijver dat hij iets aan zijn
tekst moet veranderen, maar nog niet wat. De formule geeft met andere woorden geen

'opbouwende kritiek'. Het heeft er minstens de

schijn van dat een maat als 'het aantal woorden in tangconstructies'
iets dichter bij de oorzaken van onduidelijkheid zit dan de lengte
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van de zin. Misschien dat dus in potentie wèl een minder

'symptoma-

tische formule' tot de mogelijkheden behoort.
d. Bij

de bekendste interpretatieschalen is het

opleidingsniveau

het kenmerk waarop het publiek gesegmenteerd wordt. In de meeste
gevallen is dit een zinvol onderscheid, maar niet in alle gevallen
is dit onderscheid voldoende. De formule die voor een algemeen publiek gemaakt is, kan nu eenmaal geen rekening houden met specifieke
communicatieve

situaties. Een tekst over de Gereformeerde

synode

zou volgens de interpretatieschaal even begrijpelijk zijn voor een
trouwe gereformeerde als voor een verstokte atheïst, mits hun opleidingsniveau maar hetzelfde is. Dat lijkt vrijwel uitgesloten. In
al die situaties waarin van een bijzondere relatie tussen zender,
boodschap en publiek sprake is kan een algemene formule dus eigenlijk niet gebruikt worden.
In vele voorlichtingsacties doelt men op een speciaal publiek
met speciale kenmerken, vrouwen, jeugdigen, bepaalde beroepsgroepen,
etc. Dan is het toepassen van een algemene leesbaarheidsformule dus
eigenlijk af te raden. Volgens Jansen en Woudstra, die daarin Van
Hauwermeiren
daarom

volgen,

hebben

algemene

' een geringe gebruikswaarde'.

leesbaarheidsformules
'Minder algemene

mede

formules

hebben daarentegen het bezwaar dat de investering die nodig is om
ze te ontwikkelen, nauwelijks meer l o o n t ' .

5 2 8

e. Tenslotte kunnen we ons afvragen of de formules, gesteld dat aan
vele van bovenstaande bezwaren zou kunnen worden tegemoetgekomen,
iets toevoegen aan wat een voorlichter met zijn eigen subjectieve
oordeel over de begrijpelijkheid van zijn teksten kan vertellen.
Uit onderzoek is bekend dat 'deskundigen' in veel gevallen de uitkomst van de leesbaarheidsformules goed kunnen v o o r s p e l l e n .
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Ook

Van Hauwermeiren stelt dat (algemene) formules weinig meer doen 'dan
onze verwachtingen aangaande de leesbaarheid van teksten bevestigen
en k w a n t i f i c e r e n ' .
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Bij een goed opgeleide voorlichter zou men op

een redelijke inschatting mogen rekenen, al maakt het waarschijnlijk verschil uit of de eigen teksten of de teksten van een ander
beoordeeld worden. Merkwaardig genoeg bestaat er, naar mij bekend
is,

geen onderzoek dat de waarden van de eigen schatting van de

leesbaarheid vergelijkt met meer 'objectieve' maatstaven.
Bezwaren zijn er dus voldoende, maar de plus-punten mogen daarom nog niet verzwegen worden. Een belangrijk voordeel van de formu-
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les is de volstrekte neutraliteit ervan, in die zin dat de teksten
die worden voorgelegd zonder enige vooringenomenheid gewogen worden.
Zijn ze dan te licht bevonden, dan gaat de onderzoeker vrij uit.
Dit voordeel is zeker van belang als we pogen bestaande teksten te
bekritiseren, en de schrijvers aanklagen die voor die teksten verantwoordelijk zijn. Als een kritisch instrument zou ik de formules
om die reden niet graag missen.
Maar wat ervan te zeggen als de voorlichter ze zelf hanteert?
Dan spreekt in ieder geval in het voordeel van de (meeste) formules
dat de toepassing weinig tijd vergt. Daarom zijn ze geschikt als
een eerste check, wanneer vele teksten tegelijk op leesbaarheid bezien moeten worden of wanneer week-in-week-uit voorlichtingsteksten
de deur uitgaan, met het gevaar van insluipende routine en dat er
in een taal geschreven wordt die het dichtst 'bij de hand' ligt, de
eigen taal, die echter voor het publiek vaak te moeilijk is. Als
dan blijkt dat de leesbaarheid van een tekst te laag is kan deze
tekst alsnog beter bekeken worden. De drukbezette voorlichter kan
zo'n eerste selectie met behulp van de formule ook aan anderen overlaten. De toepassing vergt weinig speciale deskundigheid.
Overigens zou het nuttig zijn te inventariseren waar en hoe in
de praktijk leesbaarheidsformules gebruikt worden, wat de praktische
waarde in de ogen van de voorlichter is. En of ze gebruikt worden.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat we over de formules meer bladzijden schrijven dan we met de formules toetsen.

7.4.3

Alternatieven
Kritiek geven is gemakkelijk, zult u terecht zeggen, maar wat

zijn de alternatieven?

Ik zie drie andere mogelijkheden om de be-

grijpelijkheid te verhogen, die ik in volgorde van opklimmende relevantie zal behandelen.
7.4.3.1

De aanbevelingen van schrijfmeesters

In het Nederlands en zeker in het Engels bestaan er talloze
boeken waarin met aanwijzingen en suggesties gestrooid wordt over
het schrijven van leesbare t e k s t e n .

6 3 1

De nadruk ligt daarbij wat
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minder op de ontvanger en wat meer op de tekst. Een tekst is dan
voor alles een produkt van het manipuleren met taal. Vaak worden de
criteria ontleend aan een bepaald genre, het journalistieke bericht,
het commentaar, de verkoopbrief, etc. Niet zelden is de eigen ervaring van de auteurs van deze boeken een belangrijke bron van kennis
en inspiratie. 0e

'schrijfmeesters' kennen het ambacht terdege en

tot in finesses. Daar mag de leerling van meeprofiteren. Soms zijn
de adviezen echter ook (mede) op onderzoek gebaseerd.
De nadelen van een dergelijke benadering zijn evident: een grote kans op subjectiviteit (al stemmen de schrijfadviezen toch vaak
wonderwel met elkaar overeen) en een al te rigide vasthouden aan de
wetten van het genre, die lang niet altijd aan de ontvanger zijn
getoetst, en vaak in het geheel niet ter discussie worden gesteld.
Wie, zoals ik, gelooft in de situationaliteit van dé meeste voorlichtingsacties, moet wel een zekere argwaan koesteren tegen de regels die ons worden voorgehouden.
Dit moet ons echter de ogen niet sluiten voor enkele markante
voordelen. Een belangrijk voordeel is de genuanceerde, concrete aanpak, waardoor de gevoeligheid van de aspirant-schrijver ten aanzien
van legio aspecten wordt verhoogd. Door de vele voorbeelden leert
hij het goede van het slechte te onderscheiden, voorbeelden die
dicht aansluiten bij de in de praktijk te formuleren teksten. Dat
schrijven een ambacht is waar het Fingerspitzengefühl en de aandacht
voor het detail beslissend zijn voor een sprekend en begrijpelijk
produkt, wordt aldus volkomen waargemaakt.

'... Writing is an art

and not a science', zo schrijft ook Klare t e r e c h t .

5 3 2

Naast alle

bestaande op onderzoek gebaseerde benaderingen blijven dergelijke
boeken mijns inziens dan ook hun waarde behouden. Zij vergroten het
repertoire aan stylistische technieken.
7.4.3.2

De methode Langer

Langer, Schultz von Thun en Tausch hebben geprobeerd een soort
middenweg

te vinden tussen de beperkte, empiricistische

van de leesbaarheidsformules

traditie

en de intuïtieve benadering van de

schrijfmeesters. Zij presenteren ons een beoordelingsschema voor
informatieve teksten dat elke schrijver, na een kort trainingsprogramma doorlopen te hebben, moet kunnen h a n t e r e n .

5 3 3
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De drie auteurs gingen als volgt te werk. Eerst zorgden ze voor
een aantal teksten van uiteenlopende aard, van belang voor een algemeen publiek. Deze teksten werden vervolgens door een groep medewerkers voor kinderen uit de laagste klassen van het basisonderwijs
herschreven. De resultaten daarvan liepen vrij sterk uiteen. Dan'
werd

aan een andere groep medewerkenden gevraagd deze geschreven

teksten

te beoordelen op een door deskundigen vervaardigde

lijst

van tekstkenmerken. Via factoranalyse werd deze lijst teruggebracht
tot

uiteindelijk

vier hoofddimensies: eenvoud,

opbouw/ordening,

beknoptheid/kernachtigheid en de mate van extra stimulans (voor een
beschrijving van deze categorieën zie schema 7 - 1 ) . Daarna werden
teksten, met verschillende kwaliteiten op deze vier dimensies, voorgelegd aan proefpersonen (schoolleerlingen, later ook aan volwassenen), waarna met gerichte vragen het begrip gemeten werd.
De belangrijkste dimensie voor het verkrijgen van een begrijpelijke tekst blijkt de eenvoud te zijn. Van aanzienlijke betekenis
is ook de opbouw/ordening, vooral bij teksten die niet als vanzelf
vanuit

de inhoud een duidelijke structuur meekrijgen. Wat minder

beslissend, maar in betekenis vaak onderschat is de dimensie beknoptheid/kernachtigheid . Is het zo dat bij de vorige dimensies een hogere score ook een beter begrip met zich meebrengt, hier ligt het
optimum meer in het midden, dat wil zeggen dat noch een zeer hoge,
noch een lage informatiedichtheid gewenst is (denk weer aan de doseringsproblematiek uit hoofdstuk 6 . 4 ) . De laatste dimensie van de
extra stimulans blijkt begripsbevorderend, tenminste als de opbouw/
ordening

aan de eisen voldoet.

'Bei ungegliederten,

ungeordneten

Texten trug sie jedoch noch zur Verwirrung des Lesers bei'. Bovendien: 'Hat ein Text reinen Mitteilungscharakter, so ist zusätzliche
Stimulanz zumindest u n g e w ö h n l i c h ' .
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De handleiding voor het gebruik van de vier dimensies ziet er
als volgt uit. Een aantal aanstaande beoordelaars doorloopt een door
Langer e.a. op schrift gesteld trainingsprogramma.
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Zodoende raken

zij attent op de begripsbevorderende kenmerken van een tekst ('Sensibilisierung'). Daarna zijn zij in staat een nieuwe tekst aan te
pakken en te beoordelen. De gemiddelde beoordeling van ongeveer vijf
beoordelaars geldt als voldoende betrouwbaar. Langer e.a. nodigen
de lezer ook uit om, na het trainingsprogramma over het beoordelen
van teksten, verder te gaan met het gericht verbeteren van teksten
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(het

'optimaliseren' op de vier d i m e n s i e s ) .

dit totale trainingsprogramma

5 3 6

De resultaten van

zijn volgens hun onderzoek gunstiger

dan die welke men kan verwachten met de traditionele verzameling
van praktische s c h r i j f t i p s .
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Hoe verhoudt zich deze aanpak van Langer e.a. tot die van het
leesbaarheidsonderzoek uit de vorige sub-paragraaf? Ten aanzien van
de toetssteen, het meten van het begrip, is geen vooruitgang geboekt.
Ook bij Langer e.a. weet men niet wat 'begrijpen' nu eigenlijk inhoudt. Gelijk is ook de beperking tot niet-inhoudelijke aspecten.
Een belangrijk verschil is echter de ruil van de objectieve maatstaf
(de formule) voor een intersubjectief oordeel. Hierdoor kunnen ook
de moeilijk meetbare tekstkenmerken, zoals de opbouw of de beknoptheid, hun plaats in de methode v e r w e r v e n .
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Bovendien wordt aldus

de kans veel geringer dat men met symptomen in plaats van met oorzaken te doen heeft. De oorspronkelijke lijst van kenmerken is samengesteld op grond van het vermoeden van een 'echte' relatie; ér
was geen compromis nodig in verband met de meetbaarheid.
De toepassing van de methode van Langer kost meer moeite omdat
in beginsel een intersubjectief oordeel nodig is, dus meer dan één
beoordelaar. Daar staat tegenover dat er een gericht advies uit rolt.
Als het aan de leesbaarheid schort dan betreft dit één of meerdere
dimensies van de vier, die bijgevolg bij het herschrijven speciale
aandacht krijgt. De schrijver weet in grote trekken waaraan hij moet
werken- De gerichte training hiervoor versterkt de indruk dat de
ä

methode van Langer 'handen en voeten' heeft.
Een probleem blijft de verhouding tussen de tekst en de doelgroep. Langer e.a. schakelen alle publieksgroepen gelijk. Gemakkelijk te begrijpen betekent voor hen 'leicht verständlich für weitgehend alle Leserkreise, also sowohl für Akademiker als für Volksschüler und alle andere G r u p p e n ' .
'Breitbandtexte',

waartoe
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Zij beperken zich tot zogenaamde

zij bijvoorbeeld

gebruiksaanwijzingen,

algemene bekendmakingen en kranten rekenen.
Deze beperking strookt niet erg met de 'categoriale massacommunicatie', die ik als uitgangspunt genomen heb. Toch hebben deze
breedbandteksten wel hun plaats, alleen hoe groot deze is lijken
Langer e.a. misschien wat te overschatten. Het is voor mij bijvoorbeeld de vraag of in de krant, een medium dat zijzelf als voorbeeld
geven, het economisch nieuws dusdanig te formuleren is, dat zowel
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Schema 7-1: Beschrijving van de vier categorieën van Langer e.a.
(1974)
EENVOUD

GECOMPLICEERDHEID

eenvoudige beschrijving

gecompliceerde beschrijving

korte, eenvoudige zinnen

lange, ingewikkelde zinnen

gangbare woorden

ongebruikelijke woorden

vaktaal verklaard

vaktaal niet verklaard

concreet

abstract

aans chouwelijk

niet aanschouwelijk

OPBOUW/ORDENING

ONOVERZICHTELIJK/ONSAMENHANGEND

onderverdeeld

niet onderverdeeld

logische volgorde

onsamenhangend, verwarrend

overzichtelijk

onoverz i chtelijk

essentiële en niet essentiële

essentiële en niet essentiële

zaken goed onderscheiden

zaken slecht onderscheiden

rode draad blijft zichtbaar

men verliest vaak rode draad

het één volgt goed uit het ander

alles loopt door elkaar

BEKNOPTHEID/KERNACHTIGHEID

OMSLACHTIGHEID

te kort

te lang

tot het essentiële beperkt

veel onbelangrijke informatie

gecomprimeerd

breedsprakig

op 't leerdoel gericht

afdwalend

beknopt

uitvoerig

elk woord is noodzakelijk

veel had men weg kunnen laten

EXTRA

GEEN EXTRA

STIMULANS

STIMULANS

inspirerend

nuchter

interessant

kleurloos

vol afwisseling

gelijkblijvend neutraal

persoonlijk

onpers oonlijk
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academici

als scholieren uit het basisonderwijs

het een begrijpelijke

('Volksschüler')

en tegelijk bruikbare, informatieve tekst

vinden. In de praktijk kiest de journalist voor één tekst, die echter zelden voor scholieren geschikt lijkt; de economische pagina is
zeker niet de toegankelijkste. De journalist schrijft dus, gewild
of niet, een Schmalbandtext' en geen 'Breitbandtext'. Zou hij dat
1

laatste doen, dan zou hij de gebruikelijke lezers waarschijnlijk
tegen zich innemen omdat bij gelijke ruimte ernstig in het thematische materiaal gesnoeid zal moeten worden, om althans het begrip
bij

de niet-ingewijde

scholier

op redelijk niveau te

houden.

5 4 0

Breedbandteksten zijn bij deze en dergelijke rubrieken slechts theoretisch denkbaar.
Met name de dimensie beknoptheid/kernachtigheid lijkt mij moeilijk als een constante te beschouwen voor uiteenlopende publiekssegmenten. Wat voor de academicus, op grond van zijn voorkennis en
leesvaardigheid,

een geschikte informatiedichtheid is, zal noodza-

kelijk voor de zesde-klasser uit de basisschool problematisch zijn.
Omgekeerd zullen academici niet staan te springen om de wijdlopigheid die, bij eenzelfde inhoud, noodzakelijk is om de scholier te
bedienen. Op wie zich dan te richten? Hieraan gaan Langer e.a. ten
onrechte v o o r b i j .

54 1

Flesch stelt een interpretatieschaal op om aan een dergelijk
verschil tegemoet te komen. Ik zou verder willen gaan en de predisposities erbij willen betrekken. De vraag is nu of de methode van
Langer niet toegepast kan worden in de categoriale voorlichting,
maar dan gelet op deze predisposities, zodat bij de waardering van
een tekst op de vier dimensies steeds de ontvanger meespeelt. Zo
zal voorkennis zich verhouden tot de dimensies eenvoud en beknoptheid/kernachtigheid en informatieve behoefte tot de dimensie extra
stimulans. Deze relaties kwamen al eerder aan de orde. Ik denk dat
dit in principe zeker wel mogelijk is, al veronderstelt dit een hoge
mate aan empathie of onderzoek in de voorbereidingsfase. Zijn deze
voorwaarden niet optimaal vervuld dan lijkt het eens te meer tijd
om te zien naar het derde alternatief: pretesten.
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7.4.3.3

Pretesten

De beste manier om het begrip van een tekst te voorspellen en
om aanwijzingen te verkrijgen over mogelijke verbeteringen is waarschijnlijk het afnemen van een pretest. De nadelen zijn dat de meting wellicht minder verantwoord is dan bij de vorige twee methodes:
er is immers meestal maar weinig tijd beschikbaar. De betrouwbaarheid is dus zeker niet grandioos. Het grote voordeel boven alle genoemde benaderingen is echter dat er:
- ook gekeken kan worden naar de inhoud als een begripsbevorderend
of -belemmerend element, o.a. mede afhankelijk van de bij de doelgroep aanwezige informatieve behoefte en voorkennis. Bij een groep
middelbare scholieren kan men nu eenmaal beter terecht met een tekst
over de huidige popcultuur dan over belastingsperikelen. Dit zal
uit een pretest duidelijk blijken.
- een genuanceerder beeld kan ontstaan over welke tekstonderdelen
wél of niet begrepen worden, waardoor de revisie ook aanzienlijk
gerichter, veel meer nog dan bij Langer, kan plaatsvinden. Dit beeld
is bovendien veel realistischer, omdat het niet van achter het bureau is geconstrueerd, maar in confrontatie met de ontvanger. Zowel
de leesbaarheidsformules als de methode van Langer vormen afleidingen van het werkelijke begrip. Hier wordt begrip rechtstreeks en
bij de juiste groep gemeten, al laat het instrument dan meer te wensen over.
Zoals uit het werkplan blijkt, heb ik pretesten ondergebracht
bij de

'tweede revisie'. De leesbaarheidsformules, de tips van de

schrijfmeesters en de methode van Langer horen onder de 'eerste revisie' (en zijn bovendien van nut, vooral dan de tips en de dimensies van Langer, bij het uitschrijven). Ik geef er dus de voorkeur
aan deze methoden niet als een of-of keuze te behandelen. Daar is
ook geen enkele reden toe. De aanwijzingen van de schrijfmeesters
laten zich bijvoorbeeld zeer wel met de toepassing van de formules
of de methode van Langer combineren. Pretesten biedt dan een volgende aanvullende mogelijkheid. Op grond van de eerste revisie-mogelijkheden schaaft de voorlichter de tekst zo goed mogelijk bij,
waarna de proef op de som genomen wordt, met de kans op een tweede
correctie.
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Over de verschillende methoden van pretesten zal ik in hoofdstuk 8 verder uitwijden. Ik beschouw pretesten als een van de meest
vruchtbare

activiteiten die een voorlichter kan ondernemen, mits

dit met voldoende overleg gebeurt. Ik gaf al enkele voordelen die
deze waardering ondersteunen. Een ander voordeel: door zelf te pretesten ontmoet de voorlichter zijn lezersgroep, hetgeen weer een
gunstige invloed op de empathie heeft.

7.5

De factor creativiteit
Eerder (in 3.5) stelde ik bij de factor creativiteit twee the-

ma's aan de orde: het onderscheid tussen de creatieve en de rationele instelling en de uitsplitsing in denk- en actie-creativiteit.
Ik beloofde toen hierop terug te komen, door illustraties en voorbeelden te geven uit de schriftelijke voorlichting.
Ik wil me de vraag stellen, hoe creativiteit in concrete zin
een plaats moet krijgen in de fases van ontwerp tot en met eerste
revisie. Een aanwijzing vinden we bij het opmerkelijke schrijfmodel
van Tichy, dat vier fases bevat: plan-write-cool-revise.
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Het b i j -

zondere zit natuurlijk in de derde fase. Waarom is deze afkoelingsperiode zo noodzakelijk, dat zij een verplicht onderdeel van het
schrijfproces moet zijn en in het basis-model een plaats moet krijgen?
De reden is dat de twee belendende fases onderling om een geheel verschillende psychologische instelling vragen. In de woorden
van hoofdstuk 3: het uitschrijven geschiedt, of hoort te geschieden,
vanuit een creatieve instelling, de revisie, tenminste in eerste
instantie, vanuit een rationele instelling. Beide instellingen zijn
in meerdere opzichten eikaars tegenpolen. We moeten ze dus zoveel
mogelijk in de tijd scheiden en bovendien een overgangsperiode in
acht nemen. In andere bewoordingen zegt Tichy hierover hetzelfde.
De eerste revisie komt pas goed tot zijn recht als er een

'afstand'

is geschapen ten opzichte van de tekst en dit is slechts mogelijk
als de creatieve instelling, behorende bij het uitschrijven, verlaten is. Tichy:

'... he is too close to creation to view the result

objectively. He is too likely to confuse what is in his mind with
what is on the p a p e r ' .

5 4 3

Tichy zegt bovendien dat het creatieve
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proces gepaard

gaat met gevoelens van welbevinden. Men koestert

zich - tijdelijk -in zichzelf toegesproken, welverdiende lof. Dit
is niet het moment om het geesteskind aan een, als het moet, genadeloos kritisch onderzoek te onderwerpen.
Ook voor het uitschrijven is het mengen van beide instellingen
ongelukkig. Bijvoorbeeld is het niet verstandig om, na een alinea
geschreven te hebben, terug te lezen om te zien of alles wel naar
genoegen is geformuleerd. Al snel is men dan geneigd om op het oog
gebrekkige passages te analyseren op hun tekorten en verbeteringen
aan te brengen. Ook deze verbeteringen worden vaak weer kritisch,
argwanend bezien. Kortom, de schrijver glijdt langzaam van een creatieve instelling naar een rationele, afstandelijke instelling. Dit
komt hem duur te staan als hij verder wil schrijven aan een nieuwe
alinea. Hij is niet meer 'in the mood', de woorden en zinnen vloeien niet meer uit de pen. Pas na enig getob komt de produktie weer
op gang. Als deze regels wederom niet als optimaal worden ervaren,
herhaalt zich het proces.
Zie hier in de kiem de onder aspirant-voorlichters wijd verbreide weerzin tegen het schrijven als activiteit, die kan uitgroeien
tot een ware scripto-fobie. Begrijpelijk, want een dergelijke werkwijze kost door het constante en geforceerde switchen tussen beide
instellingen veel energie en meestal ook veel tijd. Bovendien is
het resultaat zelden uitstekend en voelt men ook niet de voldoening
die past bij een afgeronde creatieve prestatie.
Volgen we het schrijfproces verder, in omgekeerde

richting.

Het vrije, creatieve uitschrijven is mogelijk bij de gratie van een
uitgewogen ontwerp. Zo niet, dan moet de aandacht teveel verdeeld
worden over het structureren en het formuleren van de boodschap,
ten koste van beide. Het maken van een goed ontwerp kent in de regel
twee momenten: a. het bedenken van een mogelijke opbouw en b. het
toetsen van de alternatieven aan de eerder gemaakte afspraken in de
voorbereidingsfase, het toetsen of de thema's in evenredigheid met
hun belang, gezien de doelstelling en de doelgroep, aanwezig zijn
en of de ordening didactisch verdedigbaar is. Bovendien vraagt de
verkozen opzet om enige uitwerking, zodat het ontwerp ons duidelijk
voor ogen komt te staan. Het bedenken geschiedt dus vanuit een creatieve instelling, het toetsen en uitwerken vanuit een rationele.
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Vatten we bovenstaande samen dan zien we een heen-en-weer gaande beweging van het creatieve naar het planmatige, rationele; de
weergave hiervan vindt men in schema 7-2. De voorbereidingsfase is
geëindigd met een explicitering en laatste controle op de genomen
beslissingen, een bij uitstek planmatig gebeuren vanuit een rationele instelling. Het eindpunt is wederom creatief, omdat de bij de
eerste revisie ontdekte manco's een nieuwe schrijfronde inluiden,
zeker als deze manco's van enig gewicht zijn, als er bijvoorbeeld
hele alinea's herschreven dienen te worden.

Schema 7-2: De creatieve en rationele instelling in het schrijfproces

Fase

Creatief

Rationeel

Het overzicht van
gemaakte afsprakei
Het ontwerp
Het uitschrijven
De eerste revisie

Zoals gezegd komt het creatieve moment het beste tot zijn recht
als dit in de tijd gescheiden wordt van het rationele. Daarnaast
zijn er nog andere condities te formuleren die de creativiteit kunnen bevorderen. Ik noem de rustige werkomgeving, waarin de schrijver
niet gestoord wordt, of de tijdsplanning. Creativiteit gedijdt waarschijnlijk beter op de gunstige, meer produktieve dagdelen en als
er aan één stuk door gewerkt kan worden, in plaats van in versnipperde p e r i o d e n .

5 4 4

Ook het direct en geordend voorhanden zijn van

al het bronnenmateriaal - waar men zich overigens bij het uitschrijven niet direct door moet laten leiden - lijkt een factor ten gunste
van de creativiteit. Aldus wordt voorkomen dat het creatieve proces
onderbroken moet worden door uitvoerige snuffelpartijen, die energie kosten. En energie is, ook hier, schaars.
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In hoofdstuk 3 onderstreepte ik de eigen-aardige betekenis van
de actie-creativiteit, de creativiteit die tijdens de communicatieve
activiteit opwelt, of dit nu in een gesprek is of bij het schrijven
van een tekst. Ik wil dit aan de hand van enkele illustraties uit
de schriftelijke voorlichting verduidelijken.
Ik stelde in hoofdstuk 3 dat actie-creativiteit het werkplan
op twee manieren kan beïnvloeden, of - als u wilt - aantasten. Op
de eerste plaats kan al doende een ander idee voor het ontwerp worden geboren, of zelfs voor de themakeuze of benadering. Op de tweede plaats kan het communiceren een functie vervullen juist ter wille
van een ontwerp of benadering. Beide mogelijkheden bespreek ik hieronder .
Wie nogal verrukt is van een planmatige aanpak zal in een genegeerd ontwerp weinig vreugde kunnen vinden. Het is als een afspraak
die niet wordt nagekomen, waarmee tegelijk de waarde van het maken
van afspraken wordt ondergraven. Een ontwerp dient het schrijfproces
te sturen.
Diverse schrijvers en schrijfmeesters wijzen er echter op dat
al schrijvende de wens naar boven kan komen om nieuwe wegen te kiezen. Zo stuitte ik in een boek van De Sade (Liefde's misdaden; ik
las het om andere redenen) op de volgende passage: 'Heb je eenmaal
een ontwerp op papier, werk dat dan vlijtig uit maar blijf niet te
eng binnen de grenzen die aanvankelijk voorgeschreven leken ... pas
als men aan het schrijven is komen de ideeën op. Waarom wil je niet
aannemen dat de drang die je drijft bij het uitwerken even goed is,
als die welke je eerste opzet i n g a f ? '

5 4 5

In de grond hetzelfde idee

vinden we terug bij de Nederlandse schrijfmeester Reesinck, in zijn
boek over bedrijfsjournalistiek. Al schrijvende kan er 'van alles
gebeuren'.

'Een schrijver moet er nooit bang voor zijn het roer

- soms meer dan eens - om te gooien of voort te borduren op nieuwe
ideeën'. Uiteraard kan de tijdnood de schrijver in problemen brengen.
Hij moet daarvoor toch niet te benauwd zijn, want 'het is vaak de
meest kostbare tijdmoot in het hele schrijfproces

...'.

5 4 6

Het ontwerp, als een produkt van denk-creativiteit, verliest
hiermee niet zijn functie, maar wordt als leidraad voor de actie
wel enigszins gerelativeerd. Wanneer teksten geschreven worden, worden niet zelden ook de plannen voor de teksten herschreven. Zeker
als de procedure van het werkplan tot aan het uitschrijven een ac-
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tiviteit is van meerdere personen, en het uitschrijven wordt overgelaten aan één individu, moet hiermee terdege rekening worden gehouden. Meer dan eens, zo is mijn ervaring, zijn de anderen dan weinig voorbereid op 'afwijkingen' en tonen zij daarvoor in eerste instantie weinig begrip. Hetgeen mede veroorzaakt wordt door een onterechte visie op het uitschrijven, waarin de autonome scheppende
kracht wordt miskend.
Schrijven kan om dezelfde reden een functie vervullen in een
andere fase dan waar het schrijven in het werkplan is gesitueerd,
namelijk nog vóór het ontwerp, als een poging een geschikte benadering of een goed ontwerp te vinden. Laten we nogmaals Reesinck aan
het woord:

'Schrijven is gedachten ordenen met de pen in of de

schrijfmachine bij de hand, op dezelfde manier waarop soms een gesprek een ordening van gedachten wordt. Veel schrijvers zitten met
verschillende

onderwerpen tegelijk in hun hoofd. Gaan zij alvast

voor zichzelf in klad een en ander op papier zetten, dan blijken er
spontaan denkpatronen, structuren en geheel nieuwe invallen geboren
te w o r d e n .

5 4 7

Hier is enige verwantschap zichtbaar met de uitgangs-

punten van de beweging die zich richt op het 'vrije schrijven' of
het 'creatieve schrijven'. Ook daar staat niet het directe resultaat
voorop (een bruikbare tekst) maar meer de schrijfactiviteit als zodanig, als een middel ter ontplooiing van het individu. Dit laatste
gaat ons natuurlijk te ver, maar het idee van te schrijven zonder
dat dit direct een communicatief produkt behoeft op te leveren is
zeker wel vergelijkbaar. Uit het doen ontspringen de gedachten, die
dan verder weer, maar dan

langs een beter

schrijven opnieuw in gang z e t t e n .

afgezette route het

5 4 8

Met deze praktische illustraties eindigt deze paragraaf en tevens dit hoofdstuk. Getracht werd enige aspecten uit te werken die
in de fases van het ontwerpen, de eigenlijke produktie en de eerste
revisie van belang zijn. Veel is buiten beschouwing gebleven: ik
noem het omgaan met het bronnenmateriaal, een analyse van diverse
schrijfregels, de verschillende mogelijkheden bij het reviseren. En
natuurlijk hoe de fases bij andere dan de media van het gedrukte
woord verlopen. Wat betekent beluisterbaarheid i.p.v. leesbaarheid
of wat actie-creativiteit in het filmproces? Hier en daar heb ik
naar deze andere media verwezen, maar veel is aan het vertaalvermo-
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gen van de lezer overgelaten. We zitten mediaal gezien weer meer op
één lijn in het volgende hoofdstuk, dat handelt over de evaluatie
van de massamediale voorlichtingsboodschap. De lezer zal intussen
vinden dat deze wel op een zeer complexe wijze tot stand komt. De
praktijk is gelukkig (schijnbaar?) simpeler.
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HOOFDSTUK 8

8.1

PRETESTEN EN EVALUATIE-ONDERZOEK

Inleiding
De voorlichter kan een op het oog zeer fraai produkt vervaardi-

gen, waarin alles staat wat hij kwijt wil, en toch jammerlijk falen.
Het is namelijk noodzakelijk dat ook de voorgelichte dit produkt
als zijnde bruikbaar accepteert en waardeert. Of dit laatste inderdaad het geval is, en hoe het eventueel anders zou moeten, komen we
te weten door publieksraadpleging, nog voor de definitieve verzending van de boodschap, zoals bij het pretesten, of daarna, zoals
bij evaluatie-onderzoek.
De naamgeving van beide onderzoeksvormen verdient enige aandacht, want ook hier heerst de terminologische anarchie, eigen aan
de taal van de sociale wetenschap. Daarom een formele omschrijving.
Onder pretesten verstaan we het gericht verzamelen van informatie
over een (voorlichtings)produkt bij een gedeelte van het te bereiken
publiek, met als doel na te gaan of het produkt in voldoende mate
de gekozen doelstelling kan realiseren en/of na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn, zulks nog vóór het produkt in een definitieve versie aan het publiek wordt voorgelegd. Het begrip 'pretesten' wordt ook wel gebruikt voor wat ik 'verkennend ontvangeronderzoek' heb g e n o e m d .
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Ik volg deze naamsverbreding niet, omdat tus-

sen beide onderzoeksvormen een belangrijk verschil bestaat. Bij het
onderzoek

in

de voorbereidingsfase

kunnen slechts

ideeën

over

thema's en benaderingen worden voorgelegd, bij het pretesten een
'af' produkt, dat nog wel niet zijn definitieve vorm heeft (bijvoorbeeld niet fraai gedrukt zal zijn), maar inhoudelijk toch geheel is
uitgewerkt.
Evaluatie-onderzoek

is in principe hetzelfde als pretesten,

met dit verschil dat het onderzoek wordt verricht nadat de voorlichtingsboodschap in zijn uiteindelijke vorm is verstuurd. Men beziet
of het produkt de doelstelling heeft gerealiseerd en welke verbeteringen voor de volgende voorlichtingsactie aangebracht kunnen/moeten
worden. Ik gebruik de term evalutie-onderzoek hier in een enge betekenis. Niet zelden rekent men ook het verkennend ontvangeronderzoek
en het pretesten tot evaluatie-onderzoek, waarbij men spreekt van
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formatieve evaluatie. Evaluatie-onderzoek
dan s u m m a t i e f .

550

in onze betekenis heet

Logisch gezien is dit een te rechtvaardigen termi-

nologie, maar in de praktijk is het toch weinig aanlokkelijk om
steeds over summatieve evaluatie te moeten spreken, ter onderscheiding van formatieve. Kan het niet simpeler? Ik voel er meer voor de
drie typen van onderzoek afzonderlijk te benoemen, onder de vlag
van actie-onderzoek, met als (voorlopige) sluitpost de evaluatie.
Evaluatie-onderzoek verbind ik aan publieksraadpleging. Er zijn
echter nog andere vormen van evaluatie, die van nut kunnen zijn. Ik
denk aan de evaluatie van de kosten in verhouding tot het resultaat,
de gerealiseerde efficiëntie, en de mate waarin het geld optimaal
is b e s t e e d .
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Of aan de evaluatie van de samenwerking tussen de

betrokken producenten, of van de tijdsplanning. We zouden dit de
proces-evaluatie kunnen noemen, onderscheiden van de produkt-evaluatie. Over een dergelijke proces-evaluatie wil ik hier niet verder
reppen, omdat deze aspecten ook in de voorgaande hoofdstukken niet
zijn behandeld.
Tussen pretesten en evaluatie-onderzoek, in de enge betekenis,
behoeft in principe geen verschil te bestaan. Meestal is dit echter
wel degelijk het geval. Is de onderzoeker bij het evaluatie-onderzoek
vooral gespitst op het constateren van de effecten-op-termijn (zie
hoofdstuk 5 ) , bij het pretesten beperkt hij zich doorgaans tot de
onmiddellijke effecten. De reden is simpelweg het verschil in tijdsdruk. Het is zelden zo dat de pretester zoveel tijd ter beschikking
heeft dat hij onder *real-life' condities te werk kan gaan, de boodschap kan versturen in rustige afwachting van het moment dat verondersteld kan worden dat de doelgroep er kennis van genomen heeft.
Hij moet de ontvangst 'forceren'. Voor de onderzoeksmethodiek en de
interpretatie van de uitkomsten is dit uiteraard een belangrijk gegeven .
Vanwege de tijdsdruk zal de pretester, tenminste bij de schriftelijke voorlichting, ook zelden een kant-en-klare boodschap kunnen
overleggen. De definitieve vormgeving tot in de finesses staat meestal nog te bezien, de exacte lay-out, de belettering, het kleurgebruik, e.d. Het is natuurlijk wel mogelijk om bijvoorbeeld een folder geheel af te werken en te laten drukken, zodat hij er helemaal
'echt' uitziet, maar dat kost tijd en, dit is misschien zelfs belangrijker, geld. De voorlichter die weet dat er nog van alles gewijzigd
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kan worden, en wie daar niet van uitgaat behoeft niet te pretesten,
werkt liever met een dummy, waarin zoveel mogelijk de vermoede uiteindelijke grafische vormgeving wordt nagebootst. Slechts in uitzonderingsgevallen,

als er veel tijd en geld beschikbaar is en de

uiterlijke gedaante van de boodschap heel belangrijk is, bijvoorbeeld erg „attractief moet zijn, zal hij anders beslissen.
Tussen pretesten en evaluatie-onderzoek enerzijds en verkennend
ontvangeronderzoek anderzijds bestaat een relatie. Men zou kunnen
stellen dat pretesten des te noodzakelijker is als in de voorbereidingsfase het publiek onvoldoende geraadpleegd werd. Het omgekeerde,
dat verkennend ontvangeronderzoek pretesten zo goed als overbodig
kan maken, hetgeen wel is beweerd, gaat mij echter te v e r .

5 5 2

Zoals

uit het voorgaande hoofdstuk bleek, is het uiteindelijke voorlichtingsprodukt maar in beperkte mate de afgeleide van de publieksraadpleging in de voorbereidingsfase. Dit onderzoek vormt onze gedachten,
maar nog niet rechtstreeks het produkt. Daartoe moeten nog vele beslissingen genomen worden. Goed of niet, dat kan alleen in de pretest
blijken en later in het evaluatie-onderzoek.
Zowel het pretesten als het evaluatie-onderzoek zijn zeer gebaat bij - om niet te zeggen afhankelijk van - een zorgvuldige formulering van het gewenste effect en de groep waar dit effect gerealiseerd moet worden. Bij beide vormen van onderzoek zijn in principe
talloze vragen te s t e l l e n .

5 5 3

Willen we enig criterium hebben voor

de vraagkeuze, dan is de doelstelling het vanzelfsprekende uitgangspunt. We onderzoeken op de eerste plaats die reacties die gezien de
doelstelling gerealiseerd moeten worden. Ook dan is alles niet even
belangrijk. Om een voorbeeld te geven: het begrip van een kernthema
is voor ons interessanter dan het begrip van een willekeurig sub-thema en dient dus eerder onderzocht te worden.
Idealiter moeten de doelstellingen geformuleerd zijn in 'concreet waarneembaar eindgedrag', dus in termen die direct bij het
pretesten of evalueren aansluiten. Het moet precies duidelijk zijn
bij welke reacties ons doel wel of niet bereikt is. In de praktijk
ontbreekt meestal de tijd om zo nauwkeurig de richting van het effect
en de mate waarin het bereikt moet zijn te bepalen. We moeten de
vragen uit de wat algemener gestelde doelen a f l e i d e n .
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Zie hier

een extra argument voor een exacte doelbepaling in de voorbereidingsfase. De vaagheid daar wreekt zich hier.
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Ook de doelgroep moet vrij nauwkeurig omschreven zijn. Immers,
hoe zijn

anders de representatieve proefpersonen te localiseren?

(Overigens behoeft representativiteit niet altijd het uitgangspunt
te zijn. We kunnen ook zeggen: die of die categorieën moeten op zijn
minst

de boodschap adequaat verwerkt hebben, daarbij doelende op

het meest 'problematische' segment uit de doelgroep, met de laagste
informatieve behoefte en/of de minste voorkennis bijvoorbeeld. We
nemen dan aan dat de daaruit volgende praktische conclusies ook de
andere categorieën, met gunstigere predisposities, ten goede komen.
Deze benadering is zeker economisch, maar de aanname is niet zonder
risico.)
Zeker bij het pretesten zal, zoals bij het verkennend ontvangeronderzoek, de nadruk liggen op eenvoudige methoden die de voorlichter zelf, na enige training, moet kunnen uitvoeren. Men denke
wederom aan de onderwijzer die al toetsende het effect van zijn onderwijskundig pogen wil controleren. Aangepaste methodologie is het
trefwoord.
Ik wil echter geen handleiding aanbieden, eerder een handleiding voor een handleiding: een verzameling van ideeën die van belang zijn voor degene die voor zichzelf of voor anderen pretest- of
evaluatiemethoden wil ontwerpen. Zo zal ik meestal niet naar een
bepaald medium verwijzen. In de

'vertaling' zal de methode daarop

wel moeten worden afgestemd.

8.2

Pretesten
Pretesten is een van de meest geschikte middelen om een massa-

communicatief produkt te optimaliseren. Met deze opvatting sta ik
niet

alleen. Zo besluit Atkin zijn overzichtsartikel,

getiteld

'Research evidence on mass mediated health communication campaigns',
met de woorden: 'The evidence indicates that campaign impact depends
on the interpretation of receivers; the most precise method for assuring maximum

response

target a u d i e n c e ' .

sss

is pretesting with small numbers of the

Schramm spreekt over de vele vragen die rijzen

als we het gezondheidsgedrag, het milieugedrag of de gezinsplanning
door middel van campagnes willen beïnvloeden.

' —

on many such
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guestions communicatlon theory is not yet able to provide

simple

and practical guides. The best guidance is to examine the situation
and the audience as deeply as possible and try to decide how best
to stimulate the process that must operate. And then p r e t e s t !

1 5 5 6

Dit alles klinkt erg vanzelfsprekend. Het idee van pretesten
is ons waarschijnlijk ook uit de alledaagse ervaring vertrouwd. Wie
voor het eerst met een stel kinderen wil gaan kamperen zal vooraf
graag een weekend proef willen draaien om te zien of iedereen het
wiel zo leuk vindt als men dacht, en om eventuele moeilijkheden, zoals een lekke tent, bijtijds op het spoor te komen.
Toch is het pretesten geen gebruikelijke of ingeburgerde activiteit in de voorlichting, ook niet in die omstandigheden, die als
het ware om een pretest vragen, zoals een experimentele opzet (zie
hoofdstuk 3 . 3 ) . De redenen hiervoor zijn waarschijnlijk d i v e r s .

5 5 7

Pretesten is een uiting van een sterke publieksgerichtheid. Als die
ontbreekt zal de voorlichter niet snel aan het uittesten van zijn
boodschap denken. Ook de tijdsplanning kan een factor zijn. Voor
pretesten moet tijd beschikbaar zijn in een fase die meestal dicht
tegen de deadline aan ligt, bij een onzorgvuldige planning meestal
te dicht.
Een reden kan ook zijn dat ten behoeve van de voorlichting nog
weinig pretest-methoden zijn ontwikkeld. Het is een achtergebleven
gebied. In feite vormt dit de stimulans voor het schrijven van deze
paragraaf.
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Want de kans is groot dat er zonder enige bemoeienis

van voorlichtingskundige

zijde een

'negatieve spiraal' ontstaat.

Degenen die al eens een pretest beginnen, vinden weinig steun in de
voorlichtingskundige literatuur, met als gevolg dat hun besluitvorming over de methode en de uitvoering gebrekkig verloopt, hetgeen
weer een onbruikbaar resultaat in de hand werkt. De conclusie is
dan: met pretesten valt weinig te beginnen. In de wereld van de reclame heeft pretesten nochtans zijn waarde bewezen. En ook mijn ervaringen met het pretesten van voorlichtingsteksten zijn grosso modo
gunstig.

5 5 9
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8.2.1

Waartoe_en_hoe gretesten?
Hoe komt een goed besluit omtrent de juiste pretest-methode

tot stand? Voorop staat dat de voorlichter een duidelijk beeld heeft
van wat hij met het pretesten wil bereiken. Globaal gesproken kan
hij de volgende vragen in zijn hoofd hebben:
vraag 1: voldoet het voorlichtingsprodukt aan de gestelde eisen,
zodat verspreiding, uitzending of vertoning op uitgebreide schaal
gewettigd is? Uitgangspunt hiervoor is de doelstelling. Zo er meerdere versies van een boodschap in de slag zijn: welke voldoet het
beste? Eventueel: is herformulering van de doelstelling noodzakelijk?
vraag 2: welke verbeteringen zijn mogelijk?
Beide vragen kunnen uiteraard tegelijk gesteld worden, en dat
zal meestal ook wel gebeuren. Toch kan het accent van situatie tot
situatie wisselen. Zien we bijvoorbeeld naar de omvang van de actie.
Bij een grote voorlichtingsactie, waarmee veel geld gemoeid is, zal
het accent eerder op de eerste vraag liggen als bij een beperkte.
Ook het medium speelt een rol. Een artikel is aanzienlijk gemakkelijker te

'manipuleren' dan bijvoorbeeld een film, zodat vraag 2

daar meer op zijn plaats is. Zoals gezegd valt de revisie bij een
film goeddeels samen met de produktie. Verder lijkt ook de benadering wat uit te maken: hoe experimenteier deze is, des te eerder
zullen we een idee willen krijgen van wat het effect zal zijn. Blijven we binnen formules, die hun waarde bewezen hebben,* dan bekruipt
ons deze nieuwsgierigheid naar het resultaat waarschijnlijk zelden.
We zijn dan eerder uit op - kleine - verbeteringen.
Leggen we het accent sterk op vraag 1 dan zullen we onwillekeurig denken aan een wat grotere steekproef. Bij dure campagnes is
100 personen een mooi richtgetal. Het onderzoek zal dan ook vaak
door een onderzoeksbureau uitgevoerd worden. Bij kleinere steekproeven daalt de zekerheid van een bepaalde uitkomst, zodat dan slechts
een zorgvuldige, maar altijd riskante, interpretatie van de uitkomsten waarde aan de onderneming kan verlenen.
Daarentegen is voor vraag 2 een gesprek met slechts één persoon
misschien al lonend. Zo'n gesprek kan de voorlichter-pretester de
ogen openen voor zwakke punten in de boodschap, waarvoor hij eerder
eenvoudig blind was. Natuurlijk,

een aanmerkelijk groter aantal
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proefpersonen

is zeer wenselijk, onder andere omdat de overwogen

revisie dan bij meerderen getoetst kan worden, maar vrij kleine aantallen blijven in deze opzet verdedigbaar. De voorlichter die onder
tijdsdruk en met weinig financiële middelen moet werken zal dus bij
pretesten allereerst aan vraag 2 denken.
Zien we naar de methoden dan valt er opnieuw een onderscheid
te maken in twee categorieën:
methode 1: de effectmeting, met name het meten van de 'onmiddellijke effecten'.
methode 2: de beoordeling, het laten beoordelen van (aspecten van)
de boodschap door vertegenwoordigers van de doelgroep.
Het onderscheid tussen de twee methoden lijkt een duplicaat
van het onderscheid in de hierboven genoemde twee vragen, maar dan
toch slechts in schijn. Als we willen weten of een boodschap al dan
niet voldoet kunnen we gebruik maken van een effectmeting, maar we
kunnen ook een oordeel laten uitspreken over de boodschap
beeld:

(bijvoor-

'Denkt U dat deze tekst/film/uitzending voor mensen zoals U

interessant of bruikbaar i s ? ' ) . Omgekeerd kunnen we uit de effectmeting ideeën krijgen voor het verbeteren van de boodschap. Bijgevolg ontstaat er een vierdeling, die we in de bespreking van onderstaande paragrafen terugvinden. Een zekere verwantschap tussen de
eerste vraag en de eerste methode, en wellicht ook tussen de tweede
vraag en de tweede methode, is echter moeilijk te ontkennen. In de
bespreking van de methode van effectmeting zal daarom relatief weinig aandacht geschonken worden aan de vraag 'hoe te verbeteren?',
terwijl bij de methode van de beoordeling de vraag 'wat heb ik nu
bereikt?' maar minnetjes aan de orde komt.
Het onderscheid in methoden heeft belangrijke praktische consequenties. De effectmeting vraagt om een lees-, kijk- of luisterhouding die de realiteit zo dicht mogelijk benadert. Dit betekent in
de praktijk meestal dat de voorlichtingsboodschap door de proefpersoon niet te studieus moet worden opgevat. Men moet de omstandigheden zóveel mogelijk doen overeenkomen met wat in de werkelijkheid
gebruikelijk is en daar zijn vrij oppervlakkige confrontaties eerder
regel dan uitzondering. Bij een uitnodiging tot beoordeling kan een
intensievere confrontatie daarentegen vaak geen kwaad, integendeel,
soms moet de onderzoeker uitdrukkelijk aandacht vragen voor bepaalde
aspecten, om er een afgewogen oordeel over te vernemen.
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Ik behandel hieronder de methode van effectmeting (8.2.2) en
daarna de methode van beoordeling

(8.2.3). Eerst stel ik de vraag

naar wat we met de boodschap kunnen bereiken, gezien de doelstellingen. Daarna ga ik in op de mogelijkheden ter verbetering. De behan^
deling van de methode van effectmeting zal de nodige pagina's vergen,
omdat we de verschillende effecten afzonderlijk moeten bespreken.
Vooral

de begripsmeting krijgt ruime aandacht. Daarentegen is de

behandeling van de methode van beoordeling kort. Aan beide methodes
voeg ik overigens nog een methode toe, die tussen beide in ligt, de
zogenaamde

8.2.2

'plus-en-min methode'. Ik behandel deze in 8.2.4.

pe_mettode_yan_e^f^ctoetina;
In de onderstaande bespreking wil ik me beperken tot het meten

van de onmiddelijke effecten, die ontstaan direct na het op uitnodiging geconfronteerd worden met een voorlichtingsprodukt. Die onmiddellijke effecten behelzen:
a. Contact met de boodschap
Komt de voor te lichten persoon in contact met het medium dat
de voorlichtingsboodschap draagt en komt hij vervolgens in contact
met de boodschap zelf? Of deze contacten gerealiseerd worden is afhankelijk van de keuzes die de potentiële ontvanger maakt in het
altijd concurrerende milieu van in eerste instantie andere media en
in tweede instantie, binnen één medium, andere boodschappen.
b.

Het kennisnemen van de boodschap
Stel dat de boodschap wordt opgemerkt, volgt dan daaruit inder-

daad dat de boodschap wordt gedecodeerd? In zijn geheel of slechts
gedeeltelijk? Intensief, geïnteresseerd, gemotiveerd of oppervlakkig,
zonder veel interesse of motivatie. Welke thema's worden dusdanig
verwerkt dat zij na afloop van de ontvangst nog gereproduceerd kunnen worden? Vinden we het accent op bepaalde thema's, dat in de
voorlichtingsboodschap

is gelegd, terug in de rapportage na afloop

van de ontvangst?
c.

Het begrijpen van de boodschap
Reproduktie van thema's betekent niet automatisch dat deze the-

ma's worden begrepen. Zijn de gebruikte termen duidelijk geweest?
Zijn de voorbeelden of het feitenmateriaal begrijpelijk voorgescho-
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teld? Is de argumentatie te volgen? Ook: ziet men het onderscheid
tussen hoofd- en bijzaken, onderkent men de hiërarchie in kernthema's, thema's en sub-thema's?
d.

Het accepteren van de boodschap
Hieronder zouden een drietal effecten gerekend kunnen worden.

Ten eerste of de boodschap door de ontvanger geloofwaardig gevonden
wordt, of in overeenstemming met de eigen waarden. Ten tweede of de
boodschap voor de ontvanger bruikbaar, interessant, nuttig is. Ten
derde of hij geneigd is zich tenminste in eerste instantie (we spreken over onmiddellijke effecten) conform het voorgestelde gedrag te
gedragen. Ik wees er eerder op (in 5.4.2) dat acceptatie in de voorlichting niet los gezien mag worden van het begrip. Het derde acceptatie-effect kan dus niet op zichzelf staan maar moet 'gegrond zijn'
Men moet ook zelf de directe gedragsgeneigdheid kunnen koppelen aan
bepaalde aangereikte evidenties en de gepresenteerde lijn van argumentatie kunnen hanteren. De eerste twee acceptatie-effecten zie ik
eerder als voorwaardelijk, voor enkele onmiddellijke effecten (zoals
het al dan niet intensief decoderen, het begrip, maar ook de gedragsgeneigdheid), als wel voor de effecten-op-termijn.
De vier onmiddellijke effecten stellen geheel eigen eisen aan
de pretest. Ik zal ze dus afzonderlijk behandelen. Overzien we ze
in hun geheel dan moet herhaald worden wat eerder (in 5.4.2) is gezegd: de eerste twee effecten zijn een voorwaarde voor de andere
twee. Als bijvoorbeeld van een boodschap slechts oppervlakkig kennis
is genomen, mag men ook geen hoog begrip verwachten. Dit is van belang om te weten als we de boodschap, bij onvoldoende resultaten,
willen gaan verbeteren. Ik denk dan eerder aan het attractiever maken, dan aan duidelijkere taal.
Nog een praktische aanwijzing vooraf. Het realisme van de ontvangst-situatie is uiteraard een streven dat lang niet altijd perfect verwerkelijkt kan w o r d e n :
finitie

5 6 0

Geforceerde ontvangst is per de-

* anders'. Met name dreigt het gevaar dat de proefpersoon

zich in een examen-situatie voelt verkeren, hetgeen zijn attentie
sterk verhoogt, veel sterker dan uit het oogpunt van realisme gewenst is. De onderzoeker kan dan of een spelletje met de voorgelichte spelen, hem onder valse voorwendsels een boodschap laten decoderen, ofwel de positie van de voorgelichte dusdanig verduidelijken,
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dat deze zonder examenkoorts meewerkt. Ken voorbeeld van het eerste.
Men

laat de proefpersoon, vóórdat deze bij het pretesten aan de

beurt

is, even wachten bij een zitje waar deze een

'per toeval'

neergelegde folder aantreft, die 'zonder erg' gelezen wordt; vervolgens worden - na enige uitleg - de vragen g e s t e l d .
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Bij de meer

oprechte tactiek tracht men de proefpersoon te doen inzien dat als
er al iets te blameren valt, dit nooit de proefpersoon zelf kan zijn,
maar altijd de boodschap-in-wording. Het gaat niet om het onbegrip
maar om de onbegrijpelijkheid»

8.2.2.1

Het contact met medium en boodschap

Of de ontvanger althans met de boodschap in aanraking komt,
valt voor een deel te voorspellen vanuit de beschikbare bereikscijfers (zie 5.3.4.1). Niet altijd zijn deze gegevens beschikbaar, zeker niet in een voldoende genuanceerde vorm. Van lang niet alle vaktijdschriften hebben we bijvoorbeeld een duidelijk lezersprofiel.
Bovendien beperken deze gegevens zich tot de geïnstitutionaliseerde
media, zoals de radio, televisie en de pers. Bij folders, diaprojecties, videovertoningen, staan we met lege handen.
Pretesten of er contact zal ontstaan is dus vaak geen overbodige luxe. Eenvoudig is dit echter niet. Zo valt het bepaald niet mee
om een dusdanige media-omgeving voor de medewerkende proefpersoon
te creëren, dat uit de keuzes die deze maakt met voldoende zekerheid
iets over de werkelijke keuze kan worden afgeleid.
Om te zien of een tekst gelezen wordt zou men een soort leestafel kunnen inrichten met vergelijkbare lectuur (die echter niet
reeds gelezen mag zijn) om te zien of een folder of brochure ter
hand genomen wordt. Men kan ook aan een leesmap d e n k e n .

5 6 2

Gaat het

over een artikel in een krant of tijdschrift dan voltrekt zich het
keuzeproces in twee fasen: kiest men überhaupt voor het medium en
kiest men binnen dit medium voor het betreffende artikel? Zo'n methode vraagt wel veel voorbereiding. De boodschap moet qua vormgeving 'af' zijn en natuurlijk in de context zijn ingepast.
Haskins heeft er op gewezen dat ook een korte omschrijving van
het artikel, met de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men dit artikel zou lezen, al een redelijk nauwkeurig beeld geeft van de wer-
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kelijke ontvangst. Eenzelfde procedure zou men kunnen toepassen bij
andere media zoals films of tentoonstellingen. Voor de details van
deze procedure verwijs ik graag naar H a s k i n s .

5 6 3

Suggesties voor verbetering zou men uit een nagesprek kunnen
destilleren, een individueel of een groepsgesprek. Het kan zijn dat
bij een tekst de uiterlijke verschijning een zekere afkeer of desinteresse teweegbrengt, het kan ook zijn dat de inhoud, zoals die
in de titel of tussenkopjes, inleiding of afsluiting naar voren komt,
afschrikt. Dit moet men trachten te achterhalen. Eventueel kan gesproken worden over alternatieven.
Ook bij de procedure a la Haskins is nabespreking zinvol. Als
de beknopte omschrijving geen enthousiasme opwekt kan al vast verondersteld worden dat gezocht moet worden naar andere ingangen om
dezelfde problematiek aan te kaarten. Deze methode lijkt daarom ook
in de voorbereidingsfase zeer zinvol.

8.2.2.2

Het kennisnemen van de boodschap

Wat wij van onze omgeving opnemen is altijd selectief. Ook de
kennisname van boodschappen is welhaast per definitie een selectieve activiteit. Het betreft hier een effect van de eerste orde,
immers wat ons korte-termijn geheugen niet heeft verwerkt is letterlijk verloren. We kunnen daarvan later, bij de effecten-op-termijn,
niets meer verwachten. Selectieve kennisname kan betekenen:
a. Het slechts gedeeltelijk in contact komen met de boodschap. We
kunnen een tekst half uitlezen of een televisieprogramma van tijd
tot tijd het hoofd toekeren, bijvoorbeeld voor een familiaal onderonsje. Bij teksten zou dit onderzocht kunnen worden via de genoemde
procedure van de leestafel of de leesmap, met een enquête na afloop
naar wat precies gelezen is.
b. Het selectief verwerken van dat materiaal dat op zich wel bemerkt
is. Wij construeren als ontvanger als het ware onze eigen boodschap,
waartoe het voorgelegde materiaal slechts een middel is. Vergelijk
de discussie in hoofdstuk 6 over kennis als een actieve, dynamische
factor en over de invloed van zogenaamde schema's. Denk ook aan de
dynamische rol van de factor interesse, waardoor we met wisselende
intensiteit bepaalde onderdelen van de boodschap zullen decoderen.
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Of we het aangeboden materiaal in de ogen van de voorlichter
in eerste instantie adequaat verwerkt hebben, kan volgens een niet
al te ingewikkelde wijze bestudeerd worden. We onderscheiden eerst
in onze boodschap de kernthema's van de thema's en eventueel de
sub-thema's. Daarna stellen we de medewerkende proefpersoon, nadat
deze de boodschap heeft gedecodeerd, een vraag als: 'Kunt U de belangrijkste onderwerpen noemen in deze tekst (of: uit deze film, in
dit programma etc.)?* De reacties worden genoteerd. Daarna komt de
vraag naar de onderwerpen die zijn opgemerkt maar die minder belangrijk leken. De uitkomsten worden met het 'ideale plaatje' vergeleken.'
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Willen we de boodschap verbeteren dan is het natuurlijk van
het grootste belang te weten waarom bepaalde thema's niet werden
opgemerkt of een veel lagere status kregen (een kernthema wordt b i j voorbeeld pas achter in de rij van de minder belangrijke thema's
genoemd). Ontbrak de informatieve behoefte? Dan zouden meer motiverende elementen aan zo'n thema moeten worden toegevoegd, tenzij men
beslist dat juist vanwege dit gebrek aan interesse zo'n thema een
lagere prioriteit zou moeten krijgen, ja zelfs uit de boodschap zou
kunnen verdwijnen. Mogelijkerwijze kon men het thema moeilijk plaatsen, ontbrak de relatie met de voorkennis? Dit verwijst praktisch
gezien naar een inleidende passage waarin het thema in het schema
van de ontvanger wordt gesitueerd. Dergelijke mogelijkheden ter verbetering zouden in een nagesprek aan de orde kunnen komen. We geraken daarmee natuurlijk al in het vaarwater van de tweede methode,
van de beoordeling.

8.2.2.3

Het begrijpen van de boodschap

Door de diverse hoofdstukken heen heeft het vraagstuk van de
begrijpelijkheid veel aandacht gekregen. Terecht, want zeker in de
hier verdedigde opvatting van voorlichting is het begrijpen van de
boodschap van een beslissende betekenis. Om die reden wil ik er ook
hier iets meer ruimte aan besteden.
In het vorige hoofdstuk is erop gewezen dat we van het verschijnsel begrijpen eigenlijk nóg weinig snappen; er is geen geac-
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cepteerde theorie over hoe het begrijpen in zijn werk gaat. Dus is
ook het construeren van een maat voor tekstbegrip, aldus Looijmans
en Palm, p r e m a t u u r .

565

Dit plaatst ons wel voor een probleem. Aan

het meten van begrip zijn we eigenlijk nog niet toe terwijl we hier
juist het accent op willen leggen.
Men kan van mij niet verwachten dat ik de ontbrekende theoretische fundering

'even* aanbreng. Dit vergt een specifieke deskun-

digheid die ik nu eenmaal niet bezit. De enige oplossing is door te
gaan met de eenvoudige meetmethoden die voor het pretesten in onze
situatie geschikt lijken, maar gewapend met de nodige scepsis over
de waarde ervan en zonder enige pretenties
bouwers van

(die men bij sommige*

leesbaarheidsformules, die ook op begrijptesten zijn

gebaseerd, nog wel eens aantreft). Bovendien: met een open oog voor
ontwikkelingen die op dit punt verbeteringen beloven.
Vermeldenswaard is het onderscheid dat Belson aanbrengt tussen
'actual understanding' and 'basic comprehensibi1ity'.

'It is neces-

sary to distinguish between assessment of the extent of understanding of a program under normal conditions of reception and assessments of the extent to which people are capable of understanding it
if they really try to do s o ' .

5 6 6

Belson maakt dus een onderscheid

tussen begripsmeting in normale, realistische en in optimale omstandigheden .
Eerder stelde ik dat we zouden streven naar een realistische
pretest-situatie. Er valt echter iets voor te zeggen om, als we het
accent op begripsmeting leggen, optimale omstandigheden te construeren, dus te mikken op 'basic comprehensibility'. We weten dan waar
we aan toe zijn; immers de condities voor

'actual understanding*

zijn zelden of nooit voor 100% realiseerbaar. De stelregel wordt
dan, dat wat onder dergelijke, optimale omstandigheden niet begrepen
wordt,

'in het echt' zeker onbegrijpelijk is. Maar anderzijds kunnen

we aldus veel onbegrip, dat in minder gunstige omstandigheden optreedt, over het hoofd zien en missen we dus zo verbeteringskansen.
Een moeilijke keuze.
Tussen haakjes: we kunnen natuurlijk bij een eenvoudig ex-postfacto onderzoek, zonder meting vooraf, nooit nagaan of juist deze
boodschap het begrip teweeg heeft gebracht, dan wel andere, vorige
boodschappen. Als we de voorbereidingsfase met enige zorgvuldigheid
hebben doorlopen zullen we ons niet beperken tot wat ieder wel weet
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en begrijpt. Maar harde cijfers over de waarde van onze boodschap
voor het begrijpen van bepaalde thema's hebben we zo niet.
In het ideale geval werken we in de voorbereidingsfase met een
vragenlijst die we hier deels herhalen, om op grond daarvan de informatiewinst

(het nieuwe kennisniveau min de voorkennis) te bepa-

len, eventueel met een controlegroep. Omdat deze situatie zelden
des voorlichters is, ga ik er niet verder op in. We weten na de pretest in ieder geval bij een negatief resultaat dat de boodschap niet
deugde.
Bij het meten van het begrip kan de onderzoeker de proefpersoon
meer of minder vrijheid gunnen. Afhankelijk daarvan zal hij kiezen
voor een van de drie methoden, die hieronder globaal worden aangeduid. Bij de eerste ga ik uit van een schriftelijke vraagstelling,
bij de tweede van een mondelinge. Bij de derde zijn beide vraagvormen mogelijk,
a.

De essay-methode
Deze methode wil een antwoord vinden op een vraag als: 'Kunt U

in het kort en in Uw eigen woorden omschrijven wat de belangrijkste
punten waren in de tekst/film/uitzending

'.

5 6 7

De essay-methode heeft enkele sprekende voordelen. Zij is, althans tot aan de interpretatie, van een aantrekkelijke eenvoud. Bovendien blijft de sturende invloed van de interviewer of de vragenlijst beperkt: het initiatief ligt in hoge mate bij de proefpersoon.
De nadelen liegen er echter ook niet om. Lang niet iedereen is
gewend

om schriftelijk te reageren. Sommigen schrijven maar zeer

zelden. Wellicht hebben ze meer begrepen dan ze in hun wat stuntelige geschrijf konden weergeven. Een tweede nadeel

is dat

het

schrijven een nieuw leerproces in gang zet; al schrijvende structureert men de gedachten en komen nieuwe gedachten naar boven (we zagen dit al in het vorige hoofdstuk). Wat gemeten wordt is dan het
tekstbegrip plus het resultaat van die op gang gebrachte reflectie.
Een derde nadeel is dat de proefpersoon niet zelden, door de tekst
aangesproken, zijn opinies over een en ander gaat ventileren. Uit
zo'n antwoord valt dan veel moeilijker het bedoelde begrip te halen.
Een vierde nadeel is dat zware eisen gesteld worden aan de interpretatie van de essays, waarbij subjectiviteit moeilijk uitgesloten
kan worden. Door meerdere beoordelaars in te schakelen is dit enigermate te ondervangen (intersubjectiviteit). Een laatste nadeel is
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dat de essays zich niet eenvoudig laten vergelijken. De resultaten
zijn moeilijk op een rijtje te zetten.
In plaats van een schriftelijke vraagstelling en beantwoording
kan ook een mondelinge gekozen worden. Denk aan een vraag als: 'Stel
dat U aan een kennis zou moeten uitleggen wat er in deze tekst staat,
wat zou U dan zeggen?'. De reactie zou via de bandrecorder verwerkt
kunnen worden. Op deze wijze worden enkele van de hierboven genoemde
nadelen voor een deel ondervangen. Maar het kost wel meer tijd, immers een test met essays laat zich in groepsverband,

klassikaal,

afnemen, terwijl mondelinge reacties stuk voor stuk gepeild moeten
worden.
b.

Het gerichte vraaggesprek
Het gerichte vraaggesprek houdt het midden tussen enerzijds

het volledige

'natuurlijke, vrije' gesprek en anderzijds het strak

geprogrammeerde

gesprek, waar op één vraag maar één goed antwoord

mogelijk is.*Bij het gerichte vraaggesprek zoeken we naar het al
dan niet aanwezige begrip of vooraf bepaalde thema's. We doen dit
in een ongestructureerde vorm, die het gewone gesprek zoveel mogelijk benadert. Men zou een parallel kunnen trekken met het in de
methodenboeken bekende 'halfgestructureerde
Bijvoorbeeld

interview'.
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gaan we zo'n gesprek aan met in ons hoofd een

vijftal vraagpunten die in willekeurige volgorde, naar gelang het
gesprek loopt, aan bod moeten komen. De vragen die we stellen hebben
een open karakter. Ze kunnen algemeen zijn ('Wat

is volgens U de

bedoeling van deze film/tekst/uitzending?') of specifiek, betrekking
hebbend op slechts één thema. Zo zal de onderzoeker al improviserende en doorvragende trachten té achterhalen of het bedoelde begrip
al dan niet is gerealiseerd.
Het voordeel van deze methode is juist de combinatie van het
spontane dat een gewoon gesprek kan bezitten met het gerichte; de
onderzoeker krijgt vaak heel verschillend geformuleerde reacties te
horen die zich echter, tenminste wanneer het gesprek goed geleid
wordt, toch goed laten ordenen. Het gesprek kan diepgang gegeven
worden.
Nadelen zijn onder andere dat zo'n gesprek hoge eisen stelt
aan de interviewvaardigheid van de onderzoeker. De voorlichter met
weinig ervaring kan in de verleiding komen deze methode te kiezen,
omdat deze schijnbaar minder voorbereidingstijd kost dan het stellen
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van specifieke vragen. Toch, om vooraf een nauwkeurig beeld in het
hoofd te scheppen van wat de ideale reactie zou moeten zijn, en om
deze al pratende wel of niet bevestigd te vinden, is geen sinecure,
en vraagt minstens enige training. Een praktisch probleem vormt de
verwerking van de reactie tijdens het interview. Als de geïnterviewde daartegen geen bezwaar maakt, zou men wederom de bandrecorder
te hulp kunnen nemen. Dit kost echter veel tijd achteraf, als de
reactie in kaart moet worden gebracht. Zo niet, dan moet er driftig
worden geschreven in een achteraf nog leesbare vorm. Dit verhoogt
de spontaniteit van het gesprek bepaald niet en stelt weer extra
eisen aan de interviewer, die zijn notities moet beperken, maar het
belangrijkste niet mag missen.
Een voorbeeld van een uitgewerkte methode om vooropgestelde
reacties te peilen is de zogenaamde Adkom-methode, die in de reclamewereld vrij bekend i s .

5 6 9

Hierbij kunnen echter ook andere reac-

ties onderzocht worden dan het begrip.
Noemde ik bij de eerste, schriftelijke methode een mondeling
alternatief, hier kan ik het omgekeerde doen. We leggen de proefpersoon een aantal open vragen voor met het verzoek daarop schriftelijk te reageren,
c.

Specifieke vragen
Begrip valt ook te meten door een vraag te stellen waarop één

- het enig juiste - antwoord zou moeten volgen, dat in korte bewoordingen, of, bij meerkeuzetoetsen, door aankruisen wordt weergegeven.

5 7 0

Eenvoudig is zo'n vraagstelling meestal niet. De vraag moet

namelijk echt het begrip meten en niet het vermogen om een aantal
in de boodschap aanwezige termen te reproduceren. Bovendien moet
zo'n vraag op zich aan hoge eisen van begrijpelijkheid voldoen. Als
de goede reactie uitblijft moet dit liggen aan een slecht begrip
van de tekst en niet van de vraag.
Specifieke vragen kunnen we stellen over alle niveaus van de
boodschap. Toch lijkt het bijvoorbeeld gemakkelijker om met dergelijke vragen het begrip van de gebezigde termen te meten dan het
begrip van kernthema's. Onderwijzers tobben, zoals bekend,

sinds

jaar en dag hiermee.
Het meest aansprekende voordeel van deze vraagvorm is de gemakkelijke verwerking. Daardoor kan een veel groter aantal proefpersonen worden ondervraagd,

zeker als we ze gezamenlijk uitnodigen en
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de test in schriftelijke vorm wordt voorgelegd. Door de grotere vergelijkbaarheid van de resultaten is er meer ruimte voor systematiek
in de analyse. Er zijn procedures bekend om het begrip van de belangrijke en minder belangrijke thema's dusdanig bij elkaar op te
tellen, dat er een 'gewogen' eindresultaat u i t k o m t .

5 7 1

Een voordeel

is ook dat de subjectiviteit van de onderzoeker, beter dan bij de
vorige methode, kan worden ingedamd.
Nadeel is dat deze methode qua voorbereiding nogal bewerkelijk
is. Een ander nadeel: dat het begrip van de verbanden in het aangedragen materiaal, het inzicht, aldus niet eenvoudig gemeten kan worden. Er bestaat een neiging tot

'oppervlakkigheid'.

Bezien we de waarde van deze drie methoden voor het verbeteren
van het voorlichtingsprodukt,

dan brengt de laatste methode waar-

schijnlijk het sterkst in detail die punten naar voren waarop onvoldoende begrip is gerealiseerd en welke bijgevolg correctie behoeven,
tenminste als we ons beperken tot de methode ' sec'. Bij de eerste
methode zal vaak een nagesprek nodig zijn om te weten te komen waar
precies de schoen wringt. Bij de tweede methode zou dit in het gesprek ingevlochten kunnen worden. Praten over het ontstane onbegrip
is echter steeds noodzakelijk, ook bij specifieke vragen, als we
meer zekerheid willen krijgen over hoe de boodschap bijgesteld moet
worden.
De drie methoden laten zich natuurlijk combineren. Zo kan methode één aan methode drie voorafgaan.
Overigens
genoemd.
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zijn met de drie methoden niet alle mogelijkheden

Vermeldenswaard zijn de pogingen om langs indirecte weg

tot een voorspelling van het begrip te komen. Hieronder valt de
'voorlees-methode'. Men laat de proefpersoon een tekst hardop voorlezen en observeert de haperingen. Wanneer er enige hapering optreedt
is de betreffende passage, zo is de veronderstelling, moeilijk te
begrijpen.
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Wat daar dan zo moeilijk aan is zou in een nagesprek

aan de orde kunnen komen. Een heel verschillende methode, die juist
aan de andere kant van het proces van ontvangst ligt, is de 'opdracht-methode'. Men geeft de proefpersoon een opdracht die, wanneer
het begrip gerealiseerd is, geen moeilijkheden op mag leveren. Waar
de opdracht te moeilijk is, daar voldoet ook de boodschap niet, zo
is de a a n n a m e .

5 7 4
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8.2.2.4
Het

Het accepteren van de boodschap
accepteren van de boodschap heb ik - wat simplistisch -

uiteengelegd in drie aspecten: of een boodschap geloofwaardig wordt
gevonden, bruikbaar en interessant, of aanzettend tot een bepaald
gedrag. Er zijn globaal twee methoden waarmee we de acceptatie, in
deze drie betekenissen, kunnen o n d e r z o e k e n .
a.
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Uitspraken
Een opinie of waardering over het aangeboden materiaal valt te

verwoorden in een uitspraak (statement) of in meerdere uitspraken.
Deze kunnen aan de geënquêteerde worden voorgelegd met het verzoek
daarop te reageren. Hij heeft dan bijvoorbeeld vijf reactiemogelijkheden, van

'sterk mee eens' tot

'sterk mee oneens'. Gebeurt dit

schriftelijk dan moet hij kruisjes zetten. Bij een mondelinge enquête is het handig als hij een kaartje met antwoordmogelijkheden
in bezit krijgt.
b.

Polaire adjectieven
Misschien wat eenvoudiger is de 'pseudo-Osgood schaal' oftewel

de methode van

'polaire adjectieven', waarbij men de proefpersoon

een rijtje met woordparen voorlegt die steeds een tegenstrijdigheid
bevatten, bijvoorbeeld goed.

slecht, geloofwaardig....ongeloof-

waardig, etc. Tussen beide woordparen staat een streep met vijf of
zeven posities, die respondenten, naar gelang hun voorkeur, moeten
aankruisen.
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Bij beide methoden kan achteraf het gemiddelde waarderingspatroon worden vastgesteld. Er zijn mogelijkheden om dit te perfectioneren, zodat er een echte schaal ontstaat, maar dat kost meestal
veel tijd en vergt een specifieke deskundigheid. Als men meer mogelijkheden heeft zou men ook een volledig experimentele opzet, met
vóórmeting en controlegroepen, kunnen overwegen. Nu weten we nooit
wat de boodschap precies heeft veroorzaakt.
In nabesprekingen kan doorgepraat worden over het waarom van
bepaalde reacties. Waarom accepteert men een aangedragen evidentie
niet of waarom acht men een conclusie onbruikbaar? Dit te weten is
van het grootste belang voor het verbeteren van het voorlichtingsprodukt. Tegelijk moeten we erkennen dat het vaak verre van eenvoudig is dergelijke waarderingen middels massamediale voorlichting te
doorbreken, zoals eerder al is gesteld. Het zijn vaak eerder gege-
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venheden, die we moeten accepteren en waarmee we rekening moeten
houden.

2e_methode_van_beoordeling

8.2.3

Het vermoedelijke resultaat van onze voorlichtingsactie valt
ook op een meer directe wijze te onderzoeken, eenvoudig door naar
de subjectieve indrukken van de proefpersonen te vragen. Denken ze
dat ze in realistische omstandigheden de boodschap zouden willen en
gaan ontvangen, hoe intensief zou het decoderen verlopen, zouden ze
alles begrijpen, en wat wel en wat niet, en zouden ze de aangeboden
kennis als geloofwaardig, interessant en bruikbaar accepteren, zouden ze zich ernaar gedragen?
Natuurlijk

stelt zich hier de vraag naar de betrouwbaarheid

van deze subjectieve b e o o r d e l i n g .
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Hoe 'eerlijk' is deze inschat-

ting? Is het een individu überhaupt gegeven om bijvoorbeeld het eigen begrip te schatten, gegeven het feit dat begrip een nogal plooibare variabele is. Wat de een als begrepen beschouwt is voor de ander toch nog onvoldoende helder; de individuele tolerantie voor een
bepaald niveau van onduidelijkheid varieert waarschijnlijk van persoon tot persoon. Daar komt nog bij dat het begrip op zich een meerdimensionale term is. Wie zegt dat een tekst onduidelijk is kan doelen op onduidelijke woorden, op ingewikkelde passages, of op vage
kernthema's. Dat is een niet-begrijpen van een verschillende orde.
Carroll meent dat

'if the subject's "honesty" and attention

can be assured, and particularly if accompanying measurements such
as decision time can be taken, subjective reports would seem to be
valid

and useful measurements

of c o m p r e h e n s i o n ' .
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Rennen acht

daarentegen het over- en ook wel het onderschatten van het eigen
begrip

'niet onwaarschijnlijk".
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Alles overziende lijkt mij deze

begripsbeoordeling, ondanks het optimisme van Carroll, nogal riskant,
en eigenlijk alleen maar aantrekkelijk als andere methoden om wat
voor redenen dan ook niet in aanmerking komen.
Wat geldt voor het voorbeeld van de begripsmeting geldt, misschien zelfs a fortiori, voor de eerste twee onmiddellijke effecten:
of men zich aan de boodschap zou blootstellen en hoe selectief de
ontvangst zou zijn. Daarentegen is de methode van beoordeling wel
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bruikbaar, zo lijkt het, voor de te constateren acceptatie. Bepaalde
daar te stellen vragen, zie de vorige paragraaf, zou men evengoed
onder de titel van beoordeling kunnen onderbrengen, i.c. het reageren op stellingen omtrent de waarde, bruikbaarheid of geloofwaardigheid van een boodschap of op daarop betrekking hebbende polaire adjectieven (woordparen).
Veel geschikter is de methode van beoordeling als het erom gaat
aanwijzingen te vinden om een boodschap te verbeteren. De vragen
kunnen dan wat concreter zijn, en dat komt de betrouwbaarheid waarschijnlijk ten goede. De betrouwbaarheid kan bovendien bevorderd
worden door de medewerkenden expliciet in de helpersrol te plaatsen.
Ze komen dan minder snel' in de verleiding om te volstaan met complimentjes, die in het gewone dagelijkse verkeer meestal erg gewaardeerd worden, maar lang niet altijd echt gemeend zijn. Aan bemoedigende, maar onkritische reacties hebben we niets. Ze scheppen een
vals beeld.
Wat kunnen we nu laten beoordelen? In principe alle boodschapskenmerken waarvan we denken dat ze op het effect enige invloed kunnen uitoefenen. Om een bonte reeks met voorbeelden te geven:
- of de ene of de andere versie van de boodschap informatiever of
aantrekkelijker is
- of de gekozen illustraties

'uit het dagelijkse leven'- voor de

doelgroep duidelijk en to-the-point zijn
- of het probleem herkenbaar is voorgeschoteld
- of de gegeven oplossingen in de situatie van de voorgelichten
realiseerbaar zijn
- of de vormgeving

(bij schriftelijke voorlichting de lay-out en

de typografie) geslaagd is
- of de poging tot enige humor als zodanig is ervaren
- of men niet informatie heeft gemist, en welke dan
- of de boodschap als geheel niet wat saai is
Bij de keuze voor een set vragen kunnen we ons laten leiden
door de onzekerheden uit de eerste revisie. Waar we over twijfelen
leggen we voor aan de proefpersonen. Dat kunnen aspecten zijn van
de inhoud

(de thema's en de sub-thema's) zowel als van de vorm (de

benadering en de gedetailleerde vormgeving, o.a. het taalgebruik).
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We moeten misschien ook nog eens naar onze doelstelling kijken. Waar
was het ons om begonnen? Op welke punten is de bruikbaarheid van de
boodschap voor de ontvanger te verbeteren, opdat bereikt wordt wat
we eerder wensten?
Uit de vele mogelijke vragen houden we een lijstje over dat
ons potentieel de meest interessante informatie verschaft. Maar we
lopen altijd meer óf minder met oogkleppen op. Daarom zouden we ook
de proefpersoon een eigen inbreng toe kunnen staan, al zijn hier
wel beperkingen aan verbonden. Zo kunnen slechts de eerste reacties
bij voldoende anderen getoetst worden.
De methode van beoordeling kan zeer wel met die van effectmeting gecombineerd

worden. Eerst meten we dan het effect,

daarna

stellen we beoordelingsvragen. Tussendoor zal het meestal nodig zijn
de proefpersoon de boodschap nog eens te laten bekijken en/of beluisteren, maar dan grondiger. Immers, de methode van beoordeling
vraagt doorgaans om een vrij intensief contact met de boodschap.
Dat intensieve contact is vooraf aan de effectmeting, omdat we streven naar een natuurgetrouwe ontvangst, zelden gerealiseerd.
Tenslotte: overwogen kan worden de beoordelaars samen te brengen in een groep, eventueel nadat ze individueel hebben gereageerd.
Uit de groepsdiscussie komen vaak suggesties voor verbetering naar
boven, die bij de tweegesprekken onder de tafel bleven. Bovendien
ontstaat zo de mogelijkheid om eerder geuite individuele opmerkingen
aan de groepsopinie te toetsen.

8.2.4

3ë_lEi Ërê2z5iB_5!®£52Éël
u

Ten behoeve van de schriftelijke voorlichting is een methode
ontwikkeld die als een combinatie te zien is van effectmeting en
beoordeling. Deze staat in de literatuur bekend als de 'content response c o d e ' .

5 8 0

In de Nederlandse praktijk heeft deze methode de

meer prozaïsche benaming 'plus-en-min methode' gekregen.
De procedure is globaal als volgt. Aan de proeflezers worden
teksten voorgelegd die ze in de kantlijn moeten voorzien van plussen
en minnen, en wel spontaan, zonder veel omwegen. De lezer zet een
plus bij die passages die hij om een of andere reden waardeert. Het
kan zijn dat deze passage hem op een plezierige wijze iets verduide-
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lijkt, of omdat hij de intentie die er uit spreekt onderschrijft,
dat hij erdoor geraakt is, of erom moet lachen. Alle positieve reacties worden kortom in een plus vertaald. De negatieve mutatis mutandis in een min. Per content unit, meestal een alinea, spreekt de
onderzoeker dan de reacties met de proefpersonen door, individueel
of per groep. In het laatste geval worden de reacties vooraf snel
gesommeerd. Natuurlijk zijn juist die passages die veel minnen op
zich verzamelden interessant voor verdere bespreking. Daar liggen
de kansen voor verbetering. De voorlichter/onderzoeker vraagt waarom deze min werd gegeven en stelt eventuele alternatieven ter discussie.
Een voordeel van deze methode is dat we vrijwel van alinea tot
alinea kunnen ontdekken hoe deze is bevallen en we, in tweede instantie, de nodige aanwijzingen krijgen voor verbetering. Het zetten
van de plussen maakt het de proeflezer waarschijnlijk gemakkelijker
om zijn doorgaans minder welkom geachte - maar hier juist zeer welkome - kritiek te spuien. Bij verschillende versies kunnen we guasiexact bepalen wat de beste is, eenvoudig door het percentage plussen
te berekenen.
Ten opzichte van veel andere methoden bestaat het voordeel dat
de punten waarover gepraat zal worden spontaan door de proeflezers
worden aangeduid. Zij maken als het ware zelf hun vragenlijst. Dit
kan een belangrijke correctie zijn op de beperkte, altijd wat eenzijdige blik van de voorlichter, als deze zijn tekst aan onderzoek
onderwerpt.
De methode is in de V.S. gebruikt bij mensen van een laag opleidingsniveau. Naar mijn ervaring heeft juist deze categorie toch
veel moeite met het op deze wijze lezen van een tekst. Misschien
lezen zij al zo weinig dat dit 'andere lezen' een stap te ver is.
Of deze methode slaagt, lijkt verder sterk af te hangen van een
zorgvuldige instructie.
Verwant aan deze methode is de 'signalled stopping technigue'
van C a r t e r .

5 8 1

Ook hier laat men proefpersonen een tekst lezen en

nodigt men hen uit tijdens het lezen notities te maken. De procedure
verschilt

doordat het stoppen tijdens het lezen als uitgangspunt

genomen wordt. (Vergelijk de eerder behandelde 'voorlees-methode').
Stopgedrag is in de ogen van Carter van grote betekenis. Het is een
signaal dat iets voor de ontvanger van speciaal belang is. In een
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klaslokaal betekent stoppen en de vinger omhoog steken dat men heeft
opgehouden te communiceren! Ons interesseert vooral de reden om te
stoppen. Wie tijdens het lezen stopt kan in verwarring zijn geraakt
of iets niet begrijpen (bijvoorbeeld een woord). Men kan ook tijd
nodig hebben om het gelezene óp zich in te laten werken. Mogelijk
is een vraag bovengekomen die niet is beantwoord, of niet goed genoeg. Het kan ook zijn dat men stopt omdat men het sterk met een
bepaald punt eens is of juist oneens.
De Carter-methode biedt een mogelijkheid om deze reacties in
kaart te brengen. Wie tijdens het lezen stopt plaatst een schuine
streep (/) in de tekst, precies op de plaats waar afgebroken wordt.
In de kantlijn of boven de streep wordt met een symbool de reden
voor het stoppen aangegeven. Bijvoorbeeld een B als men iets niet
goed begrijpt, een D als men tijd wil hebben om het gelezene op zich
in te laten werken, een V als men met een vraag is blijven zitten
en een E of NE als men het eens of oneens is.
De reacties zouden, zoals bij de plus-en-min methode, achteraf
besproken kunnen worden, om de reden beter te begrijpen en alternatieven te verkennen.
Met deze methode is door ons nog geen ervaring opgedaan. Het
lijkt wel de moeite waard om ermee te experimenteren. De methode
stelt misschien vrij hoge eisen aan de proeflezer; dat zou een bezwaar kunnen zijn. In het mij bekende onderzoek is gewerkt met studenten. Mogelijk wordt ook het leesgedrag zelf, inclusief het stopgedrag, door het bewuste aantekenen van de stopplaatsen beïnvloed.
Hoe dan, is vooralsnog onduidelijk. Overigens, ook bij de plus-en-min
methode is er sprake van een onduidelijke beïnvloeding van het bewuste noteren op het leesgedrag.

8.2.5

5E®testen_en_de_factor

creativiteit

Pretesten is op de eerste plaats een rationeel gebeuren en
staat daardoor in een spanningsrelatie met creativiteit. Dit behoeft
geen problemen op te leveren, mits men zich voldoende

rekenschap

geeft van enkele ontegenzeglijk aanwezige gevaren.
De creatieve voortbrengselen worden bij de pretest aan de reacties van het publiek onderworpen, waarna het oordeel wordt geveld:
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geslaagd of niet geslaagd, functioneel of niet functioneel. Dit lijkt
geheel correct. We mogen echter de ogen niet sluiten voor de gebreken
van het pretest-instrument. Een belangrijk manco is dat de pretest
in het algemeen beter in staat is om de meer rationele reacties te
meten en minder vat heeft op reacties als de intensitieit van het
decoderen, de opgeroepen interesse, de verrassing, het gevoel, het
enthousiasme.
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En juist terwille van deze reacties heeft de crea-

tieveling zich vaak uitgesloofd, veelal

(niet altijd) met reden:

een kale voorlichtingsboodschap, die alleen de bestaande informatieve behoefte adequaat wil bevredigen, komt in menige voorlichtingssituatie niet ver. Wie de pretest dus als een scherprechter wil hanteren kan boodschappen verwerpen met bepaalde kwaliteiten, die onvoldoende konden worden opgemerkt en geregistreerd, waardoor er een
waardevol stuk communicatievermogen onder de tafel verdwijnt.
Hoe belangrijker de pretest is, des te groter is het gevaar
voor de creativiteit. Stel dat een opdrachtgever aan een voorlichter
een krediet voor een voorlichtingscampagne wil schenken, mits de
resultaten van de pretest positief zijn. In dat geval is het geenszins uitgesloten dat de voorlichter, bewust of onbewust, naar de
pretest

toe gaat werken, zijn boodschap construeert met in zijn

achterhoofd de te verwachten reacties op de altijd wat eenzijdige
pretest-vragen. Wil hij op safe spelen dan zal hij een pakket produceren van boodschap en pretest-instrument,

dat als geheel gega-

randeerd positieve reacties zal opleveren. Hij kiest dus voor die
combinatie die in hoge mate voorspelbaar is. Het vaak moeilijk te
testen creatieve idee, en dan nog slechts met een onzekere uitkomst,
krijgt zo weinig kans.
In de reclamewereld leven deze problemen al geruime
Voor een deel hebben deze een organisatorisch-relationeel

tijd.
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karakter,

omdat de creatieven en de onderzoekers in een reclamebureau verschillende

afdelingen vormen, hoezeer ze ook telkens weer bijeen

worden gebracht. De voorlichtingsorganisatie die de pretest aan een
onderzoeksbureau uitbesteedt, krijgt er ook mee te maken. Ter bescherming van de creatieve voorlichter dient dan goed in het oog te
worden gehouden waartoe de pretest goed en waartoe minder goed kan
bijdragen. De betekenis moet worden gerelativeerd,

zonder in het

andere uiterste te vervallen. De pretest is een belangrijk hulpmiddel, maar geen alziende godheid.
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8.3

Evaluatie-onderzoek
Over evaluatie is veel meer geschreven dan over pretesten, re-

den om er hier veel minder aandacht aan te schenken, vooral ook omdat ik vermoed dat het kosten-baten saldo bij evaluatie zeker niet
hoger is. Met name de implementatie van veel

evaluatie-onderzoek

is, anders dan bij pretesten, een zorgelijke zaak. Teveel evaluatieonderzoek blijft papier, wetenschappelijk misschien zeer verantwoord,
maar praktisch zonder nut. Voor een deel is deze onvruchtbaarheid
op te heffen, en daar zal in deze korte paragraaf dan ook een belangrijk accent komen te l i g g e n .
Het evaluatie-onderzoek

5 8 4

kan doorgaans in rustiger vaarwater

geschieden dan het pretesten. Dit betekent in de praktijk dat gedacht kan worden aan een grotere steekproef en in het algemeen een
hogere graad van 'sophistication', aan een beter uitgewogen vragenlijst, aan een meer verfijnde analyse, aan een zorgvuldigere en ook
theoretisch onderbouwde concludering en aan een preciesere rapportage. Al moeten deze kwaliteiten niet als excuus gebruikt worden om
in moeilijkere omstandigheden (weinig tijd/geld/deskundigheid) evaluatie maar te laten schieten. Met enige inventiviteit^ zijn vaak
eenvoudige evaluatiemethoden te bedenken, die de moeite ruimschoots
lonen. Want daar gaat het in de eerste plaats om: niet om fraaie
methoden die de toets der wetenschappelijke kritiek glansrijk doorstaan, maar om methoden die per saldo meer opleveren dan ze aan investering kosten. Waarschijnlijk is het zinvoller om vaak met eenvoudige, maar bruikbare methoden te evalueren dan incidenteel volgens alle regelen der kunst.
Een ander verschil met pretesten is dat het bij evaluatie-onderzoek gemakkelijker is om de 'echte' effecten (dit wil zeggen de
effecten-op-termijn) te meten in plaats van enkel de 'voorwaardelijke', onmiddellijke effecten. Dit verwijst weer direct naar de voorbereidingsfase, waar deze effecten idealiter in 'waarneembaar eindgedrag' zijn geformuleerd. Ik zeg 'idealiter'; in de praktijk moeten
we het doorgaans met minder doen. Maar als er vooraf nauwelijks keuzes zijn gemaakt is evaluatie vrij nutteloos. Zie hier een van de
belangrijkste oorzaken van niet-productieve evaluaties. Er zijn wel
allerlei 'interessante' gegevens verzameld, maar wat ze precies betekenen voor het voorlichtingsbeleid blijft vaag. Anderzijds is het
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niet verstandig de evaluatie volledig door de eerder geformuleerde
doelstelling te laten bepalen. We moeten een open oog behouden voor
de onbedoelde effecten.
Terzijde: ons interesseert hier eerst en vooral de evaluatie
van een voorl ichtings actie en niet zozeer van een al dan niet typisch voorlichtingsmedium: een tijdschrift, radio of televisie; Toch
kan lezerskringonderzoek, respectievelijk kijk- en luisteronderzoek
wel

'evaluerende cijfers* opleveren, al zijn deze dan meestal vrij

algemeen (ze omvatten niet zelden enkel het bereik en de waardering).
De voorlichting die via een rubriek in een tijdschrift of een radio- of T.V.-programma verloopt kan er minstens aanleiding in zien
om tot eeh dieper gravend vervolgonderzoek te komen.
Terugkerend naar de te constateren effecten: kennis, houding
of gedrag. In een evaluatie-onderzoek moet ten eerste gemeten worden
of de gewenste eindtermen gehaald zijn en ten tweede of dit te danken is aan de voorlichtingsactie die is ondernomen. Het eerste is
gemakkelijker dan het tweede. Immers daarvoor is èn een meting vooraf noodzakelijk èn een controlegroep die in alles op de doelgroep
lijkt, maar niet aan de voorlichtingsboodschappen is blootgesteld.
Pas dan zijn allerlei andere condities, die in de loop van de voorlichtingsactie relevant waren, enigszins te c o n t r o l e r e n .
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Zoals

gezegd is zo'n experimentele onderzoekssituatie zelden realiseerbaar.
Een 'positief' resultaat moet dan met enige argwaan bekeken worden.
Wat te denken van een pilot-project dat juist vanwege het 'verse'
karakter nogal wat ondersteunende publiciteit in de pers heeft gekregen. Het positieve resultaat zou wel eens in belangrijke mate
door deze publiciteit bepaald kunnen zijn in plaats van door de
voorlichtingsactie op zich. De implementatie is dan, vervelend genoeg, niet te garanderen, omdat deze publiciteit wegvalt naarmate
het nieuwe van het project eraf is.
De effecten zijn in hoofdstuk 5 onderscheiden in kennis, houding en gedrag. Ik zal over het meten van deze drie variabelen niet
uitgebreid uitweiden. Puntsgewijze:
a.

Kennis
De methoden om kennis te bevragen zijn in grote trekken be-

schreven bij de begripsmeting, als een onderdeel van-het pretesten.
Op diverse punten kunnen deze methoden verfijnd worden. Zo kunnen
door een ruimer beschikbare tijd multiple-choice vragen geconstrueerd
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worden om de kennis van concepten te onderzoeken, bijvoorbeeld in
de geest als Prick of Felstehausen hebben g e d a a n .

5 8 6

Ook het inzicht

is zo in principe meetbaar, hoewel minder eenvoudig.
b.

Houding
Ook hier kan ik verwijzen naar de onder pretesten genoemde hou-

dingsschalen. Juist het ontwikkelen van houdingsvragen zal zeer gediend zijn met een ruimere voorbereidingstijd.
c.

Gedrag
Het meten van gedrag is soms erg gemakkelijk, soms uiterst

moeilijk. Of een wervingsvolder voor een inspraakproject heeft voldaan, valt te constateren aan het aantal opgekomen belangstellenden.
Maar of iemand na een brochure over de schadelijke gevolgen van onmatig suiker gebruik echt minder zoet is gaan eten valt, tenzij men
dit uitgebreid gaat onderzoeken, slechts op te maken uit de al dan
niet eerlijke verklaringen van de betrokkene. 'Beweerd gedrag' neemt
dan de plaats in van 'echt gedrag'.
We moeten er scherp op toezien in hoeverre andere factoren dan
de voorlichting mede het bedoelde gedrag hebben bevorderd of bemoeilijkt. In sommige situaties wil de voorgelichte misschien wel, maar
kan hij niet, vanwege de normen van zijn omgeving, zijn materiële
omstandigheden, etc.
dragsbeïnvloeding

Als de voorlichting op het punt van de ge-

faalt is het verkeerd direct te denken aan een

nieuwe, betere, meer uitgebreide campagne. Eerst moet de context
terdege geanalyseerd worden. Massamediale voorlichting op zich is
ook zelden een voldoende voorwaarde voor veranderingen in het gedrag.
Stelt Hoffmann niet terecht:

* Verhaltensanderung

scheinlichste Erfolg der Massenkommunikation'.

ist der unwahr-
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Zoals gezegd is er bij evaluatie meer ruimte voor het onderzoek-volgens-het-boekj e. Wanneer een voorlichtingsdienst inderdaad
hoge eisen aan validiteit en betrouwbaarheid gaat stellen ligt het
voor de hand de medewerking te vragen van een professionele onderzoeksdienst, die soms in een organisatie, waartoe ook de voorlichting behoort, aanwezig is, soms daarbuiten aangezocht moet worden.
In beide gevallen, maar zeker in het laatste geval, is de procedure
volgens welke het onderzoek gaat lopen van het grootste belang voor
het welslagen daarvan.
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Men kan zich een onderzoeksbureau voorstellen dat een nog vage
probleemstelling oppikt, deze intern 'vertaalt', waarna het onderzoek van start gaat. Na enkele maanden ligt daar dan het rapport
met tabellen en een korte of lange reeks conclusies. Deze procedure
steunt op een minimum aan contact; de voorlichter(s) word(t)(en)
niet dan in een zeer vroeg èn zeer laat stadium bij het onderzoek
betrokken.

Ik zou dit een loketrelatie willen noemen,

gekenmerkt

door een grote scheiding van functies, waarbij verreweg de meest
werkzame partner de persoon achter het loket is en de persoon daarvóór zijn vraag stelt, maar verder passief in afwachting blijft,
tot hij het resultaat in handen krijgt.
Het alternatief daarvoor is een samenwerkingsrelatie,
merkt door uitgebreid

onderling

geken-

contact, waarbij beide partijen

minstens verantwoordelijk zijn voor een uitgewerkte probleemstelling
en voor het trekken van conclusies. Meestal zal dan blijken dat de
doelen scherper

gesteld moeten worden. De onderzoeker dwingt de

voorlichter en/of diens organisatie tot duidelijker keuzes, een belangrijk bijkomstig gevolg van evaluatie-onderzoek. In het contact
is de volgende opgave het verkennen van de mogelijkheden die er zijn
om bij te sturen, gesteld dat bepaalde doelen niet bereikt worden.
Heeft men weinig zicht op de mogelijkheden, dan is evaluatie maar
van een betrekkelijk nut, omdat niet zeker is of er enige verbeteringen uit voortvloeien. De relatie met het toekomstige beleid moet
voortdurend gelegd worden. Aldus kunnen garanties geschapen worden
dat datgene wat onderzocht wordt past in de besluitvorming van de
opdrachtgever en dat omgekeerd de besluitvorming dusdanig wordt gearticuleerd dat aan het onderzoek richting gegeven kan worden. In
het ideale geval ontstaat er een vragenlijst met een 'dubbele boekhouding' , bevattende een aan het publiek te stellen vraag en de verantwoording daarvan, een notitie waaruit blijkt hoe deze vraag kan
bijdragen tot een bepaalde beslissing.
Aan het laatste schort het vaak bij onderzoek dat op basis van
een 'loketrelatie' wordt opgezet. Het waarom van de enquête is niet,
zeker niet en detail, duidelijk; de conclusies krijgen bijgevolg
iets vrijblijvends en voor de implementatie valt te v r e z e n .

5 8 8

Een samenwerkingsrelatie kost de voorlichting veel tijd. Als
deze tijd ontbreekt zou men het iniatief wat sterker bij de onderzoeker kunnen leggen. Wanneer deze goed op de hoogte is van de doe-
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len en mogelijkheden van de betreffende voorlichtingsdienst behoeft
dit niet catastrofaal te zijn. Regelmatig contact blijft echter een
voorwaarde. Onderzoekers die 'in alle rust' kunnen evalueren leveren
rapporten op die 'in alle rust' blijven liggen.
Evaluatie-onderzoek

is een onderdeel van het werkplan, maar

geen sluitpost. Zou het dat wel zijn dan zou het onderzoek nauwelijks zin hebben. Evaluatie verwijst naar toekomstige activiteiten.
Daarom zou men kunnen stellen dat met evaluatie een nieuwe voorbereidingsfase in gang wordt gezet, waarbij de uitkomsten op de kenweg als nieuwe gegevens worden ingebracht. Het zou zeer gewenst zijn
de 'tweede ronde' voor een deel al ingezet te hebben om in de altijd
gewijzigde omstandigheden die vragen te kunnen stellen die voor een
eventuele nieuwe actie opportuun zijn.
Voor ons is het werkplan nu echter voltooid: de fases zijn globaal omschreven en per fase zijn enkele onderwerpen uitgediept die
ik voor de massamediale voorlichting van belang acht en die tot nu
toe in de voorlichtingskunde wat minder aandacht kregen. In de praktijk zal blijken of mijn onvermijdelijk subjectieve keuze gegrond
is. Ik zou de lezer, nu hij zover is gekomen, willen uitnodigen de
proef op de som te nemen.
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SUMMARY
This book starts with a definition of extension education in which
three elements are brought together: the act of helping, the transfer of information, and the purpose of the activity which is to influence the client's behaviour in a before-stated direction. Extension officers are not appointed to pursue personal goals, but to
realise certain policy-goals. They can, however, only influence by
helping. In our definition, the helping behaviour consists of or
anticipates transfer of information.
In the same first chapter we give a rough picture of the science of extension education and of its development. Until now its development can be described

chronologically as

'thinking in ever

widening circles around the client'. The emphasis shifted from the
client (adoption- and diffusion studies) to the interaction between
client

and extension officer

(methods of extension w o r k ) . Subse-

quently to the extension officer and his organization (e.g. studies
of policy development, leadership) and at last to extension as an
instrument of policy

(studies of the relation with other instru-

m e n t s ) . The last theme is only touched but will be prominent in the
future.
Extension is one field in the present study, mass communications the other. In chapter 2 we discuss the nature of mass communication and the function of the media in an extension program. What
can the extension officer learn from the science of mass communication? There are not many proved generalisations on which he can
trust. The theory, however, can deliver him models and explanations
that enlarge his understanding of the processes of mass communication and how they affect a situation. The possibilities should always be analysed in the situation itself.
Chapter 3 describes the working plan and the presuppositions
underlying the plan. The working plan provides the structure

for

the main part of the book. It offers us the opportunity to relate
theoretical and research findings of several disciplines with concrete decisions and activities of the extension officer in successive phases of the plan. Design and elaboration are receiver-oriented, based on principles of planning

(in balance with the demands

of creativity) and on the uniqueness of each situation. The working
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plan requires a special kind of research, not the sophisticated academic but a quicker and easier type, with an 'intermediate' or 'appropriate' methodology that can be used by extension officers themselves.
The working plan is situated at the level of an extension action,
e.g. the production of a film or a leaflet. It presupposes goals,
stated at a higher level. Chapter 4 analyses the questions that have
to be answered beforehand. We criticize the 'communication specialist',
the specialist in communication methods, who handles just communication problems, no matter the goals or consequences. A personal choice
cannot be avoided. The goal-setting cannot be based upon the knowledge at-hand, nor upon the stated needs of the public only, for
the priority of these needs are also a response to the extension
offer in the past. The working environment has a profound influence
on the outlook of the sender in mass communication, be it his superiors, his colleagues, his sources of information, or - fortunately his clients (but often - unfortunately - only a small non-representative sample of them).
In chapter 5 we discuss and compare three models for the first
phase of the working plan, the preparation phase. One model is preferred and elaborated. It is based on a sharp distinction between
knowing and choosing. The specification of goals and means, from
general to precise, has to go hand in hand with a more and more
reliable and detailed analysis of the situation.
In all purposive communication,

the analysis of the receiver

is of utmost importance. We stress three receiver predispositions:
the need for information, previous knowledge and the attitude towards
the sender and the message. How an extension worker can deal with
these three predispositions is the subject of chapter 6. First, he
has to know them. Second, he has to know what to do, given certain
outcomes, such as a low level of interest, little previous knowledge
and an unfavorable attitude towards the sender or his subject. And,
he has to know how to collect the information about the predispositions ('appropriate methodology').
Chapter 7 contains the principles and theory that can help the
extension officer to design and produce his message properly. The
main theme is the use of clear and comprehensible language. We discuss the advantages and disadvantages of readability formulas, compared with alternatives such as the tips to be found in textbooks
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on writing, pre-testing and the method developed by Langer. Especially in this phase creativity is very important and has to be
safeguarded against the demands of planning. We propose a model in
which both can be combined without any loss of function. Also, we
make a meaningful distinction between creativity-in-the-action,
while writing,

and creativity

i.e.

separated from the action itself.

Action-creativity, as we call it, has a special place in the process
as a whole and cannot be replaced by creativity detached from the
real communication act, writing, talking, etc.
Chapter 8 is devoted to pre-testing and evaluation. Pretesting
is one of the most promising activities an extension worker can undertake, but its value depends highly on a careful selection of
method and a conscientious execution. Evaluation could be the task
of a practitioner, as well as pre-testing. Usually, however, there
is more time and money for a 'professional' approach,

including

samples that meet the criteria of representativeness, and allow statistical elaboration. Evaluation should be the starting point for a
new activity, or an inducement to stop. Anyhow, the relation between
evaluation and communication policy has to be stressed. In social
terms, the relation between the researcher and the extension officers is of the utmost importance.
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Zie bijvoorbeeld: Ban, A.W. van den, op. cit. (noot 29), biz. 175 e.v.
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Bobbs-Merrill, 1966, blz. 169.

98.
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99.

Stappers, J.G., op. cit. (noot 93), blz. 10.

100. Ibidem, blz. 10.
101. Stappers, J.G., op. cit. (noot 27), blz. 52.
102. Voor een uitvoerige begripsanalyse verwijs ik weer naar Stappers, naar zijn
dissertatie uit 1966, blz. 46-63, en naar zijn Inleiding uit 1973, blz.
61-83. Zie ook: Woerkum, C.M.J. van, op. cit. (noot 93), blz. 111-115103. Merton, R.K., Social theory and social structure, New York, The Free Press,
1965, blz. 334.
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104. Zie bijvoorbeeld: Davison, W.Ph., J. Boylan en F.T.C. Yu, Mass media: s y s tems and effects, New York, Praeger, blz. 147-151. Daarentegen wordt door
bijvoorbeeld McQuail gesuggereerd dat de massa-eigenschappen van de openbare communicatiesystemen langzamerhand zullen verdwijnen. Zie zijn inaugurele rede: 'The historicity of mass media science', Amsterdam, 1978. De
nieuwe media, met hun zeer diverse aanbod, geven daar aanleiding toe. Ook
Van den Ban noemt de schaalverkleining en de individualisering als ontwikkelingstendens van de massamedia, echter naast schaalvergroting. Ban, A.W.
van den, op. cit. (noot 29), blz. 128.
105. Zie voor een uitvoerige verhandeling hierover: Stappers, J.G., op. cit.
(noot 93), blz. 46-63.
106. Het woord 'massacommunicatiewetenschap' doet denken aan het Angelsaksische:
'Science of mass communication'. Publicistiek is een vertaling van het
Duitse 'Publizistik'. Zie het eerder genoemde boek van Stappers (noot 93),
blz. 80-113.
107. Zie voor een kenschets van de communicatiewetenschap: Woerkum, C.M.J. van,
op. cit. (noot 93), blz. 98-110.
108. Het onderscheid is vergelijkbaar met dat van Zwart: decisie- versus conclusiegericht (resp. praktisch en beschouwelijk). Ik gebruik deze termen
van Zwart niet, omdat ze vaak verwarring wekken (althans vaker dan 'praktisch/beschouwelijk'). Dat komt met name vanwege de term 'conclusie'. Wil
men als men decisiegericht werkt niet steeds tot (voorlopige) conclusies
komen? Kan men dan zonder conclusies? Zie: Zwart, C.J., Gericht veranderen
van organisaties, Rotterdam, lemniscaat, 1977.
109. Vergelijk de discussie in: Kooyman, A., De toekomst van de Nederlandse omroep, in: Kooyman, A. (Red.), Bouwstenen voor een mediabeleid, Alphen aan
den Rijn, Samsom, 1977, blz. 156-173.
110. Lees bijvoorbeeld een artikel als: Bardoel, J., De krisis in de informatievoorziening via de televisie, Massacommunicatie, jrg. 6 (1978), no. 1,
blz. 1-16.
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111. Wember, B., Wie informiert das Fernsehen?, München, List Verlag, 1976.
112. Zie: Blumler, J.G., Purposes of mass communications research: a transatlantic perspective, Journalism Quarterly, jrg. 55 (1978), biz. 221-222.
Blumler vergelijkt in dit artikel de Amerikaanse en (kritische) Europese
benadering van communicatie. Voor beide somt hij enkele bezwaren op. Een
probleem bij de kritische benadering is het dualisme tussen de wereld willen omvormen ('geen academisme') en tegelijk de wereld (hier: de media) zo
verdorven vinden dat men voor zichzelf geen enkel actie-perspectief ziet.
113. Zie het theoretische hoofdstuk in Koole, T., J. Oorburg en W. Wartena, Lokale televisie in Deventer, Groningen, Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit, 1976, blz. 10-23.
114. Klapper, J.T., The effects of mass communications, New York, The Free Press,
1960, biz. 5.
115. Ban, A.W. van den, op. cit. (noot 29), biz. 127.
116. Vergelijk: Manschot, B., De invloed van de massa-media in Nederland, in:
Kooyman, A. (Red.), op. cit. (noot 109), biz. 129.
117. Zie bijvoorbeeld: Pierce, Ch.M. e.a., An experiment in racism: TV commercials, Education and Urban Society, jrg. 10 (1977), no. 1, biz. 61-87.
118. Zie de bespreking van de opvattingen van Gerbner. Poecke, L. van, Culturele
indicatoren (111): Gerbner: het systeem is de boodschap, Communicatie,
jrg. 9 (1979), no. 1, blz. 6-12.
119. Schramm, W., op. cit. (noot 65), blz. 261.
120. Geciteerd in: Davison, W.Ph. e.a., op. cit. (noot 104), blz. 181.
121. Diverse studies, o.a. van McCombs, signaleerden dat de kranten op nationaal niveau een grotere agendabepalende invloed bezaten dan de televisie.
Palmgreen en Clarke vonden echter het tegendeel. Zie Palmgreen, Ph. en
P. Clarke, Agendasetting with local and national issues, Communication
Research, jrg. 4 (1977), no. 4 (oct.), blz. 435-452.
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In deze zelfde studie vonden Palmgreen en Clarke hun hypothese bevestigd

v

dat de agendabepaling bij nationale thema's veel eerder optreedt dan bij
lokale. Echter, Williams en Larsen vonden het tegendeel (net als Palmgreen
en Clarke: in een 'niet-verkiezingsjaar'). Zie: Williams, W. en D.C. Larsen, Agenda-setting in an off-election year, Journalism Quarterly, jrg. 54
(1977), no. 4, biz. 744-749.
McLeod, Becker en Byrnes vonden in hun onderzoek dat de agendabepaling door
kranten zich slechts voordeed bij de minst geïnteresseerden. Shaw vond echter het tegendeel, evenals het tweetal McCombs en Weaver. Zie: McLeod, J.M.,
L.B. Becker en J.E. Byrnes, Another look at the agenda-setting function of
the press, Communications Research, jrg. 1 (1974), no. 2 (apr.), biz. 131-166.
Het onderzoek van Shaw is geciteerd in Atwood, L.E., A.B. Sohn en H. Sohn,
Daily newspaper contributions to community discussion, Journalism Quarterly, jrg. 55 (1978), biz. 571.
Het onderzoek van McCombs en Weaver is geciteerd in bovengenoemd artikel
van McLeod e.a.
122. Palmgreen, Ph. en P. Clarke, op. cit. (noot 121), biz. 450.
123. Weaver, D., Media agenda-setting and media manipulation, Massacommunicatie,
jrg. 9 (1981), no. 5., biz. 224.
124. Zucker, H.G., The variable nature of news media influence, in: Ruben, B.D.
(Red.), Communication yearbook II, New Brunswick, Transaction Books, 1978,
biz. 227-228.
125. Meyer, G. de, De agenda-setting-functie van de massamedia, Communicatie,
jrg. 7 (1978), no. 4, biz. 5-8. Zie ook: Verhagen, H., Het agenda-setting
konsept: een inleidend overzicht, Massacommunicatie, jrg. 9 (1981), no. 5,
blz. 198-212. In datzelfde nummer vinden we echter ook een minder sceptische opvatting over agenda-setting: Weaver, D., op. cit. (noot 123), blz.
213-229.
126. Vergelijk: Davison, W.Ph. e.a., op. cit. (noot 104), blz. 168-171.
127. Ibidem, blz. 171-180.
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128. Zie o.a. het werk van Gerbner, besproken door Van Poecke (noot 118).
129. Ban, A.W. van den, op. cit. (noot 29), blz. 126.
130. Zie bijvoorbeeld de bevindingen van L. Prick over de achtergrondkennis omtrent onderwerpen uit radio, actualiteitsuitzendingen: Prick, L., De mate
waarin actualiteitsuitzendingen worden begrepen, Cito-memo no. 75, Arnhem,
1974, blz. 29-32.
131. Luiten, A., De VU-student en sexualiteit, Amsterdam, Vormingscentrum VU,
1980.
132. Ibidem, blz. 188.
133. Interessegebieden en media, Amsterdam, Uitgave Admedia, Bonaventura, Kluwer, 1974.
134. Dat geldt waarschijnlijk sterker voor de schriftelijke media dan voor radio of televisie, die vaak 'nu eenmaal aanstaan'. Maar men kan ook horen
zonder echt te luisteren of kijken zonder echt te zien; het is de vraag
wat we ons van de ontvangst in een conditie van lage geïnvolveerdheid mogen voorstellen. Zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 3.
135. De voorlichting over deze informatieverschaffers is een terrein op zich.
Men moet daar niet alleen bruikbare kennis aantreffen, maar vooraf ook
weten dat hier antwoorden op bepaalde vragen aanwezig zijn en de procedure
kennen hoe de informatie te verwerven. Men moet overigens niet al te optimistisch zijn over het bereik van deze media. Ook hier heeft de 'informatie-elite' een grote voorsprong. Vergelijk het onderzoek van Box naar wie
er profiteert van de consumentenvoorlichting. Box, J.M.F., Konsument en
informatie, Delft, Delftse Universitaire Pers, 1979.
136. Zie bijvoorbeeld: Hasken-Dijkshoorn, E., Multi-media gebruik in leergroepen, Utrecht, Teleac-rapport, 1974.
137. Hierop wijst ook A.W. van den Ban in zijn artikel: De mogelijkheden van
massacommunicatie voor de gezondheidsvoorlichting, GVO Preventie, jrg. 2
(1981), no. 3, blz. 3-12.
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138. Krugman spreekt hier van 'learning without involvement*. Krugman, H.E.,
The impact of television advertising, Public Opinion Quarterly, jrg. 29
(1965), biz. 349-356.
139. Zie: Schramm, W. , op. cit. (noot 65), blz. 257. Schramm noemt dit: 'incidental learning'.
140. Böckelmann, F., Theorie der Massenkommunikation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1975, blz. 209-210.
141. Hancock, A., Planning for educational mass media, Londen, Longman, 1977,
blz. 69.
142. Zie als voorbeelden van meer uitgewerkte werkplannen bij Hancock, voor allerlei educatieve media, of bij Grey, voor de schriftelijke communicatie.
Hancock, A., op. cit. (noot 141). Grey, D.L., The writing process, Belmont,
Wadsworth, 1972.
143. Symptomatisch is bijvoorbeeld een boek als: Stappershoef, G. (Red.), Werken met video, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1974.
144. Maar bijvoorbeeld voor de landbouwvoorlichtingsdienst zijn ook gegevens
die de voorgelichten tijdens voorlichtingsgesprekken verstrekken waardevol.
145. Zie ook: Röling, N.G. en P.J.P. Zuurbier, De toepasbaarheid van landbouwkundig onderzoek, Landbouwkundig Tijdschrift, jrg. 91 (1979), blz. 76-83.
146. Men kan het rendement van voorlichting in principe berekenen door vooraf
vast te stellen wanneer de ontvanger voldoende bereikt is (bijvoorbeeld
drie van de vier begripsvragen over kernthema's zijn goed beantwoord) en
het aantal aldus bereikten te relateren aan de kosten. Men krijgt zo het
cijfer voor ,de gemiddelde kosten per adequaat bereikte ontvanger. In de
praktijk is zo'n berekening natuurlijk wel wat ingewikkelder, maar het gaat
hier maar om het idee dat een goedkope, snel geproduceerde folder toch duur
kan worden.
147. Doorn, J. van en F. van Vught, Planning; methoden en technieken voor beleidsondersteuning, Assen, Van Gorcum, 1978, blz. 9 e.v.
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148. Cooley, C.H., Human nature and the social order, Glencoe, The Free Press,
1956, blz. 94.
149. Lerner ziet (in de ontwikkelingslanden) empathie als een afgeleide van
voortschrijdende urbanisatie, alfabetisering en het ontstaan van een systeem van massacommunicatie. Het is mijns inziens de vraag of dit zich gemakkelijker open stellen voor de ander niet eenvoudig het resultaat is van
een cultureel nivelleringsproces. Lerner, D., The passing of traditional
society, Glencoe, The Free Press, 1958.
150. Wat hier over empathie gezegd wordt, geldt natuurlijk ook voor het systematisch zoeken naar informatie over het 'andere' publiek. Ook die noodzaak
komt niet uit de lucht vallen.
151. Dit geldt denk ik niet voor alle vormen van communicatie. Ik denk aan goede literatuur, die soms in sociaal isolement of in een heel andere sociale
context dan die van de ontvanger kan ontstaan en toch de lezer 'pakt' als
ware het een persoonlijke boodschap.
Over de levenswijze van de voorlichter bestaat voor zover ik weet geen onderzoek. Wel over die van de (Engelse) journalist. Interessant is in dit
kader: Tunstall, J., Journalists at work, Londen, Constable, 1971, blz. 255
e.v. Van belang is ook het onderzoek van Atwood die vond dat journalisten
met een 'desk-job' het slechtst de voorkeur van het publiek voor bepaalde
artikelen in de krant konden voorspellen. Atwood, L., How newmen and readers perceive each story preferences, Jouraalism Quarterly, jrg. 47 (1970),
blz. 296-302.
152. Zie voor een verduidelijking de diverse handboeken, o.a. Becker, H.A.,
Sociale methodologie, Meppel, Boom, 1974, of: Denzin, N.K., The research
act, Chicago, Aldine, 1973. Of meer speciaal: Filstead, W.J. (Red.),
Qualitative Methodology, Chicago, Markham, 1970.
153. In tegenstelling tot bijvoorbeeld A. van der Meiden. Zie zijn bijdrage in
de congresmap Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid, Amsterdam,
Uitgave Vakgroep Kommunikatiewetenschap, 1980. In theorie zijn allerlei
vormen van participatie denkbaar. In de praktijk zie ik ze niet gerealiseerd, tenzij het massacommunicatiesysteem ingrijpend zou veranderen. Zie
over de participatieproblematiek in zijn algemeenheid: Ban, A.W. van den,
Inleiding tot de voorlichtingskunde, op. cit. (noot 29), blz. 209-214.
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Doorn, J. van en F. van Vught, op. cit. (noot 147), blz. 9 e.v.
Ik gebruik de term 'anticipatie' in een wat andere betekenis dan Van Doorn
en Van Vught doen. Onder anticipatie verstaan zij 'zowel het voorspellen
van de waarschijnlijke ontwikkelingen... als het formuleren van wenselijke
toekomstbeelden' (blz. 3). Het eerste valt enigszins buiten ons kader, het
tweede is wat wij onder doelformulering verstaan (gewenst effect bij een
bepaalde doelgroep). Ik voeg er aan toe het anticiperen op de inzet van de
middelen, dus de mediakeuze en de globale themakeuze. Van Doorn en Van Vught
zouden dit anticiperen waarschijnlijk tot de ontwerpfase willen rekenen.
In heb goede redenen om dit niet te doen (zie verder hoofdstuk 5 ) .
156. Voor een simpel voorbeeld op het gebied van netwerkplanning in de voorlichtingssector: Seret, A., Museum open; voorlichting en publiekswerving, Enkhuizen, Uitgave Nederlandse Museum Vereniging, 1978, blz. 166-178.
157. Hancock, A., op. cit. (noot 141).
158. Berwanger, D., Mass media manual; low cost film and TV production in developing countries, GSttingen, Göttinger Druckerei und Verlagsgesellschaft,
1976.
159. Gunsteren, H.R. van, Planning in de verzorgingsstaat. Van chaotisch naar.
systematisch falen, in: Gevers, J.K.M. en R.J. in 't Veld (Red.), Planning
als maatschappelijke vormgeving, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1980,
blz. 24.
160. Schmidbauer, M., Der Systems Approach und die Entwicklung und Planung von
Mediensystemen, in: Oesterwitz, F. en R. Vonhoff (Red.), Mediensysteme in
der Erwachsenenbildung, München, Uitgave Internationales Zentralinstitut
für das Jugend- und Bildungsfernsehen, 1971, blz. 8-26.
161. Voor een bruikbare inleiding in de creativiteits-theorie. Zie Brugman, G.
en A. Dudink, De vraag naar creativiteit; een onderwijspsychologische bijdrage, Meppel, Boom, 1976.
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162. Voor meer uitvoerige beschouwing over creativiteit, zie: Woerkum, C.M.J.
van, Planmatigheid versus creativiteit; de factor creativiteit in de
schriftelijke voorlichting, Massacommunicatie, jrg. 7 (1981),'no. 1, blz.
48-59. Ook verschenen in Intermediair, jrg. 17 (1981), no. 34 (21 aug),
blz. 9-23.
163. Zie bijvoorbeeld: Bruner, J.S., Beyond the information given, Londen, Allen
and Unwin, 1974, blz. 208-217. Of: Stein, M.I., Stimulating creativity,
vol. II, New York, Academic Press, 1975.
164. Wallas, G., The art of thought (uittreksel), in: Vernon, P.E. (Red.), Creativity, Harmondsworth, Penguin, 1970.
165. Vught, F. van, Planning en beleidsondersteuning;- naar een 'planning als
leerproces', in: Gevers, J.K.M. en R.J. in 't Veld (Red.), op. cit. (noot
159), blz. 91.
166. Wright Mills, C., De sociologische visie, Utrecht, Het Spectrum, 1963,
blz. 244. Wright Mills beroept zich weef op H. Reichenbach.
167. Albrecht, H., Innovationsprozesse in der Landwirtschaft, Saarbrücken,
Sozialwissenschaftlicher Studienkreis für Internationale Probleme, 1969,
blz. 121-135.
168. Ibidem, blz. 121.
169. Ibidem, blz. 121.
170. Payr, G. en R. Sülzer, Landwirtschaftliche Beratung (2 delen), Eschborn,
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit/Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, 1982.'
171. Blokker, K.J., Naar een strategie van voedingsvoorlichting, Wageningen,
Vakgroep Voorlichtingskunde Landbouwhogeschool, 1979.
172. Terecht kan men hier spreken van een 'systeem'. Zie: Maletzke, G., Ziele
und Wirkungen der Massenkommunikation, Hamburg, Hans Bredow Institut, 1976,
blz. 8-9. Een eerder boek van Maletzke was voor een groot deel op de hier
aangeduide paarrelaties gebaseerd: Psychologie der Massenkommunikation,
Hamburg, Hans Bredow Institut, 1963.
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173. Ik introduceerde deze term in een artikel uit 1975. Schriftelijke voorlichting; een oud medium opnieuw bekeken, Tijdschrift voor Agologie, jrg. 4
(1975), no. 6. Een vergelijkbaar begrip vinden we echter bij Luning en Thio,
namelijk 'intermediaire methodologie' (naar 'intermediate technology').
Zie: Luning, H.A., en K.S. Thio, Plattelandsontwikkeling in de derde wereld;
een techniek van landbouwplanning, Intermediair, jrg. 13 (1977), no. 43
(28 oct.), blz. 51.
174. Voor een overzicht van de voorlichtingskundige ideeën op dit gebied zie:
Blokker, K., op. cit. (noot 87).
175. Denk hier aan het onderzoek van Murphy, D.R., What farmers read and like,
Ames, lowa State University Press, 1962. Murphy heeft gewerkt met de zogenaamde split-half techniek, waarbij de diverse kenmerken van rubrieken in
een agrarisch tijdschrift successievelijk (in twee versies) aan de orde
kwamen.
176. Van de Vall geeft er de voorkeur aan het begrip diagnostisch sociaal onderzoek te gebruiken, waarin zowel het aspect van beschrijving als dat van
verklaring zit. Bovendien denkt men bij diagnostisch onderzoek eerder dan
bij beschrijving of verklaring aan onderzoek 'in het kader van', gelet op
de beleidsstructuur en de doeleinden. Vall, M. van de, Sociaal beleidsonderzoek, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1980.
177. Over de moeilijke relatie tussen de onderzoeker en de massamediale praktijk, zie Maletzke, G., op. cit. (noot 172), 1976, blz. 246 e.v.
178. De eis van 'transparantie' wordt vaker bij actieonderzoek gesteld, o.a.
door. Moser, en in navolging, door Van Dijkum en Blokker. Een overzicht van
dergelijke eisen, te stellen aan de relatie tussen onderzoeker en onderzochten geeft C. van Dijkum in: Actie-onderzoek in confrontatie, Tijdschrift voor Agologie, jrg. 9 (1980), no. 1, blz. 25-27. Zie ook Blokker,
op. cit. (noot 87). Men moet wel bedenken dat zij meestal zelfonderzoek op
het oog hebben, waarbij de onderzochten en de onderzoekers deel uitmaken
van één groep. Toch zijn veel eisen, o.a. 'transparantie', ook voor ons
wel zinvol.

309
179. Zie bijvoorbeeld: Straus, M.A., Direct, indirect and disguised measurement
in rural sociology, Technical Bulletin 26, Washington Agricultural Experiment Stations, Institute of Agricultural Sciences, State College of
Washington, 1957.
180. Braam, A., Voorlichting door middel van tentoonstellingen; een literatuuroverzicht, Wageningen, Vakgroep Voorlichtingskunde, 1982, biz. 34.
181. De Hartstichting heeft bijvoorbeeld onder een ruime doorsnee van de Nederlandse bevolking een onderzoek laten verrichten naar de kennis, houding en
gedrag t.a.v. de risicofactoren van hart- en vaatziekten. Dit materiaal
kan gebruikt worden ten dienste van het voorlichtingsbeleid. Zie: Kok, F.J.,
A.W. Matroos, J.G.A.J. Hautvast en A.W, van den Ban, Direction for nutrition education determined by target group segmentation, Journal of the
American Dietetic Association, jrg. 80 (1982), biz. 566-573.
182. Zie bijvoorbeeld: Ascroft, J.N., N. Röling, J. Kariuki en F. Chege, op.
cit. (noot 85). Voor een vergelijkend experiment, zie: Westmaas-Jes, M.M.,
Naar strategieën van voedingsvoorlichting, Wageningen, Veenman, 1977,
deel I.
183. Aben, P., Heeft een voorlichter een mening?, in: Willems, J. (Red.), Wetenschapsvoorlichting, Utrecht, Perscentrum R.U. Utrecht, 1979, blz. 87-91.
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