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1 Hoe communicatie werkt

INLEIDING

Wie een organisatie wil ondersteunen om beter en doelgerichter te communiceren, moet 
weten hoe communicatie werkt. Het antwoord daarop is echter helemaal niet zo gemakkelijk 
te geven. Het grote overzichtsboek Theories of Human Communication van Littlejohn heeft 
er 300 pagina’s voor nodig om alle theorieën daarover te vermelden, en dan nog heel in het 
kort. Er zijn dus heel wat verschillende meningen en invalshoeken. In dit eerste hoofdstuk 
komen verschillende visies aan de orde op hoe communicatie werkt. Ik maak daarvoor een 
grove in deling van drie verschillende visies. De eerste wordt in de communicatiewetenschap 
alleen teruggevonden in negatieve zin, en wordt gezien als onwetenschappelijk. Ik noem 
die de zender oriëntatie. De andere twee visies zijn wel terug te vinden in de communicatie-
wetenschap. In navolging van wat gebruikelijk is in de communicatiewetenschap noem ik 
deze twee een instrumentele en een interactieve benadering van communicatie.

De eerste visie is de zenderoriëntatie, waarbij de aandacht uitsluitend is gericht op de zender. 
In de communicatiewetenschap vind je deze visie alleen in negatieve zin. Bijvoorbeeld in de 
vraag: Werkt communicatie zo ongeveer als een magic bullet, waarbij de verspreiding van een 
boodschap een afdoende voorwaarde is voor succes? Communicatiewetenschappers doen dit 
af als voorwetenschappelijk, of minder diplomatiek gezegd: onzin. Toch kom ik deze visie in 
de dagelijkse praktijk van het communicatiemanagement nog regelmatig tegen. Natuurlijk, 
iedereen weet dat het niet zo simpel ligt en dat het niet zo is dat ‘als jij maar weet wat ik weet, 
jij hetzelfde zult vinden’. Toch zie ik nog vaak communicatieplannen die effecten in kennis, 
houding of gedrag beloven, maar er helemaal niet bij schrijven hoe dat geëvalueerd wordt. 
Kennelijk bekommert men zich dan dus niet om de vraag of dat effect ook werkelijk is gereali-
seerd. Gaan die communicatieprofessionals er dan dus vanuit dat die mooie campagne vanzelf 
die verandering oplevert? Dus dat communicatie werkt als een magic bullet?

In de communicatiewetenschap zijn grofweg twee verschillende benaderingen op hoe com-
municatie werkt. De ene benadering behandelt communicatie als een instrument om bepaalde 
effecten te bereiken. In de andere benadering wordt communicatie gezien als een vorm van 
interactie waarin betekenis tot stand komt. In beide benaderingen staan zenders en ontvangers 
centraal, maar niet op dezelfde manier. In de benadering van communicatie als instrument 
met (beperkte) effecten bij bepaalde individuen of groepen, draait het om de zender die zich 
voordat hij gaat zenden, druk moet maken over hoe de ontvanger in elkaar zit, hoe hij zijn 
boodschap daarop aan moet passen, en vervolgens hoe hij kan checken wat de ontvanger met 
zijn boodschap heeft gedaan. Deze benadering wordt veelal een instrumentele benadering van 
communicatie genoemd. In de maatschappelijke benadering van communicatie draait het om 
de betekenis die de actoren in het communicatieproces (soms als zender en soms als ontvanger) 
aan een boodschap geven. Dat wordt daarom ook wel een constructivistische visie op com-
municatie genoemd, terwijl een instrumentele benadering ook wel een functionalistische visie 
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18 Met het oog op communicatie

op communicatie wordt genoemd. In het overzichtsartikel Communicatie, basisbegrippen leg ik 
de verschillen tussen deze twee visies uit.

Als in de praktijk gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke inzichten, zijn dat vooral 
inzichten uit de functionalistische school, vanuit een instrumentele visie op communicatie 
dus. Bij reclamecampagnes bijvoorbeeld om producten of diensten aan de mens te brengen 
kun je ook best uit de voeten met deze benadering. Maar bij meer complexe vraagstukken, 
zoals in de campagnevoering over maatschappelijke thema’s, het issues management en het 
contact met de pers, past de tweede benadering beter. Die vraagt echter een heel andere werk-
wijze in het communicatiemanagement.
De vraag hoe de verschillende visies op communicatie eruit zien, welke worden gebruikt in het 
communicatiemanagement en welke volgens mij interessant zijn, is het thema van het eerste 
hoofdstuk van dit boek.
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Hoe communicatie werkt 19

COLUMN

Ik begin dit hoofdstuk met de column Eigentijds pr-beleid stelt de samenleving centraal. 
Het vakgebied van wat nu veelal communicatie wordt genoemd – en ik liever communicatie-
management noem – heette in 1995 nog public relations. Er zijn nog wel een paar bureaus die deze 
term gebruiken, maar voor het brede vakgebied van het communicatiemanagement gebruiken we 
deze aanduiding nauwelijks meer. De inhoud van dit essay is evenwel opvallend actueel. Organisa-
ties wier legitimiteit behoorlijk in twijfel wordt getrokken, doen nogal eens alsof ze van niets weten. 
Of in elk geval laten ze er niets van merken dat ze zich er iets van aantrekken wat de buitenwereld 
van hen vindt. Ze doen het liefst de deur op slot, dan werken ze het prettigste, zo lijkt het wel. Je zou 
ook kunnen zeggen dat ze zich opstellen als autarkische samenlevingen. Is dat omdat ze de buiten-
wereld helemaal niet nodig hebben? Of zou het zo bedreigend zijn om je open op te stellen voor de 
buitenwereld dat ze er maar niet aan beginnen en zich overschreeuwen met veel egocommunicatie? 
Communicatiewetenschappelijk is het in elk geval erg onverstandig.

EIGENTIJDS PR-BELEID STELT DE 
SAMENLEVING CENTRAAL

Betteke van Ruler

Dit essay verscheen eerder in: H. Tennekes 
e.a. (red.). Radar 95: stand van zaken in de 
weten schap, pp. 374-375. Bloemendaal: Ara-
mith, 1995

Een organisatie met een eigentijds pr-beleid 
stelt de samenleving centraal. Er zijn echter 
maar weinig van zulke organisaties. Veel 
managers en directeuren gedragen zich alsof 
ze het liefst de deur van hun bedrijf of zelfs 
van hun kamer op slot zouden doen: dan wer-
ken ze het prettigste. Velen blijken de relatie 
met hun in- en externe omgeving schromelijk 
te verwaarlozen. Zij zien dat als luxe in plaats 
van als kapitaal.
Twee derde van de organisaties in ons land 
heeft de afgelopen vijf jaar een crisis of ver-
storing beleefd. In de helft van de gevallen 
leidde dat tot daling van de winst en veelal 
ook tot ‘imago-schade’. Dat heeft evenwel 
niet tot gevolg dat zulke organisaties zich 
kwetsbaar zijn gaan voelen. Kans op nieuwe 
verstoringen en crises acht men over het 
algemeen klein. Men zegt crisis planning 
belangrijk te vinden, maar nog niet een 
kwart van de Nederlandse organisaties houdt 

zich werkelijk met dit thema bezig. De aan-
dacht blijkt bovendien vooral te gaan naar de 
interne organisatie, niet naar mediastrategie 
en nazorg, en al helemaal niet naar de legiti-
matie van hun organisatie in de samenleving. 
En dat zijn allemaal aspecten van public rela-
tions.
Feitelijk lijken veel organisaties meer op een 
autarkische samenleving in een ondoordring-
baar oerwoud, dan op de open, flexibele en 
organische concerns waarvoor ze zichzelf 
graag houden. Ze stellen hun actuele markt 
of zichzelf centraal en zijn blind voor het 
vraagstuk van hun legitimatie op termijn. 
Hun pr-beleid is dan ook beter te typeren als 
wanbeleid.
Uiterlijk is het in orde: het jaarverslag ziet 
er prachtig uit, er worden mooie folders en 
video’s gemaakt, de bazen spreken motive-
rende woorden. Er wordt iets ‘gecommuni-
ceerd’, maar met welke bedoelingen, naar 
wie en met welke gevolgen is onduidelijk. 
In veel gevallen geldt wat de public relations 
betreft: directie tevreden, actie geslaagd. Er 
wordt geen rekening gehouden met het feit 
dat er doelen moeten worden gediend en dat 
er theorieën bestaan over de wijze waarop dat 
zou kunnen (of juist niet).
Dit komt omdat er niet wordt nagedacht 
over wat communicatie eigenlijk is en doet. 
Uit recent onderzoek bleek dat deze manier 
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van denken zelfs bij grote ondernemingen 
meer usance dan uitzondering is. Er wordt 
veel te gemakkelijk vanuit gegaan dat ande-
ren altijd klaar zullen staan om te luisteren. 
Helaas wordt publiek er niet voor betaald om 
publiek te zijn; een publiek constitueert zich 
omdat er interesse is voor een thema en een 
afzender, niet omdat ze toevallig als doel-
groep zijn aangewezen. Bovendien gaat men 
er zonder probleem vanuit dat een bericht 
net zo wordt geïnterpreteerd als de afzender 
bedoelde. Helaas heeft communicatie niet 
tot gevolg dat ‘als jij eenmaal weet wat ik 
weet jij hetzelfde zult vinden’. Dat kan alleen 
als er van kloning sprake is. In het dagelijks 
leven weet iedereen hoe lastig het is om een 
ander van iets te overtuigen. In het pr-verkeer 
wordt dat gemakkelijk vergeten. En ten slotte 
behandelt men zijn publiek te vaak alleen in 
de rol van ontvanger. Organisaties hebben 
zelden een gesystematiseerde antenne om 
naar hun omgeving te luisteren.
Marktgerichte producten en diensten en 
consistent beleid zijn voor iedere organisatie 
uiteraard voorwaarden, maar geen garantie 
voor overleving. Daarvoor moet het beleid 
van de organisatie betrouwbaar, geloof-
waardig en rechtvaardig worden gevonden. 
Dat vraagt om pr-beleid dat de samenleving 
centraal stelt. Wie wil dat er naar hem wordt 
geluisterd, moet zich immers ook open stel-
len voor anderen en naar hen luisteren. Wie 
relaties wil onderhouden met zijn omgeving 
zal zich moeten realiseren dat de liefde van 
twee kanten moet komen: ‘Having a friend 
is being one.’ Communicatie is nu eenmaal 
geen magic en mensen vallen zelden voor 
mooie woorden om de mooie woorden alleen. 
Het gaat om aantrekkelijkheid en legitimiteit 
ervan voor de ander. Die zaken moeten wor-

den verdiend. Wie wil beïnvloeden, moet zich 
ook laten beïnvloeden. Eigentijds pr-beleid is 
dan ook beleid dat bijdraagt aan afstemming 
van organisatie en omgeving op elkaar. En 
dat kan alleen door wederzijdse beïnvloeding.
Intern moet men worden geïnformeerd over 
externe ontwikkelingen. Daarbij gaat het niet 
om de markt, de economie of de technologie. 
Dat is de zorg van andere specialismen, zoals 
marketing, financiën en R&D. Het terrein 
van de public relations betreft de opinies in 
brede zin, ook van al die personen die niet tot 
de afnemers en de directe belangen groepen 
van de organisatie behoren: journalisten, 
omwonenden, het maatschappelijk midden-
veld, actiegroepen, overheden, enzovoort. 
Door het systematisch sonderen daarvan in 
de omgeving en trends in de publieke opinie, 
kan tijdig worden gereageerd op ontwik-
kelingen in de opiniërende omgeving. De 
kans op legitimatie van het beleid is daar-
mee beduidend groter. Aan de andere kant is 
het natuurlijk evengoed de bedoeling dat de 
buitenwereld wordt beïnvloed. Dus moeten 
publieken worden opgespoord en op aanspre-
kende wijze op de hoogte worden gebracht 
van zaken die de organisatie betreffen. Bij 
legitiem beleid is dat een stuk eenvoudiger en 
dus goedkoper. Gelegitimeerd beleid is der-
halve een vorm van kapitaal.
Dit alles geldt uiteraard niet alleen voor de 
externe omgeving van een organisatie: ook 
de medewerkers willen graag dat er naar hen 
wordt geluisterd en dat zij regelmatig op de 
hoogte worden gehouden van wat er gaande 
is in hun bedrijf. Eigentijd pr-beleid stelt dan 
ook niet alleen de externe samenleving cen-
traal, maar evengoed de interne samenleving 
van de organisatie zelf.
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OVERZICHTSARTIKEL

Het artikel Communicatie, basisbegrippen is een overzicht van visies op hoe communicatie 
werkt. Ik verdeel de visies op hoe communicatie werkt in dit artikel in drieën: communicatie bezien 
vanuit een zenderoriëntatie (ook wel de magic bullet visie genoemd), vanuit een ontvangersoriëntatie 
(waarbij communicatie wordt gezien als instrument) en vanuit een maatschappelijke oriëntatie 
(waarin de nadruk ligt op communicatie als betekenisverlening). In dit artikel laat ik zien hoe 
deze drie visies eruit zien. Zeker bij meer ingewikkelde communicatievraagstukken geef ik de 
voorkeur aan de maatschappelijke oriëntatie. Die laat namelijk goed zien dat de interpretatie 
van boodschappen een dynamisch karakter heeft, en legt de nadruk erop dat er meer mensen een 
rol spelen dan de zender en de bedoelde ontvanger alleen. De definitie die ik in dit artikel geef 
van communicatie vind ik nog steeds een mooie, omdat daarin het dynamische karakter van 
communicatie zo goed tot uiting komt: ‘Communicatie is een dynamisch proces dat zich ontwikkelt 
door de tijd en zich afspeelt tussen minstens twee actoren, waarbij de één de ander een boodschap 
(kennisgeving) doet toekomen, opdat de ander hierop kan reageren met een eigen boodschap, en zij 
zo hun gedachten kunnen uitwisselen en nieuwe gedachten kunnen genereren.’

COMMUNICATIE, BASISBEGRIPPEN

Betteke van Ruler

Dit artikel verscheen eerder als hoofdstuk in: Rob van Es (red.). Communicatie en Ethiek, 
organisaties en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, pp. 59-70. Amsterdam: Boom, 2005

In dit hoofdstuk gaan we in op de rol van communicatie bij het nemen van publieke ver-
antwoordelijkheid. Na het onderscheiden van enkele basisbegrippen, behandelen we twee 
perspectieven op het proces van communicatie. Het eerste perspectief is: communicatie als 
instrument voor beïnvloeding van doelgroepen, en het tweede perspectief is: communicatie 
als maatschappelijk proces.

Naar een werkdefinitie van communicatie
Communicatie is een containerbegrip. Iedereen gebruikt het, maar lang niet altijd in dezelfde 
betekenis. De uitdrukking ‘hun huwelijk ging stuk door een gebrek aan communicatie’ wil 
waarschijnlijk zeggen dat de huwelijkspartners niet goed genoeg met elkaar in gesprek zijn 
gegaan. Maar met ‘politici communiceren te weinig’, wordt meestal bedoeld dat politici onvol-
doende over het voetlicht brengen wat ze bedoelen. De zinsnede ‘de communicatie was onvol-
doende’ zou kunnen verwijzen naar de situatie dat de één onvoldoende heeft geluisterd naar 
de ander. Dan gaat het dus over communicatie van de een naar de ander in plaats van tussen 
partijen. Maar de zinsnede kan ook verwijzen naar een gebrek aan dialoog. Het gemak waar-
mee de term wordt gebruikt, versluiert het feit dat er een ingewikkeld complex van betekenis-
sen achter schuilgaat, en dat verschillende delen van dat complex de naam ‘communicatie’ 
opgeplakt krijgen.1
Communicatie is bovendien verwaterd tot een stopwoord door mensen die denken dat daar-
mee alles kan worden samengevat en alles gezegd is. Het is in de mode om iets te definiëren 

1 Stappers e.a. (1990).

Met_het_oog_op_communicatie.indd   21 11-5-2012   9:21:51



22 Met het oog op communicatie

als een communicatieprobleem, ook als er feitelijk sprake is van bijvoorbeeld een verschil in 
cultuur of een gebrek aan goede wil, een verkeerde organisatiestructuur of zelfs gewoon een 
gebrek aan markt voor bepaalde producten. Daardoor wordt communicatie zo opgerekt dat 
alles communicatie is. Het is dus belangrijk om eerst vast te stellen wat wij onder communi-
catie verstaan.
In Engeland is het heel gebruikelijk om over de spoorwegen te spreken als een communicatie-
bedrijf. Dit is een afgeleide van de betekenis van communicatie als ‘verbinding’. Ook Van 
Dale verwijst naar zo’n betekenis in de zinsnede ‘een stoomboot onderhoudt de communicatie 
tussen die beide plaatsen’, en verwijst ernaar in de samenstelling ‘communicatiebedrijf: post-, 
telefoon- en telegraafbedrijf, radiostation voor de zeevaart e.d.’. Wie een bedrijf start en zich 
als communicatiebureau wil laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, wordt daarmee 
begrepen als telecommunicatiebedrijf. Wat in de communicatiebranche een communicatie-
bureau wordt genoemd, heet bij de Kamer van Koophandel een pr- of reclamebureau. En het 
Museum voor communicatie in Den Haag laat de geschiedenis van kpn (de vroegere ptt) zien, 
niet die van de communicatieadviesbureaus of van wat mensen met elkaar doen als zij com-
municeren. In de natuurkunde wordt gesproken over communicerende vaten: twee buizen die 
met elkaar zijn verbonden door een andere buis waardoor water dat men in de ene buis giet, 
zich gelijkelijk verdeelt over beide buizen. Maar communicerende vaten zijn niet hetzelfde als 
communicerende mensen.
In het kader van dit boek beperken wij ons tot intermenselijke communicatie, en dan ook 
nog eens tot díe intermenselijke communicatie die plaatsvindt in een organisatorische con-
text. In de Van Dale komen we de verwijzing naar intermenselijke communicatie tegen op 
twee manieren: als ‘kennisgeving aan’ en als ‘het uitwisselen van gedachten, het geestelijk 
met elkaar verkeren’. In dit hoofdstuk combineren wij deze betekenissen en komen zo tot één 
definitie die werkbaar is in de bespreking van communicatie en ethiek zoals bedoeld in dit 
boek. En die luidt:

‘Communicatie is een dynamisch proces dat zich ontwikkelt door de tijd en zich afspeelt tussen 
minstens twee actoren, waarbij de één de ander een boodschap (kennisgeving) doet toekomen, 
opdat de ander hierop kan reageren met een eigen boodschap, en zij zo hun gedachten kunnen 
uitwisselen en nieuwe gedachten kunnen genereren.’

Deze werkdefinitie wordt hieronder verder toegelicht.

Basisbegrippen
Menselijke communicatie wordt allereerst gekarakteriseerd door het feit dat de ene actor iets 
laat weten een andere actor. De ene actor heeft daarbij de rol van zender, de andere de rol van 
ontvanger. De zender uit zich over een onderwerp dat hij of zij heeft beleefd of bedacht: Z zegt 
iets tot O over een object. Z en O zijn de actoren, dat wil zeggen de handelende personen in 
hun rol van zender en ontvanger, het object is datgene waarover het gaat. Je zou kunnen zeg-
gen dat communicatie zich kenmerkt door het feit dat iemand een ander wil laten delen in 
zijn eigen ervaringen. Dat doet hij door tekens en symbolen te kiezen en op die manier een 
boodschap te produceren. In een boodschap zit de kennisgeving die de een aan de ander wil 
doen toekomen; de boodschap werkt daarbij als een informatiebron voor de ander. De bood-
schap is de drager van de symbolen die iemand kiest om uiting te geven aan zijn gedachten of 
gevoelens. Een drager is nodig om de boodschap bij een ander te kunnen krijgen. De bood-
schap moet immers worden getransporteerd om ‘gelezen’ en begrepen te kunnen worden door 
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de ander. We zouden kunnen stellen dat alleen door te communiceren het mogelijk is om te 
gaan delen in elkaars ervaringen. Communicatie is dus een bijzondere vorm van interactie, 
 namelijk één waarbij tekens en symbolen worden gebruikt die worden verpakt in dragers. Het 
gáát bij communicatie altijd ergens over en er is een drager nodig om dat ‘iets’ tot uiting te 
laten komen. Dat onderscheidt communicatie van andere vormen van interactie. Zie figuur 1 
voor een schematische voorstelling, waarbij Z en O staan voor de rollen van zender en ontvan-
ger, ‘object’ staat voor het object waarover de communicatie gaat; de B ten slotte verbeeldt de 
boodschap waarin de mededeling verpakt zit.

Figuur 1 Het communicatieproces als transmissie

B

Object

Z O

Deze figuur schetst echter een te simpele voorstelling van zaken, want zij legt te veel nadruk op 
het proces van overdracht van de boodschap van de één naar de ander en laat het probleem van 
de betekenisverlening achterwege. Het is heel gemakkelijk om te denken dat de communicatie 
geslaagd is als je maar zorgt dat de boodschap terechtkomt bij degene die je wilt bereiken. 
Maar als een boodschap altijd precies zo werd begrepen als hij werd bedoeld, was er niet zoveel 
misverstand in de wereld. Menselijke communicatie wordt gekarakteriseerd doordat het gaat 
over betekenisgeving aan de wereld om je heen, ook wel meaning genoemd, en die is per defi-
nitie (inter)subjectief van aard.
Betekenisgeving kan worden uitgelegd als: ‘the whole way in which we understand, explain, feel 
about and react towards a given phenomenon’.2 Het begrip betekenis heeft twee dimensies: een 
denotatieve en een connotatieve. De denotatieve betekenis van een object is de betekenis die je 
kunt vinden in het woordenboek. Het is de algemeen gangbare uitleg van iets. Een hond is 
denotatief gezien een viervoetig huisdier van de canis-soort. Dat zegt echter nog niets over de 
beleving van het begrip hond. Als iemand roept: ‘Kijk, daar komt een hond aan’, is dat voor 
sommigen reden om hard weg te lopen, terwijl anderen juist met gevoelens van tederheid of 
nieuwsgierigheid zullen gaan kijken wat voor hond het is. De connotatieve betekenis verwijst 
naar subjectieve associaties met het object. Voor sommigen levert het woord ‘hond’ onmid-
dellijk gevoelens van angst op terwijl anderen juist zullen denken aan aaibaarheid of gezellig-
heid. Communicatiewetenschappers plegen te benadrukken dat de connotatieve betekenis 
bepalend is voor het gedrag. In het geval van het voorbeeld van de hond: weglopen of juist 
niet. Het is opvallend dat hier lang niet altijd rekening mee wordt gehouden in de dagelijkse 
praktijk. De erkenning dat de connotatieve kant van betekenis grote invloed heeft op gedrag, 
laat zien dat de relatie van de zender tot het object niet per definitie dezelfde is als de relatie 
van de ontvanger tot het object. Niet voor niets onderscheidt Stappers3 de communicatieact 
van de informatieact, juist om dit verschil te benadrukken (zie figuur 2).

2 Rosengren (2000).
3 Stappers e.a.(1990).
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Figuur 2 Het communicatieproces als betekenisgeving
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Communicatie vanuit een zenderperspectief
Sinds het allereerste begin van de studie naar communicatie is de vraag naar het effect ervan 
een heet hangijzer. Effect kan worden gezocht op het niveau van een individu, van een groep 
of van de samenleving als geheel. Als we spreken over het individuele niveau en het groeps-
niveau, spreken we over communicatie als sociaal proces; als we kijken naar de samenleving 
spreken we van een maatschappelijk proces. Het thema dat in de theorieontwikkeling ter 
discussie staat, is de mate van voorspelbaarheid van een of andere vorm van resultaat van of 
verandering door communicatie, op welk niveau dan ook. Dit wordt ook wel gezien als de 
zoektocht naar de ‘macht’ van communicatie.
De mate van macht die aan communicatie wordt toegekend, is nogal wisselend geweest. Aan-
vankelijk werd – ook in de wetenschappelijke literatuur – een bijna absolute macht toegekend 
aan alle vormen van communicatie. De premisse was dat op een bepaalde stimulus altijd en in 
alle omstandigheden een uniforme en voorspelbare respons van ontvangers te verwachten is. 
Het was de periode waarin alle aandacht was gericht op de activiteit van de zender die, mits 
de boodschap werd verspreid, een vanzelfsprekend effect zou genereren, gelijk aan de eigen 
intentie. In deze gedachtegang leidt het kijken naar een gewelddadige film bij iedereen tot 
eenzelfde voorspelbare reactie; dat wil zeggen dat de kijker het gedrag in de film zal nadoen, 
dus zelf ook gewelddadig wordt. Wie zo denkt, komt algauw uit bij censuur als middel om 
mensen van ongewenst gedrag af te houden. De film verbieden is dan de beste remedie. Dat 
mensen dan pas echt graag naar zo’n film gaan kijken en ontzettend hun best zullen doen een 
kopie te pakken te krijgen, werd al te gemakkelijk over het hoofd gezien.

Figuur 3 Communicatie als ‘magic bullet’

Weliswaar is deze visie in de communicatiewetenschap allang verlaten, maar in de praktijk komt 
je haar nog regelmatig tegen. Er wordt nog altijd veel onderzoek gedaan naar het bereik van 
bepaalde communicatie-uitingen, zoals reclames of voorlichtingsfolders door middel van het 
vragen naar herinnering, en dat wordt effectonderzoek genoemd. De communicatie wetenschap 
laat echter zien dat bereik erg weinig zegt over het daadwerkelijk effect. Managers willen graag 
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doen alsof er niets aan de hand is, al zijn ze maanden bezig met een veranderings plan en gonst 
het van de geruchten. Of ze zijn geneigd om maandenlang te zwijgen, ook al gaat het helemaal 
niet goed met het bedrijf. De affaire Ahold is hiervan een sprekend voorbeeld. Evengoed gaan 
veel mensen ervan uit dat als ze hun ideeën spuien, deze zonder meer door iedereen zullen wor-
den overgenomen en opgevolgd. We noemen dat een eenzijdig zender perspectief.

Het is niet zo dat een eenmaal uitgezonden boodschap als vanzelfsprekend zijn weg zoekt 
naar gewenste ontvangers, daar bij iedereen doel treft en bij iedereen hetzelfde, voorspelbare 
effect heeft (het zogenaamde ‘magic bullet’-effect). Mensen vallen nu eenmaal niet voor mooie 
woorden alleen en lang niet iedereen vindt als mooi bedoelde woorden ook werkelijk mooi, 
laat staan dat ze het gewenste gedrag gaan vertonen.
Het is niet zo dat de zender de boodschap als het ware in de bloedbaan van de ontvanger kan 
laten druppelen waardoor deze ongefilterd het hoofd of het hart bereikt. Zenders kunnen ont-
vangers niet zonder meer laten denken wat ze willen (het zogenaamde ‘injectienaald’-effect).
Het is niet voldoende om informatie aan te bieden teneinde bij de beoogde ontvangers de 
beoogde verandering te bewerkstelligen. In het proces van communicatie zijn meer partijen 
actief dan de zender alleen.

Communicatie vanuit een ontvangerperspectief
Over de macht van communicatie en het karakter ervan zijn de onderzoekers het weliswaar 
niet eens, maar duidelijk is wel dat waar aanvankelijk de macht geheel werd gerelativeerd 
(‘morgen wordt alleen nog maar de vis verpakt in de krant van vandaag’) men er tegenwoor-
dig van overtuigd is dat er wel degelijk sprake is van een bepaalde macht. Dat leidt er onder 
andere toe dat gezocht wordt naar antwoord op de vraag onder welke condities bepaalde 
effecten optreden. Zo’n effectopvatting wordt een ontvangersperspectief genoemd. De cruciale 
vraag is dan natuurlijk wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn waardoor effecten 
bij bepaalde doelgroepen worden bevorderd of beperkt. Want alleen dan valt er iets te sturen. 
Perloff 4 concludeert overigens dat alle overreding uiteindelijk zelfoverreding is, dat wil zeggen 
dat het uiteindelijk de ontvanger is die bepaalt of en welk soort effect wordt gesorteerd. Maar 
dat neemt niet weg dat die ontvanger niet helemaal toevallig zich wel of niet laat overtuigen. 
Vandaar dat een flink deel van het onderzoek in de communicatiewetenschap is gericht op 
de vraag welke variabelen het effect zouden kunnen beïnvloeden. Doorgaans wordt daarbij 
onderscheid gemaakt in zender-, boodschap-, ontvanger- en mediumvariabelen.

Figuur 4 Variabelen die het effect van communicatie beïnvloeden

Zender Boodschap Ontvanger Medium

Variabele Geloofwaardigheid Aantrekkingskracht Eigenschappen Aard medium

Precisering Deskundig
Betrouwbaar
Aantrekkelijk
Machtig

Begrijpelijk
Goede toon/stijl
Structuur/conclusies
Repeterend

Sociodemografisch
Efficacy
Peer group
Interesse

Soort
Gepastheid
Narrow casting
Interactie

De belangrijkste zendervariabele is dat de zender geloofwaardig moet zijn voor de ontvanger. 
Geloofwaardigheid lijkt herleid te kunnen worden tot minstens vier factoren: deskundigheid, 

4 Perloff (1993).
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betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en macht. Als de zender gezien wordt als zeer deskun-
dig, zeer betrouwbaar, aantrekkelijk en machtig, is de kans op een gewenst effect groter dan 
wanneer de zender hier niet aan voldoet. Volgens sommige onderzoekers speelt ook culturele 
nabijheid van de zender ten opzichte van de ontvanger een rol, maar daarover verschillen de 
meningen. Denk bijvoorbeeld aan Pim Fortuyn: door velen zeer geloofwaardig gevonden, 
maar bepaald niet cultureel dicht bij zijn toenmalige publiek.
De belangrijkste boodschapvariabele is de aantrekkingskracht ervan: de ‘what’s in it for me’-
vraag. Die lijkt te maken te hebben met: begrijpelijkheid, toon, stijl, structuur van de bood-
schap, en de repetitie ervan. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar de vraag of je slechts 
één kant van het verhaal moet laten zien om succes te hebben of dat je ook aandacht moet 
besteden aan de voor- en de nadelen. Een en ander blijkt sterk af te hangen van ontvanger-
kenmerken, zoals wel of niet geïnformeerd zijn, de mate van interesse in de boodschap, en de 
vraag of de ontvanger bij voorbaat al positief was gestemd of juist niet. Opvallend gegeven 
is dat repetitie van de boodschap echt helpt, al treedt op een gegeven moment irritatie op en 
werkt repetitie dan als een boemerang.
De belangrijkste ontvangervariabelen lijken vooral te verwijzen naar persoonlijke eigenschap-
pen, zoals sociodemografische kenmerken, de vraag of iemand er ook iets mee kan (efficacy), de 
cultuur van de eigen sociale groep, en de mate van interesse in de thematiek van de boodschap. 
Hoe iemand een boodschap interpreteert en waardeert, hangt in grote mate van deze varia-
belen af. Of iemand zich bijvoorbeeld laat overhalen om te stoppen met roken heeft voor een 
klein deel te maken met leeftijd: jongeren denken het eeuwige leven te hebben en zijn weinig 
gevoelig voor gevaren voor de gezondheid op langere termijn; het heeft voor een veel belang-
rijker deel te maken met de cultuur van de eigen sociale groep. Campagnes werken nauwelijks 
omdat roken nog altijd wordt gezien als stoer, althans in de meeste jongerengroepen. Daar is 
in de afgelopen decennia weinig aan veranderd. Het gebrek aan effect van zulke campagnes 
heeft echter vooral te maken met het feit dat het veel van iemand vergt om te stoppen met 
roken. Je kunt het nog zo graag willen, stoppen met roken is lastig, vervelend, moeilijk, en die 
hobbel is de meeste mensen te groot. Campagnevoeren voor zo’n thema is dus wellicht minder 
nuttig dan een middel uitvinden waardoor stoppen met roken gemakkelijker wordt. Dat hoef 
je alleen maar via een voorlichtingscampagne bekend te maken, en dat zal misschien meer 
mensen over de streep halen. Er is wel een mentaliteitsverandering nodig voor het probleem 
dat roken als stoer wordt gezien en daar is een ander soort campagne voor nodig.
De mediumvariabelen zijn minstens zo belangrijk en hebben te maken met de aard van het 
medium. Wie de televisie weet te halen met zijn boodschap, heeft doorgaans meer kans op 
invloed dan wie het met de radio moet doen. Zien is geloven, geldt nog steeds. De radio 
gebruiken we vooral als tweede medium, met als gevolg dat we daar nauwelijks naar luisteren, 
ook al staat hij aan. Sommige media zijn in staat om een doelgroep emotioneel aan te spreken 
terwijl andere veel afstandelijker zijn. Een foto zegt meer dan duizend woorden zegt men 
wel. Het ene medium past ook beter bij de aan te spreken groep dan het andere. Een cd-rom 
om ouderen te wijzen op hun rechten en plichten ten aanzien van de zorgvoorzieningen in 
hun gemeente, maakt voorlopig nog weinig kans: ouderen gebruiken zelden zo’n medium. 
Internet daarentegen is zelfs bij ouderen in opkomst; nog even en dat medium is wel inzetbaar 
om ouderen te informeren. Sommige media zijn gericht op een zeer algemeen publiek (broad 
casting), terwijl andere meer op een specifiek publiek zijn gericht (narrow casting). De laatste 
categorie is doorgaans beter aan te spreken dan de eerste. Een persoonlijk geadresseerde brief 
doet meer dan een onpersoonlijke direct mail-brief. Overigens is het wel zo dat een goed 
bekeken televisieprogramma juist weer veel meer impact kan hebben dan een doelgroepgericht 
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tv-programma. Tot slot speelt de mogelijkheid tot interactie mee: als je iets (terug) kunt zeggen 
als aangesproken partij is de kans op succes groter dan wanneer dat niet kan.
Het onderzoek naar communicatie als sociaal, intermenselijk beïnvloedingsproces, laat zien 
dat het effect van veel variabelen niet eenduidig is en dat we van beperkte effectiviteit moeten 
spreken en van beperkte voorspelbaarheid. Dat neemt niet weg dat we wel kunnen samen-
vatten dat er voor succesvolle communicatie op z’n minst een relatie moet zijn tussen zender en 
ontvanger(s) en dat de ontvanger geïnteresseerd moet zijn in de boodschap en in staat moet zijn er 
iets mee te doen. We kunnen dit zien als noodzakelijke voorwaarden, die in de variabelen zoals 
in figuur 4 staan, nader zijn gespecificeerd.
Daarmee hebben we nog onvoldoende handvat voor de problematiek die in dit boek aan de 
orde wordt gesteld. Dat komt omdat het effectonderzoek te veel is gericht op effecten van 
bepaalde communicatie-uitingen bij bepaalde categorieën personen en niet op de dynamiek 
van het proces zelf.
Een ontvangeroriëntatie gaat ervan uit dat er doelgroepen kunnen worden gedefinieerd in het 
licht van een te verwachten (liefst positieve) reactie op de boodschap, en dat het communicatie-
proces een begin en een einde heeft. Dat is misschien zo voor reclame-uitingen, maar het is 
zeer de vraag of dat een benadering is die passend is voor de thematiek van dit boek. Wie com-
municeert maakt een boodschap (meer of minder) toegankelijk voor een ander. Soms is dat 
de beoogde doelgroep, soms een heel andere. Soms is na die ene uiting de kous af en sterft het 
thema een stille dood, soms begint het dan pas en krijgt de thematiek een heel eigen  dynamiek. 
Een ontvangersoriëntatie waarin communicatie wordt gezien als sociaal beïnvloedings proces 
voorziet daar niet in. Een bredere benadering is te vinden in communicatie als maatschap-
pelijk proces.
Steeds meer communicatiewetenschappers neigen naar de uitspraak dat voorspelbaarheid in 
het communicatieproces een mythe is en dat we beter kunnen spreken over een zekere invloed 
dan over gerichte beïnvloeding. In het communicatiemanagement is daarom een alternatieve 
benadering in opkomst, die samen te vatten is als: de reflectieve opvatting van communicatie-
management. Hierbij wordt communicatie gezien als een interactief, dynamisch proces waar-
bij alle partijen actief kunnen zijn en de betekenis van de boodschap kunnen beïnvloeden. De 
aandacht wordt verlegd van het effect naar het proces, en naar de patronen in het proces. Deze 
patronen helpen niet zozeer om de communicatie te sturen als wel om haar bij te sturen. Deze 
opvatting stoelt dan ook op een oriëntatie op communicatie als maatschappelijk proces: het 
gaat om de dynamiek in de samenleving, over de vraag waarom de betekenisverlening zich 
ontwikkelt zoals die zich ontwikkelt. Kleine oorzaken kunnen daarbij grote gevolgen hebben.5

Communicatie als maatschappelijk proces
In 1995 speelde de affaire Brent Spar.6 Shell was ervan overtuigd dat het afzinken van de 
Brent Spar de beste oplossing was. De Engelse regering was het met Shell eens en gaf toe-
stemming. Shell dacht een goede beslissing te hebben genomen, deelde die zonder al te veel 
poespas mee aan de betrokkenen en aan de pers, en veronderstelde te kunnen overgaan tot het 
afzinken zelf. Toen viel Greenpeace over hen heen: ‘de zee is geen vuilnisvat’. Het effect was 
niet meteen erg groot, maar dat veranderde toen Duitse politici zich ermee gingen bemoeien 
en openlijk  opriepen tot een boycot van Shell. Achteraf bleek dat afzinken in alle opzichten, 
inclusief milieuaspecten, beter was, dat Greenpeace met oneigenlijke schattingen had gewerkt 

5 Van Ginneken (1999).
6 Zie voor een analyse hoofdstuk 7.
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over de gevaren en gevolgen, en vooral tot actie was gekomen omdat ze leden moesten zien 
te winnen. Maar de publieke opinie had zich tegen Shell gekeerd. Het had ook heel anders 
kunnen lopen… Als Greenpeace de handen vol had gehad aan andere campagnes, als ze juist 
veel ledenaanwas hadden gehad in die periode, als Kohl zich er niet mee had bemoeid, als…, 
enzovoort.
Het effect is derhalve niet voorspelbaar aan de hand van de bedoelingen en kenmerken van 
de zender en diens boodschap, maar ook niet aan de hand van de primaire reactie van de 
aan gesproken doelgroepen. Het zou vreemd zijn om te zeggen dat een en ander bij Shell geen 
effect had, al kunnen we gevoeglijk aannemen dat Shell dit effect niet had bedoeld, maar ook 
‘verkeerd effect’ is een onjuiste weergave van wat er is gebeurd; ook vanuit Shell bezien, want 
de affaire was de aanleiding tot een grote cultuuromslag waarover de meeste mensen bij Shell 
juist erg tevreden zijn. We kunnen zelfs niet zeggen dat het voor Greenpeace een ‘positief 
effect’ was; hun imago heeft behoorlijk schade geleden. Het is daarom beter te spreken over 
een dynamiek van gevolgen. De actie van Shell was dan wel niet effectief gebleken voor wat ze 
hadden willen bereiken, maar gevolgen had hun kennisgeving wel degelijk. Een ontvangers-
oriëntatie schiet hier tekort, een oriëntatie op communicatie als maatschappelijk proces legt 
beter uit wat de mechanismen zijn. We noemen deze oriëntatie een reflectieve oriëntatie omdat 
het vraagt om reflectie op het totale publieke proces.
Wie zich uit, maakt zijn gedachten of gevoelens openbaar, en daarmee in principe voor ieder-
een toegankelijk. Dat geldt uiteraard voor een uiting in de pers, maar kan ook gelden voor een 
simpel tweegesprek. ‘Zodra twee iets weten, is het algemeen bekend,’ is een veelzeggende uit-
drukking. Wie heeft er niet ervaring met het feit dat hij een nieuwtje vertelde aan een ander en 
dat dit nieuwtje drie dagen later terugverteld werd door een heel ander persoon. ‘News travels 
fast…’ Zelfs geheimhouding vragen helpt niet altijd, zo blijkt bijvoorbeeld uit het embargo dat 
de regering ieder jaar weer oplegt aan haar eigen ambtenaren en de pers opdat de regerings-
verklaring niet voor de derde dinsdag van september uitlekt. Toch worden er al dagen van 
tevoren ballonnetjes opgelaten en lezen we wat er zoal in zou staan. Daarover wordt dan weer 
gespeculeerd door alle mogelijke partijen, en zo ontstaat er een heel eigen dynamiek en krijgt de 
openbaarheid – dat waarover wordt gesproken en hoe erover wordt gesproken – van zo’n thema 
een heel eigen karakter. Waar moeten we dan het begin leggen en waar het einde? Aan com-
municatie is meestal communicatie voorafgegaan en communicatie leidt tot communicatie.

Figuur 5 Helical model of Communication (Dance)
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Volgens de communicatiewetenschapper Dance is communicatie het beste te zien als een spi-
raal met een oneindigheidsteken. Het is een oneindig proces dat altijd wordt beïnvloed door 
wat er eerder op communicatief gebied plaatsvond en wat erop volgt: ‘The communication 
process, like the helix, is constantly moving forward and yet is always to some degree depen-
dent upon the past, which informs the present and the future.’7 Hij wijst erop dat de ontwik-
keling van betekenis niet alleen afhangt van de personen die zich ermee bemoeien, maar ook 
van wat eraan vooraf is gegaan aan communicatie, en wat erop volgt. Shell had een verleden 
met investeringen in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Daar hadden ze in sommige 
kringen, met name in die van de issuegroepen, een slechte naam mee opgebouwd. Shell stond 
bekend als een organisatie die zich niets gelegen liet liggen aan protesten uit de maatschappij. 
‘Arrogant, niet van ons, alleen uit op het grote geld, mammoet,’ paste als connotaties bij Shell 
in die tijd. Dat heeft de reactie van het algemene publiek op de Brent Spar-kwestie ongetwij-
feld beïnvloed. Als Shell nu naar buiten treedt, hebben velen nog steeds de Brent Spar-affaire 
op hun netvlies. Dat slijt maar langzaam, en er hoeft maar iets te gebeuren met Shell en het 
milieu, en velen herinneren zich deze affaire weer. Het feit dat communicatie invloed heeft 
op volgende communicatie verklaart iets van de emotionaliteit van de reactie op de Ahold-
kwestie in 2003. Ahold werd tot dan toe gezien als het mooiste bedrijf van Nederland, net 
als klm of Fokker. Iedereen die in aandelen deed, kocht Ahold; afgestudeerden wilden maar 
wat graag bij Ahold werken; als je het kon betalen, kocht je bij Albert Heijn; en als je het niet 
kon betalen, zou je het wel graag willen. De toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, 
Cees van der Hoeven, werd meer dan eens Manager van het jaar. Het kon niet op. Toen bleek 
ineens dat er bij één van hun bedrijven was gefraudeerd met de boeken. Later kwamen er meer 
discutabele juridische en boekhoudkundige kwesties aan het licht. De extreem emotionele 
reactie was mede het gevolg van het feit dat het Ahold betrof, de nationale trots, een in de ogen 
van velen hoogstaand bedrijf. De reactie op Ahold werd ook beïnvloed door eerdere affaires bij 
Enron en Worldcom, die op de Ahold-affaire leken en de voorpagina’s van de kranten weken-
lang hadden gedomineerd.
Eerdere communicatie heeft invloed op volgende communicatie, en dat leidt weer tot nieuwe 
communicatie, met een eigen lading. Kun je dan nog zeggen waar de communicatie begint en 
waar die ophoudt? In dit verband past het onderscheid tussen synchronische communicatie en 
diachronische communicatie, zoals dat door Thayer8 als eerste werd beschreven. Hij stelde dat 
communicatie in toenemende mate werd gezien als tweezijdig, maar dat dat op twee manieren 
kon worden ingevuld.
1. Het tweezijdige proces is voor de zender een middel om zijn vooropgestelde doel te berei-

ken. De door de zender op gang gebrachte feedback moet hem helpen bij het ‘gelijkscha-
kelen’ van de ontvanger met de zender, zodat hij het door hem gewenste effect kan opti-
maliseren. Vandaar dat hij deze opvatting synchronisch noemt. De bedoeling is om een 
van tevoren gepland effect te verkrijgen in de vorm van synchronisatie van de ontvanger 
naar de wensen van de zender. Dit wordt ook wel synchronische opvatting van communicatie 
genoemd, en het past bij een ontvangeroriëntatie zoals hiervoor beschreven.

2. Het tweezijdige proces houdt partnerschap in van de partijen die boodschappen uitwisse-
len. Die uitwisseling heeft als doel (tijdelijke) coöperatie, ongeacht het uiteindelijke resul-
taat. Er is dus geen sprake van actie en reactie en controle daarop, zoals in de ontvangerori-

7 Dance (1970).
8 Thayer (1968).

Met_het_oog_op_communicatie.indd   29 11-5-2012   9:21:52



30 Met het oog op communicatie

entatie, maar van een voortdurend voortschrijdend proces waarin partijen boodschappen 
zenden en ontvangen in een permanente (directe of indirecte, reële of virtuele) interactie 
waarvan het resultaat niet voorspelbaar is. Dit noemt hij een diachronische kijk op com-
municatie, wat letterlijk betekent: ‘door de tijd heen’, dus een optiek op communicatie als 
een zich ontwikkelend proces tussen en van actoren. De aandacht is niet gericht op het 
verkrijgen van een van tevoren gepland effect, maar op de ontwikkeling van de betekenis 
van de boodschap in het zich ontwikkelende proces.

Een diachronische opvatting van communicatie verwijst naar een open, organisch model waarbij 
communicatie wordt gezien als een dynamisch, zich in de tijd ontwikkelend proces waaraan 
allerlei partijen meedoen, die hun betekenis inbrengen en daarmee de betekenissen van ande-
ren beïnvloeden. Een nameting, een eenmalige controle, zoals past bij een ontvanger oriëntatie, 
is dan niet een goed onderzoeksinstrument. Hier past alleen permanente monitoring van het 
verloop van het boodschapverkeer. Deze moet laten zien wanneer en hoe  bijgestuurd moet 
worden en of overgegaan moet worden op een andere communicatiestrategie. Dergelijke 
monitoring heeft haar basis in een culturalistische en antropologische benadering van de 
 sociale werkelijkheid en kan worden teruggevonden in de steeds groter wordende stroming 
van de interpretatieve communicatiewetenschap, die op haar beurt weer is geworteld in het 
constructionisme.

Constructionisme
Het constructionisme gaat uit van de gedachte dat wat wij ervaren als werkelijkheid niet iets is 
wat buiten ons ligt, maar wat mensen zelf produceren. De sociale werkelijkheid wordt dan ook 
gezien als een door mensen geconstrueerde werkelijkheid.9 Dat impliceert dat er niet één waar-
heid is maar dat er slechts sprake is van bepaalde beelden van wat als waarheid wordt gezien, 
en dat noemen we werkelijkheden. Die werkelijkheden nemen op den duur de vorm van van-
zelfsprekendheden aan en leveren een handelingspatroon op. In interactie produceren mensen 
met elkaar een sociale werkelijkheid, ‘een’ interpretatie van de problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd. Culturen en subculturen (bijvoorbeeld organisaties of beroepsgroepen) zijn 
uitingen van een bepaalde visie op de werkelijkheid met eigen reactiepatronen.
In deze visie op de sociale werkelijkheid gaat de aandacht wat communicatie betreft vooral 
uit naar de frames die mensen kiezen om hun beeld van de werkelijkheid weer te geven. Door 
framing, gebeurtenissen in een kader plaatsen, wordt iets tot een betekenisvolle ervaring voor 
iemand. Wie aan dat proces deelneemt is van tevoren niet te voorzien; hoe de afloop van die 
werkelijkheidsconstructie is evenmin. De kracht van een goed frame is dat het een zodanig 
aantrekkelijk beeld schetst dat het als ‘de werkelijkheid’ wordt gezien en darmee ‘mythologi-
sche kracht’ krijgt. De kern van een mythe is dat niemand die ter discussie stelt. Na de goede 
afloop van de ontvoering van een kind van een vermogend zakenman in 2003 wees de woord-
voerder van de familie, Dig Istha, onmiddellijk naar de journalistiek, die tegenwoordig lijsten 
publiceert met de vermogens van rijke Nederlanders, zoals het tijdschrift Quote. Het gekozen 
frame bleek aantrekkelijk: het domineerde de berichtgeving over de ontvoeringszaak volledig.
Gabriel10 onderscheidt een reeks van mogelijke attributies die kunnen worden gebruikt om 
een frame te kiezen in stories: motief, causale relatie, verantwoordelijkheid, eenheid/uitslui-
ting, kwaliteit, emotie, agency (te begrijpen als opwekking tot actie). Het gekozen frame in 
dit voorbeeld was er één van causale relatie: door de publicatie van vermogens worden kinde-

9 Berger & Luckmann (1966).
10 Gabriel (2000).
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ren ontvoerd. Het frame had ook kunnen zijn: ‘ouders letten onvoldoende op hun kinderen’ 
( verantwoordelijkheid), ‘door de grote toevloed van buitenlanders is Nederland gecriminali-
seerd’ (eenheid/uitsluiting), ‘gevolg van slechte beveiliging, dom dus’ (kwaliteit), ‘kinderen 
kunnen niet meer veilig op straat spelen’ (emotie), ‘er zijn nu eenmaal criminele types die het 
op het geld van een ander hebben gemunt’ (motief), ‘wat is dit nog voor wereld voor onze 
kinderen’ (agency), enzovoort.
In de thematiek van dit boek kunnen we communicatie het beste zien als een proces van 
maatschappelijke werkelijkheidsconstructies. De vraag wat op welke manier ethisch is, is 
dan een vraag naar welke partijen hoe in de werkelijkheidsconstructie hebben meegedaan 
en wat de morele kwesties hierbij zijn geweest voor die verschillende partijen. De cases in dit 
boek worden dan ook beschreven vanuit de vraag wat de morele kwesties zijn geweest, welke 
werkelijkheids constructies de betrokken partijen hierbij hebben gehad en welke frames ze 
hebben gekozen. In de meeste cases spelen vier partijen een rol: journalisten, organisaties, 
issuegroepen en het algemene publiek. Al deze partijen hebben hun eigen karakteristieken.

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt het begrip communicatie gedefinieerd en beschreven. Er is gekozen 
voor een reflectieve benadering van communicatie als een zich in de tijd ontwikkelend, maat-
schappelijk proces waarin werkelijkheden worden geconstrueerd. Communicatie werd gede-
finieerd als ‘een dynamisch proces dat zich ontwikkelt door de tijd en zich afspeelt tussen 
minstens twee actoren, waarbij de één de ander een boodschap (kennisgeving) doet toekomen, 
opdat de ander hierop kan reageren met een eigen boodschap, en zij zo hun gedachten kun-
nen uitwisselen en nieuwe gedachten kunnen genereren’. Basisbegrippen daarbij zijn ‘zender’, 
‘ontvanger’, ‘boodschap’en ‘drager’. Soms onvertaald blijven meaning (intersubjectieve bete-
kenisgeving) en framing (gebeurtenissen in een kader plaatsen). Die twee termen maken ook 
deel uit van de theorie van het constructionisme: de sociale werkelijkheid is een door mensen 
geconstrueerde werkelijkheid. Ook communicatie is te zien als een proces van maatschap-
pelijke werkelijkheidsconstructie.
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ESSAY

De Algemene Rekenkamer onderzoekt de efficiency en de effectiviteit van het overheids handelen. In 
1991 was de overheidscommunicatie aan de beurt. Het werd een kritisch rapport over de campagne-
voering door de overheid: van de meeste campagnes was niets te zeggen over de effectiviteit omdat 
die niet of niet goed was onderzocht, en als dat onderzoek wel was gedaan, was er doorgaans niet 
veel effect. Het rapport sloeg in als een bom. Het was een tijd van heftige discussies over de over-
heidsvoorlichting. De bijdrage Grenzen aan beïnvloeding door de overheid in het toenmalige 
vakblad over overheidscommunicatie, Comma, was een bijdrage aan die discussie.
Ik begin dit artikel met een verwijzing naar de ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’ in de voorlichting. 
De preciezen waren de voorlichters die vonden dat voorlichting niets anders mocht zijn dan het 
aanbieden van informatie over zaken waar de overheid mee bezig is. De rekkelijken waren de 
voorlichters die vonden dat voorlichting verder mocht gaan, en ook mocht proberen om kennis, 
houding of gedrag te beïnvloeden in een vooraf bepaalde richting. Mede door de rol van propaganda 
in de tweede wereldoorlog was het een discussie of de overheid dat wel mocht doen. De termen 
‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ verwijzen naar de godsdiensttwisten tussen Gomarus en Arminius in de 
zeventiende eeuw.
De communicatiewetenschap leert dat voorlichting alleen zin heeft als mensen het thema waarover 
de voorlichting gaat ook als probleem ervaren, of anders gezegd: als het ze interesseert. Pas dan 
wordt een voorlichtingsboodschap opgepakt. Maar hoe die vervolgens wordt gebruikt en geïnterpre-
teerd, is niet voorspelbaar. Betekenissen zitten nu eenmaal niet in boodschappen maar in mensen, 
zoals de communicatiewetenschapper Berelson al in de jaren vijftig memoreerde. Communicatie, 
en zeker massacommunicatie, is daarom een zeer zwak beïnvloedingsinstrument. De discussie over 
de rekkelijken en de preciezen ging over wat mag. De communicatiewetenschap laat zien dat het 
ook niet kan. De discussie over gedragsbeïnvloeding is de afgelopen twee jaar ineens weer  opgelaaid. 
Nu niet door toedoen van de communicatiewetenschappers maar door neuro wetenschappers zoals 
Swaab en Lammers, die gespecialiseerd zijn in de werking van ons brein.

GRENZEN AAN BEÏNVLOEDING DOOR DE OVERHEID

Betteke van Ruler

Dit artikel verscheen eerder in: Comma, nr. 9, 1991

De strijd tussen de rekkelijk en preciezen ligt achter ons. Gedragsbeïnvloeding door de overheid 
mag nu. Betteke van Ruler vraagt zich af of de strijd ooit realistisch is geweest; of dat wel datgene 
was waarom het werkelijk gaat. Volgens haar gaat het niet om de vraag of gedragsbeïnvloeding 
mag, maar of het wel kan. Zo gemakkelijk laten mensen zich niet beïnvloeden.

De campagnevoering door de overheid ligt onder vuur. Nu niet omdat het niet zou mogen, 
maar omdat de campagnes niet succesvol zijn. Piet Bakker stelt in COMMA nr. 6 dat de meeste 
voorlichtings campagnes slecht gepland en nog slechter geëvalueerd worden. Het rapport van 
de Algemene Rekenkamer over de voorlichtingscampagnes van het Rijk laat zien dat er lang niet 
altijd een uitgewerkt campagneplan beschikbaar is en dat maar een derde van de 70 campagnes 
die de Rekenkamer heeft bekeken, werd geëvalueerd. En als er al geëvalueerd wordt, gaat het 
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meestal alleen om het bereik. Of de boodschap ook wordt begrepen – een eerste vereiste voor 
beïnvloeding – werd (wordt?) zelden onderzocht.
De doelstellingen van de campagnes zijn echter vaak ambitieus: de helft van alle onderzochte 
campagnes had tot doel om kennis, houding en gedrag te beïnvloeden.
Het bevreemdt Piet Bakker dat er zo slecht wordt gepland en geëvalueerd “omdat er veel litera
tuur over effectiviteitsmeting en planning van voorlichtingscampagnes bestaat. Op grond daar
van zou verwacht mogen worden dat deze inzichten tot een optimalisering van de effectiviteit zou 
leiden.” Dat er veel literatuur is, klopt. Maar verhoogt het navolgen van die literatuur werkelijk de 
effectiviteit van de campagnes? Zal de effectiviteit werkelijk verbeteren als er beter gepland en 
geëvalueerd wordt? Of is planning maar één kant en misschien wel een voorwaarde maar geen 
verzekering voor succes?
Het rapport van de Rekenkamer laat zich daar uiteraard niet over uit. Dat kijkt naar de besteding 
van de gelden en dus naar effectiviteit en efficiency. Op theoretische gronden is er echter wel het 
een en ander over te zeggen. Het gaat met de campagnevoering niet goed omdat er onvoldoende 
gekeken wordt naar het middel waarmee campagne wordt gevoerd: de communicatie.

Doelstellingen
Natuurlijk, er wordt heel wat verspild door slechte planning. Prof.dr. G. Kok memoreerde 
op Sommatie 91 (het jaarlijkse congres van communicatiewetenschappers, nu Etmaal van de 
Communicatie wetenschap, BvR) de opzet van een campagne om zwangere vrouwen te waar
schuwen voor alcoholmisbruik. Het plan lag er al toen iemand op het idee kwam om te onder
zoeken of dat misbruik wel bestond. Het alcoholgedrag van zwangere vrouwen bleek in dat onder
zoek zo netjes, dat een campagne geen enkele zin had. Een goed vooronderzoek kan dus al heel 
wat geldverspilling tegengaan.
Maar laten we nu eens naar de andere kant kijken. Het rapport van de Rekenkamer roemt de 
AIDScampagne als voorbeeld van een goed geplande campagne. Toch bleek onlangs uit onder
zoek van het NISSO dat het vrijgedrag van jongeren – op wie de campagne met name was gericht 
de laatste tijd – niet is veranderd. Ook met een goed geplande campagne over een onderwerp dat 
leeft, blijkt gedragsverandering dus niet zo eenvoudig te zijn.
Prof.dr. F.L. Leeuw, de schrijver van het rapport van de Rekenkamer, stelde op een discussie
middag van de VSOM (Vereniging Studie Onderzoek Massacommunicatie, BvR) over de effectivi
teit van campagnes (21 juni 1991) terecht dat de voorlichters zich eens goed moeten beraden “of 
zij niet wat minder ambitieuze doelstellingen moeten nastreven en bovendien wat minder snel 
naar het middel van de campagne moeten grijpen”. Al eerder stelden Nillesen en Stappers ook 
dat de overheidsvoorlichting in haar bestaan gekarakteriseerd is door een overwaardering voor de 
macht van communicatie.

Een gebrekkig middel
Massamediale communicatiemiddelen zijn gebrekkige middelen om houding of gedrag te veran
deren. Het communicatiewetenschappelijk onderzoek heeft veelvuldig laten zien dat het niet zo 
eenvoudig ligt met beïnvloeding door communicatie. Het is nu ook weer door het rapport van de 
Rekenkamer bevestigd: soms is het al moeilijk om het kennisniveau te beïnvloeden; houding en 
gedrag worden zelden beïnvloed door voorlichtingscampagnes.
Er is iets heel merkwaardigs aan de hand: in de huiselijke kring weet iedereen dat het niet een
voudig is een ander te beïnvloeden in zijn houding of gedrag. Heb u wel eens geprobeerd om in 
uw vriendenkring het onderwerp van de auto en het milieu aan de orde te stellen in een serieus 
gesprek? En? Laten ze de auto nu af en toe staan? Hebt u wel eens geprobeerd om uw kinderen op 
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andere gedachten te brengen over hun tvkijkgedrag? En? Slaan ze Goede Tijden Slechte Tijden nu 
over omdat ze het allemaal met u eens zijn dat ze beter een goed boek kunnen lezen? Nee toch? 
En dat speelt zich dan allemaal nog af in de interpersoonlijke sfeer, met alle extra mogelijkheden 
van discussie, reactie, argumentatie, en sociale controle.
Wat doet u eigenlijk zelf met al die beïnvloedende voorlichtingsspotjes die op uw scherm verschij
nen als u naar het nieuws wilt gaan kijken? Gaat u nu vaak met de trein? Gooit u nooit een papier
tje op straat? Natuurlijk niet, u bent ook maar een mens…. U laat zich niet zomaar beïnvloeden.
Maar waarom verwachten voorlichters in hun professionele bestaan dat anderen zich wel zo 
gemakkelijk zouden laten beïnvloeden?

Het gebruik van communicatie
Als je het voorlichters op de mens af vraagt, zeggen ze allemaal uiteraard dat ze weten dat ‘com
municatie een zwak instrument is’. Kees Mijnten memoreerde in NOSLaat bij de start van de 
campagne ‘Waar moet dat heen met de auto’ dat het “natuurlijk moeilijk is om mensen van 
gedrag te laten veranderen”, maar toch: gezien de opzet van de campagne denkt hij kennelijk dat 
het wel mogelijk moet zijn om mensen in hun gedrag te beïnvloeden.
Van Woerkum introduceerde in 1982 de term persuasieve voorlichting, ter onderscheiding van 
de educatieve en de informatieve voorlichting. De laatste jaren gaat er erg veel aandacht naar de 
inzet van persuasieve voorlichting. Het is wat de Amerikanen de leer van de ‘scientific persuasion’ 
noemen. De hoogleraar public relations Grunig vergelijkt het gebruik van scientific persuasion en 
van de thermostaat: als de thermostaat hoger wordt gedraaid, wordt de radiator warmer. Mensen 
reageren, aldus Grunig, echter zelden op commando en kunnen dan ook niet zomaar ‘bewerkt’ 
worden, ook niet op een wetenschappelijke manier.
Communicatie is echter niet alleen een zwak instrument, het is lang niet voor ieder doel een ade
quaat instrument. Voorlichters zullen zich dus (meer) moeten verdiepen in de (on)mogelijkheden 
van communicatie. Hoewel er geen algemene communicatietheorie is, is de gedachte dat je suc
ces kunt krijgen met hard roepen, in elk geval allang verlaten.

Het gebruik van informatie
Nelissen is onlangs gepromoveerd op een studie naar het omgaan van mensen met voorlichting: 
“Aan de basis van het zoeken en gebruiken van informatie lig steeds een – subjectief ervaren – 
probleem ten grondslag”. Mensen moeten een thema van een campagne dus eerst als probleem 
voor zichzelf ervaren, willen zij zich überhaupt daarmee bezighouden en de aangedragen infor
matie gaan gebruiken.
Bij de beschrijving van de doelgroepen in campagneplannen wordt veelal impliciet ervan uitge
gaan dat de doelgroep zich ook wel tot publiek laat maken van de voorlichting. Een doelgroep is 
echter niet zomaar publiek. Een categorie mensen wordt pas publiek als het zich bewust is van 
de aan de orde gestelde problematiek. Dan pas heeft voorlichting dus zin. Hoe die voorlichtings
boodschap vervolgens wordt gebruikt en hoe die wordt geïnterpreteerd, is niet voorspelbaar. 
Betekenissen zitten niet in boodschappen maar in mensen. Wat overgedragen wordt is dus nooit 
een vaststaand product, maar iets dat in het proces tot stand komt, dat elke keer en door ieder
een weer anders geïnterpreteerd kan worden en pas betekenis krijgt in de sociale context en de 
 situatie van de ontvangers.
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Voor overheidsbeslissingen is zelden een markt
Voorlichters plegen zich bij de campagnevoering te beroepen op de reclamewereld, waarin heel 
wat gedaan wordt om het koopgedrag van mensen te beïnvloeden. De successen van de product
reclame zijn echter niet zomaar overdraagbaar op de overheidsvoorlichting. In de marketing 
wordt uitgegaan van een behoefte, een reële of een artificiële. Bij overheidsbeslissingen is er 
zelden sprake van een behoefte. Beslissingen zijn meestal het resultaat van allerlei politieke com
promissen, van niet bijster onderdaanvriendelijke, economische en internationale beslissingen, 
en de lobby van allerlei belangengroepen.
Aanvaard beleid wordt zelden door iedereen aanvaard, de acceptatie van de beleidsbeslissing is 
meestal ver te zoeken. En dan wordt de campagnemanager van stal gehaald om het resultaat te 
verkopen. Maar dat beleid valt vaak niet te verkopen, want niemand wil het.
In 1976 zei Tom Ford, Director of Information for Canada’s Regional Operations, dat de overheid 
in tijden van gelimiteerde groei en dus van burgeronvriendelijke beslissingen, beter kan afzien 
van propaganda en verkooptrucs, omdat die toch niet werken, en zich bezig moet houden met de 
dialoog: vertel over de problemen. Dan heb je kans dat er consensus kan worden bereikt over te 
nemen maatregelen. Op z’n Amerikaans zei hij: als alles faalt, probeer dan de eerlijkheid. In zijn 
opmerking zit veel waarheid, dat vraagt van voorlichters (en hun bestuurders) echter een totaal 
andere werkwijze.
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OVERZICHTSARTIKEL

In het artikel Interactieve wetenschapscommunicatie in de dagelijkse praktijk ontleed ik 
het begrip interactie, dat in de jaren negentig in de mode kwam. Ik schreef dit voor een boek 
over wetenschapscommunicatie, maar het begrip interactie speelt ook in andere velden van 
communicatiemanagement. Net als bij de meeste begrippen, vond ik ook hier verschillende visies 
op wat interactie inhoudt. Voor sommigen betekent interactie in de communicatie niet meer dan 
de directe of indirecte, gemedieerde of niet-gemedieerde reactie van de één op de ander. Dat wordt 
meestal feedback genoemd. Voor anderen betekent interactie echter ‘twee of meer personen die 
lijfelijk of digitaal met elkaar in gesprek zijn’, en dan wordt interactieve communicatie gezet 
tegenover gemedieerde (massamediale) communicatie.
In de communicatiewetenschap wordt interactie echter op een andere manier gebruikt en speelt 
nauwelijks mee welk medium wordt gehanteerd en of personen in elkaars nabijheid zijn (digitaal 
of letterlijk) of niet. Die andere visie op interactie komt in dit artikel uitgebreid aan de orde en 
kan het beste worden getypeerd als een optiek op communicatie als een zich ontwikkelend proces 
van meningen / interpretaties over dat waarover de communicatie gaat. Aan dat proces nemen 
verschillende personen deel en zij bouwen hun mening op in dat proces, dat om die reden interactief 
wordt genoemd.

INTERACTIEVE WETENSCHAPSCOMMUNICATIE IN DE DAGELIJKSE 
PRAKTIJK

Betteke van Ruler

Dit artikel verscheen eerder als hoofdstuk in: C. Hamelink, I. van Veen en J. Willems (red.). 
Van Wetenschapsvoorlichting naar wetenschapscommunicatie, pp. 21-33. Bussum: Coutinho, 
2004

Ontwikkeling van wetenschapscommunicatie als vakgebied
Het begon in de achttiende eeuw met de voorzichtige introductie van voorlichters die in dienst 
waren van overheidsorganisaties of particuliere instanties en tot doel hadden om kennis te ver-
breiden. Veel van deze voorlichting zouden we nu definiëren als wetenschaps communicatie. 
We kunnen de wetenschapscommunicatie dan ook zien als de oudste vorm van communicatie-
management. Ik bedoel daarmee de specialistische functie in of ten behoeve van een publieke 
of private organisatie, die is gericht op de sturing van communicatie- en informatieprocessen 
in de context van organisatie, binnen een bepaald organisationeel beleidskader en vanuit de 
optiek van het functioneren van de organisatie.
Het communicatiespecialisme behoort tot de normale onderdelen van de arbeids verdeling 
in organisaties, net als de P&O functie of de boekhouding. Bijna alle organisaties met meer 
dan 50 medewerkers hebben één of meer ‘communicatiemedewerkers’, personen aan wie 
in hun taakomschrijving activiteiten ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van 
communicatie beleid zijn toevertrouwd. Alles bij elkaar zijn er minstens 30.000 van dit soort 
professionals binnen organisaties. Dat zijn bedrijfsjournalisten, beleidsvoorlichters, reclame-
makers, campagnespecialisten, issues managers, managementcoaches, lobbyisten, en ook 
wetenschapscommunicatiespecialisten. Daarnaast zijn er ongeveer 11.500 bureaus die dien-
sten aanbieden op dit gebied, en bij die bureaus werken zo’n 25.000 personen. De meeste 
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bureaus zijn generalistisch van aard. Zij zien zichzelf bij voorkeur als communicatieadvies-
bureaus, die een breed scala aan diensten in het communicatievak aanbieden, van persvoor-
lichting en creatieve imagocampagnes, via public affairs, tot identiteitsontwikkeling van de 
organisatie als geheel en de ontwikkeling van communicatieve competentie van de mede-
werkers (Van Ruler & De Lange, 2000).

De belangrijkste taak van deze communicatiespecialisten is de productie van communicatie-
plannen en –middelen en het geven van advies aan derden over diens communicatie-
management. Maar daarmee ben je er als communicatiespecialist niet, want die plannen en 
middelen en dat advies kunnen heel diverse doelen dienen. Over de taken van de wetenschaps-
communicatiespecialist staan twee dingen vast: het is een bewuste en doelgerichte activiteit 
en het ‘gaat ergens over’: in communicatie wordt gebruik gemaakt van tekens en symbolen 
die verwijzen naar iets anders, een gebeurtenis, een ervaring, een idee. Over de bedoeling 
ermee is van het begin af aan discussie geweest (Van Ruler, 1993). In de literatuur zijn twee 
argumenten te vinden:
1. Het dienstverlenende argument: wetenschapscommunicatie is er om kennis of inzicht te 

vermeerderen en om op te voeden tot mondige burger, medewerker of consument, op dat 
die weet wat en waarvoor hij of zij kiest of beslist.

2. Het instrumentele argument: wetenschapscommunicatie is er om te overtuigen, opdat de 
ander zich voegt naar de wensen van de afzender en zich laat opvoeden tot ‘zich gedra-
gende’ onderdaan, werknemer of klant.

Met deze twee argumenten is tegelijkertijd het dilemma van de huidige (wetenschaps )commu-
nicatie-specialist getekend. De dienstverlenende en de instrumentele argumenten gaan moei-
zaam samen. Vanuit het dienstverlenende argument wordt de vrijheid van de ander om zelf 
zijn of haar oordeel te geven volledig gerespecteerd en zelfs gepropageerd. Bij het instrumen-
tele argument ligt dat andersom. Het instrumentele argument heeft een steeds dominantere 
plaats gekregen in de afgelopen twintig jaar. Dit heeft te maken met het feit dat communicatie 
steeds meer wordt gezien als beleids- en managementinstrument.

De optiek op communicatiemanagement als instrument werd in Nederland geïntroduceerd 
door Van Woerkum (1982) die in zijn promotieonderzoek een werkplan voor persuasieve 
voorlichting ontwikkelde. In de publieke en non-profit sector werd dit werkplan met instem-
ming ontvangen en het werd leidraad op veel opleidingen om studenten te leren doelgericht te 
werk te gaan. Communicatie als beleids- en managementinstrument werd voor het bedrijfs-
leven verder uitgewerkt door Van Riel (1993; 1996) die liet zien hoe dit concept de integratie 
van alle communicatie-uitingen van een organisatie noodzakelijk maakt, zodat er een “posi-
tieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie 
heeft”(1996: 33). Zijn concept van corporate communicatie is net als het werkplan van Van 
Woerkum snel overgenomen in de praktijk en is een dominant uitgangspunt geworden van 
het (denken over) communicatiemanagement. De communicatieprofessional werd door deze 
ontwikkeling getransformeerd van een omroeper over in een verkoper van beleid en ideeën, 
producten en diensten.
Naarmate de inzet van communicatie als instrument serieuzer werd genomen en er meer 
onderzoek kwam naar de effectiviteit ervan, werd echter duidelijk dat communicatie een weinig 
krachtig instrument is (Van Ruler, 1993). Of, zoals de oud-hoogleraar Stappers communicatie-
wetenschap het placht te zeggen: ‘het is als het slaan van een spijker in de stopverf ’. Communi-
catie is een zwak middel dat soms wel allerlei effecten en gevolgen heeft maar zelden effecten 
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die gelijk zijn aan de doelstellingen van de naar buiten tredende organisatie. De bedoelingen 
met communicatiemanagement lopen nu eenmaal lang niet altijd synchroon met de functie 
ervan voor de ontvangers. Het rapport van de Algemene Rekenkamer (1991) naar de efficiency 
en effectiviteit van overheidscommunicatie vervulde een katalyserende functie ten aanzien 
van het instrumentele argument in de dagelijkse praktijk van het communicatiemanagement. 
In de doelstellingen zoals die waren geformuleerd in de meeste overheidscampagnes werden 
veel te hoge verwachtingen gekoesterd ten aanzien van veranderingen in kennis, houding en 
gedrag, en dus over het effect van communicatie. Als campagnes al enig effect hebben, ligt dat 
alleen in de kennisvermeerdering, zo bleek uit deze studie, en uit vele soortgelijke studies. Het 
instrumentele argument bleek niet erg krachtig. De gevolgen trillen nog steeds na.

Als reactie op het gebrek aan effect van communicatiemanagement tot nu toe hebben zich 
twee optieken ontwikkeld om het succes van communicatiemanagement te vergroten. Volgens 
sommigen moet de methode van communiceren (dus de in te zetten middelen) veranderen. 
De premisse is dat (interpersoonlijke of via nieuwe media gemedieerde) interactie meer kans 
op succes heeft dan de klassieke massamediale benadering (Hamelink & Willems, 2003; zie 
ook Heymann, 2001). Volgens anderen gaat het er niet om dat de methode wordt aangepast 
maar moet de visie op de werking van communicatie veranderen (Hanssen et al., 2003; zie 
ook Van Putte, 1998). In dit hoofdstuk zal ik deze twee verschillende visies naast elkaar zet-
ten en bespreken in het licht van de discussie over de rol van interactie in communicatie. De 
fundamentele vraag die ten grondslag ligt aan de visie op interactie is de vraag waartoe com-
municatie leidt. Dit is het thema dat vanaf het allereerste begin de communicatie wetenschap 
heeft gedomineerd. In de omschrijving van Van Cuilenburg, et al. (1992: 33) houdt de 
communicatie wetenschap zich bezig met bestudering van informatievoorziening die op een 
beroeps- en/of bedrijfsmatige basis plaatsvindt aan een algemeen dan wel een professioneel 
ontvangerspubliek. Daar valt de wetenschapscommunicatie in elk geval onder. Het heeft dus 
zin de communicatiewetenschap als uitgangspunt te nemen.

Interactie in communicatie
Het thema dat in de theorieontwikkeling over het effect van communicatie ter discussie staat 
is de mate van voorspelbaarheid van een of andere vorm van resultaat / verandering door 
communicatie. De mate van macht die aan communicatie is toegekend door theoretici is in 
de afgelopen decennia nogal wisselend geweest. Aanvankelijk werd – ook in de wetenschap-
pelijke literatuur – een vrijwel absolute macht toegekend aan alle vormen van communicatie. 
Stappers et al. (1990: 41) spreken in dit verband van ‘instinct psychology’ waarmee zij doelen 
op de opvatting als zou het menselijk gedrag gestuurd worden door aangeboren eigenschap-
pen die voor ieder individu gelijk zijn. Volgens deze benadering is op een bepaalde stimulus 
altijd en in alle omstandigheden een uniforme en voorspelbare respons van alle ontvangers te 
verwachten. Later werd dit soort denken aangeduid met de opmerking dat communicatie niet 
werkt als ‘magic bullet’: het is niet zo dat een eenmaal uitgezonden bericht als vanzelfsprekend 
zijn weg zoekt naar gewenste ontvangers, daar bij iedereen doel treft en bij iedereen hetzelfde, 
directe effect heeft. Of met de even badinerende opmerking dat communicatie niet werkt als 
een ‘injectienaald’: zenders kunnen ontvangers niet zonder meer laten denken wat ze willen; 
die zuigen nu eenmaal niet alles ongefilterd op wat met de injectienaald wordt ingespoten. 
Het was de periode waarin alle aandacht was gericht op de activiteit van de zender die, mits 
de boodschap werd verspreid, een vanzelfsprekend effect zou genereren, analoog aan zijn eigen 
intentie.
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Onderzoek wees al vrij snel uit dat het niet voldoende is om informatie aan te bieden teneinde 
beoogde ontvangers daadwerkelijk te bereiken en de beoogde verandering (welke dan ook) 
bij die ontvangers te bewerkstelligen. Effecten en gevolgen van communicatie verwijzen naar 
veel ingewikkelder processen. In dat licht moet ongecontroleerd eenrichtingsverkeer in het 
communicatiemanagement (dat wil zeggen: alleen maar boodschappen uitzenden zonder te 
controleren wat ermee is gedaan) als voorwetenschappelijk worden afgewezen.

Toen de wetenschappelijke wereld eenmaal tot de conclusie was gekomen dat het zo simpel 
niet is, werd de macht van communicatie aanvankelijk volstrekt gerelativeerd. De bekendste 
uiting van opperste relativering komt van Berelson die in 1949 zei: “Some kinds of communi-
cation on some kinds of issues, brought to the attention of some kinds of people under some 
kinds of conditions, have some kinds of effects”. Meer viel er volgens hem niet over te zeggen. 
‘Morgen wordt alleen nog maar de vis verpakt in de krant van vandaag’ is een popularisering 
van de relativering van Berelson. Deze ernstige relativering is inmiddels weer losgelaten: com-
municatie heeft wel degelijk een bepaald soort werking, zij het totaal anders dan als bullet 
of injectienaald. Het effect is niet voorspelbaar aan de hand van de intentie van de zender, 
al wordt dat in de praktijk van communicatiemanagement nog vaak gedacht of wordt er in 
elk geval vaak zo gehandeld. Want wie geen onderzoek doet naar de omstandigheden waarin 
de communicatie plaatsvindt, weet niets en is bezig met het ongericht schieten met hagel. 
Maar dat kan niet worden omgedraaid. Wie wel onderzoek doet voordat hij begint heeft 
daarmee nog geen exacte voorspelling van de effecten van zijn acties. De vraagt dringt zich 
dan  natuurlijk extra op wanneer die veronderstelde werking hoe optreedt, hoever die gaat, en 
wie of wat daaraan (mede) sturing geeft, dus wat de bevorderende of belemmerende factoren 
zijn en wat de patronen in dit soort processen zijn (zie ook Damoiseaux en Van Ruler, 1998). 
Op deze vraag is het onderzoek naar communicatie als sociaal fenomeen sinds de jaren zestig 
gericht.

In de hedendaagse communicatiewetenschap wordt communicatie beschouwd als een pro-
ces waarin niet alleen zenders maar ook ontvangers actief kunnen zijn. Dit wordt wel com-
municatie als interactief proces genoemd en staat tegenover communicatie als simpel lineair 
transmissieproces. Met de term lineariteit wordt gedoeld op het feit dat het gaat om een pro-
ces van overdracht van signalen met een afgebakend begin en een einde, een bepaalde vast-
liggende volgorde in de fasen van dat proces, en een bepaalde aan de intenties van de zender 
gebonden causaliteit. De premisse in de lineaire opvatting is dat kennis die de één heeft op 
voorspelbare wijze op de ander kan worden overgedragen. Een vervolg op die gedachte is 
dat de uitingen van de zender signalen zijn waarmee niet alleen kennis wordt overgedragen 
maar waarmee ook gedrag kan worden beïnvloed in een voorspelbare richting. Daarbij hoort 
tevens de gedachte dat alles wat het in tact blijven van het signaal kan schaden (ruis) moet 
worden geëlimineerd. Het meest bekende en waarschijnlijk ook meest geciteerde model van 
communicatie is het model van transmissie van (in principe betekenisloze) signalen van bron 
naar bestemming, ontwikkeld door Shannon en in 1949 in samenwerking met Weaver gepu-
bliceerd. Dit is een typisch voorbeeld van een zogenoemd lineair stroomschema: de signa-
len ontstaan na  encodering bij de bron en gaan in een ‘transmitter’ via een kanaal naar een 
ontvangst systeem en komen zo bij de bestemming. Dit is een afgebakend proces met een begin 
en een eind en een duidelijke opeenvolging van fasen. Het doel is dat de signalen in tact aan-
komen bij de bestemming. Het model van Shannon laat zien welke problemen er zijn bij het 
transport van signalen. Dáárvoor is het ook ontwikkeld. Dit zou tegenwoordig waarschijnlijk 
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worden omschreven als een logistiek probleem. Het model laat ook zien dat het noodzakelijk 
is goede kanalen en passende middelen te ontwikkelen. Het model gaat derhalve vooral over 
communicatie structuur en keuze van communicatiemiddelen. Het problematiseert de verbin-
dingen en het bereik maar zegt niets over betekenisverlening door de diverse partijen en niets 
over gevolgen van de communicatieact.
Om die reden hebben nogal wat wetenschappers geprobeerd het oorspronkelijke model uit te 
breiden met feedback in de betekenis van controle op de actie. Maar ook dat hielp onvoldoende 
om meer te weten over de werkelijke gevolgen van de communicatieact. “Adding a feedback 
loop to a linear process model does not make that model circular or dynamic – it is there to 
increase the effectiveness of the linear process”(O’Sullivan et al., 1983, p.90). En datzelfde gold 
voor de toevoeging van feedforward ten behoeve van verbeterde anticipatie op de reacties op de 
communicatieact. Er is ook veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de boodschap 
en de middelen zo vorm te geven dat zij meer kans bieden op vooraf bepaald effect (zie bijv. 
Perloff, 1993). De verklaarde variantie van de boodschap- en middelenvariatie blijft echter 
mager, of, zoals Perloff zelf zegt (p.15): “All persuasion is fundamentally self-persuasion”. Er 
kan dan ook alleen maar gesproken worden van een beperkte-effecten model. Het probleem 
is namelijk dat geen aandacht wordt besteed aan de verhouding tussen zender en ontvanger 
die elk vanuit hun eigen context aan het communicatieproces deelnemen en aan hun beider 
relatie tot de boodschap, terwijl juist dat bepalend lijkt te zijn voor het resultaat van de actie.

Het lastige is dat er wel degelijk situaties zijn waarin het lijkt alsof een lineaire opvatting de 
realiteit van menselijke communicatie goed beschrijft. Thayer (1987, p.36) laat zien hoe dit 
soms heel toepasbaar lijkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gehoorzamen van orders, het 
contact tussen de verkeersleider en de piloot, of het vragen om het doorgeven van voedsel aan 
tafel, maar evengoed bij de reacties op sommige reclame-uitingen of promotieacties, waarbij 
de aankondiging van een actie voldoende is om de kopers over de streep te halen. Thayer geeft 
het overbekende voorbeeld van de veelbestudeerde zin: “Geef mij even het zout” en conclu-
deert dat het misschien wel zo lijkt maar het natuurlijk niet zo is dat alleen het blote feit van 
de order er de oorzaak van is dat die wordt opgevolgd. Evenzo is de uitdrukking “Ik hou van 
jou” er niet zelf de oorzaak van dat een ander terugzegt: “Ik hou ook van jou”. Bij dit voorbeeld 
weet iedereen dat niet het bericht de oorzaak van de reactie is maar dat de gevoelens van de 
zender voor de bron een belangrijker variabele vormen. Maar ook bij promotieacties is het zel-
den de boodschap alleen of de keuze van de ingezette media die de kopers doet toesnellen. Het 
automatisme van het denken in lineair causale relaties die door de inhoud van de boodschap 
en de keuze van de middelen worden veroorzaakt en zullen leiden tot voorspelbaar gedrag, 
biedt weinig zicht op de werkelijkheid en levert een gevaarlijk automatisme in het denken over 
effectiviteit van eigen handelen op.

In vrijwel al het hedendaagse communicatieonderzoek wordt gewerkt met modellen die uit-
gaan van de premisse dat communicatie het beste kan worden benaderd als een interactief 
proces tussen de diverse partijen: de zenders en ontvangers als actoren in het communicatie-
proces. Dit begrip moet echter niet automatisch worden vereenzelvigd met de concrete vorm 
van personen die letterlijk en daadwerkelijk met elkaar in gesprek zijn, zoals in het dagelijks 
spraakgebruik de term interactie veelal wordt gebruikt en zoals het begrip ook wel in theo-
rieën over interpersoonlijke communicatie wordt gehanteerd. Het gaat bij de term ‘interactief ’ 
binnen de communicatiewetenschap om een meer abstracte vorm van wisselwerking tussen 
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zender en ontvanger waardoor de gevolgen van communicatief verkeer worden beïnvloed. Het 
begrip verwijst dus niet alleen naar het daadwerkelijke tweegesprek maar ook naar het sociale 
handelen van de zender en de ontvanger in ieders betrokkenheid in het communicatieproces 
op zichzelf. Het is nuttig dit voor te stellen als een ‘virtueel’ proces, dat plaats vindt op het 
niveau van de interpretatie aan de zender- en de ontvangerskant en invloed heeft op het uitein-
delijke verloop van de betekenisverlening aan de boodschap en daarmee op het effect. Daar-
voor hoeven ze niet in elkaars aanwezigheid te verkeren. Er wordt hier uitsluitend gedoeld op 
het feit dat de zender binnen de context van de situatie waarin de communicatie plaats vindt, 
altijd een rol speelt in de interpretatie door de ontvanger, en andersom (Berlo, 1960). Het 
is derhalve niet zo dat zich per se een gesprek moet ontwikkelen tussen de betrokkenen als 
gesproken wordt over een interactief model van communicatie.

De nadruk op het interactieve van het proces betekent niet dat de transmissie van berichten 
niet een belangrijk probleem is en ook niet dat in sommige gevallen de transfer wel degelijk 
afdoende is om een bevredigend doel te bereiken. Het betekent wel dat transmissie niet het 
enige probleem is in communicatiemanagement en dat het niet afdoende is om het dagelijkse 
werk te zien als een transmissieprobleem, dat in orde komt als men de boodschap maar ade-
quaat formuleert en de juiste middelen kiest. Stroommodellen leggen goed uit wat er gebeurt 
als in een computernetwerk data worden getransporteerd en ze laten ook goed zien hoe de 
transmissie van signalen in z’n werk gaat. Ook voor het beschrijven van reflexen van spieren 
worden dit soort modellen vaak met succes gebruikt. Maar ze zijn te beperkt om inzicht te 
geven in de complexiteit van al die zaken die aan de orde komen bij de generatie, productie, 
uitzending, ontvangst en verwerking van boodschappen tussen wisselende zenders en ont-
vangers. De beroepsbeoefenaren waarover hier wordt gesproken zijn geen technici die data 
transporteren en het zijn ook geen drukkers die zorgen voor optimale transparantie van letters 
in drukwerk. De gedachte dat “If you knew what I knew, you would make the same decision” 
(Guadino, et al., 1989) wordt algemeen afgedaan als onzin. Stappers (1993) beschrijft dit als 
de mythe van de communicerende vaten. Het gaat niet om technische of neurale communi-
catie maar om een heel andere fenomeen, dat ook communicatie wordt genoemd, namelijk 
om sociale processen. In de theorievorming over de effecten en gevolgen van communicatie 
als sociaal proces wordt steeds meer nadruk gelegd op de betekenisverlening door individuen 
in hun sociale context en dat wordt gezien als een interactief proces in de hiervoor beschre-
ven betekenis. Het is uiterst discutabel om te veronderstellen dat de methode van commu-
niceren (massamediaal of interactief in de betekenis van interpersoonlijk) hier veel invloed 
op heeft. Toch lijkt massamediale communicatie te worden gediskwalificeerd ten gunste van 
inter persoonlijke. De vraag is hoe dat komt. Daarvoor moeten we terug gaan naar enkele 
‘klassiekers’ in de communicatiewetenschap die ter discussie stelden hoe communicatie werkt.

Bedoelde effecten of dynamische gevolgen
Thayer (1968) maakt onderscheid tussen een synchrone opvatting van communicatie en een 
diachrone. Hij stelde dat het communicatieproces weliswaar in toenemende mate wordt gezien 
als tweezijdig maar dat kan op twee manieren worden ingevuld:
– Het tweezijdige proces is voor de zender een middel om zijn vooropgestelde doel te berei-

ken. De door de zender op gang gebrachte feedback moet hem helpen bij het ‘gelijk-
schakelen’ van de ontvanger met de zender, zodat hij het door hem gewenste effect kan 
optimaliseren. De bedoeling is het verkrijgen van tevoren gepland effect in de vorm van 
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synchronisatie van de betekenisverlening van de ontvanger aan het ‘iets’ dat aan de orde 
is (het issue), met die van de zender. De beste vorm om dit te bereiken hangt af van de 
ontvangers en wordt bewerkstelligd door variatie in de boodschap en de middelen.

– Het tweezijdige proces houdt partnerschap in van de partijen die boodschappen uitwisse-
len. Die uitwisseling heeft tot doel (tijdelijke) coöperatie, ongeacht het uiteindelijke resul-
taat. Er is dus geen sprake van actie en reactie en controle daarop (zoals in een synchro-
niserende opvatting) maar van een voortschrijdend proces waarin partijen boodschappen 
zenden en ontvangen in een permanente (veelal virtuele) interactie waarvan het resultaat 
niet voorspelbaar is. Dit noemt Thayer een diachronische kijk op communicatie, wat let-
terlijk betekent ‘door de tijd heen’, dus een optiek op communicatie als een zich ontwik-
kelend proces van meningen over issues die aan de orde zijn. De aandacht kan hierbij 
ook gericht zijn op het verkrijgen van tevoren gepland effect, maar dat effect is niet het 
synchroniseren van de ander, maar een succesvolle coöperatie van partijen in het zich 
ontwikkelende proces. Het gaat hier dus over het verloop van het gecommuniceer en de 
ontwikkeling van betekenissen over het issue.

Rogers en Kincaid (1981) zien communicatie als een proces van ‘mutual understanding’. Dit 
lijkt op het eerste gezicht op ‘mutual understanding’ zoals in definities van public relations 
veelal wordt gebruikt. Zij verwijzen echter niet naar de goede betrekkingen tussen partijen 
met elkaar, maar naar de betrokkenheid van participanten in een communicatieproces bij 
een bepaald onderwerp, op grond waarvan ze tot een onderlinge uitwisseling van informatie 
komen en op die manier tot betekenisverlening aan het onderwerp waarover wordt gesproken. 
Het gaat derhalve om de informatiestroom die diachroon tot ontwikkeling komt en in de loop 
van het proces betekenis krijgt. Hier lijkt sprake van interactie in de betekenis van (gemedieerd 
of direct) persoonlijk contact maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan over de massa mediale 
communicatieact van een zender en de vraag of de potentiële ontvanger zin heeft zich in dit 
aanbod tot een communicatierelatie te begeven. Rogers en Kincaid wijzen erop dat het initia-
tief hiervoor niet per se aan één kant ligt. Beide partijen kunnen besluiten zich erin te begeven 
of niet, de één door een aanbod te doen, de ander door zich er wel of niet mee te bemoeien. 
Beide partijen kunnen ook besluiten er weer mee op te houden, zijn of haar mond te houden, 
zich om te draaien of het gewoon uit hun hoofd te zetten. Wederzijds begrip kan bij Rogers 
en Kincaid ook betekenen dat de participanten het met elkaar eens worden dat ze totaal van 
mening verschillen. Het kan er zelfs op uitdraaien dat de interactie erin eindigt dat ze elkaar 
letterlijk of figuurlijk de hersens inslaan. Maar ook dat ze de berichtgeving beëindigen, de 
krant dichtslaan, of in een later stadium en/of in een heel andere omgeving uiten hoezeer ze 
het ermee oneens waren. Het gaat hier dus helemaal niet over de methode van communiceren 
(massamediaal of interpersoonlijk) maar over de visie op het communicatieproces zelf.

Volgens de communicatiewetenschapper Dance (1967) is communicatie zelfs het beste te zien 
als een spiraal met een oneindigheidsteken: een oneindig proces van betekenisverlening dat 
altijd wordt beïnvloed door wat er eerder op communicatief gebied plaats vond en wat erop 
volgt: “The communication process, like the helix, is constantly moving forward and yet is 
always to some degree dependent upon the past, which informs the present and the future” 
(p.296). Hij wijst er derhalve op dat de ontwikkeling van ‘meaning’ niet alleen afhangt van de 
personen die zich ermee bemoeien, maar ook van wat eraan vooraf is gegaan aan communica-
tie, en wat erop volgt. Een voorbeeld.
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Shell was overtuigd van het gelijk aan hun zijde over het afzinken van de Brent Spar. De 
Engelse regering was het met Shell eens en gaf de benodigde toestemming. Shell dacht een 
goede beslissing te hebben genomen, deelde die zonder al te veel poespas mee aan de betrok-
kenen en aan de pers, en veronderstelde te kunnen overgaan tot het afzinken zelf. Toen viel 
Greenpeace over hen heen: “de zee is geen vuilnisvat”. Nog was het effect niet meteen erg groot, 
maar dat veranderde toen Duitse politici zich ermee gingen bemoeien en openlijk opriepen tot 
boycot van Shell. Achteraf bleek dat afzinken op alle aspecten, inclusief het milieu, beter was, 
dat Greenpeace met oneigenlijke schattingen had gewerkt over de gevaren en gevolgen, en 
vooral tot actie was gekomen omdat ze leden moesten zien te winnen. Maar de publieke opinie 
had zich tegen Shell gekeerd. Het had ook heel anders kunnen lopen…. Het effect is derhalve 
niet voorspelbaar aan de hand van de bedoelingen en kenmerken van de zender en diens 
boodschap en de gekozen middelen, maar ook niet aan de hand van de primaire reactie van 
de aangesproken doelgroepen. Het zou vreemd zijn om bij Shell te spreken van geen effect, al 
kunnen we gevoeglijk aannemen dat Shell dit effect niet had bedoeld, maar ook verkeerd effect 
is een onjuiste weergave van wat er is gebeurd. Het is daarom beter te spreken over een dyna-
miek van gevolgen. Hun actie was dan wel niet effectief gebleken voor wat ze hadden willen 
bereiken, maar effect had hun kennisgeving wel degelijk. Je richten op bepaalde doelgroepen 
en bepaalde middelen om die doelgroepen beter te bereiken en te betrekken, zou niet hebben 
geholpen. Veel belangrijker is een oriëntatie op communicatie als dynamisch maatschappelijk 
proces. Dat legt namelijk beter uit wat de mechanismen zijn. Ik noem dat een reflectieve oriën-
tatie omdat het vraagt om reflectie op het totale communicatie proces waarin allerlei partijen 
een rol spelen en dat zich door de tijd (diachroon) en in zijn eigen context ontwikkelt.

Een diachronische opvatting van communicatie verwijst naar een open, organisch model waarbij 
communicatie wordt gezien als een dynamisch, zich in de tijd ontwikkelend proces waaraan 
allerlei partijen meedoen, die hun meanings over een issue inbrengen en daarmee de meanings 
van anderen beïnvloeden. Een voor- en een nameting, zoals past bij een instrumentele oriën-
tatie is dan geen goed onderzoeksinstrument. Hier past alleen permanente monitoring van 
het verloop van het boodschapverkeer. Dat moet laten zien wanneer en hoe bijgestuurd moet 
worden en of overgegaan moet worden op een andere communicatiestrategie. Zulk soort 
monitoring heeft haar basis in een cultuurbenadering van de sociale werkelijkheid. Die kan 
ook worden teruggevonden in de steeds groter wordende stroming van de interpretatieve 
communicatie wetenschap, die op haar beurt weer is geworteld in het constructivisme. Het 
constructivisme gaat uit van de gedachte dat wat wij ervaren als werkelijkheid niet iets is dat 
buiten ons ligt, maar dat mensen zelf produceren. De sociale werkelijkheid wordt dan ook 
gezien als een door mensen geconstrueerde werkelijkheid. Dat impliceert dat er niet één waar-
heid is maar dat er slechts sprake is van bepaalde beelden van wat als waarheid wordt gezien, 
en dat noemen we werkelijkheden. Die werkelijkheden nemen op den duur de vorm van van-
zelfsprekendheden aan en leveren een handelingspatroon op. In interactie produceren mensen 
met elkaar een sociale werkelijkheid, ‘een’ interpretatie van de problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd. Een cultuur en sub-culturen (bijvoorbeeld organisaties of beroepsgroepen) 
zijn uitingen van een bepaalde visie op de werkelijkheid met heel eigen reactiepatronen. In 
deze visie op de sociale werkelijkheid gaat de aandacht wat communicatie betreft vooral uit 
naar de frames die mensen kiezen om hun beeld van de werkelijkheid weer te geven. Door 
framing – gebeurtenissen in een kader plaatsen – wordt iets tot een betekenisvolle ervaring 
voor iemand. In het dynamische proces van gecommuniceer ontwikkelen zich een of meer 
beelden van de werkelijkheid, en die leiden tot verhalen, waarvan er één of enkele gezien gaan 
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worden als ‘de werkelijkheid’. Wie aan dat proces deelneemt is tevoren niet te voorzien; hoe de 
afloop van die werkelijkheidsconstructie is evenmin. Zo bezien is communicatiemanagement 
– en dus ook wetenschapscommunicatie – het beste te zien als een proces van bijsturing van 
maatschappelijke werkelijkheidsconstructie.

Interactieve wetenschapscommunicatie in de praktijk
Hanssen et al. (2003) maken onderscheid tussen twee visies van waaruit wetenschaps-
communicatie bedreven wordt. De eerste visie omschrijft hij als het klassieke model van 
wetenschapscommunicatie dat voortkomt uit een agologische traditie en doorgaans wordt 
aangeduid als ‘public understanding model’. In het klassieke model wordt kennis gezien als 
een product van verifieerbaar wetenschappelijk onderzoek dat zijn weg vindt van wetenschap-
pers via massamedia (of andere communicatiemiddelen) naar het publiek. Behalve onderzoek 
naar doelgroepen houdt men zich in de klassieke opvatting volgens hem vooral bezig met 
vragen over het proces van nieuws dat gaat van wetenschappers, wel of niet via journalisten of 
andere intermediairen, naar publieken. Het sleutelbegrip in de public understanding benade-
ring is scientific literacy, de wetenschappelijke geletterdheid van het publiek. Volgens Hanssen 
et al. (p.28) komt de behoefte om de scientific literacy te bevorderen ten eerste voort uit het 
verlichtingsideaal dat wat de wetenschap weet, door iedereen begrepen moet worden. Dat 
past bij het dienstverlenende argument van wetenschapscommunicatie. Maar het is, zegt hij, 
ook een manier om de burger te laten begrijpen hoe politieke beslissingen over maatschap-
pelijke issues waar wetenschap een grote rol in speelt (bijvoorbeeld kernenergie, biotechnolo-
gie, micro-electronica) worden genomen en om draagvlak te krijgen voor deze beslissingen. 
Dat past bij het instrumentele argument van wetenschapscommunicatie. Het public under-
standing model richt zich volgens Hanssen et al. met name op wat het publiek weet van 
wetenschap en op de publiekspercepties van wetenschap. De aanname is dat een beter begrip 
van deze predisposities leidt tot een gedifferentieerd informatieaanbod dat beter past bij de 
behoefte van een specifiek publiekssegment. Dit kan betrekking hebben op hoe iets wordt 
meegedeeld maar ook via welk middel. Het klassieke model verwijst dus naar een lineaire 
visie op communicatie waarin boodschap- en middelenvariatie gezien worden als belangrijke 
methoden om succesvol te zijn.

De tweede visie die Hanssen et al. beschrijven is wat zij een ‘interactief model’ noemen (p.29). 
Dat heeft niet te maken met de keuze van het communicatiemiddel maar met de visie op 
wetenschapsontwikkeling. Kennis wordt niet gezien als ‘klaar om overgedragen te worden’ 
maar wordt ontwikkeld in een voortdurende (vaak indirecte, virtuele) interactie tussen het 
wetenschapsbedrijf en haar stakeholders. Van Dijck (1998) bijvoorbeeld laat zien welke rol de 
media spelen in het publieke debat over nieuwe technologie. Wetenschappers hebben hier een 
aandeel in maar zeker geen allesbepalend aandeel; zij kunnen hierin nauwelijks van hoger-
hand sturen, hooguit bijsturen. In het communicatiemanagement vanuit een dienstverlenend 
en een instrumenteel argument wordt dit over het hoofd gezien. Daarvoor is een reflectieve 
benadering van wetenschapscommunicatie als proces van maatschappelijke werkelijkheids-
constructie nodig, waarin aandacht is voor het dynamische proces van de maat schappelijke 
ontwikkeling van betekenissen over fenomenen die in het wetenschapsbedrijf worden of 
zouden moeten worden bestudeerd. Dat is wat Hanssen et al. interactieve wetenschaps-
communicatie noemen. Vanwege de verwarring met het gebruik van (interpersoonlijke of via 
nieuwe media gemedieerde) interactie in het public understanding model, zou ik het liever een 
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reflectieve benadering van wetenschapscommunicatie willen noemen. Vanuit de hedendaagse 
communicatie wetenschap is een reflectieve benadering van wetenschapscommunicatie inte-
ressanter om succes te krijgen dan een public understanding benadering. Vanuit het public 
understanding model wordt kennis aan de mens gebracht via allerlei methodes; vanuit de 
reflectieve benadering wordt kennis in het publieke discours geproduceerd. Wie wetenschaps-
communicatie beziet vanuit het public understanding model wil proberen te sturen; vanuit 
het reflectieve model draait het om permanent bijsturen. De meeste opleidingen zijn nog op 
het public understanding model gericht. Een reflectief model vraagt om een ‘reflective prac-
titioner’ (Schön, 1983) die maatschappelijke processen kan deconstrueren en daarin weet bij 
te sturen. Dat is geen kwestie van keuze tussen interpersoonlijk of massamediaal maar van 
anders kijken naar de rol van communicatie in het algemeen. Het wordt de hoogste tijd dat we 
gaan nadenken over goede methodiek voor deze vorm van wetenschapscommunicatie.
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ESSAY

Het artikel over Co-oriëntatie en symmetrie: wat heb je eraan als communicatiemanager? 
was een reactie op een groot artikel dat Desirée van Osch schreef in de serie Standpunt Communica-
tie. In die serie stelde een auteur een actueel thema uit het communicatiemanagement aan de orde, 
en andere auteurs reageerden daarop in diezelfde uitgave. De serie heeft niet lang bestaan maar het 
was wel een interessante formule om actuele thema’s te bespreken en het debat erover wat munitie te 
geven. Desirée omarmde in haar verhaal de theorie van de Amerikaanse hoog leraar James Grunig 
en zijn voorkeur voor symmetrische communicatie als theoretische basis voor inter actieve beleids-
communicatie. In mijn verhaal vroeg ik mij af hoe realistisch de (normatieve) theorie van Grunig is 
voor de alledaagse praktijk van het communicatiemanagement. Mijn conclusie: deze theorie werkt 
alleen als er een situatie is van wederzijdse afhankelijkheid, er een actief publiek is, er beleids-
ruimte is om de input van het publiek te implementeren, en er een organisatie management is dat 
dit allemaal verdraagt. Dat zijn nogal wat voorwaarden. Symmetrische communicatie is daarom 
volgens mij alleen aantrekkelijk in heel speciale situaties, zoals bijvoorbeeld voor het gesprek met 
actiegroepen.

CO-ORIËNTATIE EN SYMMETRIE: WAT HEB JE ERAAN ALS COMMUNICATIEMANAGER?

Betteke van Ruler

Dit artikel verscheen eerder als commentaar in: Desiree van Osch. Een speurtocht in het werk van 
de Amerikaanse communicatiewetenschapper Grunig naar het begrip symmetrisch communiceren, 
pp. 6065. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2003.

Desiree van Osch heeft een fantastische job gedaan door de theorie van Grunig toegankelijk te 
maken voor de dagelijkse praktijk van communicatiemanagers en adviseurs. Het wordt uit haar 
stuk duidelijk dat ik kritiek heb op zijn theorie, maar het staat buiten kijf dat Grunig een zeer 
bijzondere wetenschapper is die veel respect verdient. Naast bijv. Cees van Riel en Robert Heath 
is hij wereldwijd de meest geciteerde en meest bekende auteur op dit gebied. Bovendien was hij 
de eerste die een theorie over communicatiemanagement (of public relations: dat is voor hem 
hetzelfde, want gericht op de sturing en organisatie van communicatie in de context van orga
nisatie) koppelde aan organisatie en managementtheorie, of sterker nog, ontwikkelde vanuit de 
organisatie theorie. Het onderzoek waar Desiree over schrijft heeft 7 jaar geduurd en $ 400.000 
gekost. Maar Grunig is sinds 1976 hiermee bezig, meer dan 25 jaar dus. De basis van zijn theorie 
ligt in twee begrippen: symmetrische communicatie gebaseerd op cooriëntatie. In dit essay wil 
ik deze twee begrippen nader bespreken en ter discussie stellen voor de communicatieberoeps
praktijk.

Wat maakt Grunig bijzonder?
In 1976 kwam Grunig met een onderzoek naar de vraag waarom communicatiemanagers zich 
in hun dagelijkse werk gedragen zoals ze zich gedragen. Conclusie: dat doen ze omdat ze wel of 
niet werken in wat we nu een open organisatie zouden noemen (een organisatie met fatalistisch 
routinegedrag of juist met probleemonderkennend gedrag) en een bepaalde opvatting hebben 
over communicatie (beïnvloeding van de ander of interactie tussen mensen). In het geval van 
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fatalisme/beïnvloeding heeft de communicatiemanager een bufferfunctie, in het geval van pro
bleemonderkenning/interactie heeft hij een brugfunctie. Grunig (1976) opteert op (organisatie)
theoretische gronden voor het laatste. In de meeste organisaties echter, zo stelt hij (p.40), heeft 
de communicatiemanager uitsluitend een informatiegevende rol en geen informatiezoekende. 
Aan een brugfunctie komt hij dus niet toe en dat wordt ook niet van hem verwacht omdat die 
organisaties helemaal geen boodschap hebben aan de buitenwereld, populair gezegd.
In 1984 kwam Grunig met een popularisering van deze studie in de vorm van vier modellen 
van prmatig handelen: publicity seeking, public information, twoway asymmetrical en twoway 
symmetrical. Vanaf die tijd is hij een grote promotor geworden van wat hij noemt “symmetrisch 
handelen”: een organisatie moet niet alleen haar publieksgroepen willen beïnvloeden maar ook 
bereid zijn zich open te stellen voor invloeden van buiten af. Wij kennen dit als ‘interactieve 
beleidsontwikkeling’ of ‘strategisch management van onderop’.

Grunig definieert goed communicatiemanagement als een kwestie van het onderhouden van 
langdurige relaties met publieksgroepen. Die blijven in stand als er wederkerigheid is: je kunt 
niet verwachten dat een ander zich laat beïnvloeden als jij niet bereid bent je open te stellen voor 
die ander. Dat is de basis voor het grote IABConderzoek waar Desiree op duidt en waarvoor de 
diverse boeken die zij aanhaalt, zijn geschreven.

Wat heb je aan symmetrische communicatie?
Als algemeen organisatiemodel is de theorie van Grunig zonder meer interessant. Veel organisatie
theoretici zeggen tegenwoordig hetzelfde. Hij was er vroeg mee. Maar hoe zit het met zijn 
communicatie opvatting? Het is moeilijk Grunig te betrappen op het gebruik van communicatie
theorie. Die blijft namelijk nogal impliciet.
In 1976 was de gangbare opvatting over communicatie als middel om anderen te beïnvloeden 
in een vooropgestelde richting, stelde Grunig. Hij noemde dat – in navolging van Thayer – een 
synchroniserende (gelijkschakelende) visie op communicatie. Thayer stelde daartegenover een 
diachronische visie, waarmee hij duidde op het feit dat de interpretatie van een boodschap zich 
ontwikkelt door de tijd heen (diachroon), afhankelijk van de personen die in het communicatie
proces verwikkeld zijn en de omstandigheden: in de interactie verandert de manier waarop 
iemand betekenis geeft aan de wereld om hem heen. Diachroon is een begrip dat past bij wat we 
nu de lerende organisatie noemen. Grunig (1992) heeft dit begrip echter vrij snel verlaten en koos 
voor: symmetrie. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij veel meer geïnteresseerd is in de men
taliteit van mensen (lees: managers) dan in de dynamiek van het proces van communicatie zelf. 
Hij verantwoordt dat (p.123) omdat een organisatie nu eenmaal een afhankelijkheidsrelatie heeft 
met allerlei voor haar voortbestaan belangrijke publieken, en dus wel een bepaalde (lees: symme
trische) mentaliteit moet hanteren in haar handelen. Hij verwijst dan ook veel meer naar besluit
vormingstheorie dan naar communicatietheorieën. Opvallend genoeg ziet hij besluit vorming als 
een rationeel proces, terwijl in theorieën over de lerende organisatie besluitvorming veel meer 
wordt gezien als een zich ontwikkelend proces waarbij ook en misschien wel vooral allerlei emo
ties een rol spelen. Qua organisatietheorie past Grunig dan ook veel meer bij de modernistische 
stroming dan bij de actuelere opvattingen over een organisatie als lerende of netwerkorganisatie. 
Dan is het logisch dat een diachronische opvatting van communicatie hem ook niet past.

De enkele communicatietheorie die Grunig gebruikt is terug te voeren op de zgn. consensus of 
balanstheorieën. In al deze theorieën is de basisgedachte dat mensen behoefte hebben aan balans 
tussen hun interpretatie van de werkelijkheid en die van hun (directe of indirecte) gespreks partner. 
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Dat impliceert dat communicatie, mits met de juiste (symmetrische) intenties ingezet zal leiden 
tot consensus. En dat is ook precies wat Grunig af en toe zegt of in elk geval laat doorschemeren: 
als mensen maar met elkaar in gesprek willen gaan, zullen ze het uiteindelijk eens worden. Zijn 
communicatiemodel is dus een consensusmodel: qua intenties goede communicatie leidt tot 
dialoog en meer van deze goede communicatie leidt tot consensus. Het is uitermate discutabel 
of dat in alle gevallen terecht is. Daar hoort op z’n minst de voorwaarde van volledige wederzijdse 
afhankelijkheid bij. Als mensen volledig van elkaar afhankelijk zijn, zullen ze eerder de neiging 
hebben tot consensus te willen komen. Het is evident dat een manager ervoor wordt betaald 
om “eruit te komen” met de medewerkers en andere voor haar of hem belangrijke relaties, maar 
het is zeer de vraag of hij daarvoor altijd symmetrie wil gebruiken en het is al helemaal de vraag 
of dat voor die relaties ook geldt. Dat hangt sterk af van de machtsbalans. Dit maakt de theorie 
van Grunig derhalve eenzijdig. Op z’n minst mag je hem verwijten dat hij niet de moeite doet 
om zijn communicatietheorie te expliciteren, laat staan ter discussie te stellen. Zijn theorie is 
helemaal gebaseerd op de aanname dat in communicatie verwikkelde partijen altijd volledig van 
elkaar afhankelijk zijn en het eens willen worden. Iedere communicatiemanager weet dat dit lang 
niet altijd het geval is en dat de machtsbalans altijd precair is, zowel naar de ene kant als naar de 
andere. Desiree volgt Grunig hier blindelings in.

Wat heb je aan co-oriëntatie?
Grunig’s medeonderzoekers Dozier en Ehling stellen wel de communicatietheorie ter discussie 
(hfd. 7 van het Excellence boek). Zij bekritiseren de klassieke benadering van een hiërarchie van 
effecten (kennis, houding, gedrag) met een leuke formule: stel dat het waar is dat je de ander kunt 
beïnvloeden volgens een hiërarchisch model van kennis, houding en gedrag, wat heb je daar dan 
feitelijk aan? Kijk naar het volgende hypothetische maar wel realistische voorbeeld.

Figuur 1. Een hypothetische effectenhiërarchie

Boodschap Kennis vermeerdering Houdingsverandering Gedragsverandering
Komt aan bij 40% 
van de doelgroep

bij 50% van die 40% bij 20% van die 50% van 
die 40%

bij 10% van die 20% van die 
50% van die 40% = 0.4%

Hiërarchische effectmodellen leveren dus uiteindelijk vrijwel niets op, concluderen Dozier en 
 Ehling: “A practitioner might find better odds for success in Las Vegas or Atlantic City”, schrij
ven zij, daarmee ervan uitgaande dat er geen condities zouden zijn waaronder deze percentages 
anders zouden liggen. Voor hen hebben effectmodellen sowieso geen enkele zin. Het is boven
dien een erg asymmetrische manier van werken, stellen zij, want het is gericht op wat organisaties 
“do to”, in plaats van “do with people”, en dat past niet in het basismodel van symmetrische com
municatie. Hier gaat het dus niet meer over wat ‘kan’ maar over wat ‘mag’.

Effectiviteit moet om deze twee redenen volgens hen dan ook niet worden gezocht in de kennis, 
houdings en gedragsverandering, maar in de kwaliteit van de relaties. Een model dat daarover 
meer zegt is het model van Newcomb over cooriëntatie. Dat model gaat over twee partijen die 
met elkaar interacteren over de interpretatie van een object ‘X’ (A to B re X). Cooriëntatie is hierin 
bedoeld als het zich gelijktijdig oriënteren op een object en op een medesubject, en dat maakt 
het proces tot een communicatieproces: het gaat ergens over. Naarmate het medesubject een 
grotere attractie heeft, is er een sterker streven naar symmetrie met die ander in de interpretatie 
van het object. Symmetrie is hier dus een functie van de aantrekkingskracht van een persoon 
tot een ander. Daarbij speelt bovendien een rol de mate waarin het object belangrijk is voor de 
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betrokkene, en de mate waarin het relevant wordt geacht voor de relatie tussen de personen. 
En als laatste: hoe sterker de relatie tussen de personen, hoe meer zij geneigd zullen zijn hun 
eventuele verschillen in denken over het object bij te stellen. Daardoor ontstaat er een collectief 
oriëntatiesysteem.

Figuur 2. Het co-oriëntatiemodel van Newcomb

X

A B

Op de cooriëntatietheorie van Newcomb zijn allerlei variaties gemaakt, zoals door Broom en 
Dozier, die Desiree aanhaalt. De gedachte blijft echter hetzelfde: het gaat om de afstemming tus
sen de opvattingen van de diverse partijen over elkaar en over het object/het issue, zodat er een 
collectief oriëntatiesysteem ontstaat.
De theorie is vooral bekend geworden in de negatieve variant van ‘group think’. Tegelijkertijd is 
er ook erg veel onderzoek naar de kracht van deze theorie, en uit het meeste onderzoek blijkt dat 
mensen best kunnen leven met diversiteit in oriëntaties en toch een relatie met anderen kunnen 
blijven onderhouden. Zo snel laten mensen zich niet in een collectief oriëntatiesysteem drukken. 
Bovendien blijft de premisse dat de theorie alleen van kracht is als mensen al een relatie met 
elkaar hebben en bovendien die relatie niet willen verbreken, lees: wederzijds afhankelijk van 
elkaar zijn.
Wat zonder meer interessant is in de theorie is die dubbele oriëntatie: op de ander en op ‘dat waar
over het gaat’: er bestaan allerlei interpretaties (images) over ‘dat waarover het gaat’ en evengoed 
over ‘de ander’ in het communicatieproces. En als ik één ding heb geleerd van communicatie is 
het wel: een goed vooroordeel is nooit weg. Het zou een ramp zijn als we over alles een oordeel 
moeten vellen, dus reageren we op de meeste situaties en personen (lees organisaties) routi
neus, vanuit allerlei vooroordelen, gebaseerd op halve of geen waarheden, emoties etc. Maar dat 
impliceert ook dat mensen (doelgroepen) op andere gedachten willen brengen, een ‘hell of a job’ 
is. Niet voor niets zei men in de voorlichtingskunde al jaren geleden dat communicatie vooral 
een ondersteunend instrument is. Als zelfstandig instrument is het niet erg krachtig, tenzij…en 
hier komt de persuasieve theorie om de hoek kijken waarin de condities waaronder wel iets kan 
worden bereikt wordt bediscussieerd. Die condities zijn bepalend en die hebben te maken met 
zender, boodschap en ontvanger en situationele kenmerken. Maar dit aspect wordt nu juist 
vaak vergeten in het gebruik van cooriëntatie als basisbegrip in communicatie. Het wordt maar 
al te vaak verengd tot het onderhouden van relaties met relaties, en de vraag wordt nogal eens 
vergeten of die relaties ook wel een relatie willen, en zeker wordt gemakkelijk vergeten dat er altijd 
zo’n dubbele oriëntatie is.

Wat heb je aan de theorie van Grunig?
Uit het voorgaande zal duidelijk worden dat ik mijn bedenkingen heb bij het praktische gehalte 
van de theorie van Grunig. Maar dat heb ik net zo goed bij de verleidingstheorie van Hahn of de 
profileringstheorie van Van Riel, en bij iedere andere normatieve theorie. Ze expliciteren namelijk 
niet de condities waaronder de theorie opgaat.
Voor mij zijn al die theorieën interessant, mits de omstandigheden passen. Wat zijn de condities 
waaronder de theorie van Grunig opgaat? Die vloeien naadloos voort uit zijn eigen theorie:
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– er moet een situatie zijn van wederzijdse afhankelijkheid
– er is een publiek nodig dat bereid is om zich met de organisatie te bemoeien (een actief 

 publiek dus)
– er is beleidsruimte nodig om de bemoeienis van het publiek te effectueren
– er is een organisatiemanagement nodig dat dit alles verdraagt
Dat laatste is lastig te beïnvloeden, die andere condities komen in iedere organisatie voor, maar 
niet altijd. Als één van beide partijen een grotere afhankelijkheid heeft, gaat de theorie niet meer 
op. Als het publiek geen zin heeft in bemoeienis, werkt het niet, als er geen beleidsruimte is (en 
dat ligt soms buiten de invloedssfeer van de organisatie zelf om) en dus al duidelijk is hoe de 
organisatie de thematiek zal aanpakken, ook niet. Daar liggen dus de grenzen van de theorie.
Niet voor niets heeft Grunig zijn theorie oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de vraag hoe bedrijven 
met actiegroepen moeten omgaan. Dat klinkt nog steeds door, ook al ziet hij het zelf als een 
universele theorie voor het communicatiemanagement van organisaties. En in het contact met 
actiegroepen heeft deze theorie ook zonder meer haar diensten al bewezen, getuige het feit dat 
de meeste actiegroepen inmiddels in de interactiesystemen van organisaties zijn opgenomen en 
actiegroepen nu doorgaans worden gezien als ‘natural part of life’.
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ESSAY

De communicatiemanager: dirigent of eerste violist schreef ik naar aanleiding van een con-
gres over wat communicatiemanagement inhoudt en wat een communicatiemanager dus moet 
en kan doen. De metafoor die tijdens dit congres werd gebruikt als typering van communicatie-
management, was die van een groot orkest: de organisatie moet naar buiten toe klinken als een 
mooi orkest. En wat is dan de rol van de communicatiemanager? Volgens de ene spreker was de 
communicatie manager de dirigent; volgens een ander alleen de eerste violist. Ik kan me herinneren 
dat Jan Mastenbroek, goeroe in de overheidscommunicatie in die tijd, opstond en zich openlijk 
afvroeg: als de communicatiemanager de dirigent is, wie schrijft dan eigenlijk de partituur? Dit 
artikeltje gaat niet in op het antwoord, maar ik denk dat dat zou moeten zijn: de CEO, want dat 
past in het hiërarchische denken van die tijd. Enfin, leest u zelf maar wat ik van de communicatie-
manager als dirigent of eerste violist vond. Ik sta er nog helemaal achter.

DE COMMUNICATIEMANAGER: DIRIGENT OF EERSTE VIOLIST?

Betteke van Ruler

Dit essay verscheen eerder in: Comma, nr. 4, 1993

Voorlichting heet nu communicatiemanagement. Terecht, want een voorlichter zorgde lang 
niet altijd alleen voor wat we voorlichting noemen, maar ook voor de promotie, de public rela
tions, de public affairs en de propaganda. Dat allemaal voorlichting noemen, leidde tot heftige 
en verwarrende discussies. Dat het woord voorlichting weer gereserveerd kan worden voor een 
bepaalde vorm van formele en publieke communicatie, is alleen maar nuttig. Maar wat houdt 
communicatie management eigenlijk in?

In een lezing hoorde ik een adviseur van een groot prbureau laatst zeggen: “Het gaat om het diri
geren van een groot orkest, en dan natuurlijk zo dat alle uitingen klinken als een mooie symfonie”. 
Dat was volgens haar communicatiemanagement. In een symfonie worden de instrumenten van 
het orkest op elkaar afgestemd met de bedoeling dat een ander ervan geniet. Zo nodig worden 
er wat extra instrumenten toegevoegd of weggehaald. Een toon in mineur of een dissonant horen 
er niet bij als die niet in de door de componist geschreven partituur staan. Vertaald naar het werk 
zou dat betekenen dat de communicatiemanager op elkaar afstemt wat de organisatie – zeg maar: 
de bazen – naar buiten wenst te brengen en er de instrumenten voor uitzoekt om dat zo mooi 
mogelijk te laten klinken. Is dat wat we bedoelen met communicatiemanagement?

Op hetzelfde congres zei een adviseur van een organisatieadviesbureau: “De communicatie
manager van nu maakt het geluid dat de organisatie graag wil horen: je zou kunnen zeggen dat hij 
de eerste violist is van het orkest dat organisatie heet”. Een eerste violist speelt de partituur die door 
de componist is geschreven en door de dirigent is geïnterpreteerd. De communicatie manager is 
dus niets anders dan de spreekbuis van door anderen genomen en gedirigeerde  beslissingen. Zijn 
deskundigheid zit kennelijk in het produceren van mooie en adequate communicatie middelen. Is 
dat wat we bedoelen met communicatiemanagement?
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Als ik zulke omschrijvingen hoor, kan ik daar niets anders in zien dan dat het kennelijk gaat om 
‘verkoop van beleid’, éénrichtingsverkeer, en volgens mij ook nog eens op een ouderwetse manier, 
namelijk zonder de vraag of de waar aan de koper moet worden aangepast, want de eerste violist 
gaat niet in discussie met de dirigent of de componist.

Vanuit de communicatietheorie bezien is dit niet anders dan een uiting van de mythe ‘als jij wist 
wat ik weet, zou jij hetzelfde vinden’. Dat is de mythe van de lineaire effectiviteit van communi
catie. Deze mythe was ook terug te vinden in de campagne die op de valreep nog even moest 
worden gevoerd om ons rijp te maken voor de eenwording van Europa.
Lubbers zei bij de start daarvan: “We hebben gemerkt dat heel veel mensen niet weten wat Europa 
is. Als ze maar meer kennis hebben over Europa, zullen ze er vanzelf ook positief over gaan den
ken”. Ik had nog even hoop dat we te elfder ure alsnog in Nederland een openbaar debat zouden 
kunnen voeren over de eenwording, maar dat was ijdele hoop. Immers, de mythe van de lineaire 
effectiviteit had de planners van de campagne kennelijk ingegeven dat wie te weten komt wat zij 
zelf al weten, hetzelfde zal gaan vinden als zij.

De communicatiewetenschap toont aan dat lineaire effectiviteit een mythe is. Wie gefundeerd 
over communicatie denkt, houdt rekening met het feit dat mensen zich niet zomaar iets laten 
aanpraten, dus dat het effect van de boodschap zo maakbaar niet is. Wie zich dat realiseert, zal 
altijd eerst luisteren, zal dat wat hij/zij hoort gebruiken bij de strategiekeuze, en dan pas optreden. 
Soms past het laten klinken van een mooie symfonie, maar veel vaker is het een kwestie van vrije 
improvisatie, of is het verstandiger een orkest te dirigeren met enthousiastelingen en/of dissonan
ten uit de omgeving. Niet om het geluid te maken dat de organisatie graag wil, maar om omgeving 
èn organisatie adequaat te informeren. Soms klinkt dat zoals de organisatie wil, maar soms ook 
niet. Die beeldspraak past volgens mij veel beter bij communicatiemanagement.
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