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Voorwoord 

 

Deze scriptie heb ik geschreven als afronding van de master Communicatie, Beleid en Management 

aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen.  Het schrijven van deze 

scriptie is een erg leerzame en interessante afsluiting geweest van mijn studie. 

 

Nadat ik er een half jaar fulltime tussenuit geweest was om een stage te lopen, kon ik instromen in 

het leeratelier om aan mijn scriptie te beginnen. De eerste stap werd het zoeken van een onderwerp 

dat aansloot bij de thema’s van mijn master en bij mijn persoonlijke interesses. Ik wilde graag iets 

doen met een thema dat zowel voor een overheidsinstelling of non-profit organisatie als voor een 

commerciële organisatie van belang zou zijn. Tijdens mijn stage en de vakken die ik volgde voor mijn 

master werd mijn interesse steeds meer gewekt door het thema externe communicatie en specifiek 

het effectief overbrengen van een boodschap door middel van communicatie.  

De overheid communiceert met burgers o.a. door middel van Postbus 51 campagnes, zij probeert 

met deze campagnes het gedrag van burgers te beïnvloeden. In het nieuws had ik wel eens negatieve 

geluiden gehoord over de hoge kosten en geringe effectiviteit van deze campagnes. Hierdoor kwam 

ik op het idee om me voor mijn scriptie te gaan verdiepen in de totstandkoming van Postbus 51 

campagnes en de effectiviteit ervan. Na een aantal  aanpassingen had ik een afgebakend onderwerp 

en kon ik aan de slag. En nu ligt hier voor u het eindresultaat. 

 

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van mijn begeleider Wieger Bakker. Ik heb 

erg veel gehad aan zijn feedback, tips en verhelderende input. Hiervoor gaat dan ook mijn grote dank 

naar hem uit.  
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H1 Inleiding 

 

‘Onderzoek naar het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij de totstandkoming  van 

overheidscampagnes gericht op een gedragsverandering’ 

 

Aanleiding 

De burger is mondiger, beter geïnformeerd en eigenzinniger geworden. Door de opkomst en 

ontwikkeling van radio, televisie en internet is kennis, nieuws en overheidsbeleid voor iedereen 

steeds toegankelijker geworden. Door de individualisering is de Nederlandse burger zich steeds meer 

gaan beroepen op zijn recht op autonomie en het zelf bepalen hoe hij zijn bestaan vormgeeft. De 

overheid heeft hierdoor minder grip op de samenleving. Daar staat tegenover dat burgers de 

overheid steeds meer verantwoordelijk houden voor de veiligheid in ons land.  

 

De rol van de overheid is door de jaren heen veranderd. Waar de overheid haar beleid voorheen 

richtte op beheersing zien we een verschuiving, in lijn met de ontwikkeling van de burger, naar een 

interventionistische politiek. In de ‘activerende verzorgingsstaat’ wordt een grotere nadruk gelegd op 

de eigen verantwoordelijkheid van het individu, zijn rechten directer aan plichten gekoppeld en zijn 

publieke programma’s minder op bescherming en meer op deelname gericht.1 Ondanks deze 

ontwikkelingen wil de overheid toch, daar waar het algemeen belang in het geding is, invloed blijven 

uitoefenen op haar burgers.  

De taak van de overheid is zorgen voor orde en veiligheid en het bevorderen van de welvaart en het 

welzijn in de samenleving.2 De overheid vormt beleid over verschillende maatschappelijke problemen 

en vraagstukken die zich in de samenleving ontwikkelen. Beleidsontwerpen gaan over verschillende 

onderwerpen die van invloed zijn op het leven van de Nederlandse burger. Dit kunnen thema’s zijn 

als veiligheid, gezondheid en belastingen. De overheid heeft verschillende middelen om invloed uit te 

oefenen; van dwang en drang tot overreding. 3 Met name overreding, vooral via 

overheidscommunicatie, is een vorm die steeds meer wordt gebruikt om gewenst gedrag te 

bevorderen en ongewenst gedrag van burgers terug te dringen. Beleid kan er op gericht zijn om de 

burger te informeren, een norm te stellen of een gedragsverandering te weeg te brengen. Door 

middel van regels en voorschriften kan de overheid de burger dingen verbieden of dwingen tot actie.  

                                                           
1
 Schnabel, P., (1999), pag.105 

2
 Galjaard, C., (2002), pag. 19 

3
 Galjaard, C., (2002), pag. 29 
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Bepaalde vraagstukken die in de samenleving spelen lenen zich niet alleen voor voorschriften of 

regelgeving. De overheid probeert dan door middel van het communiceren in 

voorlichtingscampagnes een gedragsverandering te weeg te brengen. Dit onderzoek richt zich op dit 

middel van de overheid om invloed uit te oefenen op het gedrag van de Nederlandse burger. 

 

De overheid communiceert haar beleid door middel van voorlichtingscampagnes gericht op het 

informeren of bewust maken van de Nederlandse burger en het bewerkstelligen van een 

gedragsverandering. Deze massamediale campagnes worden ontwikkeld door Postbus 51. Postbus 

51 is een onderdeel van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), voorheen de 

Rijksvoorlichtingsdienst genaamd, van het ministerie van Algemene zaken. De informatiedienst is het 

loket voor burgers met vragen aan de overheid en is daarnaast verantwoordelijk voor 

voorlichtingscampagnes.4 Deze campagnes bestaan onder meer uit radio- en tv-spotjes, schriftelijk 

voorlichtingsmateriaal en websites. Voorbeelden van recente onderwerpen van Postbus 51 

campagnes zijn alcoholmisbruik, te hard rijden, roken, huiselijk geweld en veilig vrijen.  

  

Het effect van Postbus 51 campagnes wordt aan de hand van evaluatieonderzoeken in kaart 

gebracht. Uit evaluaties blijkt dat deze campagnes weinig effectief zijn. 5 De overheid slaagt er slechts 

minimaal in om daadwerkelijk een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de ontvanger. Er wordt 

door de overheid een continu campagne-effectenonderzoek gedaan. Op systematische wijze worden 

het bereik, de waardering en de effecten van overheidscampagnes onderzocht.6  

De overheid gebruikt bij de evaluaties van haar campagnes een communicatiemodel. In dit model 

(figuur 1) bestaat de communicatieve werking van een campagne uit campagneconcept en media-

inzet.  

 

 

                                                           
4
 http://www.postbus51.nl/nl/home/over-postbus-51 

5
 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 43 

6
 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 5 
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Het campagneconcept is de vertaling van het beleid naar een communicatiestrategie en het 

creatieve proces van de uitwerking daarvan in radio- en tv-spotjes, advertenties en andere 

campagnemiddelen.7  De media-inzet zijn de middelen die worden ingezet om te zorgen dat de 

doelgroep de campagne te zien (en te horen) krijgt. De keuzes over het gebruik van deze media en 

middelen zijn bepalend voor de mate waarin personen de campagne zien. Het gaat hier niet alleen 

om welke media worden ingezet maar ook gedurende welke periode en in welke frequentie deze 

media worden ingezet.8  Deze twee elementen vormen samen de communicatieve werking van de 

campagne; de doelgroep moet de campagne zien, onthouden, begrijpen en op de juiste manier 

waarderen. Naast deze elementen zijn er verschillende factoren die de werking van een campagne 

kunnen beïnvloeden. Dit kunnen doelgroepgerelateerde factoren zijn zoals leeftijd, geslacht en 

opleiding en kenmerken van de doelgroep in relatie tot het onderwerp, zoals kennis, ervaringen en 

betrokkenheid. Tot slot kunnen ook overige invloeden vanuit de omgeving de werking van de 

campagne beïnvloeden. Hierbij kan men denken aan berichtgeving in de media over het onderwerp. 

 

                                                           
7
 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 6 

8
 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 6 

Figuur 1 
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Probleemstelling 

In de evaluatie van de voorlichtingscampagnes die in 2007 hebben gelopen zien we vooral goede 

resultaten op het vergroten van kennis van de burger en het veranderen van de houding van de 

burger. De overheid weet slechts in geringe mate een gedragsverandering te weeg te brengen. Bij 

het onderzoeken van het effect op gedrag door overheidscommunicatie onderzoekt de overheid of 

een campagne bij willekeurig geselecteerde respondenten uit de doelgroep heeft aangezet tot het 

ondernemen van actie. De overheid maakt bij campagnes met een gedragsdoelstelling onderscheid 

in effecten op de gedragsintentie en effecten op daadwerkelijk gedrag. Deze twee effecten kunnen 

erg uit elkaar liggen. De houding ten op zichten van een onderwerp kan na het zien van een postbus 

51 spotje veranderd zijn, maar dit betekent nog niet dat het daadwerkelijke gedrag ook is beïnvloed. 

Bijvoorbeeld bij een verkiezingscampagne; iemand kan wanneer er naar gevraagd wordt verklaren de 

intentie te hebben om te gaan stemmen, maar uiteindelijk door verschillende redenen toch niet 

gaan.  

 

De geringe effectiviteit van overheidscampagnes gericht op een gedragsverandering kan 

verschillende oorzaken hebben. Er zijn een groot aantal onderzoeken gedaan naar en 

wetenschappelijke artikelen geschreven over het beïnvloeden van gedrag door middel van 

communicatie. Toch zijn er overheidscampagnes waarvan wetenschappers aan de hand van 

wetenschappelijke inzichten kunnen verklaren waarom zij niet het gewenste effect hebben gehad. 

Gedragswetenschappers constateren bijvoorbeeld dat het publiek op een verkeerde manier wordt 

aangesproken. Een voorbeeld hiervan zijn campagnes waarin schokkende beelden werden getoond 

van vuurwerkslachtoffers en alcoholmisbruik. Uit onderzoek in de communicatiewetenschap blijkt 

dat juist het gebruik van zogenaamde ‘fear appaels’ (bedreigende vormen van communicatie) ervoor 

zorgt dat de ontvanger zijn aandacht afwend, als het ware zijn ‘kop in het zand steekt’. Mensen 

hebben instinctief de neiging zich af te keren van te bedreigende informatie.9  Overheidscampagnes 

brengen dus lang niet altijd het juiste effect te weeg terwijl er veel wetenschappelijk onderzoek 

wordt gedaan naar gedragsbeïnvloeding. De vraag rijst of, en hoe, theorieën en inzichten uit de 

communicatie- en gedragswetenschappen worden toegepast in Postbus 51 campagnes. 

 

Campagnes 

In 2007 zijn er bij 12 campagnes van de overheid gedragsdoelstellingen geformuleerd.10 Vijf van deze 

campagnes hadden een onderwerp uit het thema verkeersveiligheid. Dit onderzoek richt zich op drie 

                                                           
9
 Pol, B., e.a., (2007),  Pag.83 

10
 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 52 
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campagnes over verkeersveiligheid met een gedragsdoelstelling omdat bij deze campagnes vaak een 

duidelijke gedragsdoelstelling geformuleerd is en het effect van een campagne ook vaak meetbaar is. 

Er kan dus een waardering gegeven worden voor de persuasieve werking van de campagne. 

Naast deze drie campagnes worden in dit onderzoek twee andere campagnes belicht. Eén campagne 

van het ministerie van financiën en één campagne van het ministerie van justitie. Deze campagnes 

zijn meegenomen in dit onderzoek om een compleet beeld te krijgen van het proces van de 

totstandkoming van een postbus 51 campagne, en niet alleen van de totstandkoming van een 

postbus 51 campagne gericht op de verkeersveiligheid. Op deze manier worden niet alleen 

verschillende ministeries in dit onderzoek belicht, maar ook verschillende medewerkers van de 

afdeling campagnemanagement en verschillende reclamebureaus. 

 

Vraagstelling 

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke kloof tussen de wetenschappelijke kennis over 

(massa)communicatie en gedragsverandering aan de ene kant en de feitelijke toepassing daarvan in 

overheidscampagnes aan de andere kant. In dit onderzoek zal de volgende vraag worden 

beantwoord: 

 

Op welke manier en in welke mate worden theorieën over gedragsbeïnvloeding door 

massacommunicatie op dit moment gebruikt bij de totstandkoming van Postbus 51 campagnes? 

 

Dit onderzoek richt zich op het analyseren van Postbus 51 campagnes aan de hand van 

wetenschappelijke inzichten. De overheid wil gedrag van burgers beïnvloeden, maar dit blijkt tot op 

heden nog niet het gewenste effect te hebben. Wetenschappelijke inzichten over 

gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie kunnen in overheidscampagnes een rol spelen 

bij het aanzetten tot een gedragsverandering. De rol die wetenschappelijke inzichten over 

gedragsbeïnvloeding kunnen spelen in de effectiviteit van Postbus 51 campagnes is een 

vooronderstelling die ten grondslag ligt aan de opzet van dit onderzoek. Tijdens het symposium 

‘Nieuwe aanpak overheidscommunicatie’ werd door Nederlandse deskundigen op het gebied van 

overheidscommunicatie en gedragsbeïnvloeding geconcludeerd dat de overheid de mogelijkheden 

van communicatie beter zou kunnen benutten als ontwikkelingen uit de sociale wetenschap zouden 

worden gebruik als insteek voor communicatie interventies.11  

Dit onderzoek richt zich op de status van het gebruik van deze theorieën in het ontwerpproces en de 

factoren die dit gebruik beïnvloeden.  

                                                           
11

 Verslag symposium ‘Nieuwe aanpak overheidscommunicatie’, Fhij, e.a., (2007), pag. 4 
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Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

- Wat zijn de belangrijkste theorieën uit de sociale wetenschap over gedragsbeïnvloeding door 

middel van massacommunicatie? 

- In welke vorm en in welke mate worden deze theorieën gebruikt bij de totstandkoming van 

Postbus 51 campagnes? 

- Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij het 

ontwerp van overheidscampagnes? 

 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin wetenschappelijke kennis 

wordt benut in de ontwikkeling van instrumenten van beleid, in dit geval op gedragsverandering 

gerichte overheidscampagnes via de televisie. 

 

Methode 

De hoofdvraag in dit onderzoek zal beantwoord worden na literatuuronderzoek en empirisch 

onderzoek. In de verschillende hoofdstukken zullen eerst de deelvragen beantwoord worden om 

vervolgens hieruit een conclusie te kunnen trekken als antwoord op de hoofdvraag.  

De eerste deelvraag zal beantwoord worden door een theoretisch kader over theorieën uit de sociale 

wetenschap over gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie en door een uiteenzetting over de 

geschiedenis en huidige status van overheidscommunicatie in Nederland. Om een wetenschappelijk 

referentiekader te scheppen om de campagnes te kunnen waarderen zullen eerst de belangrijkste, 

heersende theorieën over gedragsbeïnvloeding uiteengezet worden. Hierbij zal ‘Nieuwe aanpak 

overheidscommunicatie’ van Pol e.a. een leidraad vormen voor de theorie over de totstandkoming 

van een intentie en gedrag. Om het proces naar uiteindelijk gedrag in kaart te kunnen brengen zal 

ook worden gerefereerd naar de auteurs Van Gent & Katus en Woerkum & Kuiper. De genoemde 

auteurs zullen ook gebruikt worden om een kader te scheppen over overheidscommunicatie.  Dit 

theoretisch kader zal dienen als meetlat om een vergelijking te kunnen maken van empirisch 

onderzoek en literatuur onderzoek. 

 

Na een theoretische verkenning over de mogelijkheden en beperkingen van de verandering van 

individueel gedrag via methoden van (massa)communicatie worden vijf overheidscampagnes 

geanalyseerd op de wijze waarop daarbij in ontwerp en vormgeving gebruik is gemaakt van inzichten 

uit de gedragswetenschappen. Door deze case-study zal een antwoord worden geformuleerd op de 
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tweede deelvraag. Er is gekozen voor een case-study om op deze manier vijf voorbeelden te kunnen 

uitlichten die representatief zijn voor een sociaal verschijnsel.12  

 

 Er zal een reconstructie worden gemaakt van hoe de campagne tot stand is gekomen. Het geheel 

van vooronderstellingen dat ten grondslag heeft gelegen aan de keuzes die zijn gemaakt bij het 

ontwerp van de campagne zal in kaart worden gebracht. Op deze manier zal inzicht worden 

verkregen in de denkwijze van de ontwerpers in het proces van beleid naar campagne. Om de 

campagne te reconstrueren zal gekeken worden naar het beleidsontwerp dat de basis was voor de 

campagne. Er zullen hiertoe interviews worden afgenomen met de beleidsmedewerkers die opdracht 

hebben gegeven voor tot het ontwikkelen van de campagne, met campagnemanagers die deze 

opdracht hebben vertaald naar een briefing voor het reclamebureau en met de medewerkers van de 

reclamebureaus die deze briefing hebben vertaald naar de verschillende materialen van een 

campagne. Hierbij zal, aan de hand van topics, worden ingegaan op het gebruik van theorieën uit de 

gedragswetenschap bij de opzet van de campagne. Er zullen interviews worden gehouden met 

sleutelfiguren bij het ontwerp van de campagne. Hier zal een duidelijk beeld ontstaan van het 

expliciete gebruik van deze theorieën, maar er zal ook worden gevraagd naar de vooronderstellingen 

die men had over het causale proces dat de campagne moet veroorzaken bij de ontvanger.  

Naast de personen die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de campagnes zal er in dit 

onderzoek ook aandacht worden besteed aan de deskundigen die zich bezig houden met de 

theorievorming over gedragsbeïnvloeding. Hierdoor zal een beeld ontstaan van de bestaande 

opvatting over dit thema en over de manier waarop deze kennis vertaald kan worden naar de 

praktijk. 

 

Er is er in dit onderzoek voor gekozen om vijf campagnes te reconstrueren. Deze vijf campagnes 

worden hieronder toegelicht. Alle campagnes hebben een gedragsdoelstelling waaraan een, indien 

aanwezig, meetbaar effect is verbonden. Er is gekozen voor de Bob-campagne omdat deze campagne 

geen meetbaar effect heeft gehad maar wel een hoge waardering kreeg door de ontvanger (7,2). 13 

De fietsverlicht campagne is gekozen omdat deze campagne een meetbaar effect had op de aankoop 

van fietslampjes en de reparatie van kapotte fietsverlichting.14 Als derde campagne gericht op 

verkeersveiligheid is gekozen voor de ‘gordel om, ook achterin’ campagne. Deze campagne is 

                                                           
12

 Swanborn, P., (2003), pag. 13 
13

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 116 
14

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 120 
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interessant omdat hij bestaat uit twee delen. Eén deel dat is gericht op het algemeen publiek en een 

aparte campagne (Goochem, het gordeldier) die specifiek gericht is op kinderen.  

Daarnaast is er gekozen voor de campagne ‘huiselijk geweld’ van het ministerie van justitie en voor 

de campagne Belastingdienst/DigiD van het ministerie van Financiën. Er is voor deze campagnes 

gekozen omdat zij representatief zijn voor het type campagnes dat deze ministeries voeren.  

 

- Campagne ‘Opblaas-Bob’ 15: 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil 

het aantal verkeersslachtoffers terugdringen 

door vermindering van het aantal 

autobestuurders dat rijdt onder invloed van 

alcohol. De Bob-campagne stimuleert om 

afspraken te maken over wie er niet drinkt en 

de rest van het gezelschap veilig thuisbrengt. 

Eind 2001 is de campagne gestart en sindsdien 

is de campagne elk jaar in de winter en in de zomer gevoerd. Sinds 2003 gebeurt dit binnen de 

koepelcampagne ‘Daar kun je mee thuis komen’. De koepelcampagne loopt het hele jaar door en 

kent een aantal wisselende thema’s. Bij deze thema’s is steeds sprake van een gecombineerde en 

samenhangende inzet van handhaving en landelijke en regionale communicatie tijdens de 

campagneperiodes. Het ministerie werkt dan ook nauw samen met handhavingorganisaties en 

decentrale overheden, vertegenwoordigd door de regionale/provinciale organen voor de 

verkeersveiligheid. 

 

- Campagne ‘Gordel om/Goochem’: 

Het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat wil het aantal 

bestuurders en passagiers van 

auto’s dat zowel vóór als achter in 

de auto altijd de gordel om doet, 

verhogen. De huidige campagne is 

deels een herhaling van de campagne van 2006 en legt de nadruk op het feit dat iedereen zijn gordel 

om moet doen.16 

                                                           
15

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 115 
16

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 112 
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Naast deze campagne die gericht is op het algemeen publiek wordt er ook een campagne gevoerd 

die specifiek gericht is op kinderen. De ‘Goochem het gordeldier’ campagne. Met deze campagne wil 

het ministerie het aantal kinderen dat achterin een gordel draagt verhogen. 

 

 

- Campagne ‘Val op, fietsverlichting’: 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het gebruik van fietsverlichting 

bevorderen om het aantal ongelukken door het niet voeren van 

fietsverlichting te verminderen. Om dit te bereiken wordt sinds 2003 een 

voorlichtingscampagne gevoerd en vinden er in de campagneperiode (extra) 

politiecontroles plaats. Daarnaast worden er acties georganiseerd door 

verschillende partners die bij de campagne betrokken zijn (politie, Regionale 

Organen Verkeersveiligheid, Bovag, Fietsersbond).  

 

- Campagne  ‘Belastingaangifte via DigiD’: 

Het ministerie van Financiën wil met deze campagne 

stimuleren dat meer mensen elektronische hun 

belastingaangifte zouden doen met behulp van de digitale 

identiteitscode DigiD. Naast het thema DigiD werd er in 

de campagne ook gecommuniceerd over de thema’s 

‘insturen van de aangifte vóór 1 april’ en 

‘informatievindplaatsen’17. 

 

- Campagne ‘Huiselijk geweld’: 

Het ministerie van justitie wil door middel van deze campagne 

huiselijk geweld verminderen door de aanpak ervan te 

verbeteren. De campagne heeft als doel de bekendheid met 

het (advies- en) Steunpunt Huiselijk Geweld te vergroten en 

tevens dat meer mensen (slachtoffers, plegers en 

omstanders) hulp zoeken of advies vragen om huiselijk 

geweld te stoppen.18  

 

                                                           
17

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 89 
18

 Dienst Publiek en Communicatie, (2008), Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007, Pag. 102 
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Deze campagnes worden in Bijlage 1 uitgebreid omschreven. 

 

De derde deelvraag gaat in de op de factoren die van invloed zijn op het gebruik van theorieën uit de 

sociale wetenschap, over gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie, in postbus 51 campagnes. 

Het antwoord op deze deelvraag zal naar voren komen uit de gesprekken met de beleidsmakers, 

campagnemanagers en ontwerpers van de gereconstrueerde campagnes. Er zal tijdens de interviews 

worden ingegaan op de vraag waarom deze theorieën wel of niet gebruikt worden. Er zal worden 

ingegaan op bepaalde praktische voorwaarden die aanwezig moeten zijn om deze theorieën te 

gebruiken en de aanwezige kennis over deze theorieën bij de betrokkenen.  

 

Opbouw 

In het volgende hoofdstuk wordt de ontwikkeling van overheidscommunicatie in Nederland 

beschreven. Hierdoor ontstaat er een beeld van in hoeverre er vanuit de geschiedenis een traditie 

bestaat van het toepassen van wetenschappelijke inzichten in communicatie. Dit hoofdstuk zal het 

eerste deel van het theoretisch kader vormen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van 

het vakgebied ‘voorlichtingskunde’. Hier wordt specifiek ingegaan op de positie van communicatie als 

beleidsinstrument. Vervolgens worden in het laatste deel van het theoretisch kader, hoofdstuk 3, de 

belangrijkste wetenschappelijke inzichten over gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie 

beschreven. Dit hoofdstuk zal een leidraad vormen om wetenschappelijke inzichten terug te kunnen 

zien in de cases.   

In hoofdstuk 5 wordt de methode uitgelegd die wordt gehanteerd om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden. Er zal worden ingegaan op de methode van dataverzameling, de methode van 

analyse en de keuze voor respondenten.  

In hoofdstuk 6 en 7 wordt de analyse van de resultaten uit de interviews weergegeven. Hoofdstuk 6 

geeft een reconstructie van het proces van de totstandkoming van een campagne en hoofdstuk 7 

gaat in op het gebruik van wetenschappelijke inzichten hierbij. 

Uiteindelijk zal in hoofdstuk 8 de hoofdvraag worden beantwoord in een slotconclusie. 
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H 2 De ontwikkeling van overheidscommunicatie in Nederland 

 

Om te kunnen onderzoeken of er een traditie bestaat van een relatie tussen de wetenschap van de 

voorlichtingskunde en de praktijk van het voorlichten is het belangrijk om de ontwikkeling van 

overheidsvoorlichting te schetsen. In dit overzicht wordt duidelijk op welke momenten in de 

geschiedenis bij voorlichting gebruik is gemaakt van theorieën over gedragsbeïnvloeding. Het 

overzicht begint bij de periode na de Tweede Wereldoorlog. Dit keerpunt in geschiedenis betekende 

voor Nederland het begin van de ontwikkeling van overheidscommunicatie. 

 

Ontwikkeling overheidscommunicatie  

Na de tweede wereldoorlog had overheidscommunicatie een nare bijsmaak gekregen. De bezetter 

had door middel van propaganda haar ideeën proberen op te dringen aan burgers. Deze manier van 

overheidscommunicatie leek niet te kunnen samengaan met de vrijheid van meningsuiting.19 Men 

kwam tot de conclusie dat overheidsvoorlichting afgebakend en geprofessionaliseerd moest worden. 

Communicatie was een krachtig middel gebleken om burgers te beïnvloeden.  

De overheid zocht naar nieuwe manieren om burgers te informeren en draagvlak te creëren voor 

haar beleid. In 1945 werd de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) opgericht. De Engelse 

Regeeringsvoorlichtingsdienst diende als model voor de RVD. De RVD heeft dan twee taken, de 

werkzaamheden van de regering aan het volk verduidelijken en de overheid voorzien van informatie 

zodat ze besluiten kan nemen.20  

 Minister-president Schemerhorn, de eerste minister-president na de tweede wereldoorlog, wilde 

het contact tussen de regering en de burgers bevorderen. Dit bleek al uit het feit dat Schemerhorn 

zich tijdens de installatie van de regering op 27 juni 1945 rechtstreeks tot het volk richtte en niet, 

zoals gebruikelijk, tot de volksvertegenwoordiging.21 De staatskrant ‘Commentaar’ werd door 

Schemerhorn opgericht. Door deze krant zouden burgers meer inzicht moeten krijgen in het beleid 

van de regering. ‘Commentaar’ bevatte enkel regeringsgezinde artikelen. Opvallend was dat de krant 

een omvang had van wel twaalf pagina’s, terwijl andere kranten zich op een papierrantsoen gezet 

waren. 22 Dit riep veel weerstand op in de pers. Een ander initiatief van het kabinet, onder leiding van 

minister-president Schemerhorn, was de oprichting van de Dienst Oog en Oor. De dienst moest een 

ingang worden voor de bevolking naar de overheid. Vanuit verschillende plekken in het land moest 

Oog en Oor regeringsbeleid uitdragen en aan de regering doorgeven wat er speelde. Toch bleek al 
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snel dat ook deze dienst voornamelijk gebruik werd als instrument om propaganda te bedrijven.23 In 

januari 1946 barstte de bom. Voor het eerst sinds de bevrijding had de Tweede Kamer de kans zich 

uit te spreken over het regeringsbeleid, naar aanleiding van een ‘Nota omtrent een aantal punten 

van Regeeringsbeleid’. Het voorlichtingsbeleid werd door de grote partijen volledig afgebrand. Men 

vond de voorlichting propagandistisch en sprak over de dienst Oog en Oor als ‘verklikkers’.24 Na alle 

kritiek vanuit het parlement wordt gestopt met Oog en Oor en Commentaar. Prof. dr. József Katus, 

oud-hoogleraar overheidscommunicatie concludeert: “Het democratische systeem herpakte zich en 

bepaalde zijn grenzen.”25 

 

Naar aanleiding van het conflict tussen regering en de Tweede Kamer over het voorlichtingsbeleid 

werd op 6 maart 1946 de Commissie van Heuven-Goedhart geïnstalleerd. In het advies van deze 

staatscommissie werd propaganda sterk afgewezen. Overheidscommunicatie is alleen toegestaan ter 

verduidelijking van overheidsbeleid.26 Propaganda door overheidsinstellingen voor politiek, religieus 

of cultureel controversiële onderwerpen was uit den boze. Behalve als het om 'waarlijk nationale 

belangen' gaat, zoals de handhaving van het staatsbestel en de uitvoering van wetten. In het advies 

werd duidelijk verwezen naar de oorlogsjaren. Overheidsvoorlichting mocht niet inhouden: “al wat 

zweemt naar propaganda.” Daarbij stond propaganda voor “een pogen om aan den vrijen burger een 

bepaalde politieke of maatschappelijke overtuiging op te dringen.”27 De commissie van Heuven-

Goedhart pleitte daarnaast voor een sterk gecentraliseerde organisatie van de voorlichting onder 

coördinatie van de RVD.28  
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Het toenmalige kabinet Beel vond de algehele centralisatie die de commissie voorstelde te ver gaan. 

Minister-president Beel stelde de commissie Hermans in om de ideeën van het kabinet over 

overheidsvoorlichting uit te werken. In juni 1947 bracht de commissie het rapport ‘Reorganisatie 

Overheidsvoorlichting’ uit. In het rapport werd de oprichting van een Voorlichtingsraad 

voorgesteld.29  

 

De Voorlichtingsraad (VoRa) werd naar aanleiding van het rapport van de commissie Hermans 

opgericht. De raad bestond uit de perschefs van de departementen, met als voorzitter de perschef 

van de Minister-president.30 De taak van de Voorlichtingsraad werd het coördineren van het 

voorlichtingsbeleid. De verdeling van voorlichtingsbudgetten vond voortaan plaats op grond van 

advies door de Voorlichtingsraad. Vanaf dat moment hield de voorlichtingsraad dus toezicht op de 

bestedingen aan overheidscommunicatie en de doelmatigheid ervan. De Voorlichtingsraad vergadert 

eens in de twee weken en geeft advies aan de minister-president en de ministerraad over het 

communicatiebeleid van de overheid en het beheer voorlichtingsinfrastructuur.  

Een van de eerste agendapunten van de voorlichtingsraad was de ‘filmkist’. Er was behoefte ontstaan 

aan promotiefilms met Nederlandse taferelen, zoals ‘Stedenschoon en oud-Hollandse gebruiken’ of 

‘Wederopbouw en Verkeer en Waterstaat’. De voorlichtingsraad besluit om vijf van dit soort films te 

laten samenstellen. Deze films kunnen worden gezien als de voorlopers van de Postbus 51 spotjes.31  
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Rijksvoorlichtingsdienst 

De Rijksvoorlichtingsdienst, tegenwoordig Dienst Publiek en Communicatie (DCP) genoemd, treedt voor 

ministeries en uitvoeringsorganisaties op als deskundige in communicatie. In 2005 wordt de 

Rijksvoorlichtingsdienst/Publiek en communicatie een baten-lastendienst met als naam Dienst Publiek en 

Communicatie. 

Zes afdelingen vormen samen DPC:  

 Media en Monitoring  

 Campagnemanagement  

 Consultancy  

 Academie voor Overheidscommunicatie  

 Postbus 51 Informatiedienst  

 Bedrijfsbureau  
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Jaren ‘50 

Een belangrijke ontwikkeling in de communicatie was de opkomst van de televisie van het begin van 

de jaren ’50. De televisie kwam pas laat op in Nederland. Premier Drees vond dat in de jaren van 

wederopbouw het geld beter besteed kon worden aan zinvollere zaken. Daarnaast dacht hij dat plat 

vermaak en zedenloze toestanden de kijkers op verkeerde gedachten zouden brengen. De omroepen 

waren ook niet enthousiast over de televisie, zijn vonden het duur en waren tevreden met radio. 

Elektronicabedrijf Philips bleef echter de televisie promoten en uitzendingen maken. Gedurende de 

jaren vijftig is het aantal huishoudens met een televisie gestaag toegenomen. 

Vanaf de jaren vijftig is in de overheidsvoorlichting het inzicht ontstaan dat campagnes alleen 

effectief kunnen zijn als ze specifiek genoeg zijn. Gericht op een precies omschreven gedrag in een 

bepaalde situatie, met een boodschap op het juiste moment op de juiste plaats. In de 

gezondheidsvoorlichting werden de eerste theorieën hierover ontwikkeld. 

 

Postbus 51 

Postbus 51 is een onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken en is sinds 

1951 hét informatieloket voor burgers met vragen aan de rijksoverheid.
32

 Postbus 51 beantwoordt de 

publieksvragen die gesteld worden aan de verschillende ministeries. Voorheen deden de ministeries dit zelf, 

maar omdat het streven is om de overheid meer toegankelijk en beter bereikbaar te maken, heeft Postbus 51 

de informatievoorziening aan het publiek van alle ministeries overgenomen. Het ministerie bepaalt de inhoud 

van de eigen radio- en televisiespots. De samenwerkende directies Voorlichting van ministeries maken gebruik 

van de infrastructuur van de Postbus 51 Informatiedienst. Hierdoor is alle informatie van de rijksoverheid 

beschikbaar voor burgers, instellingen en bedrijven. De infrastructuur staat onder beleidsmatig toezicht van de 

directeuren Voorlichting van de ministeries, verenigd in de Voorlichtingsraad.
33

 

Vanaf 1985 tot 2004 staan op ruim 3800 postkantoren en in openbare bibliotheken folderrekken waar mensen 

gratis informatiebrochures op kunnen halen.
34

 De Informatiedienst is daarnaast ook bekend van 

campagnespotjes op radio en televisie. De taken van Postbus 51 zijn meegegroeid met de ontwikkeling die 

overheidsvoorlichting doormaakte. Van een ‘brievenbus’ voor vragen aan de overheid in 1951 is Postbus 51 

inmiddels gegroeid tot het voorlichtingsorgaan van de overheid met jaarlijks ruim 20 landelijke campagnes.  

 

 

 

Jaren ‘60 
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Toen in de tweede helft van de twintigste eeuw het belang en de omvang van overheidsvoorlichting 

toenamen wilde men voorlichting professionaliseren.35 In de samenleving ontstond er behoefte aan 

wetenschappelijke ondersteuning van de voorlichtingspraktijk.36 Uit verschillende wetenschappelijke 

disciplines zoals psychologie, bestuurskunde en communicatiewetenschap zijn bijdragen geleverd 

aan de voorlichtingskunde. Er zijn in loop der jaren vakgroepen en opleidingen ontstaan op het 

gebied van de voorlichtingskunde.  

Voorlichtingskunde ontwikkelde zich in jaren ’50 en ’60 voornamelijk vanuit de behoefte aan 

landbouwvoorlichting. De expertise van deskundigen van de landbouwhogeschool in Wageningen 

werd ingezet bij het ontwerp van deze voorlichting.37 In 1964 wordt er op de Landbouw Universiteit 

Wageningen de leerstoel Voorlichtingskunde ingesteld. A.W. van den Ban wordt dan de eerste 

hoogleraar voorlichtingskunde.  

Op dit moment heeft de leerstoelgroep Voorlichtingskunde haar naam veranderd in ‘Communicatie 

en innovatiestudies’. De reden hiervoor is, dat zij vonden, dat de klassieke visie op voorlichting niet 

langer voldeed. Voorlichting is niet langer enkel gericht op kennisoverdracht en advisering maar is 

volgens de leerstoelgroep een onderdeel van het ontwerpen van een veranderingsproces.38  

 

In de jaren ’60 zijn er in de samenleving verschillende ontwikkelingen gaande. Jongeren beginnen 

zich af te zetten tegen de bestuurders, ontkerkelijking vindt plaats en Nederland maakte een sterke 

welvaartsstijging door. De lonen stijgen en steeds meer huishoudens hebben een televisie, 

wasmachine, auto en telefoon Door de ontwikkelingen ontstond er een vraag uit de samenleving en 

de politiek naar vernieuwing. Men wilde het gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de 

dienst uitmaakte, opener maken. Toch probeerde de overheid de bevolking te beïnvloeden, en als 

het ware op te voeden, door onder andere het uitzenden van belerende televisie- en radiospotjes. 

De regering, die voornamelijk bestond uit oudere heren, zag met lede ogen aan hoe jongeren 

rebelleerden en probeerden deze opstandigheid (tevergeefs) de kop in te drukken. 

 

In 1967 start de overheid met het uitzenden van TITAN-spotjes (Televisie-Informatie ten Algemene 

Nutte).39 In deze spotjes worden burgers voorgelicht over onderwerpen als persoonlijke hygiëne, 

voeding en energie. De NOS stelt vier minuten zendtijd ter beschikking voor deze spotjes die voor de 

STER-reclame en het journaal van 19.00 uur worden uitgezonden. De kijkdichtheid is op deze 
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tijdstippen het grootst, ook omdat het populaire programma De Fabeltjeskrant in dat blok wordt 

uitgezonden.40 Voor de radio is wekelijks zendtijd beschikbaar op de publieke zenders. 41 

 

Jaren ‘70 

In de jaren ‘70 is, als voortzetting van ontwikkelingen in de jaren ’60, veel belangstelling voor 

vernieuwing, inspraak en progressieve politiek merkbaar. Ook in de politiek wordt dit geluid steeds 

sterker. Men wil de afstand tussen de bestuurders en de bevolking verkleinen en vindt dat 

regeringsbeleid transparanter moet worden. Ook in overheidsvoorlichting is er een vernieuwing 

nodig. 

 

In 1970 wordt de commissie Biesheuvel, de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting, 

opgericht, met de taak zich te heroriënteren op de overheidsvoorlichting. Deze commissie vult 

”verklaren en toelichten” aan met “openbaarmaking”. “Openbaarmaking” werd gezien als het 

belangrijkste onderdeel van de overheidsvoorlichting.42 De commissie Biesheuvel richtte zich, in 

tegenstelling tot de commissie Van Heuven-Goedhart, niet op de pers maar op de staatsburger. 

Volgens de commissie werd de burger niet langer alleen als staatsburger gezien maar ook als 

‘onderdaan’, onderworpen aan wetten en regels die het bestuur heeft vastgesteld. 

Hiermee kreeg overheidsvoorlichting twee functies; het informeren van de staatsburger en het 

informeren van de onderdaan.43  

 

De staatscommissie Biesheuvel, is initiatiefnemer van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). In 

1971 wordt Biesheuvel zelf premier, maar hij krijgt deze wet er niet doorheen. Pas in 1980 wordt 

deze wet uiteindelijk aangenomen. 

Ook voert de commissie Biesheuvel de ‘public relations’ discussie aan. Een aantal leden van de 

commissie vindt dat de overheid pr moet kunnen gebruiken maar de meerderheid vindt nog steeds 

dat overheidsvoorlichting niet mag worden gebruikt voor pr doelen. Er ontstaat een discussie tussen 

de ‘preciezen’ en de ‘rekkelijken’.44 De ‘preciezen’ vinden dat overheidsvoorlichting absoluut niet 

gebruikt mag worden voor pr. De rekkelijken stonden meer open voor het idee van public relations 

en vonden dat voorlichting altijd een element van beïnvloeding bevat.45 Een voorbeeld uit deze tijd 

van communicatie van de overheid gericht op beïnvloeding is De Fabeltjeskrant. In 1970 koopt de 
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overheid zich in, in dit programma, en laat antiracistische scènes inbouwen. Zo komen er ‘vreemde 

vogels’ in het grote dierenbos wonen.46  

 

Van 1973 tot 1985 is Eric Bakker secretaris van de voorlichtingsraad. In een interview zegt hij over de 

werkwijze van voorlichters in die tijd: “Voorlichters voelen dat ze professioneler moeten gaan werken. 

Er was niets aan materiaal. Een paar maand kwamen de directeuren voorlichting – of perschefs – 

bijeen om over ‘de centjes, brochures en spotjes’ te praten. Fundamenteel praten over vormen van 

voorlichting komt niet of nauwelijks voor”.47 In deze periode vond een professionalisering van 

overheidscommunicatie plaats. De oude persvoorlichters maakten plaats voor ‘allround’ 

communicatiespecialisten. Het karakter van voorlichting veranderde.  

Om professioneler te kunnen worden ontwikkelden Eric Bakker en voorzitter van de 

voorlichtingsraad Dick van Duyne cursussen voor voorlichters. In de cursussen staan voornamelijk 

praktische tips als: ‘gebruik actieve zinnen’ of ‘bedenk op welk moment, welke doelgroep met welk 

middel voorgelicht moet worden’. Ook wetenschappers en deskundigen uit de reclame- en 

omroepwereld hebben hun aandeel in de cursussen. Eric Bakker zegt hierover; “Die cursussen komen 

voort uit een groeiende behoefte klantgerichter bezig te zijn. Iedereen gaat zich realiseren dat 

reclametechnieken nodig zijn. Nieuwe disciplines moeten worden binnengehaald. Zoals onderzoek. 

Om te bekijken wat de beste manier is om een boodschap over te brengen. En om te zien of een 

campagne nu heeft gehad.”48 
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Directie Toepassing Communicatietechniek (DTC) 

In 1978 wordt de RVD opnieuw ingericht. De dienst bestaan dan uit een hoofddirecteur, de Directie 

Voorlichting en de Directie Toepassing Communicatietechniek (DTC). Naast de al bestaande hoofdafdelingen 

worden bij DTC de afdelingen Financiële en Algemene Dienst, Communicatieonderzoek en Economische en 

Juridische Zaken ingesteld.
49

 “De DTC is een adviserende en facilitaire instantie ten behoeve van de actieve 

publieksvoorlichting door de ministers en de Hoge Colleges van Staat.”
50

 In 1992 wordt DTC gesplitst en 

opnieuw ingericht. Vanaf dat moment worden tegen betaling verschillende diensten aangeboden. In 1996 vindt 

er opnieuw een reorganisatie plaats in DTC. Naast het bedrijfsbureau komen er drie nieuwe afdelingen bij: 

afdeling account- en projectmanagement, afdeling communicatieonderzoek en de afdeling specialistische 

dienstverlening. Vanaf 1999 voert DTC al het onderzoek uit naar het effect van Postbus 51 campagnes en 

beheert de onderzoeksresultaten.
51

 Op grond van het advies van de werkgroep visie en strategie en na 

onderzoek over de positionering van beide diensten binnen het ministerie van Algemene Zaken, wordt najaar 

2001 besloten tot samenvoeging van DTC en Postbus 51 Informatiedienst per 1 januari 2002 tot een nieuw 

onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst: RVD/Publiek en Communicatie.
52

 

 

 

Jaren ‘80 

In 1980 wordt de wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) aangenomen. Alle informatie van de 

overheid is in principe openbaar in plaats van geheim. Er zijn drie absolute weigeringsgronden. Als de 

eenheid van de kroon of de veiligheid van de staat in gevaar komt of als het gaat om vertrouwelijke 

bedrijfs- en fabricagegegevens wordt de informatie niet prijsgegeven. In 2001 is de wet uitgebreid 

met een vierde absolute weigeringsgrond, dat is de wet op de bescherming van persoonsgegevens.  

Na de roerige jaren ’60 en ’70 van economische groei en de hippietijd, werd het begin van de jaren 

’80 gekenmerkt door een economische recessie door de oliecrisis van 1979. De overheid moest 

bezuinigen en er moest efficiënter gewerkt worden.  

De overheid wordt zakelijker. In 1984 wordt de Werkgroep Voorlichting geïnstalleerd met als 

hoofdtaak het zorgen voor een betere inhoudelijke en organisatorische coördinatie van 

overheidsvoorlichting. De ambtelijke werkgroep, onder de leiding van de toenmalige directeur van 

de Rijksvoorlichtingsdienst de heer Van der Voet, stelt dat overheidscommunicatie beleid niet alleen 

moet verduidelijken, maar ook gebruikt mag worden om draagvlak te creëren voor het beleid.53 In de 

werkgroep werden de grenzen aan overheidsvoorlichting verder verruimd. Voorlichting ging dienst 

doen als beleidsinstrument, bijvoorbeeld om een nieuwe regeling bekend te maken of om op lange 
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termijn de mentaliteit van mensen te veranderen. Aanvaard beleid bleef hierbij het uitgangspunt, 

maar voorlichting kon ook worden ingezet om de participatie van burgers te bevorderen bij de 

voorbereiding van beleid.54 De werkgroep adviseerde om de samenwerking tussen voorlichters en 

beleidsmakers te intensiveren.55 

 

 

Er wordt ontdekt dat het effect van de campagnes van de overheid niet wordt geëvalueerd. Deze 

kritiek leidt ertoe dat de campagnevoering wordt geprofessionaliseerd Onderzoek naar de effecten 

wordt meer een standaard onderzoek. De overheid gebruikt, op dit moment, voor de evaluaties van 

haar campagnes een communicatiemodel. In dit model bestaat de communicatieve werking van een 

campagne uit campagneconcept en media-inzet. In de inleiding staat dit model uitgebreid 

beschreven. 

 

In 1988 doet de Algemene Rekenkamer een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de uitgaven aan 

voorlichting. De Rekenkamer onderzoekt zeventig campagnes die zijn gevoerd in de voorafgaande vijf 

jaar. Het onderzoek heeft een schrikbarende uitkomst. Meer dan de helft van de campagnes blijkt 

niet geëvalueerd te zijn en slechts één campagne is getoetst op effectiviteit.56  

 

Jaren ‘90 

In 1991 komt de inzet van voorlichting als beleidsinstrument ter discussie te staan naar aanleiding 

van dit rapport van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer is in het rapport kritisch 

over de doelmatigheid van voorlichtingscampagnes. Er wordt geconstateerd dat de voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van de campagnes niet planmatig gebeurt. Doelstellingen werden te 

ambitieus geformuleerd en het effect van de campagnes was vaak niet aantoonbaar.57 De werkgroep 

Grote Efficiency Voorlichting, onderleiding van Van de Voet, berekent dat er een bedrag van 412 

miljoen gulden aan voorlichting wordt uitgegeven. In 1993 komt de Rekenkamer tot een bedrag van 

659 miljoen gulden. Na deze ontdekking moesten voorlichtingsprojecten worden aangemeld bij de 

Voorlichtingsraad.58 De Voorlichtingsraad selecteerde voor 1993 dertig campagnes, en liet ruimte 

voor nog vijf campagnes over thema’s die in de loop van het jaar mogelijk opkwamen, bijvoorbeeld 

als gevolg van een nieuwe regelgeving. De criteria voor selectie waren grotendeels gelijk aan de in 
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jaren ’80, door de Voorlichtingsraad opgestelde criteria voor het gebruik van campagnes als 

beleidsinstrument: de campagne moest voortvloeien uit de beleidsprioriteiten van het kabinet, het 

moest gaan om aanvaard beleid en het onderwerp mocht niet controversieel zijn.59 Daarnaast stelde 

de Voorlichtingsraad als eis dat aan de campagne een voorlichtingsplan ten grondslag lag, waarin 

onder meer de keuze voor doelgroepen, pre-tests en evaluatieonderzoek waren opgenomen.60 

 

2000 - Heden 

In 2000 wordt een nieuwe staatscommissie genoemd naar Wallage, de Commissie Toekomst 

Overheidscommunicatie. Deze commissie moet de regering adviseren over toekomstige doelen, 

functies, organisatie en coördinatie van de overheidscommunicatie en de kosten hiervan. Omdat de 

overheid geen bedrijf is maar een organisatie, moet ze in dienst staan van de wensen en 

verwachtingen van de burgers. De commissie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op 

communicatiegebied zoals de nieuwe media, interactieve beleidsvorming en de teruglopende 

invloed van traditionele communicatiemiddelen.61 De Rijksvoorlichtingsdienst moet de regering 

dezelfde communicatiemiddelen geven als andere spelers in de maatschappij. Het kabinet accepteert 

dat communicatie thuishoort in het hart van het beleid.  

 

Academie voor overheidscommunicatie 

In 2002 is binnen de Rijksvoorlichtingsdienst de Academie voor Overheidscommunicatie opgericht. Het doel 

van de oprichting van dit kenniscentrum is; ‘het bevorderen van deskundigheid van zowel beleidsambtenaren 

als communicatiemedewerkers op respectievelijk communicatief en beleidsmatig terrein’. 
62

 De Academie heeft 

als taak kennis van overheidscommunicatie te ontwikkelen, te bundelen en toegankelijk te maken.  

‘Beleid en communicatie’ is een van de programma’s van de Academie voor Overheidscommunicatie. Het 

programma richt zich op directies van ministeries die communicatie een plek willen geven in beleidsprocessen. 

Medewerkers van deze ministeries kunnen de cursus ‘Factor C; communicatie in beleid’ volgen. In deze cursus 

staan omgevingsbewustzijn en het formuleren van de kernboodschap centraal.
63

 

 

 

Overheidscommunicatie was een belangrijk onderdeel van het project Andere Overheid, dat 

eind 2003 door het kabinet werd gepresenteerd. In juni 2005 publiceerde de commissie 

Wolffensperger haar rapport: 50 aanbevelingen voor communicatie. Het rapport sloot aan bij de 
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visies van de commissie Wallage en voorzag deze van een nieuwe praktische invalshoek. De 

commissie koos voor een evenwicht tussen eenheid, transparantie en contact met de burger.64 De 

commissie Wolffensperger ziet overheidscommunicatie als een permanent proces van informeren, 

consulteren en overleggen. Onder de noemer 'de open overheid' somt de commissie een aantal 

uitgangspunten op voor overheidscommunicatie, waaronder65: 

- een transparante politieke besluitvorming  

- investeren in doelgroepstrategieën  

- nieuwe kanalen: digitale technieken  

Het ‘Jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie 2007’ werd vastgesteld.66 Dit 

jaarprogramma was een praktische uitwerking van het advies van de commissie Wolffensperger. De 

drie doelstellingen van het programma zijn: een betere positie van communicatie in het hart van het 

beleidsproces, meer samenwerking in presentatie en uitvoering en verdere professionalisering van 

overheidscommunicatie als discipline. 
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H3 Voorlichtingskunde 

 

In dit hoofdstuk wordt de positie van voorlichtingskunde als beleidsinstrument beschreven. De plek 

van communicatie in beleid kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Aan de hand van 

verschillende modellen uit de literatuur wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het 

gebruik van voorlichtingskunde als beleidsinstrument en het systematisch ontwikkelen van een 

beïnvloedende campagne. 

 

3.1 Voorlichting 

Het is van belang om een duidelijke definitie van voorlichting te hanteren. Aan de hand van de vijf 

kenmerken die Van Woerkum en Kuiper beschrijven zal uiteindelijk een definitie worden gegeven 

van voorlichting67. De vijf kenmerken worden eerst afzonderlijk besproken: 

 

Voorlichting is een professionele activiteit68:  

Dit houdt in dat voorlichting afkomstig is van organisaties die het geven van voorlichting expliciet als 

taak hebben.  

 

Voorlichting ondersteunt beleid69: 

Voorlichting kan overheidsbeleid op twee manieren ondersteunen.70 

 Beleidsvormende voorlichting; voorlichting kan een rol spelen bij de totstandkoming van 

beleid. Bijvoorbeeld door middel van het houden van voorlichtingsavonden waar betrokken 

ideeën kunnen uitwisselen. 

 Beleidsinstrumentele voorlichting; voorlichting kan ook het eindresultaat van een 

beleidsvormingsproces zijn. Voorlichting wordt dan een instrument waarmee men het beleid 

ten uitvoer brengt. 

 

Voorlichting is bedoelde communicatie71: 

Bedoelde communicatie is een poging een ander door middel van het formuleren en verzenden van 

boodschappen aan informatie te helpen. Het is een intentionele, doelgerichte activiteit. 
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Doel van voorlichting is gedragsverandering72: 

Voorlichting wordt duidelijk gezien als een eerste aanzet tot een gewenste toekomstige 

gedragsverandering. 

 

Gedragsverandering berust op nadenken, overzicht en motivatie73: 

Gedragsverandering moet tot stand komen doordat mensen over feitelijke gegevens of gegronde 

inzichten nadenken zodat er een goed overzicht ontstaat van bepaald gebied en men hierdoor intern 

gemotiveerd raakt tot het gewenste gedrag.   

 

De definitie die voortvloeit uit deze vijf kenmerken luidt als volgt: 

‘Voorlichting is een professionele, beleidsondersteunende activiteit waarbij men cliënten via bedoelde 

communicatie probeert te bewegen tot een intern gemotiveerde gedragsverandering die tot stand 

komt op basis van het nadenken over feitelijke gegevens of gegronde inzichten en waarbij men een 

goed overzicht van de belangrijkste relevante gegevens en inzichten krijgt’.74 

 

3.2 Voorlichtingskunde als beleidsinstrument 

In 1983 vond een heroverwegingsoperatie plaats binnen de overheid. In de werkgroep 

Heroverweging Rijksoverheid werden de grenzen van de rol die overheidsvoorlichting kon spelen 

verruimd. Voorlichting zou dienst kunnen doen als beleidsinstrument, bijvoorbeeld om een nieuwe 

regeling bekend te maken of om op lange termijn de mentaliteit van mensen te veranderen.75 

Voorlichters werden steeds eerder in het beleidsproces betrokken en dachten mee bij het 

samenstellen van de beleidsinstrumentenmix.76 In de ontwikkeling van voorlichtingskunde als 

beleidsinstrument was de beleidscyclus die Winsemius voor het milieubeleid ontwikkelde mede 

bepalend. Winsemius onderscheidde vier fasen in het beleidsproces; erkenning, formulering, 

uitvoering en beheer. Aan de hand van deze punten kon de communicatiebijdrage in elke fase 

worden bepaald. Bestuur, beleid en communicatie zaten met elkaar rond de tafel en communicatie 

werd steeds meer geïntegreerd in het beleidsproces.77 Deze ontwikkeling deed zich in alle 

beleidssectoren voor, maar was vooral zichtbaar in sectoren die zich richten op maatschappelijk 

en/of gezond handelen, zoals milieu en de gezondheidszorg.78 De verwachtingen over de effecten 
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van communicatie waren vaak erg hoog, zeker als het ging om daadwerkelijke beïnvloeding van 

gedrag. Doelstellingen werden vaak te ambitieus geformuleerd. 

 

Organisatie van de overheidsvoorlichting 

Ieder ministerie heeft een Directie Voorlichting. Per departement is deze directie verschillend 

ingericht, maar in alle gevallen bestaat het uit een stafafdeling, die valt onder de ambtelijke top van 

het departement. De taken en functies van deze afdelingen komen grotendeels overeen79: 

Het optreden als woordvoerder voor de bewindspersonen. 

Het adviseren van de politieke en ambtelijke top over externe en interne publiciteit. 

Het vergroten van de toegankelijkheid en effectiviteit van het beleid door middel van 

openbaarmaking, verklaring en toelichting en instrumentele voorlichting. 

 

Sinds een aantal jaar zijn alle Postbus 51 campagnes ondergebracht bij de afdeling 

Campagnemanagement van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Deze reorganisatie is 

uitgevoerd om betere, efficiëntere en eenduidigere campagnes te maken. De afdeling begon als een 

‘pilot’, maar is nu verantwoordelijk voor alle Postbus 51 campagnes van de overheid. 

Campagnemanagement fungeert als een intern communicatiebureau voor alle ministeries. Ze biedt 

advies en ondersteuning op de volgende terreinen: media-inkoop, media-advies, 

communicatieonderzoek en productiebegeleiding.80 Wanneer een ministerie over een bepaald 

thema een campagne wil gaan voeren, wordt deze campagne aangemeld bij DPC. Een 

communicatiemedewerker van het betreffende ministerie schrijft hiervoor een communicatieplan 

dat wordt doorgestuurd naar de campagnemanager bij DPC die de campagne zal gaan begeleiden. In 

dit communicatieplan staan punten beschreven als de doelgroep en doelstellingen van de campagne. 

In de praktijk blijkt dat de mate van volledigheid van dit plan per campagne verschilt. De 

campagnemanager vertaalt dit plan naar een briefing voor het reclamebureau. In deze briefing wordt 

specifieker aangegeven wat de doelgroep is, wat de doelstellingen zijn en wat de gewenste ‘tone of 

voice’ voor de campagne is. De afdeling Campagnemanagement kan binnen DPC gebruik maken van 

de expertise van o.a. een afdeling Media-Advies en Inkoop, een afdeling Onderzoek en Monitoring en 

de Academie voor Overheidscommunicatie.  

 

Er zijn twee ontwikkelingen zichtbaar in de organisatie van overheidsvoorlichting. Ten eerste krijgen 

de voorlichtingsdirecties van de ministeries steeds meer een regiefunctie. Ze zijn verantwoordelijke 
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voor de coördinatie en afstemming van de verschillende communicatieactiviteiten rondom een 

beleidsonderwerp en de uitvoering van de voorlichting komt steeds vaker te liggen bij externe 

uitvoeringsorganisaties.81 Ten tweede wordt beleid steeds vaker in samenwerking met 

maatschappelijke organisaties gemaakt. De voorlichter moet in de uitvoering van communicatie 

samenwerken met derden in een werk- of projectgroep.82 

 

Het planningsmodel (Van Woerkum&Kuiper 1995) 

Van Woerkum&Kuiper (1995) hebben een planningsmodel ontwikkeld dat belangrijke punten voor 

voorlichting op een rijtje zet. Ze stellen een aantal voorwaarden waaraan een goed planningsmodel 

moet voldoen83: 

Het model moet een goede verhouding/wisselwerking tussen ken- en keuzeweg bevatten. 

Er moet een mate van flexibiliteit zijn ingebouwd 

Het model moet overzichtelijk en relatief eenvoudig zijn 

 

In het planningsmodel worden drie planningniveaus onderscheiden. Deze niveaus volgen elkaar op in 

het proces. De eerste stap moet worden voltooid om door te kunnen gaan naar het tweede niveau 

en dan naar het derde niveau.  

 

Drie samenhangende planningsniveaus84: 

- Instrumentenmix: een overwogen keuze uit de beleidsinstrumenten die mogelijk ingezet 

kunnen worden om een gewenste gedragsverandering te weeg te brengen. Voor de overheid 

zijn deze beleidsinstrumenten: regelgeving, geld, voorzieningen, sociale druk en voorlichting.  

- Voorlichtingsplan: in dit plan worden het doel, de doelgroep, de thema’s en de benodigde 

logistiek vastgelegd. 

- Voorlichtingsactiviteiten: de activiteiten die voortvloeien uit het voorlichtingsplan worden in 

deze fase voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. 

De drie niveaus geven niet alleen een fasering aan maar ook een taakverdeling. Het bepalen van de 

instrumentenmix wordt gedaan door de beleidsmakers en hierbij vervullen de voorlichtingskundigen 

een adviserende rol. Het tweede niveau, het opstellen van een voorlichtingsplan is de taak van de 

voorlichtingskundigen. Het uitvoeren van de voorlichtingsactiviteiten wordt gedaan door 

voorlichters.  
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De drie niveaus staan niet los van elkaar. De beleidsmakers, voorlichtingskundigen en voorlichters 

zullen steeds met elkaar in overleg moeten staan om keuzes op elkaar af te stemmen.85 

 

Het planningsmodel voor de voorlichting van Woerkum&Kuiper (1995)86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar Bressers & Klok (1987) ervan uitgaan dat het effect van de verschillende beleidsinstrumenten 

in bij elkaar opgeteld kunnen worden, stelt van Woerkum dat de beleidsinstrumenten elkaars effect 

niet alleen kunnen versterken maar ook verzwakken.87 Volgens van Woerkum is de kracht van 

gedragsbeïnvloedende voorlichting sterk afhankelijk van het overige beleid. Hij stelt dat voorlichting 

vooral een geschikt beleidsinstrument is voor het realiseren van een intern gemotiveerde, vrijwillige 

gedragsverandering. Daarbij gaat het voornamelijk om situaties waarin het gewenste gedrag niet of 

slecht zichtbaar, moeilijk gecontroleerd kan worden of waarvoor wetgeving ontbreekt.88 
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Eerste niveau: de instrumentenmix 

1 probleemerkenning 

2 vaststelling van de oorzaken 

3 omschrijving van het gedrag 

4 analyse van de determinanten van het gedrag 

5 keuze van de instrumentenmix van het beleidsdoel 

Tweede niveau: het voorlichtingsplan 

Samenstelling van een voorlichtingsplan met de 

elementen; voorlichtingsdoel, 

voorlichtingsdoelgroep, voorlichtingsmethodiek, 

thema’s en logistiek. 

 

Derde niveau: de voorlichtingsactiviteiten 

Het uitwerken van de verschillende 

voorlichtingsactiviteiten. 
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Intervention mapping 

Een andere methode om een communicatie interventie op te zetten is ‘intervention mapping’. 

Intervention mapping bestaan uit een aantal stappen die moeten worden doorlopen nadat het 

probleem geanalyseerd is. Er moet dan al een uitvoerige analyse zijn gemaakt van de oorzaken van 

het probleem, de omgevingsfactoren en de gedragsdeterminanten die het gedrag bepalen.89 Er zijn 

vier componenten (gedragsdeterminanten) die iemands motivatie tot een bepaald gedrag, dan wel 

het daadwerkelijke gedrag voospellen90: 

- Attitudes 

- Sociale invloed 

- Eigeneffectiviteit; inschatting of men het gedrag ook daadwerkelijk kan uitvoeren. 

- Zelfbeeld; morele overtuiging, principes. 

Als deze analyse is voltooid kan intervention mapping een goede methode zijn om de interventie om 

het gedrag te veranderen verder vorm te geven.  

De eerste stap van de methode is het vaststellen van de specifieke doelen van de 

voorlichtingscampagne. Dit moeten specifieke, concrete doelen zijn zoals; ‘jongeren moeten meer 

condooms gaan kopen’. In deze stappen moeten ook gekozen welke belangrijke veranderbare 

determinanten men wil gaan aanspreken.91 Dit kan men doen op basis van literatuur, theorieën en 

verdere onderzoeken.  

In de tweede stap worden theoretische methodieken en praktische technieken gekozen die de kern 

zullen vormen van het beïnvloedingsproces. De geselecteerde methodieken en technieken moeten 

vervolgens worden omgezet in concrete communicatieve acties. Op deze manier worden 

wetenschappelijke inzichten omgezet naar concrete uitingen in bijvoorbeeld posters, folders, 

televisiespotjes of een website.92 Op dit moment wordt nog veel onderzoek gedaan naar het effect 

dat verschillende methodieken kunnen hebben. In commerciële communicatie worden deze 

technieken al langer toegepast en is er meer bekend over de effectiviteit.  

De derde stap van intervention mapping is het samenbrengen van de geformuleerde communicatie-

acties in een programma. In dit programma moeten de acties samenhang krijgen en moet een 

logische opbouw ontstaan.93 Vervolgens moeten communicatiematerialen worden ontworpen en 

getest op aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid en aansluiting bij belevingswereld van doelgroep.94  
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De vierde stap van intervention mapping is gericht op implementatie. Het programma moet 

onderdeel worden van de communicatiestrategie en gebruikt gaan worden door mensen die een rol 

spelen in de voorlichting over een bepaald thema. Dit kunnen bijvoorbeeld huisartsen, leraren, 

hulpverleners of politieagenten zijn. Het is belangrijk dat deze personen (intermediairen) in een 

vroeg stadium betrokken worden in het proces om de materialen te testen en draagvlak te creëren.95 

Daarnaast moet er in deze stap over nagedacht worden hoe deze intermediairen worden overtuigd 

om het programma te gebruiken en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. 

De laatste stap van intervention mapping is de evaluatie. In deze stap moet worden besloten op 

welke niveau de campagne geëvalueerd zal worden. Er moet dan de keuze worden gemaakt of alleen 

naar het daadwerkelijke effect op gedrag wordt getoetst of dat er ook wordt gekeken naar het effect 

op de gedragsdeterminanten en naar het proces.96 Als er naar het effect op verschillende elementen 

wordt gekeken kan men zien op welke onderdelen de campagne goed werkte en welke onderdelen 

weinig effect hebben gehad. 

 

Verschillende deskundigen uit de communicatiewetenschappen geloven dat het gebruik van de 

methode intervention mapping er toe zou kunnen leiden dat er meer effectieve campagnes 

ontwikkeld zullen worden. 

 

Het gebruik van kennis in beleidsvorming 

Het gebruik van (wetenschappelijke) kennis in beleidsvorming is een onderwerp dat door 

Lindblom&Cohen wordt beschreven. Zij stellen dat de formulering van beleid door beleidsmakers via 

een doel-middel-analyse plaatsvindt.97 Eerst worden doelstellingen geformuleerd en daarna worden 

middelen erbij gezocht om die doelstellingen te bereiken. De analyse is beperkt, op kennis en 

methodiek wordt niet zo zwaar geleund. Men baseert zich voornamelijk op opeenvolgende 

vergelijkingen. Er wordt in beleidsprocessen voor een groot deel gebruik gemaakt van de kennis die 

de betrokkenen zelf n huis hebben. Daarbij gaat het vaak om impliciete kennis, die subjectief is, 

persoonlijk, rijk aan ervaring en praktisch. Sommige delen van deze kennis worden geëxpliciteerd, 

waardoor de kennis hanteerbaar en overdraagbaar wordt.98 Voor het effectief gebruiken van 

(wetenschappelijke) kennis in beleidsvorming is het van belang dat kennis expliciet wordt gemaakt, 

zodat het doorgegeven kan worden in verschillende deelprocessen en kan worden opgeslagen voor 

gebruik in de toekomst. 
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Netwerkbenadering 

Op dit moment wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van de ‘netwerkbenadering’ om 

draagvlak te creëren voor beleid. Uit onderzoek is gebleken dat een campagne met posters en 

televisiespotjes vaak nog geen 40% van de doelgroep bereikt.99 Ook heeft men ontdekt dat 

opleidingsniveau sterk samenhangt met de mate van opname van een boodschap. Als het 

opleidingsniveau lager is neemt het informatieopname gedrag af. Voor achterstandsgroepen is de 

sociale netwerkbenadering vaak een effectieve manier om hen te bereiken.100 

Bij de netwerkbenadering staat centraal dat gebruik wordt gemaakt van actoren in de omgeving van 

de doelgroep. Leden van de doelgroep worden actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de 

communicatie.101 Hierbij wordt gekeken naar wie belangrijke personen in de doelgroep zijn en hoe 

de sociale structuur eruit ziet. Huisartsen, sportcoaches, hobbyverenigingen en bewonerscommissies 

zijn voorbeelden van personen en verbanden die belangrijk kunnen zijn voor een bepaalde 

doelgroep. Als deze personen eenmaal geselecteerd zijn worden zij opgeleid om te kunnen worden 

ingezet als ‘paraprofessioneel’ voorlichter.102 Ze gaan mensen en groepen in hun omgeving 

voorlichten over het onderwerp. 

De sociale netwerkbenadering is erg succesvol omdat er een dialoog wordt gecreëerd tussen 

verschillende mensen uit dezelfde sociale structuur. Ten eerste omdat is gebleken dat informatie 

beter wordt opgenomen als men er met elkaar over discussieert. Ten tweede omdat informatie 

eerder wordt aangenomen als het wordt verteld door iemand uit de eigen sociale omgeving.103 

 

Tertoolen en Van Kreveld (1995) stellen dat er bij het opzetten van campagnes teveel wordt 

uitgegaan van de gedachte dat het verstrekken van informatie leidt tot een attitudeverandering, die 

dan weer leidt tot de gewenste gedragsverandering.104 Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van 

voorlichting vaak gering is. Attitudeverandering kan door voorlichting zelfs in de tegengestelde 

richting plaatsvinden en zo juist tot volharding in bestaand (ongewenst) gedrag leiden.105 Daarnaast 

moet bij het ontwikkelen van voorlichtingscampagnes rekening worden gehouden met de beleving 

van de doelgroep om effectief te zijn.  
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De plaats van voorlichting als beleidsinstrument in een beleidsproces is op dit moment nog erg in 

ontwikkeling. Door het verdiepen van de theorievorming op het gebied van overheidsvoorlichting 

kan communicatie een grotere rol gaan vormen bij het ontwikkelen van beleid. Het is van belang dat 

niet alleen achteraf gekeken wordt hoe effecten wetenschappelijk te verklaren zijn maar dat 

communicatie, en de wetenschappelijke inzichten op dit gebied, een vast onderdeel wordt in de 

totstandkoming van beleid.106 
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H4 Gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie 

 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste deelvraag van dit onderzoek: 

- Wat zijn de belangrijkste theorieën uit de sociale wetenschap over gedragsbeïnvloeding door 

middel van massacommunicatie? 

Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van theorieën over beïnvloeding en de 

wetenschappelijke inzichten op dit gebied die toepasbaar zouden kunnen zijn in campagnes. Dit 

overzicht zal fungeren als instrument om de campagnes te analyseren. De inzichten die eventueel in 

de campagnes zijn verwerkt kunnen op deze manier worden benoemd. 

 

4.1 Ontwikkeling theorie over beïnvloeding 

In het begin van de 20ste eeuw deed het medium film zijn intreden. Men vreesde dat de massa op 

verkeerde ideeën zou worden gebracht door de stroom van informatie waarmee ze werden 

overspoeld. Met name de kerken waren bang voor de ‘verderfelijke invloed’ van dit nieuwe medium. 

Rond 1930 bogen de eerste wetenschappers zich over de werking van massamedia. Zij beschouwden 

massacommunicatie als een mechanisch proces, waarbij de zender informatie als het ware inspuit bij 

de ‘ontvanger’. In deze visie is de intentie van de zender bepalend voor het effect van de 

communicatie. Er wordt dan gesproken van de stimulus-respons-theorie. Een bekende metafoor bij 

deze theorie is die van de ‘gigantic hypodermal needle’, de reusachtige injectienaald.107 

Tegen het einde van de jaren veertig ontstond kritiek op de stimulus-respons-theorie. In 1960 vond 

een wetenschappelijke doorbraak plaats. De Amerikaan Joseph Klapper toonde aan dat ook de 

opvattingen, belangen en achtergronden van de ontvanger van groot belang zijn voor de effecten 

van massacommunicatie.108 

 

De tweede Wereldoorlog gaf een impuls aan onderzoek naar beïnvloeding. Er werd gezocht naar 

technieken om de tegenstander te demotiveren en de eigen soldaten te motiveren.109 In eerdere 

onderzoeken naar beïnvloeding werd de ontvanger gezien als passieve leerling (‘the message 

learning approach’). Maar uit onderzoek is gebleken dat de ontvanger juist informatie selecteert, 

vervormt en interpreteert. Uit later onderzoek naar informatieverwerking bleek dat de mate van 
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motivatie en in staat zijn (ability) om een boodschap te verwerken, verklaren of en hoe de boodschap 

bij de ontvanger valt.110 

 

Nieuwe inzichten leidden tot twee integratieve modellen. Deze twee modellen werden in de jaren 

’80 afzonderlijk van elkaar ontwikkeld maar hebben veel overeenkomsten. 

  

- Elobaration Likelihood Model (ELM); Petty&Cacioppo (1986) 

De kern van het ELM is dat bij een persuasieve boodschap de verwerking van het grootste belang 

is.111 Belangrijk bij dit model is de mate van ‘elaboratie’. Elaboratie houdt bij dit model in dat de 

ontvanger goed nadenkt over de inhoud van de boodschap. Er worden twee manieren van het 

verwerken van een boodschap onderscheiden. De eerste manier is de centrale of systematische 

route van informatieverwerking.112 Bij deze wijze is er sprake van een hoge mate van elaboratie, de 

ontvanger weegt inhoudelijke argumenten over de boodschap kritisch af.  

De tweede manier van informatieverwerking die Petty&Cacioppo onderscheiden is de heuristische of 

perifere route. Bij deze wijze is er meer aandacht voor de vorm van de boodschap dan de inhoud. De 

ontvanger is weinig bezig met de inhoud van de boodschap maar vooral met de perifere kenmerken 

en heuristieken zoals de ‘verpakking van de boodschap’, de betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid 

van de bron en de mate van consensus die erover bestaat.113 

Beide manieren van informatieverwerking sluiten elkaar niet uit. Het zijn twee uitersten. De manier 

waarop een ontvanger informatie verwerkt ligt meestal ergens tussen deze twee uitersten in. Een 

attitudeverandering via de centrale route is vaak duurzamer dan via de perifere route en heeft ook 

vaker de gewenste gedragsverandering als resultaat. Het is daarom interessant om te onderzoeken 

wat een centrale of perifere wijze van informatieverwerking beïnvloedt.  

Het blijkt dat de ontvanger bij hoge persoonlijke betrokkenheid bij een onderwerp een hogere 

motivatie tot elaboratie heeft.114  Een hogere motivatie elaboratie ontstaat ook wanneer een 

boodschap uiteenlopende argumenten heeft of wanneer de boodschap vanuit verschillende bronnen 

komt. De ontvanger is dan geneigd om beter over de inhoud van de boodschappen na te denken. De 

behoefte van een ontvanger om goed na te denken over de inhoud van een boodschap wordt ook 

beïnvloed door de persoonlijke eigenschappen van de ontvanger.  
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Een ander element dat van invloed is op de motivatie tot centrale verwerking van een boodschap is 

de mogelijkheid en vaardigheid van de ontvanger om de boodschap centraal te kunnen verwerken. 

De ontvanger zal eerder overgaan tot een centrale verwerking als hij niet wordt afgeleid door 

omgevingsfactoren tijdens het ontvangen van de boodschap.115 De voorkennis die de ontvanger bezit 

en de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de boodschap dragen ook bij een de mate elaboratie.  

Bij communicatie gericht op een gedragsverandering richt men zich vaak eerst op de perifere weg om 

de aandacht van de ontvanger te trekken en probeert men ervoor te zorgen dat de ontvanger de 

boodschap vervolgens via de centrale weg zal verwerken. 

 

- Heuristic Systematic Model (HSM); Eagly&Chaiken 

Het Heuristic Systematic Model komt in grote lijnen overeen met het het Elaboration Likelihood 

Model. Onderscheidend is dat er bij dit model ook ruimte is voor interacties tussen ‘centraal’ en 

‘perifeer’ verwerkte informatie.  

 

Vanaf de jaren ’60 stond de theorie over gedrag vooral in het teken van de ‘vrije wil’. De mens werd 

gezien als een wezen dat bewust keuzes maakt als kritische consument en burger. Er werd weinig 

aandacht besteed aan ‘de mens als automaat’ en eventueel automatisch gedrag dat hier uit zou 

voortvloeien.116 De laatste jaren is de aandacht van wetenschappers verschoven. Er is steeds meer 

aandacht voor automatisch gedrag en belangrijke deskundigen op dit gebied hebben ontdekt dat 

gedrag vaak voor bewustzijn komt. Dit zou betekenen dat we achteraf beredeneren waarom we iets 

doen.117 Gedrag wordt wel beïnvloed door reflectie op vertoond gedrag. We kunnen dus wel leren 

van gedrag dat we eerder vertoond hebben dat niet het gewenste gevolg had. De voorlopige 

conclusie die wetenschappers uit de laatste ontdekkingen trekken is dat slechts een heel klein deel 

van ons handelen voortkomt uit een bewuste afweging.118 

 

4.2 Automatisch gedrag 

In de literatuur over gedragsbeïnvloeding wordt onderscheid gemaakt tussen gepland gedrag en 

automatisch gedrag.119 Deze twee soorten gedrag moeten op een verschillende manier 

aangesproken worden om een gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. 
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Een voorbeeld van gepland gedrag is het kopen van een bepaalde auto. Gepland gedrag komt voort 

uit een intentie. Deze intentie wordt gevormd uit een attitude en de subjectieve norm. Een attitude 

is een evaluatief oordeel, bijvoorbeeld; dit type auto is gebruiksvriendelijk.120 Attitudes worden vaak 

gezien als belangrijke determinanten voor gepland gedrag. De subjectieve norm is de invloed van je 

omgeving. De intentie wordt gedeeltelijk bepaald door de mening van relevantie anderen tegenover 

het onderwerp, bijvoorbeeld: vinden mensen in mijn omgeving dit type auto een mooie auto? De 

intentie die gevormd is door deze twee onderdelen en het uiteindelijke gedrag worden beïnvloed 

door de waargenomen gedragscontrole; in hoeverre achten mensen zicht in staat om het gedrag te 

vertonen?121 Een voorbeeld hiervan is of de persoon de auto daadwerkelijk kan betalen. 

 

Geschat wordt dat slechts 5% van ons gedrag gepland is. 95% van ons gedrag is automatisch: gedrag 

waar we niet bewust over nadenken.122 Automatisch gedrag is gedrag waar we niet bewust over 

nadenken. Ons rij-, eet- en vrij-gedrag vallen vaak onder automatisch gedrag. Dit is gedrag waar we 

niet meer over nadenken, we doen het gewoon zo, omdat we het altijd zo doen.123 Het gedrag dat de 

overheid wil beïnvloeden valt dan ook vaak onder automatisch gedrag. Gepland gedrag kan 

automatisch gedrag worden en andersom. Bij automatisch gedrag spelen attitudes slechts een kleine 

rol als beïnvloeder van een intentie of gedrag.124 Het beïnvloeden van automatisch gedrag vraagt dus 

om een andere aanpak dan gepland gedrag.  

 

Om gedrag te veranderen moet een interventie worden ontwikkeld. Dit kan een interventie zijn in de 

vorm van dwang, mondelinge en schriftelijke communicatie of het faciliteren van ander gedrag. Dit 

onderzoek richt zich op communicatieve interventies gericht op gedragsverandering. Een interventie 

houdt in; het doorbreken van automatismen of het gebruik maken van automatismen. Er zijn twee 

categorieën125: 

Interventies gericht op doorbreking van bestaand automatisch gedrag. 

Interventies die gebruik maken van het gegeven dat het te veranderen gedrag geautomatiseerd is. 

Juist omdat we in veel gevallen onbewust handelen is het dan effectief om ook onbewust in te spelen 

op het gedrag.  

 

Interventies gericht op doorbreking van bestaand automatisch gedrag 
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Bij een interventie gericht op doorbreking van bestaand automatisch gedrag probeert men een 

routine te doorbreken. Men probeert de koppeling van een bepaalde stimulus aan een bepaalde 

respons af te leren. Uit recent onderzoek blijkt dat een dergelijke ont-automatisering mogelijk is. 

Opvallend hierbij is, dat is gebleken, dat negatieve informatie meer invloed heeft op automatisch 

gedrag dan positieve informatie.126 Bedreigende informatie wordt eerder opgepikt. Een voorbeeld 

hiervan is dat toen de ringweg rond Amsterdam voor een bepaalde periode werd afgesloten alle 

kranten een grote verkeerschaos voorspelden. Door deze negatieve informatie kozen veel 

automobilisten voor een alternatieve route of een alternatief vervoersmiddel.  

‘Fear appaels’ zijn een bepaalde, verregaande vorm van negatieve informatie om gedrag te 

beïnvloeden. Bij deze methode worden ernstig bedreigende beelden getoond aan de doelgroep die 

het ongewenste gedrag representeren. Bijvoorbeeld om roken tegen te gaan worden 

afschrikwekkende beelden getoond van aangetaste longen. Deze methode blijkt lang niet altijd 

effectief.127 Uit onderzoek blijkt dat wanneer beelden te erg zijn, mensen zich er geheel voor 

afsluiten. Het gebruiken van negatieve informatie om automatisch gedrag te beïnvloeden kan dus 

succesvol zijn maar moet wel binnen bepaalde grenzen blijven. 

Een andere methode om automatisch gedrag te doorbreken die succesvol is gebleken is het inspelen 

op zelfregulatie. Mensen die zich bewustzijn van hun eigen handelen laten zich leiden door hun eigen 

waarden en normen. De sociale omgeving heeft minder effect op mensen die veel zelfbewustzijn 

hebben. Deze mensen behoeden zich zelf van het uiten van onwenselijk gedrag door zelfregulatie.128 

Deze zelfregulatie kan worden aangesproken door mensen zich bewust te maken van zichzelf. Uit 

onderzoek is gebleken dat mensen meer sociaal wenselijk handelen als ze zichzelf in een spiegel 

kunnen zien of als ze zien dat hun handelen gefilmd wordt. Zelfregulatie kan op kleinere schaal 

aangesproken worden door communicatie te richten op het individu en daarbij in te spelen op hoe 

iemand zichzelf zou willen zien. Bijvoorbeeld door de zin ‘Jij bent immers iemand die…’ te 

gebruiken.129 

Een derde methode om bestaand automatisch gedrag te doorbreken is de sociale 

netwerkbenadering. Deze methode is eerder in dit stuk uiteengezet. De netwerkbenadering wordt op 

dit moment regelmatig gebruikt als beleidsinstrument. 

 

Interventies die gebruik maken van het gegeven dat het te veranderen gedrag geautomatiseerd is 
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Een andere manier om automatisch gedrag te beïnvloeden is het gebruik maken van het feit dat men 

niet bewust een afweging maakt. Ook hiervoor zijn verschillende methoden bekend. 

Een mogelijkheid is het inspelen op heuristieken. Als iemand een beslissing neemt op basis van 

heuristieken overweegt hij niet alle voor- en nadelen maar kiest op basis van vuistregels. 

Voorbeelden van heuristieken zijn: 

- Waar je veel van ziet, zal wel goed zijn. (kiezen voor een bekend merk) 

- Goedkoop is duurkoop. 

- Waar veel van verkocht wordt, kan niet slecht zijn. 

Heuristieken zijn gebaseerd op ervaringskennis van ons zelf en onze omgeving.130 Als mensen een 

beslissing nemen op basis van heuristieken houden ze meestal maar rekening met een element van 

de keuze. Hier kan op worden ingespeeld door informatie zo te brengen dat het bij onoplettende 

mensen leidt tot een keuze in de gewenste richting.131 Een voorbeeld hiervan is dat mensen als ze 

een woord horen dat verwijst naar een reden (zoals want of omdat) ze vaak niet meer luisteren naar 

de reden zelf. Dit fenomeen wordt de beacuse-heuristic genoemd.132 Een ander ‘trucje’ dat gebruikt 

wordt is het communiceren dat er een schaarste bestaat. Mensen denken dan dat het gaat om iets 

dat je wel moet hebben als er blijkbaar zoveel mensen het willen.  

Een tweede methode om onbewust in te spelen op automatisch gedrag is priming. Taal en andere 

stimuli zoals beelden en geluiden kunnen invloed hebben ons op gedrag. We nemen de stimulus wel 

waar maar zijn er ons niet bewust van dat het ons gedrag beïnvloedt. Wanneer bijvoorbeeld 

herhaaldelijk bepaalde woorden worden gebruikt die verwijzen naar een bepaalde emotie of die we 

koppelen aan een bepaalde groep, dan gaan we ons ook meer naar die emotie of naar de kenmerken 

van die groep gedragen.133 Bij priming is het belangrijk om de juiste stimuli te gebruiken waarbij de 

doelgroep een gewenste associatie heeft. De overheid kan priming gebruiken door tekst en beeld in 

te zetten bij de presentatie van beleid.  

Naast deze methode is het ook effectief gebleken om automatisch gedrag te beïnvloeden door 

gebruik te maken van de sociale omgeving. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van ingesleten 

maatschappelijke gedragspatronen.134 Voorbeelden van deze gedragspatronen zijn: 

- Commitment en consistentie; als iemand openlijk een bepaald standpunt heeft aangenomen 

(ook al is het maar op een hele kleinschalige manier) zal men zich vaak aan dit standpunt 
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houden, ook als het daarna om een vele grotere stap gaat.135 Een voorbeeld is de Bob-

campagne die inspeelt op het feit dat iemand openlijk verklaart dat hij de BOB is. 

- Wederkerigheid; hier wordt ingespeeld op het gevoel van mensen dat zij een vriendelijk 

gebaar passend moeten beantwoorden. Dit kan ook zijn dat mensen het vervelend vinden 

om al iemands verzoeken te moeten afslaan. Hier wordt gebruik van gemaakt door 

bijvoorbeeld eerst een groot verzoek te doen, dat iemand waarschijnlijk afslaat, en dan een 

kleiner verzoek te doen (het doelverzoek) waar iemand dan eerder ‘ja’ tegen zegt.136 

- Sociale validatie; Deze methode speelt in op het feit dat mensen geneigd zijn 

voorbeeldgedrag te kopiëren. In overheidscommunicatie kan dit worden gebruikt door de 

juiste norm te presenteren. In plaats van, in een spotje, mensen te laten zien die te veel 

drinken, laat men dan juist zien dat de meeste mensen niet te veel drinken.137 

- Aantrekkelijkheid; Het beïnvloeden van automatisch gedrag heeft meer effect wanneer een 

woordvoerder een voor de doelgroep aantrekkelijk persoon is.138  

- Autoriteit; Bij het beïnvloeden van automatisch gedrag is het ook belangrijk dat de 

woordvoerder een bepaalde deskundigheid of autoriteit uitstraalt. Bij gepland gedrag gaat 

men veel meer uit van de inhoud van de boodschap maar bij gepland gedrag is uitstraling 

belangrijker.  

 

 

Semiotiek 

De (sociale) semiotiek is een stroming die er van uit gaat dat de interpretatie van de lezer of kijker 

niet losstaat van zijn sociale omgeving. De sociale semiotiek zet tekens in om een boodschap over te 

brengen, maar kijkt hierbij ook naar de omgeving van de lezer, kijker of doelgroep139. Een specifieke 

doelgroep heeft altijd haar eigen kenmerken waar, door middel van het meenemen van deze 

context, op ingespeeld kan worden. De achtergrond van de doelgroep, de sociale omgeving en de 

belevingswereld van de kijker hebben we meegenomen in onze analyse. Betekenisgeving ontstaat 

volgens de sociale semiotiek door sociale actoren in hun sociale context.  

Claire Harrison onderscheidt in haar boek Visual social semiotics: Understanding how still images 

make meaning, (2003), drie metafuncties. Zij heeft zich gebaseerd op het werk van Kress en van 

Leeuwen. Zij beschrijven metafuncties als volgt: ‘Essentially the Kress and van Leeuwen framework 
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recognizes that an image performs simultaneously three kinds of meta- semiotic tasks to create 

meaning. These tasks are called the representational metafunction, interpersonal metafunction and 

compositional metafunction140’. Door het gebruik van deze drie metafuncties in een advertentie of 

spotje wordt de boodschap zo goed mogelijk overgebracht.141. 

 

De representationele metafunctie142 

In de representationele metafunctie gaat het om wat een afbeelding of beelden in een spotje 

werkelijk uitbeelden. Wat zie je? Wat gebeurt er? Wat wordt er verteld? Dit zijn vragen waar de 

representationele metafunctie om draait. De actie in een scène en de verhaallijn vallen hieronder. 

Wat heeft de zender van de boodschap proberen over te brengen door middel van beeld, actie en 

verloop. Welke bewegingen en actie zit in het voorlichtingsspotje en hoe staan de objecten of 

participanten ten opzichte van elkaar. Zijn er lijnen van de ogen van de participanten naar elkaar of 

naar objecten en wat geven deze aan.143 Ook wordt er door middel van de representatieve 

metafunctie een classificatie gemaakt van de personen in een afbeelding of scène. Hierdoor plaats je 

de personen meteen in een bepaalde groep met daarbij behorende conventionele begrippen.144 Er 

kan ook gebruik worden gemaakt van symboliek door een object in te zetten dat kan staan voor een 

groter geheel, dat kan verwijzen naar iets. Een ‘motor’ kan bijvoorbeeld verwijzen naar 

‘mannelijkheid’. In de representationele metafunctie wordt ook gekeken naar de tekst die in beeld 

staat. Door deze metafunctie vorm je een eerste interpretatie van de situatie. 

 

De interpersoonlijke metafunctie145 

Deze metafunctie gaat over acties tussen participanten. De interpersoonlijke metafunctie maakt 

gebruik van verschillende manieren om de objecten en hun onderlinge relaties voor te stellen. Zij 

gaat er van uit dat er opties, keuzes en alternatieven zijn om de visuele participanten in een 

afbeelding op betekenisvolle wijze met elkaar te verbinden. 

Door middel van deze functie kan betrokkenheid worden opgewekt. Als kijker heb je het gevoel dat 

je wordt aangesproken door bijvoorbeeld een spotje. Er kan door het perspectief een afstand of een 

nabijheid worden gecreëerd met de kijker. Het geeft bijvoorbeeld een verschillende afstand aan als 

een persoon helemaal in beeld is of alleen het hoofd en de schouders in beeld zijn.146 Bij een 
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horizontaal gezichtspunt zit de kijker als het ware in dezelfde wereld als in het voorlichtingsspotje. Bij 

een verticaal gezichtspunt gaat het erom of de persoon in een spotje dezelfde kenmerken heeft als 

de kijker. Bij dit gezichtspunt wordt gezorgd dat de doelgroep zich kan identificeren met de 

hoofdpersoon. Als je frontaal tegen een persoon aankijkt zie je hem als het ware als ‘one of us’.147 

Wanneer een persoon of object als het ware op je neer kijkt geeft dit de persoon of het object meer 

kracht. Andersom wanneer de persoon omhoog kijkt zet dit hem in een minder sterke positie.148 

 

De compositionele metafunctie149 

De compositionele metafunctie gaat over de compositie en indeling van een afbeelding of filmpje. 

Hieronder valt de inkadering van het beeld en de positie van personen of voorwerpen. De compositie 

van de shots van een afbeelding of filmpje als een geheel, komen overeen met de manier waarop de 

representatieve en interpersoonlijke elementen zich tot elkaar verhouden. Dit gebeurt op drie 

manieren, door het gebruik van information value, salience en framing. Kress en van Leeuwen 

omschrijven information value, salience en framing als volgt. Information value: ‘the placement of 

elements endows them with the specific informational values attached to the various zones of the 

image: left and right, top and bottom, centre and margin150.’ 

Salience: ‘The elements are made to attract the viewers attention to different degrees, as realized by 

such factors as placement in the foreground or background, relative size, contrasts in tonal value, 

differences in sharpness, etc.151’  

Framing: ‘The presence or absence of framing devices, disconnects or connects elements of the image, 

signifying that they belong or do not belong together in some sense152.  

 

Bij information value gaat het om de informatieve waarde van de compositie. De informatieve 

waarde wordt bepaald door de plaatsing van de elementen binnen het kader van de afbeelding of de 

scène in een filmpje. Zo worden er verschillende waarden gegeven aan participanten die zich links, 

rechts, boven, onderaan of middenin het beeld bevinden. Voorbeelden hiervan zijn dat vaak links het 

‘gegeven’ is afgebeeld en rechts het ‘nieuwe’ en dat bovenaan het ‘ideale’ wordt geplaatst en 

onderaan het ‘reële’.153 Salience is wat belangrijk is in een shot. Visuele elementen kunnen al dan 

niet extra benadrukt worden door onder andere kleur, relatieve grootte, wazig of scherp en voor- of 
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achtergrond. Ten slotte wordt door middel van framing aangegeven wat wel of niet binnen het 

blikveld valt.  
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H5 Methode 

 

Dit hoofdstuk geeft, ter verduidelijking van de methode van het onderzoek, een korte samenvatting 

van de voorgaande hoofdstukken. Het probleem, de huidige stand van zaken en de theoretische 

achtergronden zullen hier op een rijtje worden gezet. Uiteindelijk zal de keuze voor een case-study 

als methode worden uitgelegd en verantwoord. Daarna zal van de gekozen cases een beschrijving 

worden gegeven. 

 

Probleemstelling 

 

Voorlichting is een middel dat steeds meer wordt gebruikt door de overheid om gewenst gedrag te 

bevorderen en ongewenst gedrag van burgers terug te dringen. De overheid probeert dan door 

middel van het communiceren in voorlichtingscampagnes een gedragsverandering te weeg te 

brengen. 

Zoals eerder in dit stuk is beschreven is uit evaluaties gebleken dat de overheid er slechts minimaal in 

slaagt om daadwerkelijk een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de ontvanger. De overheid 

gebruikt bij de evaluaties van haar campagnes een communicatiemodel. In dit model bestaat de 

communicatieve werking van een campagne uit campagneconcept en media-inzet. Deze twee 

elementen vormen samen de communicatieve werking van de campagne; de doelgroep moet de 

campagne zien, onthouden, begrijpen en op de juiste manier waarderen. 

In de evaluatie van de voorlichtingscampagnes die in 2007 hebben gelopen zien we vooral goede 

resultaten op het vergroten van kennis van de burger en het veranderen van de houding van de 

burger. De geringe effectiviteit van overheidscampagnes gericht op een gedragsverandering kan 

verschillende oorzaken hebben. Er zijn in verschillende disciplines een groot aantal onderzoeken 

gedaan naar en wetenschappelijke teksten geschreven over het beïnvloeden van gedrag door middel 

van communicatie. Dit onderzoek is erop gericht om te onderzoeken in hoeverre op dit moment 

gebruik gemaakt wordt van deze wetenschappelijke kennis bij het ontwikkelen van campagnes. 

 

In 2007 zijn er bij 12 campagnes van de overheid gedragsdoelstellingen geformuleerd.154 In dit 

onderzoek worden drie campagnes onderzocht over verkeersveiligheid omdat deze campagnes vaak 

een duidelijke gedragsdoelstelling hebben. Er kan dus een waardering gegeven worden voor de 

persuasieve werking van de campagne. Daarnaast wordt er om breed beeld te krijgen, van het proces 

van de totstandkoming van Postbus 51 campagnes, ook gekeken naar één campagne van het 
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Ministerie van Justitie en één campagne van het ministerie van Financiën. Op deze manier kan de 

totstandkoming van campagnes van verschillende ministeries met verschillende campagnemanagers, 

beleidsmedewerkers en reclamebureaus in kaart worden gebracht. 

 

Geschiedenis van de relatie tussen theorie en praktijk in voorlichting 

 

Om te kunnen onderzoeken of er een traditie bestaat van een relatie tussen de wetenschap van de 

voorlichtingskunde en de praktijk van het voorlichten is het belangrijk om te zien hoe 

overheidsvoorlichting zich heeft ontwikkeld.  

In 1945 werd de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) opgericht. Niet lang daarna, in 1947, werd de 

Voorlichtingsraad (VoRa) opgericht. Vanaf dat moment hield de  voorlichtingsraad toezicht op de 

bestedingen aan overheidscommunicatie en de doelmatigheid ervan. De oprichting van deze 

instituties betekende een eerste stap in de professionalisering van overheidsvoorlichting. 

Overheidsvoorlichting heeft zich daarna ontwikkeld in lijn met de ontwikkelingen in de samenleving. 

In de jaren’50 werden er theorieën ontwikkeld over voorlichtingskunde vanuit de 

gezondheidsvoorlichting. Met zag in dat voorlichting specifieker moest worden. Gericht op een 

precies omschreven gedrag in een bepaalde situatie, met een boodschap op het juiste moment op de 

juiste plaats. 

In de jaren ’60 ontwikkelde de voorlichtingskunde zich verder door ontwikkelingen in de 

landbouwvoorlichting. In 1964 wordt er op de Landbouw Universiteit Wageningen de leerstoel 

Voorlichtingskunde ingesteld. A.W. van den Ban wordt dan de eerste hoogleraar voorlichtingskunde. 

In de jaren ’70 en ’80 wordt de voorlichtingskunde verder ontwikkeld door voorlichters bij de 

overheid. Door een groeiende behoefte om klantgerichter zijn werd ook meer nadruk gelegd op het 

ontwerp en de doelmatigheid van campagnes. Vanaf dat moment wilde men ook dat het effect van 

campagnes geëvalueerd werd. Vanaf 1984 kreeg voorlichting steeds meer een rol als 

beleidsinstrument, bijvoorbeeld om een nieuwe regeling bekend te maken of om op lange termijn de 

mentaliteit van mensen te veranderen. 

In 2002 werd de Academie voor Overheidscommunicatie opgericht. Het doel van de oprichting van 

dit kenniscentrum is; ‘het bevorderen van deskundigheid van zowel beleidsambtenaren als 

communicatiemedewerkers op respectievelijk communicatief en beleidsmatig terrein’. 155 De 

Academie heeft als taak kennis van overheidscommunicatie te ontwikkelen, te bundelen en 

toegankelijk te maken. 
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Sinds een aantal jaar zijn alle Postbus 51 campagnes ondergebracht bij de afdeling 

Campagnemanagement van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Deze reorganisatie is 

uitgevoerd om betere, efficiëntere en eenduidigere campagnes te maken. De afdeling begon als een 

‘pilot’, maar is nu verantwoordelijk voor alle Postbus 51 campagnes van de overheid. 

 

Onderzoek, kennis en theorieën uit o.a. de sociale wetenschappen, psychologie en communicatie 

wetenschappen hebben de afgelopen jaren steeds meer een plek ingenomen in het ontwerpproces 

van overheidscommunicatie. Toch is het nog een erg jong vakgebied waarin de link tussen theorie en 

praktijk nog veel intensiever zou kunnen worden.  

 

Voorlichting als beleidsinstrument 

 

Definitie voorlichting: 

‘Voorlichting is een professionele, beleidsondersteunende activiteit waarbij men cliënten via bedoelde 

communicatie probeert te bewegen tot een intern gemotiveerde gedragsverandering die tot stand 

komt op basis van het nadenken over feitelijke gegevens of gegronde inzichten en waarbij men een 

goed overzicht van de belangrijkste relevante gegevens en inzichten krijgt’.156 

 

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die schematisch in kaart brengen hoe voorlichting tot stand 

zou moeten komen. Deze modellen zijn vooral gericht op de planning van voorlichting, maar minder 

op het inhoudelijke.  

 

In de ontwikkeling van voorlichtingskunde als beleidsinstrument was de beleidscyclus die Winsemius 

voor het milieubeleid ontwikkelde mede bepalend. Winsemius onderscheidde vier fasen in het 

beleidsproces; erkenning, formulering, uitvoering en beheer. Bestuur, beleid en communicatie zaten 

met elkaar rond de tafel en communicatie werd steeds meer geïntegreerd in het beleidsproces.157 

Deze ontwikkeling deed zich in alle beleidssectoren voor, maar was vooral zichtbaar in sectoren die 

zich richten op maatschappelijk en/of gezond handelen, zoals milieu en de gezondheidszorg.158 

 

Van Woerkum&Kuiper (1995) hebben een planningsmodel ontwikkeld dat belangrijke punten voor 

voorlichting op een rijtje zet. In het planningsmodel worden drie planningniveaus onderscheiden. 
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Deze niveaus volgen elkaar op in het proces. De drie niveaus zijn; Instrumentenmix, Voorlichtingsplan 

en Voorlichtingsactiviteiten.  

 

Een andere methode om een communicatie interventie op te zetten is ‘intervention mapping’. 

Intervention mapping bestaat uit een aantal stappen die moeten worden doorlopen nadat het 

probleem geanalyseerd is. 

 

Soms wordt er gebruik gemaakt van de ‘netwerkbenadering’ om draagvlak te creëren voor beleid. Bij 

de netwerkbenadering staat centraal dat gebruik wordt gemaakt van actoren in de omgeving van de 

doelgroep. Leden van de doelgroep worden actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de 

communicatie.159 

 

Gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie 

 

Automatisch gedrag 

95% van ons gedrag is automatisch: gedrag waar we niet bewust over nadenken.160  

Om gedrag te veranderen moet een interventie worden ontwikkeld. Dit onderzoek richt zich op 

communicatieve interventies gericht op gedragsverandering. Er zijn twee categorieën161: 

Interventies gericht op doorbreking van bestaand automatisch gedrag. 

Interventies die gebruik maken van het gegeven dat het te veranderen gedrag geautomatiseerd is. 

Juist omdat we in veel gevallen onbewust handelen is het dan effectief om ook onbewust in te spelen 

op het gedrag.  

 

Voorbeelden van interventies zijn: 

Het inspelen op zelfregulatie 

De sociale netwerkbenadering 

Het gebruik maken van heuristieken (vuistregels). 

Het gebruik maken van ingesleten maatschappelijke gedragspatronen. 

Semiotiek 

 

Betrokkenheid 
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Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting meer effect heeft als de doelgroep betrokken is bij het 

onderwerp. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren gestimuleerd worden.162 

Voorbeelden hiervan zijn: 

− De voorlichtingsboodschap op een ongebruikelijke, nieuwe manier te presenteren (bijvoorbeeld 

Goochem het gordeldier die aandacht vraagt voor de beveiliging van kinderen) 

− Een afwijkende of onverwachte boodschap te presenteren (bijvoorbeeld de Bob-campagne, die in 

2001 een nieuwe boodschap bracht waarin niet, zoals gewoonlijk, het drinkgedrag zelf werd 

afgeraden, maar juist een concrete en werkbare oplossing werd aangereikt voor veilig vervoer 

achteraf)  

− Door een expliciet persoonlijk verzoek om aandacht voor de boodschap (bijvoorbeeld 'Bob jij of 

Bob ik?').  

 

Doorbreken gewoontegedrag 

Een voorlichtingscampagne kan op verschillende manieren gewoontegedrag proberen te 

doorbreken163: 

1. Het geven van voorlichting op momenten dat mensen een belangrijke verandering meemaken 

(bijvoorbeeld verhuizing, trouwen, geboorte kind) waarbij het oude gedrag opnieuw wordt 

geëvalueerd 

2. ‘Reminders’ geven op cruciale plaatsen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gordeldier in de 

auto dat het kind (en ouders) eraan herinnert om de gordel om te doen) 

3. Regelmatig feedback geven over het gewoontegedrag (bijvoorbeeld een snelheidsfeedbackbord 

langs de weg) 

4. Aandacht vestigen op alternatief gedrag en dit gedrag belonen 

5. Tips geven over wat mensen precies moeten doen om oude gewoonten te vervangen door 

nieuwe.  

 

In de wetenschap zijn zowel over de planning als over de inhoud van een goede 

voorlichtingscampagne verschillende theorieën ontwikkeld. Als aan deze twee elementen de juiste 

aandacht wordt geschonken kan een campagne worden ontwikkeld die aansluit bij de doelgroep en 

inspeelt op de gewenste gedragsdeterminanten.  

 

Typering gedragsgerelateerde veranderingen 
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Er zijn verschillende typen gedragsveranderingen. Gedragsveranderingen kunnen worden 

onderverdeeld in drie type doelstellingen: 

Het voorkomen dat ongewenst gedrag optreedt 

Het beïnvloeden van bestaande gedragspatronen 

Het aanleren van nieuw gedrag 

Dit hangt vaak samen met omgevingsgerelateerde verandering. Omgevingsgerelateerde 

veranderingen worden bepaald door externe factoren die veelal buiten de directe controle van het 

individu liggen, dit kunnen bijvoorbeeld fysieke of economische factoren zijn. ‘Gedrag’ en ‘omgeving’ 

vormen als het ware twee componenten in een veranderingsproces, die direct aan elkaar gerelateerd 

zijn.164 De relatieve invloed die zij hebben op het realiseren van uiteindelijke veranderingen kan 

verschillen. Het is daarom van belang dat bij het ontwikkelen van een interventie aan beide 

componenten aandacht wordt geschonken. 

 

Gedragsveranderingen kunnen ook onderscheiden worden op het type gevolg dat ze willen 

bewerkstelligen. Het is interessant om te zien of er een andere handelswijze nodig is om gedrag te 

veranderen waarvan de consequenties direct zichtbaar zijn of dat het een gedragsverandering is 

waarvan de gevolgen pas op langere termijn zichtbaar zijn. Daarnaast kan er onderscheid worden 

gemaakt in veranderingen die van individueel belang zijn en veranderingen die collectief belang 

hebben. 

 

Cases 

Zoals eerder uitgelegd richt dit onderzoek zich op vijf campagnes met een gedragsdoelstelling. Er 

wordt gekeken naar drie campagnes van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, één campagne 

van het Ministerie van Justitie en één campagne van het Ministerie van Financiën. De campagnes 

hebben vaak één of meerdere gedragsdoelstellingen en het effect van de campagne is vaak 

meetbaar. In dit onderzoek zullen deze campagnes gebruikt worden om een reconstructie te maken 

van de totstandkoming van een campagne gericht op een gedragsverandering. De cases worden in 

bijlage 1 nader belicht worden.165 

 

Onderzoeksmethode 
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Om het gebruik van wetenschappelijke inzichten over gedragsbeïnvloeding in de totstandkoming van 

postbus 51 te onderzoeken wordt in dit onderzoek een case-study uitgevoerd. Een case-study kan 

uitgevoerd worden wanneer er een ‘hoe’ of ‘waarom’ vraag wordt gesteld over tijdelijke voorvallen 

waarover de onderzoeker geen controle kan uitoefenen.166 In een case-study wordt een fenomeen 

onderzocht binnen zijn context.  

 

Tijdens een case-study wordt een geval onderzocht door; 

- alles te lezen aan documenten wat er over dat verschijnsel bekend is 

- met zoveel mogelijk direct betrokkenen spreken 

- zo mogelijk aan gedragsobservatie te doen 

- het verschijnsel gedurende een bepaalde periode continu te volgen, en de hele geschiedenis ervan 

te reconstrueren 

- veel aandacht te geven aan hoe de betrokkenen elkaar zien, op elkaar reageren167 

 

Dit onderwerp leent zich voor deze methode omdat dit onderzoek geïnteresseerd is in variabelen, 

meer dan in data.  

 

Semiotische analyse van voorlichtingsspotje ’Val op’ (Januari, 2008) 

In januari 2008 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik van semiotiek in het 

voorlichtingsspotje van de campagne ‘Val op, fiets verlicht’. In dit onderzoek is een analyse gemaakt 

van de semiotische elementen (zoals omschreven in hoofdstuk 4) die te herkennen zijn in het 

televisiespotje. Naast deze analyse die gemaakt is met wetenschappelijke inzichten over semiotiek 

als referentiekader, zijn er ook twee andere perspectieven onderzocht. Door het bestuderen van de 

briefing van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan het reclamebureau is duidelijk geworden 

wat de beleidsmakers hebben gecommuniceerd aan de uitvoerders (Briefing, zie bijlage 4).168 In een 

interview met de medewerkers van reclamebureau Roorda, dat verantwoordelijk was voor de 

uitvoering van dit spotje, is specifiek ingegaan op het (bewust) gebruik van semiotiek in het spotje. 

Op deze manier is een beeld ontstaan van in hoeverre er bewust gebruik gemaakt wordt van deze 

wetenschappelijke inzichten in het ontwerpproces van een voorlichtingsspotje. Het derde perspectief 

waar aandacht aan geschonken is, is de doelgroep. Door middel van een enquête zijn jongeren uit de 
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doelgroep ondervraagd over in hoeverre de semiotische elementen bijdragen aan een beter begrip 

en grotere overtuigingskracht van het spotje.  

 

Omdat de semiotiek een onderdeel is van de theorieën over gedragsbeïnvloeding zal dit onderzoek 

worden gebruikt als informatiebron voor dit onderzoek. Het verslag geeft een indruk van de 

totstandkoming van voorlichtingsmaterialen en het gebruik van wetenschappelijke inzichten hierbij. 

 

Documenten 

Bij een case-study is het van belang dat zoveel mogelijke documenten die over het verschijnsel gaan 

worden bestudeerd. Dit zorgt ervoor dat men een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de bestaande 

denkbeelden en discussies over het onderwerp en hoe deze zijn ontwikkeld. In dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. 

Documenten van de overheid; o.a. Jaarevaluatie Postbus 51 campagnes 2007, Jaarverslag Dienst 

Publiek en Communicatie 2007,  

Eerdere onderzoeken; o.a. Semiotische analyse van het voorlichtingsspotje ‘Val op’, briefing 

Ministerie VWS aan reclamebureau Roorda, uitwerking interview met medewerkers van 

reclamebureau Roorda.  

Literatuur; o.a. literatuur over voorlichtingskunde, gedragsbeïnvloeding en beleidsvorming. 

Internet; o.a. artikelen over verkeerskunde, artikelen van deskundigen uit de voorlichtingskunde. 

 

Sleutelfiguren 

Bij het uitvoeren van een case-study is het van belang om zoveel mogelijk sleutelfiguren te spreken. 

In het geval van deze case zijn er verschillende personen betrokken geweest bij het proces van 

beleidsontwerp tot het ontstaan van de campagne.  

Aan het begin van het proces hebben we de beleidsmakers van de verschillende ministeries gestaan. 

Zij hebben het onderwerp op de agenda gezet en beleidsdoelen opgesteld. Hierbij is een keuze 

gemaakt voor de positionering van de campagne en de doelgroep. Daarnaast hebben de 

beleidsmakers de keuze gemaakt welk reclamebureaus de materialen van de campagnes zou gaan 

ontwikkelen. Elk ministerie heeft het reclamebureau door middel van een briefing op de hoogte 

gesteld van het onderwerp en de doelen van de campagne. Het is interessant om te onderzoeken 

hoe deze briefing is opgesteld en in hoeverre de beleidsmakers invloed hebben gehad in het 

ontwikkelen van de materialen. Daarnaast is het interessant om deskundigen op het gebied  van 

overheidscommunicatie te spreken omdat zij de theorieën vormen over voorlichting en 

gedragsbeïnvloeding.  
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Het reclamebureau Roorda is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat gekozen om de 

campagnes uit te voeren. Zij hebben briefings van het ministerie vertaald naar de verschillende 

materialen. Door Roorda is de stap gemaakt van beleid naar voorlichting. Het is van belang om de 

mensen te spreken die verantwoordelijk zijn geweest voor deze stap. Het reclamebureau Roorda 

wordt voor alle campagnes van de het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ingezet, daarnaast 

werken zij ook voor het Ministerie van Defensie en voor verschillende commerciële opdrachtgevers.  

De Bob-campagne is in 1999 ontwikkeld door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 

(BIVV). Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft deze campagne overgenomen. De 

campagnes, die in Nederland lopen, die onder de Bob-campagne  vallen zijn ontwikkeld door 

reclamebureau Roorda. De campagne ‘Rij Alcoholvrij’ die in dit onderzoek aan bod komt is dus 

ontwikkeld door Roorda.  

 

Het Ministerie van Financiën koos voor de uitvoering van de campagne ‘Aangifte Inkomsten 

Belasting, Thema DigiD, reclamebureau S-W-H Amsterdam. Dit reclamebureau heeft naast het 

Ministerie van Financiën verschillende commerciële bedrijven als klant, waaronder Radio538, Bolletje 

en Eiffel.  

Voor de campagne Huiselijk Geweld ‘Nu is het genoeg’ van het Ministerie van Justitie is reclame 

bureau Arc Amsterdam verantwoordelijk. Arc Amsterdam ontwikkelt ook campagnes voor het 

Ministerie van Binnenlandse zaken en voor Rijkswaterstaat. Daarnaast werkt het bureau voor 

verschillende grote commerciële opdrachtgevers, zoals Procter&Gamble, Samsung en de Coca Cola 

Company.  

 

Bijlage 2 geeft een overzicht van respondenten die benaderd zullen worden.169 

 

Interviews 

Door middel van semigestructureerde interviews zullen sleutelfiguren worden ondervraagd. Hierbij 

zal het referentiekader dat is ontstaan uit de literatuur dienen als leidraad. De ervaringen van 

betrokkenen zullen naast de bestaande wetenschappelijke inzichten over gedragsbeïnvloeding 

worden gelegd om te zien of deze theorieën gebruikt zijn bij het ontwikkelen van de campagnes. 

Figuur 1 zal worden gebruikt om in kaart te brengen op welke momenten gedurende het proces van 

de totstandkoming van een campagne heersende inzichten uit de wetenschap worden toegepast. 

Aan de hand van topics zullen verschillende onderdelen uit het wetenschappelijke discours aan de 

                                                           
169

 Bijlage 2 



53 

 

orde komen. Op deze manier zal een duidelijk beeld ontstaan van in hoeverre op dit moment 

wetenschappelijke inzichten worden gebruikt bij het ontwerp van campagnes. In bijlage 3 staat een 

overzicht van de items die tijdens de interviews aan bod zullen komen.170 

 

Tijdens de interviews zullen de ondervraagde op een aantal vaststaande topics worden ondervraagd. 

Hierdoor kunnen deze onderdelen van de interviews met verschillende respondenten later naast 

elkaar gelegd worden om te ontdekken of er een patroon zichtbaar is. De case-study wordt ingezet 

als een comparatief onderzoek waarbij verschillende voorbeelden van een verschijnsel in kaart 

worden gebracht en naast elkaar gelegd worden.  

 

Analyse 

Door middel van het coderen van fragmenten uit de interviews zullen de gegevens worden 

geanalyseerd.  Nadat alle interviews zijn getranscribeerd zal er een lijst worden gemaakt van codes 

die verschillende thema’s aanduiden die herhaaldelijk terugkomen in de interviews. (Bijlage 5) Van 

elke code zal op deze manier een document ontstaan met alle fragmenten uit de interviews die hier 

over gaan. Door uiteindelijk deze documenten te analyseren en uit te schrijven tot een beschouwing 

van de verschillende meningen, onderbouwd door relevante quotes, ontstaat, in hoofdstuk 6 en 

hoofdstuk 7, een analyse van de resultaten. Aan de hand van dit overzicht kan een uiteindelijke 

conclusie worden geschreven waarin de hoofdvraag van dit onderzoek wordt beschreven.  

Bij het analyseren van de resultaten zullen de richtlijnen worden gehanteerd die door Boeije zijn 

beschreven in het boek ‘Analyseren in kwalitatief onderzoek’171: 

 Vraagstelling en doelstelling zijn bepalend voor de integratie van resultaten 

 De resultaten worden afgezet tegen de relevante literatuur 

 De  uitkomsten worden gestuurd door de rijkdom van gegevens en de inzichten die ze 

hebben opgeleverd 

 Datgene wat verrast, boeit en origineel is moet deel uitmaken van de resultaten172 

 Resultaten winnen aan zeggingskracht als ze passen binnen de actuele context van 

maatschappelijke en wetenschappelijke debatten of gebeurtenissen173 

 

Validiteit 

                                                           
170

 Bijlage 3 
171

 Boeije, H., 2005, pag. 108 
172

 Boeije, H., 2005, pag. 108 
173

 Boeije, H., 2005, pag. 108 
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Validiteit van de onderzoeksmethode: bij casus onderzoek is het moeilijk om operationele metingen 

op te zetten. Vaak wordt gezegd dat er subjectieve manieren worden gebruikt om data te 

verzamelen. Een onderzoeker moet twee dingen doen. Ten eerste moeten de typen van verandering 

die worden bestudeerd in kaart worden gebracht. Ten tweede moet de onderzoeker laten zien dat 

de gekozen meetinstrumenten deze veranderingen daadwerkelijk meten.  Om de betrouwbaarheid 

van het onderzoek te waarborgen moeten alle procedures in het onderzoek worden bijgehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

H6 Het proces van de totstandkoming van een Postbus 51 campagne in kaart gebracht 

 

Aan de hand van bevindingen uit de interviews met verschillende respondenten zal het proces van de 

totstandkoming van een campagne in dit hoofdstuk in kaart worden gebracht. Dit geeft een duidelijk 

beeld van de momenten in het proces waar strategische keuzes worden gemaakt en wie hierbij 

betrokken zijn. Hierdoor ontstaat een indruk van waar deze strategische keuzes die bij kunnen 

dragen aan de effectiviteit van een campagne op zijn gebaseerd. In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 7 

zullen de tweede en derde deelvraag worden beantwoord. 

- In welke vorm en in welke mate worden deze theorieën gebruikt bij de totstandkoming van 

Postbus 51 campagnes? 

- Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij het 

ontwerp van overheidscampagnes? 

Het ministerie maakt beleid op verschillende onderwerpen en bepaalt welk aandeel communicatie 

zal hebben in de uitvoering van dit beleid. Hierbij moet worden opgemerkt dat een medewerker van 

een ministerie, een campagnemanager en een wetenschappelijk deskundige aangeven dat een 

campagne soms om politieke redenen wordt gemaakt. Niet het veranderen van een maatschappelijk 

verschijnsel maar agendasetting of het presenteren van de standpunten van de minister zijn dan de 

belangrijkste motieven. 

 

Campagnemanager: 

“Ik denk dat dat een constatering is die je kunt maken, dat er soms bestuurlijke redenen zijn dat we 

bepaalde campagnes voeren, nog meer dan dat ze dan vanuit inhoudelijke redenen worden gevoerd. 

Dat is niet aan de orde van de dag hoor.”(CA3) 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Ik denk, bij de RVD is het zo, heel vaak wordt, dat vind ik wel grappig, er wordt heel vaak gezegd van, 

mensen doen t gewoon niet, soms dat kwam dinsdag ook naar voren, van we hebben een probleem 

en we weten niet zo goed wat we er aan moeten doen, maar we gaan maar een campagne maken, 

want dan weten ze dat we er mee bezig zijn, dat is dan meer symbolisch beleid.”(WD2) 

 

 De verschillende ministeries dragen voor een gestelde deadline alle onderwerpen voor waarvoor zij 

een Postbus 51 campagne zouden willen maken. Een commissie gaat dan bekijken welke 

onderwerpen geschikt zijn voor een campagne en welke onderwerpen aan de gestelde 

randvoorwaarden voldoen. Een Postbus 51 campagne moet bijvoorbeeld altijd gericht zijn op het 
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‘algemeen publiek’. Campagnes die zich willen richten op een specifiekere doelgroep, bijvoorbeeld 

kinderen, kunnen dus niet binnen Postbus 51 worden uitgevoerd. De afdeling 

Campagnemanagement begeleidt deze aanbesteding. Zijn doen bijvoorbeeld een technische 

uitvoeringstoets of een vooronderzoek. Uiteindelijk worden er 20 onderwerpen uitgekozen waarvoor 

in dat jaar een campagne gemaakt zal worden.  

Wanneer een onderwerp door deze selectieronde is gekomen start het proces van de 

totstandkoming van de campagne. Sinds een aantal jaar worden de campagnes die gericht zijn op 

een algemeen publiek door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ontwikkeld. In het begin 

voerden de ministeries daarnaast ook eigen campagnes, maar op dit moment is het de bedoeling dat 

alle campagnes bij DPC worden neergelegd. 

 

Een campagnemanager zegt hierover: 

“Dus de ministeries, en dat zijn altijd directies communicatie, zijn onze opdrachtgevers 

En er zijn ook nog wel ministeries die zelf campagnes buiten postbus 51 voeren. Maar daar zijn nu al 

wel rijksbrede afspraken over dat dat uiteindelijk niet de bedoeling is.”(CA2) 

 

Postbus 51 maakt gebruik van vaste media roulementen. Deze pakketten van zendtijd op tv en radio 

en een online gedeelte worden een jaar van te voren ingekocht de door de afdeling Media Inkoop en 

Advies van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Ministeries moeten voor een bepaalde datum 

aangeven wat ze willen gaan inzetten voor hun campagnes in het komende jaar. Dan worden er door 

de afdeling Media inkoop en advies contracten gesloten met radio- en tv-zenders en wordt er een 

online pakket samengesteld. De campagnemanager kan in deze mediaplanning nog wel een beetje 

sturen. Alle Postbus 51 campagnes zijn gericht op het algemeen publiek, maar wanneer de primaire 

doelgroep een iets jongere doelgroep is, kan de campagnemanager aanvragen of bijvoorbeeld de 

zenders TMF en SBS6 kunnen worden toegevoegd. 

 

Het ministerie is de opdrachtgever voor de campagne. Zij schrijven een communicatieplan dat naar 

de afdeling Campagnemanagement gaat. Dit communicatieplan bevat meestal een inleiding over 

waarom er beleid is gemaakt op het onderwerp en kan randvoorwaarden bevatten waar de 

campagne aan moet voldoen en suggesties voor materialen. In deze briefing worden 

onderzoeksresultaten meegenomen van onderzoeken die het ministerie eventueel naar het 

verschijnsel heeft gedaan.  

 

Campagnemanager: 
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“Op basis van het communicatieplan de aanvullende input, vaak willen we natuurlijk achterliggende 

onderzoeksinformatie krijgen, wat over het onderwerp is gedaan. Nou bij het ene onderwerp krijgen 

we dat makkelijk lost en bij andere campagnes komt dat gewoon niet door. En soms is het er niet. Bij 

huiselijk geweld weet ik dat, die heb ik in 2007 gedaan, we zijn nu aan het opstarten voor de 2009 

campagne, is het iedere keer weer moeilijk om aan onderzoeksgegevens te komen. Dat je denkt van 

dat kan toch niet dat er geen landelijk onderzoek is, en dan is het meest recente onderzoek uit 2005. 

En dan denk je is dat nou nog steeds zo.” (CA2) 

 

Verschillende respondenten van de afdeling Campagnemanagement geven aan dat de inhoud van 

deze plannen erg van elkaar verschillen. Sommige plannen bevatten duidelijk gespecificeerde 

strategische keuzes over de doelstellingen en doelgroep van de campagne. Maar er zijn ook plannen 

die hier nog geen richting aan geven. Dit verschilt per campagne onderwerp en per ministerie. De 

campagnemanagers die ondervraagd zijn geven aan dat zij vinden dat de taak voor het ontwikkelen 

van een strategie voor de campagne en het vaststellen van de doelgroep en doelstellingen, ligt bij de 

communicatiemedewerkers van een departement. Een medewerker van één van de reclamebureaus 

geeft ook aan dat de taak van het ontwikkelen van de strategie primair bij het ministerie hoort te 

liggen. 

 

Campagnemanager: 

“Ja, ultiem, hoe het zou moeten werken is het ministerie wil een campagne, die heeft een 

beleidsonderwerp waarover ze willen communiceren, anders zouden ze het niet aanmelden, ze 

moeten het belangrijk vinden. Zij zijn van de inhoud. Dus het is de bedoeling dat zij al weten wat ze 

willen communiceren. Dat hun communicatieafdeling een gedegen communicatieplan schrijft voor 

ons, en daar moeten zij al keuzes in hebben gemaakt, van wat is dan de boodschap die wij denken die 

overgebracht moet worden, en wat denken we dat de doelgroep is. Ja, algemeen publiek bij postbus 

51, maar wat is dan de primaire doelgroep. Nou en dan merk je toch dat daar verschillen in kennis en 

ervaring zitten bij verschillende ministeries, dat is ook persoonsafhankelijk, dat is ook logisch…” (CA2) 

 

Medewerker Reclamebureau: 

“Met de psychologie erachter. Het is een andere tak van sport gewoon, het is een ander deel van 

communicatie. Wat je net zegt over K. (communicatie medewerker, min VenW), als je naar de 

rolverdeling kijkt, dat zij eigenlijk de mensen met de vakkennis, met de inhoudelijke kennis over 

verkeerveiligheid. Wij zijn eigenlijk gewoon het reclamebureau, wij zijn communicatiemensen dus wij 

zijn de communicatie, en creatieve experts. Als je die bij elkaar zet, dan krijg je natuurlijk als het goed 
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is, met de juiste informatie, het juiste plaatje daarbij. Zij zijn onze opdrachtgevers, zij vertellen wat wij 

moeten gaan doen. En dan is dat wel op boodschap niveau,want zij moeten gewoon een verhaal 

vertellen, en wij moeten daar een vorm voor bedenken. Maar omdat we elkaar goed kennen, in dit 

geval, ben je al veel eerder daar bij betrokken, en daardoor is onze samenwerking ook heel prettig, en 

hebben we ook zulke mooie eindresultaten. Dat ligt ook aan het feit dat je elkaar zo goed kent.”(RB1) 

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“Het begint altijd bij beleid, dat is hoe het op een ministerie werkt, een minister heeft een bepaalde 

ambitie, die wil gewoon zoveel minder verkeersdoden, voor deze kabinetsperiode heeft Camiel 

Eurlings gezegd maximaal 750 verkeersdoden in 2010. Dat kun je met allerlei vormen van beleid 

beïnvloeden, er zijn 1000 verschillende oorzaken waarom iemand omkomt in het verkeer dus dat ga je 

onderzoeken, en daar komt een plan bij te liggen van dit onze strategie om te zorgen dat er minder 

doden in het verkeer komen. En er zijn dan een paar hoofdonderwerpen waarin echt heel veel doden 

in het verkeer vallen, en dan zeg je die zij geschikt om met communicatie te beïnvloeden.”(MC1) 

 

Zoals eerder gezegd geven de ondervraagde campagnemanagers aan dat de inhoud van de 

communicatieplannen sterk verschillen per ministerie. Een ondervraagde communicatiemedewerker 

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vermoedt dat dit te maken heeft met een 

cultuurverschil binnen de verschillende ministeries. Volgens hem is het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat een ministerie waar veel aandacht wordt besteed aan het schrijven van een strategisch 

communicatieplan. 

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“Wij zijn een ministerie dat heel veel communiceert, veel campagnes voert, ik heb het idee dat bij 

andere ministeries daar wel eens wat anders naar gekeken wordt. Er zijn ook heel veel ministeries die 

zeggen, dat heeft erg met cultuur te maken, die zeggen luister dit onze boodschap dit willen we 

vertellen, maak daar maar een spotje van. Heel zendergericht communiceren. Terwijl wij hier veel 

dieper in die cijfers denk ik soms duiken, wij zeggen kijk dit is wat mensen eigenlijk willen daar moet 

je een belofte aan koppelen en bouw daar een campagne om heen dat je het zo dicht mogelijk bij 

mensen kan brengen.”(MC1) 

 

De aandacht die bij het ministerie wordt gewijd aan het ontwikkelen van een uitgebreid strategisch 

communicatieplan hangt daarnaast sterk af van de persoon die verantwoordelijk is voor de 

campagne binnen het ministerie. De mate van interesse van deze persoon voor het onderzoeken van 
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achtergrondinformatie om een goede strategie te kunnen formuleren, kan in grote mate de insteek, 

en daarmee het succes, van de campagne, bepalen. Door campagnemanagers wordt aangegeven dat 

bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Belastingdienst (ministerie van Financiën) 

mensen zitten die hier veel mee bezig zijn.  

 

 

 

Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de inhoud en onderbouwing van een 

communicatieplan sterk verbeterd door de persoonlijke inzet van de toenmalige 

communicatieadviseur van het ministerie; Peter van Vendeloo. Dit wordt door een 

communicatieadviseur, alle ondervraagde campagnemanagers en het betrokken reclamebureau 

verteld. Peter van Vendeloo begon als journalist binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

maar werd na een aantal jaar verantwoordelijk voor de campagnes als communicatieadviseur. 

Omdat hij geen ervaring had met het maken van campagnes ging Peter van Vendeloo zich verdiepen 

in het onderwerp. Al snel concludeerde hij dat er weinig onderbouwing zat achter keuzes die op dit 

moment werden gemaakt over campagnes. Als er een onderwerp lag werd dit neergelegd bij en 

reclamebureau die er een campagne van maakte. Op dat moment hield nog niemand zich bezig met 

waarom een campagne wel of geen effect had.  

 

Peter van Vendeloo: 

“Maar het belangrijkste wat ik eigenlijk heb geconstateerd was dat er niet een onderbouwing achter 

zat. Er werd bewoon maar wat gedaan. En dat zag je niet zo duidelijk, omdat die reclamebureaus 

natuurlijk professionele organisaties zijn, die allemaal leuke dingen kunnen maken, dus in de 

uitvoering was het altijd wel goed voor elkaar. Maar als je daar even door heen prikte dan zag je dat 

niemand kon vertellen wat het effect was van de campagnes.” (WD3) 

 

Peter van Vendeloo onderzocht de mogelijkheden om het proces van de totstandkoming van een 

campagne te verbeteren. Een belangrijke constatering die hij maakte was dat de rolverdeling tussen 

de verschillende betrokkenen op sommige punten verbeterd kon worden. De samenwerking tussen 

de afdeling beleid en de afdeling communicatie verliep niet altijd vlekkeloos en voorlichting had nog 

geen vaste rol in het programma van de beleidsmakers. 

 

Peter van Vendeloo: 
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“Dat vond ik interessant, ik ben me er in gaan verdiepen, langzamerhand kwam ik erachter dat er wel 

manieren waren om daar verbetering in aan te brengen. Dat zat m er in hoe het maken van 

campagnes was georganiseerd. Dat zat m bijvoorbeeld in de rolverdeling tussen beleidsafdeling en 

communicatieafdeling. Maar dat zat m ook in de relatie met het reclamebureau, de manier van 

vragen stellen aan het reclamebureau, ook in wat je nou moest vinden van waar zij mee kwamen, hoe 

moet je zo’n concept beoordelen, wat mag het kosten, hoe meet je eigenlijk de effecten, kun je die 

eigenlijk wel meten. Allemaal dat soort dingen, die heb ik op tafel gegooid.”(WD3) 

 

Binnen de overheid ontstond het idee dat er iets moest veranderen in de organisatie van 

overheidscampagnes. Omdat Peter van Vendeloo zich erg verdiept had in de totstandkoming van 

campagnes, ging hij dit project van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) leiden. In 2003 werd de Afdeling 

Campagnemanagement opgericht. De afdeling begon als pilot, maar is nu verantwoordelijk voor de 

Postbus 51 campagnes van alle ministeries.  

 

Peter van Vendeloo:  

“Toen ben ik bij de RVD gaan werken en toen heb ik daar een organisatie opgezet die de uitvoering 

van alle massamediale campagnes voor de ministerie sis gaan doen. En dat heb lk gedaan omdat ik 

dacht het is eigenlijk een heel moeilijk vak, en dat zie je eigenlijk niet terug bij de ministeries, iedereen 

dacht ach hoe moeilijk kan het zijn, junioren werden daar op gezet, tegen de tijd dat ze er wat van 

konden gingen ze weer wat anders doen. Je moest iedere keer weer opnieuw beginnen. Dus heb ik 

gezegd het is veel slimmer om dat in een uitvoeringsclub onder te brengen en te zorgen dat daar 

kennis en ervaring wordt opgebouwd die je ook kan delen. En dat is best een succes geworden, ik 

denk dat ze nu per jaar zo’n 30 campagnes maken.”(WD3) 

 

Peter van Vendeloo heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming van o.a. de Bob-campagne 

en de Goochem het gordeldier-campagne. De Opblaasbob-campagne die in dit onderzoek wordt 

belicht komt voort uit de wetenschappelijke basis die door het team van Peter van Vendeloo is 

gelegd. Hij heeft aan de voet gestaan van de Goochem-campagne en heeft tijdens de ontwikkeling 

van deze campagne gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten om strategische keuzes te 

onderbouwen. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Ja, dat komt ook wel uit de koker van Peter van Vendeloo, het van de straat maken, letterlijk daar 

aanwezig zijn daar waar het verkeerde gedrag uitgevoerd worden. De goochem is daar een goed 
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voorbeeld hebt, zorg dat je iets leuks hebt voor op de gordel. De bobsleutelhanger, zorg dat je die aan 

de sleutels van de auto hebt hangen.”(RB1) 

 

 

Het communicatieplan van het ministerie komt dan te liggen bij de campagnemanager die 

verantwoordelijk is voor de campagnes van het departement. De campagnemanager zal het proces 

van de totstandkoming vervolgens begeleiden. De campagnemanager heeft, naast met de 

afgevaardigde van het ministerie, ook te maken met verschillende andere partijen aan de kant van de 

opdrachtgever. Soms werkt een departement samen met andere organisaties die belang hebben bij 

de campagne. Bij de campagne ‘Val op, fiets verlicht’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

waren bijvoorbeeld ook de politie, de Fietsersbond en de BOVAG betrokken. Deze partijen kunnen 

ook invloed hebben op hoe een campagne er uit komt te zien, een organisatie kan bijvoorbeeld 

aangeven dat zij graag een folder zouden willen om aan hun leden uit te delen. Hierbij wordt wel 

altijd in het oog gehouden dat het gaat om een overheidscampagne en niet om een campagne voor 

de betreffende organisatie. 

In het geval van de campagne ‘Huiselijk geweld’ waren drie ministeries gezamenlijk opdrachtgever; 

het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van Justitie werd aangewezen als 

hoofdopdrachtgever zodat de campagnemanager maar met één contactpersoon te maken had. 

 

Campagnemanager: 

“Maar nou ja huiselijk geweld, het ministerie, het is een campagne van drie ministeries, binnenlandse 

zaken, VWS en justitie. Maar we hebben de afspraak dat we een hoofdopdrachtgever hebben en dat 

is het ministerie van justitie, dat werkt makkelijker. En zij zorgt gewoon voor communicatie en het 

weghalen van informatie bij de achterbannen.” (CA2) 

 

Op basis van het communicatieplan van het ministerie schrijft de campagnemanager een briefing 

voor het reclamebureau. Wanneer er nog weinig vast staat over de concrete doelstellingen van de 

campagne, zal de campagnemanager deze proberen te formuleren aan de hand van evaluaties van 

voorgaande campagnes en onderzoeken die gedaan zijn door de ministeries of door de afdeling 

Onderzoek en Monitoring van DPC. De afdeling Onderzoek en Monitoring verzorgt pre-tests, 

tussentijdse evaluaties en eind evaluaties van alle Postbus 51 campagnes.  Op dit moment wordt 

voor bijna alle campagnes een vooronderzoek gedaan om een onderbouwde briefing te kunnen 
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schrijven. Een campagnemanager geeft aan dat het erg belangrijk is dat strategische keuzes over de 

campagne al gemaakt zijn voordat de briefing bij het bureau terechtkomt. 

 

Campagnemanager: 

“Dus is het is zonbelangrijk dat die briefing kort, bondig en duidelijk is, en dat wij al keuzes hebben 

gemaakt. Wanneer krijg je slechte campagnes, ook als je zelf geen keuzes hebt gemaakt! Je kan niet 

de hele wereld communiceren in een campagne, dat is bij postbus 51 wat ik al zei, je moet een 

handelingsperspectief bieden, dat hebben wie hier ook je kan ergens naar bellen, en dan kan je hulp 

halen.. dus die briefing is zo belangrijk. Keuzes maken.” (CA1) 

 

Campagnemanager: 

“Wij gaan een bureaubriefing schrijven. Dan kan het ook zijn dat we denken van dat zweeft nog alle 

kanten op, we hebben vooronderzoek nodig. Hoe is de kennis over dit onderwerp, dat willen we toch 

eerst weten, voordat een bureau aan de slag gaat. Dat is iets wat we de laatste twee jaar eigenlijk 

standaard willen doen, dat lukt nog net niet altijd. Soms lukt het niet met de planning, dat is dan een 

lullige reden om het niet te doen.”(CA2) 

 

De briefing van campagnemanagement bevat een uitgebreide beschrijving van het onderwerp, de 

gewenste doelstellingen die men wil behalen en de primaire doelgroep die de campagne moet 

aanspreken. De doelstellingen van de campagnes kunnen gericht zijn op het beïnvloeden van kennis, 

houding en/of gedrag. De campagnes die in dit onderzoek zijn belicht bevatten allen één of meerdere 

gedragsdoelstellingen. In de briefing voor een nieuwe Bob-campagne stond bijvoorbeeld dat de 

doelstelling voor het komende jaar is om te zorgen dat Bob tijdens de avond ook Bob blijft. Deze 

doelstelling kwam voort uit onderzoek van de overheid waar uit bleek dat mensen het moeilijk 

vinden om de sociale druk tijdens de stapavond te weerstaan. Het is dan vervolgens de taak van het 

reclamebureau om dit naar concrete materialen te vertalen. 

Naast deze strategische keuzes bevat de briefing ook vaak een beschrijving van de gewenste ‘tone of 

voice’ van de campagne. De ‘tone of voice’ geeft een bepaalde sfeer of manier van aanspreken aan 

die men vindt passen bij het onderwerp.  

 

Campagnemanager: 

“Dan zet je dat ook in de briefing, over de sfeer, in overleg met het ministerie, van nou hoe willen we 

het benaderen.”(CA2) 
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Campagnemanager: 

“O ja, ja er worden een aantal randvoorwaarden meegegeven. Zoals bijvoorbeeld de ‘tone of voice’ of 

dat er een bepaalde afsluiting of pay-off moet zijn. Dat soort dingen dat kan wel eens vastleggen. Of 

bijvoorbeeld dat het niet belerend moet zijn. Of het moet vrolijk zijn.” (CA1) 

Bij de campagne ‘Huiselijk geweld’ van het ministerie van Justitie werd er door de campagnemanager 

al een duidelijke richting aangegeven in de briefing over de gewenste tone of voice van de 

campagne. 

 

Campagnemanager: 

“Wat ik net al zei, sober, respectvol, niet sensatiebelust, als tone of voice, en wetende uit 

onderzoeken dat er een taboe, nog steeds heerst in Nederland, op huiselijk geweld, dus dan kom je op 

die uitgangspunten.”(CA2) 

 

De campagnemanager bedenkt dit, meestal in overleg met het ministerie. De mate van invloed op 

deze briefing verschilt ook weer per ministerie. Sommige ministeries zijn erg betrokken bij het hele 

proces en andere ministeries nemen een meer afwachtende houding aan. Het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat is volgens de ondervraagden een ministerie dat erg betrokken is bij de totstandkoming 

van campagnes.  

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“Zo’n briefing, zij schrijven dat dan toevallig, maar daar sta je eigenlijk altijd helemaal achter, je hebt 

eigenlijk doorlopend contact met hen, je zit gewoon veel met elkaar aan tafel, van ok hoe staan weer 

hier eigenlijk in, wat is het advies van de RVD. Zij zijn uiteindelijk degene die dag in dat uit met al die 

campagnes werken, dus zij zijn de experts op dat gebied. Wij zijn net iets meer de opdrachtgever, wij 

bepalen heel duidelijk het beleid en het einddoel voor de verkeersveiligheid.”(MC1) 

 

De campagnemanager onderhoudt het contact met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van de campagne. Meerdere malen gebruikt een respondent de uitdrukking ‘de spin 

in het web’, om de rol van de campagnemanager te omschrijven.  

 

Campagnemanager: 

“Ja, dat is een hele nauwe samenwerking, wij zijn zeg maar de spin in het web, dus de 

campagnemanager begeleid de hele campagne, in de beginfase en ook de strategiefase, en zodra het 
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over onderzoek gaat hebben we contact met de afdeling Onderzoek en Monitoring. Dat voelt bijna 

niet meer als een aparte afdeling. Je hebt gewoon een team van mensen met wie je die campagne 

maakt. Dat is ook bekend van te voren wie welke campagne doet, en die betrek je daar dan ook 

bij.”(CA3) 

 

De briefing van de campagnemanager wordt vervolgens neergelegd bij het reclamebureau. Het 

reclamebureau heeft voornamelijk contact met de campagnemanager, maar zij zien het ministerie 

wel als hun opdrachtgever. Campagnes lopen vaak meerdere jaren en worden dan ook steeds door 

hetzelfde reclamebureau ontwikkeld. Als er een nieuwe campagne wordt ontwikkeld als onderdeel 

van een campagne die al een aantal jaren loopt, dan is de briefing van campagnemanagement vaak 

minder uitgebreid. De doelstellingen kunnen elk jaar anders zijn maar de tone of voice ligt dan vaak 

al vast. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Wat je ook meemaakt is dat we een aanbesteding hebben, en dat er gewoon een probleem ligt. Nou 

dit is het probleem. En dan ga je veel meer nadenken van het neerzetten van een strategie voor een 

campagne. Want die ligt er vaak al, bij bob dan ligt er een basisstrategie, en in de tactiek verander je 

die. Maar bijvoorbeeld bij een campagne waar je dan nog niks mee te maken hebt. Bijvoorbeeld vorig 

jaar, Nederland leeft met water, dan ga je kijken ok hoe willen wij dat probleem oplossen, en dan ga 

je veel dieper nadenken inderdaad van hoe kunnen we mensen bereiken, daadwerkelijk nadenken van 

ok water is abstract, hoe kunnen we dat begrijpbaar maken. Dan kiezen we voor de metafoor van het 

vlot, een vlot drijft maar het is niet stabiel. Dat kan een mooie metafoor van de verhouding van 

Nederland en Nederlanders met water. Dat is in feite hoe je dan veel dieper naar die strategie gaat 

kijken.” (RB2) 

 

 In sommige gevallen zit het bureau nog voordat er een briefing ligt met de campagnemanager en 

het ministerie aan tafel. Dit kan voor komen als het gaat om een campagne die al langer loopt, 

waarbij de opdrachtgever het bureau vraagt om mee te denken over de strategie voor het vervolg 

van de campagne. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“En dan zijn wij eigenlijk aangesloten. Nou is het in sommige gevallen zo, omdat wij al 7 jaar voor het 

ministerie werken, dat wij eigenlijk in het voortraject ook al met hen om de tafel zitten. Omdat 

gewoon, wij zien bewegingen in gedrag, in de maatschappij ook, die ook onderzoek moeten worden, 
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van waar zit hem dat nou in, wat leeft er nou in de doelgroep. Dus in het voortraject zitten we 

eigenlijk al met hen om de tafel, dus wat dat betreft hebben we een hele nauwe samenwerking met 

hen.”(RB1) 

 

Het reclamebureau gaat vervolgens met de briefing aan de slag. De doelstellingen vertalen zij naar 

een concept dat de doelgroep aan moet spreken. Dit is een overwegend intuïtief proces waarbij 

creativiteit, ervaringskennis en mensenkennis een belangrijke rol spelen.  

 

Medewerker reclamebureau: 

“In het laatste geval, wordt er gewoon letterlijk gevraagd, het gaat ons niet om een onderbouwde 

strategische documenten, dat gaan we later doen. Het gaat er dan juist om, om te kijken wat zijn de 

mogelijkheden, ga niet te diep zoeken, en dan is het dus gewoon op basis van onze eigen intuïtie.” 

(RB2) 

 

Het reclamebureau heeft daarnaast ook strategen in dienst die nadenken over hoe de doelstellingen 

van de campagne kunnen worden bereikt. Het bureau gaat uit van de briefing van de 

campagnemanager en maakt hier een creatieve uitwerking van.  

 

Campagnemanager: 

“Nee, dat is dan ook al een stapje te ver, je hebt je primaire doelgroep, en dat was in 2007 

vrouwelijke slachtoffers. 85% zijn vrouwen, punt. En dan gaat het bureau, die gaat, van nou dan 

denken wij dat je een vrouw moet hebben met een warm klinkende stem, of een jonge vrouw. Daar 

komt het bureau mee, en die stelt dat voor. En dan geven we wel of geen akkoord.” (CA1) 

 

Campagnemanager: 

“Maar een bureau zou geen bureau zijn als ze niet stront eigenwijs zijn, en soms terug komen van je 

kan wel zeggen dat je het zo wil hebben, maar wij stellen toch voor dat het zo gebracht wordt. Maar 

in eerste instantie staat dat in een briefing ja.”(CA1) 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Dat is onze kracht. Wat is nou daadwerkelijk het gene dat we aan de doelgroep willen vertellen. Het 

ministerie en de RVD die bepalen wat willen we nou, wat zijn de doelstellingen, wat willen we 

overbrengen. En waar wij goed in zijn is om te kijken wat begrijpt een doelgroep, wat kunnen we ze 

vertellen. Wat snappen ze, wat is geloofwaardig. Dat is juist onze taak.” (RB2) 
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Wanneer het concept van het bureau klaar is komen alle partijen (de betrokkenen vanuit het 

ministerie, eventuele andere organisaties, de campagnemanager en de verantwoordelijken van het 

reclamebureau) bijeen voor de debriefing van het bureau. Tijdens deze debriefing zet het bureau 

haar ideeën uiteen voor de campagne. Het bureau gaat als het ware een samenvatting van wat zij uit 

de briefing van campagnemanagement hebben gehaald en wat hun ideeën hierover zijn. Dit is ook 

een moment waarop het bureau kan toetsen of zij de briefing van campagnemanagement op juiste 

wijze geïnterpreteerd heeft.  

 

Medewerker reclamebureau 

“En dan prikken we eigenlijk een moment om allemaal weer gezamenlijk rond de tafel te komen, dus 

en het ministerie en de RVD en dan presenteren wij eigenlijk ons plan van aanpak. Dan blijft die 

briefing altijd het toetsinstrument, dat document komt eigenlijk overal weer van pas om te kijken wat 

ligt er nu, klopt dat nog met wat de uitgangspunten zijn, komt de hoofdboodschap over, bereiken we 

de doelgroep, gaan we hier targets mee halen en is het binnen het budget. Dar is voornamelijk ook 

onze rol, omdat allemaal in goede banen te leiden. Je hebt dus zeg maar de concept ontwikkeling en 

daar gebeurd heel veel in en dat zijn eigenlijk losse ideeën, en op het moment dat zo’n idee 

vastgelegd wordt dan wordt dat weer geaccordeerd en dan begint de uitwerking dan krijg je echt 

projecten als nu gaan we tv maken of een poster maken of een internetsite of een banner, of een pr 

traject opstarten. Dan worden het losse onderdelen die allemaal per stuk helemaal van het mooie 

idee tot aan de uitwerking, dat wordt dan in gang gezet.”(RB1) 

 

De campagnemanager en het ministerie hebben in deze bijeenkomst de gelegenheid om 

commentaar te geven op de ideeën van het bureau zodat er dingen in het concept gewijzigd kunnen 

worden. Na deze bijeenkomst gaat het reclamebureau aan de slag met het nieuwe concept. Dit 

nieuwe concept gaat meestal nog een aantal keer op en neer tussen het bureau en de 

campagnemanager en het ministerie, totdat er een akkoord wordt gegeven voor het concept.  In dit 

concept staan de plannen voor de campagne tot op detail uitgewerkt. Niet alleen de 

hoofddoelstellingen van de campagne staan hierin, maar ook afspraken of de kosten en de planning 

van de campagne. Wanneer een akkoord is bereikt gaan de accountverantwoordelijken van het 

bureau om de tafel zitten met hun creatieve afdeling, de artdirector en een strateeg. Zij geven dit 

creatieve team een briefing en laten hen dan aan de slag gaan met het ontwikkelen van ideeën voor 

de uitwerking van de campagne. De ‘creatieven’ van het bureau ontwerpen de verschillende 

materialen die in het concept voor de campagne zijn opgenomen.  
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Medewerker reclamebureau: 

“Ze krijgen geen briefing mee hoe het er uit moet komen te zien, maar ze krijgen wel 

randvoorwaarden mee. Maar letterlijk dat is voor eens formulier waarop een aantal dingen staan, 

wat is de boodschap, wat is de doelgroep, wat is de richting waarin wij strategisch gezien denken. Dat 

we bijvoorbeeld telefoon en internet willen gebruiken. Dat is wat we meegeven. En daar komt dan 

bijvoorbeeld een sms game uit met allerlei vragen. Dat is wat creatie doet.” (RB2) 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Ja precies, de briefing is niet geweest, bedank je bob, of je benttopbob.nl, maar dat is uiteindelijk 

eigenlijk de campagneregel die eruit komt. Maar je moet je voorstellen dat aan de hand van die 

briefing twee blanco personen gewoon gaan nadenken. Er wordt echt gecreëerd op dat moment. We 

hebben niks op de plank liggen. Het is echt een plat idee dat eigenlijk begint bij een regel.” (RB1) 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Veel briefings zijn ook zo, ‘we willen in 2009 die kennisdoelstelling halen en in 2011 hebben we dan 

die gedragsdoelstelling’. Wij beginnen altijd ons verhaal ‘haal gedrag gewoon naar voren, want 

beleid communiceren, daar is niks aan, daar trekt niemand zich iets van aan, dus zorg dat je iets doet, 

het handelingsperspectief, er is geen briefing die van de overheid komt waar geen 

handelingsperspectief in zit, ik moet wat kunnen doen als burger. Ik wil dat je me duidelijk maakt 

waarom ik moet doen, wat is de beloning, what’s in it for me. Dat is eigenlijk reclame. Wij zoeken 

naar die ingang.” (RB1) 

 

Hierover blijft de accountverantwoordelijke van het bureau steeds in overleg met de 

campagnemanager, en de campagnemanager op zijn beurt, met de verantwoordelijke bij het 

ministerie. Hierbij komt ook weer naar voren dat het per ministerie en per onderwerp verschillend is 

hoeveel invloed het ministerie nog heeft in deze fase van het proces. De campagnemanager en het 

ministerie kunnen in deze fase invloed uitoefenen op verschillende onderdelen van de campagne. Zo 

wordt er bijvoorbeeld gekeken naar teksten, beelden, geluid en de casting van acteurs voor spotjes. 

Soms komt het voor dat een campagnemanager en/of de verantwoordelijke van het ministerie, 

aanwezig zijn bij de opname van een radio- of tv-spotje. 

 

Campagnemanager: 
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“Ja, wij kijken uiteindelijk wel naar, het castingvoorstel, dan kijken we ook samen de regisseur komt 

er dan ook bij. Het productiebureau doet vaak een voorstel voor casting of voor locaties Nou de ene 

keer vinden we dat wel geschikt en een andere keer zeggen we, we kijken nog even verder want die 

man kijkt raar uit zijn ogen of die jongen is niet goed.” (CA1) 

 

Campagnemanager: 

“Ja, je krijgt stem voorstellen, je krijgt dan wordt in eerste instantie gezegd, we denken aan een 

vrouw met een rijpere, warme stem, niet te belerend. En dan krijg je op een gegeven moment 

stemvoorstellen, dan krijg je 3,4,5 stemvoorstellen met hun voorkeur, en dan kom je daar zo uit.” 

(CA2) 

 

Campagnemanager: 

“Ja, het gaat niet blind door naar het ministerie, want dan ben je doorgeefluik. Dus wij krijgen wel 

eens dingen van het bureau dat we zeggen ‘ga maar terug, ga je huiswerk maar doen, dat gaat niet 

naar het ministerie’, ‘dat is niet conform wat we willen, of denken wat goed is, of hebben 

afgesproken’. Daar zitten we tussen als buffer, als wij denken van dit is goed, dan gaat het naar de 

opdrachtgever, daar huren ze ons voor in. Dat is onze toegevoegde waarde.” (CA2) 

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“De teksten voor spotjes daar kijken we wel naar, die beoordelen we, er komen ook wel eens teksten 

terug die niet passen bij wat we uit willen stralen…” (MC1) 

 

Op deze manier ontwikkelt het reclamebureau in samenspraak met de campagnemanager het 

ministerie de verschillende materialen van de campagne.  

 

 

Door het in kaart brengen van het proces van de totstandkoming van een Postbus 51 campagne en 

de rol van de verschillende partijen daarin, komt duidelijk naar voren dat er op verschillende 

momenten in het proces verbeteringen mogelijk zijn. Het is niet altijd duidelijk hoe de taakverdeling 

ligt tussen de verschillende betrokkenen.  

 

Een ondervraagde wetenschappelijk deskundige denkt dat er in het proces soms een verbinding 

tussen alle partijen mist. Iemand die het overzicht houdt over alle onderdelen van de campagne en 

de dialoog gaande houdt tussen alle betrokkenen. 
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Wetenschappelijk deskundige: 

“Ja, die mensen zouden alles moeten verzamelen en overal over mee moeten praten. Je moet echt 

iemand hebben die overzicht houdt over het geheel, degene moet mee durven praten. Eigenlijk heb je 

daar lef voor nodig, om te doen. Dat is er nu niet. De verbinding tussen die verschillende dingen, daar 

zou iemand voor moeten zijn, die daar ook de mogelijkheid voor krijgt.” (WD2) 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Ja, dat is dan ook weer die deelstappen, wie legt de verbindingen, uiteindelijk ligt daar het punt. 

Daar is een aandachtstekort, daar moeten mensen voor worden opgeleid, die moeten ook in de 

structuur van de organisatie worden ingebouwd. Maar dat is er nu nog lang niet, nu wordt 

communicatie geassocieerd met een communicatieafdeling die uitvoert en die zich vooral verder 

nergens mee bemoeien en dat moet op houden.”(WD2) 

 

De totstandkoming van Postbus 51 campagnes is een proces dat bestaat uit verschillende 

deelprocessen. Veel verschillende partijen hebben invloed op hoe een campagne er uit komt te zien. 

Om met deze deelprocessen tot een goed product te komen zijn twee factoren erg belangrijk; 

communicatie en taakverdeling. Op dit moment blijkt uit gesprekken met de partijen dat zij de 

verantwoordelijkheid voor sommige taken aan verschillende onderdelen toeschrijven. Vooral tussen 

campagnemanagement en het ministerie lijkt soms niet duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor 

het ontwikkelen van de strategie van de campagne en het gebruik maken van wetenschappelijke 

inzichten hierbij. Communicatie is de bindende factor tussen alle deelprocessen. Dit betekent dat de 

communicatie tussen alle partijen erg intensief moet zijn. Er mag geen informatie verloren gaan 

tussen twee deelprocessen in. Om een effectieve campagne te kunnen ontwikkelen moeten alle 

onderdelen van de strategie zorgvuldig worden vertaald naar een praktisch uitvoerbaar concept. 

Hiervoor is het van cruciaal belang dat duidelijke, reële doelstellingen worden geformuleerd. In elke 

stap moet worden gekeken hoe er kan worden bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen 

van de campagne. 

 

 

 

 
 
 
 



70 

 

H7 De toepassing van wetenschappelijke inzichten bij de totstandkoming van campagnes 

 

In dit hoofdstuk ontstaat een overzicht van het gebruik van wetenschappelijke inzichten, bij de 

totstandkoming van een Postbus 51 campagne, door de betrokken partijen. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen inzichten die door de ondervraagden specifiek worden benoemd en 

inzichten die terug worden gezien in campagnes die de ondervraagden niet expliciet benoemen als 

wetenschappelijk inzicht. Zo ontstaat een beeld van op welke momenten, door welke partijen, deze 

kennis wordt ingezet om bij te dragen aan de effectiviteit van een campagne. Er wordt eerst per 

partij ingegaan op het gebruik van inzichten. Vervolgens worden de wetenschappelijke deskundigen 

op dit gebied aan het woord gelaten om beeld te geven van de mogelijke succesfactoren bij het 

gebruik van de inzichten en een verklaring voor de status van deze toepassing in campagnes op dit 

moment.  

 

Ministerie 

 

Het is per ministerie erg verschillend hoeveel men bezig is met het zoeken naar wetenschappelijke 

onderbouwing voor hun strategische keuzes op het gebied van communicatie. Op dit moment lijkt 

het erg afhankelijk te zijn van de persoon die op de functie zit hoe uitgebreid en specifiek een 

communicatieplan is. Dit kan afhangen van bijvoorbeeld de ervaring, achtergrond en de persoonlijke 

interesse van de medewerker. Daarnaast bestaat er per ministerie een andere achtergrond in het 

campagnes maken. Sommige ministeries voeren al jaren veel campagnes gericht op beïnvloeding en 

hebben zich hier in ontwikkeld, andere ministeries voeren weinig campagnes, of voornamelijk 

campagnes gericht op het vergroten van kennis bij de doelgroep. De thema’s die voor het ministerie 

van belang zijn spelen hierbij een grote rol. Sommige thema’s lenen zich beter dan anderen om 

verwerkt te worden tot een campagne. 

 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een ministerie dat een lange traditie heeft op het gebied 

van campagnes gericht op een gedragsverandering. Dit komt mede doordat de thema’s die spelen bij 

verkeersveiligheid zich vaak goed lenen om (o.a.) communicatie als maatregel in te zetten. Door deze 

lange traditie in het maken van campagnes is het ministerie van Verkeer en Waterstaat een van de 

ministeries die voorop lopen in het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij het schrijven van hun 

communicatieplannen. Daarnaast is het gebruik van deze inzichten sterk afhankelijk van de persoon 

die op de functie zit. Door de persoonlijke interesse en inzet van oud-communicatieadviseur van het 
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ministerie, Peter van Vendeloo, is het proces van de totstandkoming van campagnes binnen dit 

ministerie sterk verbeterd. Een aantal mensen die nu op deze functies zitten bij het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat hebben deze lijn, die Peter van Vendeloo heeft ingezet, overgenomen. Zij zijn 

bewust bezig met het onderzoeken van mogelijkheden uit de wetenschappelijke literatuur om 

gedrag te beïnvloeden door middel van communicatie. 

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“Ja, er is bijvoorbeeld wel echt een reden dat we bij verkeersveiligheidcampagnes de slogan ‘daar kun 

je mee thuis komen’ gebruiken, omdat we uit de theorie kunnen halen dat het allerbelangrijkste is dat 

je een positief handelingsperspectief biedt, en dat je een overkoepelende boodschap bij alles nodig 

hebt om te laten zien wat je eindboodschap is dat soort, bijna communicatie dogma’s, die moet je 

echt heel streng vasthouden.” (MC1) 

 

Communicatieadviseur ministerie: 

“Ja, wij geloven er echt in dat je moet kiezen voor een positief handelingsperspectief, dat je een 

positieve norm moet communiceren, dat je laat zien van als je het niet doet dan val je buiten de boot. 

Kijk en, heel plat gezegd, maar in heel algemene zin je wilt ergens bij horen. Je wilt bij een positieve 

groep horen, positieve meerderheid. Dus laat duidelijk zien wat de norm is, want als je daar buiten 

staat, dat dan ook niet goed voelt.” (MC1) 

 

BOB 

Het basis concept van de Bob-campagne is in 2001 overgenomen uit België. Het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat heeft dit concept geheel uitgewerkt voor de Nederlandse situatie en er een 

eigen draai aangegeven. Van de oorspronkelijke Belgische campagne is uiteindelijk de naam Bob, 

voor de persoon die niet drinkt, overgebleven.  

 

In het concept achter de Bob-campagne zijn verschillende wetenschappelijke inzichten over 

gedragsbeïnvloeding verwerkt. Het belangrijkste principe dat we terug zien in de Bob-campagne is 

het commitment en consistentie principe. Dit principe gaat er vanuit dat wanneer iemand openlijk 

een standpunt uitspreekt, men geneigd is om zich hier aan te houden. Bij het Bob-concept spreekt 

iemand openlijk uit in een groep vrienden dat hij vanavond de Bob zal zijn. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 
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“Dat was één, het tweede blijkt dan mensen zich eenmaal hebben uitgesproken in het openbaar voor 

iets, dat ze zich daar ook aan houden, dat is dat commitment en consistentie principe.” (WD1) 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Dat is nou zo’n voorbeeld van wat kan je eigenlijk bereiken met massamediale campagne door 

bevestiging. Wat we ook hebben gedaan is het mechanisme van als mensen iets toezeggen, dat ze 

ook geneigd zijn zich daar aan te houden, commitment en consistentie, dus je spreekt af ik ben 

vanavond de bob met je vbrienden, dat verklaar je aan het begin van de avond, dus dan ben je ook 

geneigd om je daar aan te houden. Dat is consequent al 8 jaar lang, van de bob campagne, dat 

werkt.” (WD2) 

 

Een ander belangrijk uitgangspunt van de Bob-campagne is dat de norm wordt gepresenteerd. In de 

uitingen van de campagne wordt altijd het gewenste gedrag getoond, zonder dat het wordt 

gepresenteerd als of het een uitzondering is. In de materialen wordt juist altijd een hele normale 

situatie getoond waar vanzelfsprekend iemand de Bob is. Bob is in het concept geen speciale persoon 

in een groep, maar het kan iedereen zijn. In dit principe komt de corveegedachte terug. Iedereen kan 

de Bob zijn en het wisselt per keer wie dit keer de Bob is.  

 

Een onderdeel van de materialen van de Bob-campagne is de Bob-sleutelhanger. Deze gele 

sleutelhanger in de vorm van het woord 'BOB' wordt bij alcoholcontroles door de politie uitgedeeld. 

De sleutelhanger is een ware hype geworden, op internet worden ze zelfs te koop aangeboden. 

Achter de sleutelhanger zit een belangrijk psychologisch mechanisme. Door de sleutelhanger aan de 

autosleutels te hangen wordt iemand er steeds aan herinnerd wanneer hij de auto wil pakken. Het 

koppelen van een ‘reminder’ aan een cruciaal moment voor de gewenste gedragsverandering is een 

theorie die in de literatuur over gedragsbeïnvloeding beschreven staat. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Ja, enerzijds wel, die sleutelhanger was een soort van eyeopener op dat gebied, en er zijn nog een 

heleboel dingen te ontdekken hoor, ik las laatst ergens dat een wetenschapper had ontdekt dat als je 

iets vast kunnen pakken dat je het dan eerder koopt. Want doordat je een fysieke band met iets hebt, 

dan krijg je al een band, dat is slim. Dat zijn allemaal van die dingen die je dan uitvindt, je weet dan 

mensen het leuk vinden maar je weet niet waarom. Dan ga je allemaal dingen ontdekken en dan ga je 

dat ook leren, hoe je dat ook kunt gebruiken, dat is ook met goochem gebeurd hè. Met goochem als ik 

die meenam, mensen pakte m beet, iedereen hand m in zijn handen.”(WD3) 
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Gemakslab 

De Belastingdienst is een ander voorbeeld van een onderdeel van een departement (het ministerie 

van Financiën) waar een onderbouwde strategie is ontwikkeld voor haar campagnes. De zogenaamde 

‘Gemakslab’-campagnes van de Belastingdienst lopen al een aantal jaren en de strategie hiervoor is 

indertijd bedacht door een groep mensen binnen het ministerie die interesse hadden in de werking 

van campagnes. Het ‘Gemakslab’ staat voor het concept van de kantoorsituatie waarin verschillende 

deel-campagnes van de Belastingdienst zich afspelen. De campagne ‘DigiD/Belastingdienst’ die in dit 

onderzoek wordt belicht is hier een onderdeel van. Dit concept van de Belastingdienst werd 

ontwikkeld voordat de afdeling Campagnemanagement was opgericht. De campagnes van het de 

Belastingdienst lopen nu wel via de afdeling Campagnemanagement, zoals alle andere Postbus 51 

campagnes, maar borduren voort op het bestaande ‘Gemakslab’-concept. 

 

Campagnemanager: 

“Wat bij de belastingdienst ook heel duidelijk is, daar zitten wel wetenschappelijke inzichten in, dat er 

heel duidelijk is gekozen voor ten eerste het ontkoppelen van beleid en uitvoering, die innen 

belastingen en premies en die betalen uit, maar die hebben het nooit over waarom je belasting moet 

betalen, dat is politiek. En het andere is dat zij heel erg uitgaan van compliance, door het makkelijker 

te maken, dat is uiteraard ook de pay-off, dat is een hele belangrijke keuze geweest, om duidelijk te 

maken wij doen dit voor jullie en dan zijn mensen ook eerder geneigd om iets terug te doen. Daar op 

voortbordurend is het gemakslab bedacht, waarbij eigenlijk het concept werd versterkt het 

makkelijker maken voor de burger, daarmee zorgen dat die burger dat doet. Maar een van die 

inzichten waar zij nog gebruik van zouden kunnen maken, is het principe dat als je laat zien dat heel 

veel mensen het doen, op tijd hun aangifte doen, dat ze dat ook zullen gaan doen. Conformeren aan 

gedrag. Daar valt nog wel een en ander uit te halen.” (CA3) 

 

Het ministerie van Justitie heeft geen duidelijke herkenbare traditie in het bewust inzetten van 

wetenschappelijke inzichten die kunnen bijdragen aan de werking van een campagne. Maar er komt 

uit verschillende interviews naar voren dat de mensen, die betrokken zijn bij het maken van 

campagnes, steeds meer bezig zijn met het onderbouwen van strategische keuzes op dit gebied. In 

de ‘Huiselijk geweld’ campagne herkennen we verschillende wetenschappelijke inzichten, maar deze 

worden niet specifiek benoemd als theorieën die bewust zijn ingezet om gedrag te beïnvloeden.  

 

Academie voor Overheidscommunicatie 
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De Academie voor Overheidscommunicatie is een afdeling van DPC die zich bezig houdt met het 

ontwikkelen, bundelen en toegankelijk maken van kennis van overheidscommunicatie. Dit doet de 

Academie door het organiseren van cursussen, themabijeenkomsten en lezingen voor medewerkers 

uit alle departementen van de overheid, voor medewerkers van uitvoeringsorganisaties en voor 

medewerkers van zelfstandige bestuursorganen.  

Een onderdeel van het aanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie is het programma 

Factor C. Dit programma gaat over het versterken van de rol van communicatie in beleid. In het 

programma wordt o.a. het belang van het schrijven van een gedegen, strategisch communicatieplan 

voor overheidscampagnes belicht. 

 

Campagnemanager: 

“De academie van overheidscommunicatie heeft ook het programma Factor C, dat gaat over het 

inbrengen van communicatie in beleid, zodat beleid zich beter bewijst is bij het maken van beleid 

welke rol communicatie kan spelen. Die factor c is heel belangrijk, omdat het daar begint, daar moet 

je de keuzes maken. Dat gebeurd nu nog niet altijd op de juiste gronden in de praktijk, daar kan je 

heel moeilijk over doen, maar het is wel zo dat die sociaal wetenschappelijke inzichten altijd zijn 

gebaseerd op experimenten waar de werkelijkheid zover mogelijk buiten het experiment wordt 

gehouden.” (CA3) 

 

Externe adviseurs 

Verschillende ministeries hebben bij het ontwikkelen van campagnes adviesbureau ‘Tabula Rasa’ 

ingeschakeld om hen hierbij te adviseren. Tabula Rasa richt zich op het adviseren van bedrijven en 

overheden op het gebied van communicatie en gedragsbeïnvloeding. Het adviesbureau is in 1997 

opgericht door dr. Bert Pol en drs. Christine Swankhuisen. Na zijn carrière binnen het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat en als hoofd van de afdeling Campagnemanagement sloot Peter van 

Vendeloo zich aan bij Tabula Rasa. In 2007 verscheen het boek ‘Nieuwe aanpak in 

overheidscommunicatie’, van de hand van de drie eerder genoemde partners van het adviesbureau.  

Tabula Rasa wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het bureau wil de toepassing van sociaal 

wetenschappelijke inzichten binnen de communicatiepraktijk van organisaties bevorderen. Door de 

samenwerking van verschillende ministeries, waaronder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

met dit adviesbureau is de mate van het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij de 

totstandkoming van overheidscampagnes toegenomen. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 



75 

 

“We hebben ook eigenlijk aan de wieg gestaan van de BOB campagne, omdat de inzichten die daar 

gebruikt zijn, die zijn Peter van Vendeloo stond daar toen van aan de wieg bij het ministerie, en die las 

ook onze publicaties en die zei dat is interessant, en Roorda heeft die campagnes gemaakt en die 

claimt dat succes erg, maar het is vooral de psychologische insteek, hoewel ik met Roorda ook goed 

contact heb hoor, het is een interessant en leuk bureau, waar ook goede mensen zitten… En ook de 

gordeldier campagne, die is nog weer sterker op onze ideeën gebaseerd, dus zo kwamen we in 

contact met Peter van Vendeloo, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, wat zijn dan de 

succesfactoren van de bob campagne geweest achteraf, zo hadden we vaker contact.” (WD1) 

 

Totstandkoming Goochem Campagne 

De Goochem campagne is een geval apart in dit onderzoek. Deze campagne valt niet onder de 

noemer Postbus 51. Omdat een Postbus 51 campagne altijd gericht is op het algemeen publiek en 

deze campagne zich richt op kinderen is deze campagne los daarvan ontwikkeld. De campagne maakt 

wel deel uit van de ´Gordel om´ campagne gericht op volwassenen, die wel onder Postbus 51 valt en 

onder de overkoepelende slogan ´Daar kun je mee thuis komen´.  

Aan de Goochem campagne ligt een goed uitgewerkt strategisch communicatieplan ten grondslag 

dat is ontwikkeld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met het 

reclamebureau. Op dat moment was de afdeling Campagnemanagement nog niet opgericht. Bij het 

ministerie zaten een aantal mensen die iets wilde bedenken voor deze campagne dat kinderen zou 

aanspreken. Kinderen verliezen bij spotjes snel hun aandacht en vergeten de boodschap snel, dus 

men wilde iets bedenken dat de kinderen er zelf aan zou laten denken om hun gordel om te doen. De 

groep mensen die zich hier mee bezig hield is toen echt met inzichten uit de wetenschap er naast 

gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om het gedrag van kinderen te beïnvloeden. Het dragen van 

een gordel is geautomatiseerd gedrag, dus er moest iets worden ontwikkeld dat dit patroon zou 

doorbreken. Het ministerie heeft toen bedacht om iets te maken dat aan de autogordel bevestigd 

kan worden en dat kinderen aanspreekt. Uiteindelijk is hieruit de Goochem campagne voortgekomen 

met daarbij ´Goochem het gordeldier´, een soort plastic dierenfiguurtje dat aan de gordel wordt 

bevestigd. De Goochem-gadget werd erg populair en de campagne bleek erg succesvol. Inmiddels 

loopt de campagne al een aantal jaar. In deze campagne is duidelijk de theorie terug te zien van het 

gebruiken van een ‘reminder’ op een relevante plaats. 

 

Medewerker ministerie: 

“Goochem is voortgekomen uit het inzicht, daar is dat wel aan vooraf gegaan, we ontdekten het heeft 

geen zin om daar een spotje over uit te zenden, gordelgebruik is automatisch gedrag. Toen hebben 
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we gedacht van dan moeten we een fysieke impuls maken, om door het gewoontegedrag heen te 

breken, om het kind te bereiken, waardoor ze eigenlijk automatisch, misschien één keer er over 

nadenken, maar dan een nieuw automatisme aan te leren. Dat was dus een uitgangspunt, dat 

dingetje zelf voor de campagne, die gadget, was het begin van het gedachtegoed van het 

automatisch gedrag doorbreken. En dat blijkt dus heel goed te werken.” (WD3) 

 

Medewerker ministerie: 

“Ik vind goochem, dat is allemaal voor mijn tijd gemaakt, dus ik mag het zeggen, dat vind ik echt een 

succesverhaal van hoe hier op het ministerie gedacht wordt. Ik ben zelf lang zo ver nog niet, maar ik 

vind het verbazingwekkend knap om te zien hoe mensen dat bedenken en dat het nu al een jaar of 

vier vijf een succesvolle campagne is.” (MC1) 

 

 

Campagne management 

 

Campagnemanagers proberen op de hoogte te blijven van actuele discussies op communicatie 

gebied. Dit doen zij door middel van het lezen van nieuwsbrieven en vakwebsites op het internet, 

zoals bijvoorbeeld Adformatie. Ook blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen door 

contacten met internationale collega’s op congressen en andere bijeenkomsten 

 

Campagnemanager: 

“Nou, dat is ook wel uit onderzoek gekomen. Dat is al eerder bij de ‘daar kun je mee thuis komen’-

campagnes vastgesteld, daar is al onderzoek naar gedaan een aantal jaar geleden en toen is dat 

vastgesteld. Die koepelcampagne, dit wordt het concept en alle campagnes die hieronder vallen 

krijgen een bepaalde toon mee. Er zijn allerlei discussies over, in het ene land houden ze van hele 

harde campagnes en wij hebben er bewust voor gekozen om het heel positief te houden, en ook om 

het goede gedrag te laten zien ipv andersom of om fear appaels te gebruiken.. Ja en daar zijn voor- en 

tegenstanders van..” (CA1) 

Campagnemanager: 

“Je gaat het slechte niet tonen, wat je nu heel veel ziet, ja dat zijn trends ook hè, niet het ongewenste 

gedrag maar het gewenste gedrag tonen.” (CA2) 

 



77 

 

Binnen campagnemanagement is men ook bezig met het delen van kennis uit het vakgebied. Dit doet 

met aan de hand van kennissessies die worden georganiseerd (door de Academie voor 

Overheidscommunicatie) met externe bureaus of strategen.  

 

Campagnemanager: 

“Oh, dat is een goeie, de Academie heeft sowieso heel veel contact met de wetenschap, zij zullen 

steeds hun kennis bijspijkeren door te lezen bijeenkomsten te bezoeken. Zij hebben gewoon veel 

contacten. Wij proberen ook soms contacten te leggen met wetenschap, voor onderzoek, met 

bijvoorbeeld het lectoraat van Bert pol. In die zin wordt wel geprobeerd een link te maken met de 

wetenschap. Ik probeer zelf ook wel heel erg een link te maken met die inzichten en het toepassen in 

de praktijk. Niet achteraf zeggen, dat is ook belangrijk hoor, maar dit werkt daar en daar om” (CA3) 

 

Verder doet men regelmatig vooronderzoeken voordat een campagne wordt gemaakt. Deze 

vooronderzoeken worden in sommige gevallen in samenwerking met externe wetenschappers 

uitgevoerd en zorgen ervoor dat er onderbouwde strategische keuzes kunnen worden gemaakt in de 

briefing voor het bureau. De totstandkoming van de nieuwe Bob-campagne is een goed voorbeeld 

van een campagne waarbij inzichten, die zijn voortgekomen uit een vooronderzoek, zijn gebruikt om 

de campagne vorm te geven. 

 

Campagnemanager: 

“En wat er ook uit kwam, is dat die doelgroep heel erg, waar ze mee worstelde is op het feest zelf, als 

je daar staat, dat je denkt van nou ik heb keurig een afspraak gemaakt, ik ben de bob, maar dan is er 

toch de groepsdruk, zelfoverschatting  van ik kan toch wel wat drinken en de alcohol zelf dat zijn toch 

dingen die aan de BOB blijven trekken.  En dat is niet een moment, maar dat is de hele avonds. Dat 

hebben we als belangrijk strategisch inzicht meegenomen voor de campagne bobslee. Daar hebben 

uiteindelijk die sms game mee ontwikkeld, van hé we moeten de doelgroep bereiken als ze daar zijn. 

Dus kon je smsjes sturen tijdens de avond zelf, je moest opgeven wanneer je op stap ging, zo kon je je 

aanmelden, en dan kreeg je zeg maar, een uur nadat je uitging kreeg je er een eentje, en na twee uur 

kreeg je er nog een en als je ze dan allemaal goed beantwoordde dan kon je de slee winnen.  Dus dat 

was hartstikke leuk, om even een concreet voorbeeld te noemen…” (CA1) 

 

Niet alle vooronderzoeken die de afdeling campagnemanagement opzet hebben een 

wetenschappelijke insteek. De onderzoeken zijn er op gericht op concreet handvaten te bieden voor 

de praktische uitwerking van een campagne. Een ondervraagde medewerker van de afdeling 
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Onderzoek en Monitoring van DPC, die alle vooronderzoeken uitvoert, geeft aan dat de afdeling nog 

zou kunnen groeien in het systematisch toepassen van wetenschappelijke inzichten. 

 

Medewerker afdeling Onderzoek en Monitoring 

“Dat moeten onze onderzoeksadviseurs als kennis meenemen, afgestudeerde mensen, in opleiding is 

daar aandacht aanbesteed. Maar ook in het kader van de functie. Samenwerkingsverbanden. Dat is 

wel een punt waar van ik zou zeggen van dat mag best nog een stapje verder. Bij de hele opzet van de 

hele afdeling hebben we wel wetenschappers in  dienst gehad. Ik moet wel zeggen dat überhaupt in 

het communicatieonderzoek, er is een redelijke sterke scheiding tussen de wetenschappelijke insteek 

en de meer praktijk georiënteerde insteek. Het zijn verschillende werelden. Het is wel ons streven om 

die wetenschappelijke binding te hebben. We zijn daar wel voor in een goede, unieke positie voor. We 

hebben hele goede voeding met de praktijk. De kennis zit vaak in de ervaring van mensen, praktijk. 

Het systematisch toepassen van wetenschappelijke inzichten daar in zouden we nog wel een stap 

kunnen maken.” (CO1) 

 

Door alle ondervraagde campagnemanagers wordt aangegeven dat er de laatste jaren steeds meer 

interesse ontstaan voor een verdieping van de kennis op het gebied van overheidscommunicatie en 

gedragsbeïnvloeding. Men is zich er hierbij wel van bewust dat sommige theorieën uit de 

communicatiewetenschappen meer gericht zijn op commerciële organisaties en dus waarschijnlijk 

een andere invloed zouden hebben in een overheidscampagne. De afdeling zorgt ervoor kritisch te 

blijven ten opzichte van verschillende visies en trend hierin.  

 

Naast deze bewuste ontwikkeling in het gebruik van inzichten bij de totstandkoming van campagnes 

worden deze wetenschappelijke inzichten soms ook onbewust toegepast. Men kent dan niet de 

specifieke wetenschappelijke theorie die een bepaalde insteek beschrijft maar noemt wel 

voorbeelden van campagne onderdelen waarin de kenmerken van de theorie zichtbaar zijn.  

 

Een belangrijk onderdeel van de theorie over beïnvloeding is het inzetten van een campagne op de 

juiste plaats, tijd en in de juiste situatie. Dit draagt er toe bij dat de beoogde doelgroep het beste 

wordt bereikt en dat zij in een relevante situatie of op een relevant tijdstip worden herinnerd aan het 

gewenste gedrag. Een belangrijk middel om deze theorie toe te passen is door middel van een goede 

mediaplanning. Dit houdt in dat strategisch wordt bepaald op welke zenders en op welke tijdstippen 

een radio- of tv-spotje wordt uitgezonden. De ondervraagde campagnemanagers bevestigen allen 

het belang van een goede mediaplanning maar benoemen hierbij niet specifiek de theoretische 
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achtergrond waarop dit gebaseerd is. Een voorbeeld van de toepassing van deze theorie is het 

gericht flyeren in moskeeën en koffiehuizen om allochtone vrouwen te bereiken, bij de ‘Huiselijk 

geweld’ campagne van 2007. Ook het inzetten van een pr-bureau om de campagne door middel van 

bekende vrouwenbladen onder de aandacht te brengen speelt hier op in. In een van de bladen werd 

de campagne gekoppeld aan interviews met bekende vrouwen over huiselijk geweld. In deze 

toepassing kunnen we nog een andere theorie herkennen. Dit is een voorbeeld van het inzetten van 

een voor de doelgroep aantrekkelijk persoon om de boodschap over te brengen. 

 

Campagnemanager: 

“In 2008 was her pr-bureau gebrieft van focus op omstanders en allochtone vrouwelijke slachtoffers, 

want daar hadden we ook op ingekocht. Banners op Maroc.nl en in moskeeën en koffiehuizen 

geflyerd en postertjes opgehangen. En daar brief je dan het pr-bureau op om een campagneperiode 

te verlengen. Huiselijk geweld is een onderwerp waar bladen zoals de Esta, de Flair, Mijn Geheim de 

Libelle, graag over schrijven maar voor mijn campagne OV-chipkaart zou ik dat niet voorstellen. Dan 

ga je een heel ander campagneplan maken.” (CA2) 

 

In de campagne ‘Huiselijk geweld’ is er gekozen voor een sober en respectvol concept. De 

ondervraagde campagnemanager vertelt dat er bewust niet is gekozen voor het tonen van 

afschrikwekkende beelden van mishandelde gezichten. Er is dus niet gekozen voor het gebruik van 

een ‘fear appael’. Dit is een ander voorbeeld van een toepassing waar de theorie niet specifiek wordt 

benoemd maar wel wordt omschreven door de ondervraagde. 

 

Campagnemanager: 

“Het concept is sober, en dat is ook in het ultieme begin, is daar bewust voor gekozen. Want er waren 

ook concepten waar wel beelden in zaten. En dan kun je je wel voorstellen hoe die foto’s er dan 

uitzagen, blauwe plekken en verzin het maar. En er is er toen bewust voor gekozen om het sober te 

houden, een grafisch concept en om met de voice-over en dus met radio binnen te komen, mensen te 

raken.” (CA2) 

 

Een voorbeeld van een andere campagne waarin een theorie zichtbaar is is de opblaas-Bob 

campagne. In deze campagne krijgt Bob als beloning een opblaasbare Bob zwemband. Hierin zien we 

de theorie terug het beïnvloeden van gedrag door het gewenste gedrag te belonen.  

 

Campagnemanager: 
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“Wat ik er nu van weet, ze gebruiken in België soms wel een deel van dezelfde strategie, ze hebben 

zelfs het bedanken van de bob overgenomen dit jaar, maar hoe zij het invullen is weer heel anders. 

Wat ik er van zie en wat ik ervan heb gezien is het heel mager, ze laten bijvoorbeeld Je bent top bob 

op een groot billboard zetten, en dan staat er bijvoorbeeld verras jouw bob/jouw vriend met een 

ontbijtje. Terwijl wat wij in Nederland hebben gedaan, om dat dan meteen een hele geïntegreerde 

campagne te maken, dat je er ook echt iets voor terug krijgt, dat er ook iets achter hangt..” (CA1) 

 

Een belangrijke verklaring voor het feit dat theorieën niet vaak expliciet benoemd worden door 

campagnemanagers kan zijn dat zij deze kennis hebben opgedaan door ervaring of dat zij het zien als 

algemene kennis die hoort bij hun vak. Er is veel kennis aanwezig bij de afdeling 

Campagnemanagement die vaak ook onderschreven wordt door een wetenschappelijke theorie, op 

dit moment is het zelfstandig vergaren, ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten 

nog erg in ontwikkeling.  

 

Mediaplanning 

Een goede mediamiddelenmix kan bijdragen aan de effectiviteit van een campagne. Een belangrijk 

inzicht uit de wetenschap is dat een boodschap effectiever is wanneer deze wordt ingezet op een 

voor de doelgroep relevant moment dat gerelateerd is aan de boodschap. Door mediaplanners wordt 

bepaald op welke momenten een tv- of radiospotje het beste kan worden uitgezonden en op welke 

zenders. Op dit moment kan de campagnemanager het advies inwinnen van de afdeling Media 

Inkoop en Advies van DPC. Per jaar wordt door hen het Postbus 51 roulement ingekocht. Elk jaar ligt 

de nadruk hierbij ergens anders. Soms zit bijvoorbeeld SBS in het pakket en een ander jaar de RTL-

zenders. Daarnaast kan de campagnemanager een mediabureau inzetten om een mediaplanning te 

maken voor een specifieke campagne voor radio en tv. Er zijn ook reclamebureaus die zelf een 

samenwerkingsverband hebben met een mediabureau, als dat het geval is doen deze bureaus op dit 

moment meestal de mediaplanning voor een campagne. Er is momenteel een ontwikkeling gaande 

binnen DPC op het gebied van mediaplanning. Om de onafhankelijkheid van een mediabureau te 

garanderen en voor meerdere campagnes te kunnen inkopen, wordt er gewerkt aan een shortlist van 

drie mediabureaus die voor een jaar de planning zullen doen van alle campagnes. In de toekomst zal 

er dus gewerkt worden met vaste mediabureaus. Dit kan er toe leiden dat de campagnemanager 

meer invloed heeft op de mediaplanning, omdat dit niet langer via het reclamebureau verloopt. Dit 

betekent dat er een extra taak zal komen te liggen voor de campagnemanager om de 

campagnestrategie helder te communiceren aan het mediabureau en ook de samenwerking tussen 

mediabureau en reclamebureau te begeleiden. 
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Bureau 

 

De bureaus die verantwoordelijk zijn voor de creatieve uitvoering van de campagne zijn vaak niet 

bewust bezig met het zoeken van achtergronden om hun keuzes te onder bouwen. Bureaus gaan 

vaak meer af op intuïtie, creativiteit, ervaringskennis en mensenkennis bij het vertalen van een 

briefing naar een creatief concept.  

 

Medewerker reclamebureau: 

“In het laatste geval, wordt er gewoon letterlijk gevraagd, het gaat ons niet om een onderbouwde 

strategische documenten, dat gaan we later doen. Het gaat er dan juist om om te kijken wat zijn de 

mogelijkheden, ga niet te diep zoeken, en dan is het dus gewoon op basis van onze eigen intuïtie.” 

(RB2) 

 

In sommige gevallen wordt er door een bureau wel meer gekeken naar theorieën uit de sociale, 

communicatie of gedragswetenschappen bij de totstandkoming van een campagne, maar dat blijkt 

voornamelijk zo te zijn als er vraag naar is vanuit de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervoor is de BOB 

campagne. Aan de voet van deze campagne stonden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

een aantal mensen die een strategisch plan wilden ontwikkelen voor de campagne. Het betreffende 

reclamebureau dat deze campagne zou gaan maken is bij dit voortraject van het ontwikkelen van een 

strategie betrokken geweest. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Maar, dat is ook omdat dat de basis strategie is. De basis strategie is ook ontwikkeld samen met 

Tabula Rasa, Bert Pol. En Peter van Vendeloo, die destijds nog bij de RVD werkte. En Eugene en Erik 

als creatieve. Toen hebben we gezegd van nee, we gaan juist het goede gedrag als norm stellen en 

dat gaan we belonen. We gaan niet het slechte gedrag tonen en dat in de aandacht zetten. Dat is de 

basis strategie.” (RB2) 

 

Binnen de bureaus zit veel kennis over het maken van aansprekende en succesvolle (reclame-

)campagnes. Deze kennis wordt gebruikt bij het ontwikkelen van campagnes. Een belangrijk deel van 

de bekendste wetenschappelijke inzichten over het beïnvloeden van gedrag zijn algemeen bekend 

binnen de reclamewereld. Voor de bureaus zijn deze theorieën grotendeels ‘common knowledge’ 
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geworden. Doordat sommige inzichten meer vanzelfsprekende reclame regels zijn geworden, 

spreken medewerkers van reclamebureaus ze vaak minder expliciet uit, maar ze zijn soms wel terug 

te zien in uitingen van campagnes. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Ja, dat is als je dat gedrag uiteindelijk vertoont dan verkoop je die kennis en houding doelstellingen 

wel aan jezelf en aan anderen in de groep om je heen. En dat werkt. En daarin zien we juist ook, dat 

sluit ook aan bij de theorie, dan laat je ook voorbeelden zien van hoe het werkt in de echte wereld.” 

(RB2) 

 

Een voorbeeld van een theorie die veel wordt toegepast door reclamebureaus is het gebruiken van 

een voor de doelgroep aantrekkelijke persoon om de boodschap over te brengen. De casting van 

acteurs voor tv-spotjes een belangrijke keuze die kan bijdragen aan de effectiviteit van het spotje. De 

keuze voor een bepaalde acteur wordt meestal gemaakt op basis van een gevoel dat het bureau bij 

de persoon heeft. Ze kijken dan bijvoorbeeld of de persoon een sympathieke uitstraling heeft en past 

bij de boodschap die wordt overgebracht. Door de ondervraagde medewerkers van de 

reclamebureaus wordt het effect, dat een goede casting kan hebben op de effectiviteit van een 

spotje, niet specifiek benoemd. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Dat geldt over het algemeen, in dit geval zeg je je wil niet het meest stoere jongetje hebben, die zou 

in dit geval de rol n iet kunnen spelen. Je wil iemand waar iedereen zich in kan verplaatsen. Je zou nog 

kunnen zeggen dat die iets te sullig is uitgevallen. Achteraf gezien. Dat moet ook weer niet het geval 

zijn. Het moet niet de sukkel zijn die altijd rijdt, want hij drinkt toch niet, dus laten we hem maar 

meenemen. Het is niet helemaal geloofwaardig dat deze jongen met drie mooie meiden naar huis 

gaat. Hij had wel iets vlotter mogen zijn. Maar dat zijn details die vaak pas in de uitvoering, in de 

productiemeeting wordt dat besproken.” (RB2) 

 

Medewerker reclamebureau 

“Herkenbaarheid is eigenlijk het belangrijkste. Dat niemand denkt dit gaat niet over mij. Iedereen 

moet zich juist aangesproken voelen. Het is juist een heel middelmatig jongetje, hij is niet heel 

verlegen en hij niet heel stoer. Het stoerste jongetje dat maar niet gezien wordt, dat zou nog steeds 

wel passen, maar daar zou de doelgroep zich misschien niet in herkennen.” (RB1) 
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De daadwerkelijke productie van de materialen die door het bureau zijn bedacht gebeurd vaak door 

externe bedrijven. Het maken van een tv-spotje wordt bijvoorbeeld gedaan door een 

productiebureau, onder leiding van een regisseur. Soms wordt er een pr-bureau ingezet en ook het 

drukken van de materialen gebeurd meestal extern. Dit betekent dat het bureau haar ideeën heel 

helder zal moeten communiceren naar de uitvoerders, om precies het gewenste resultaat te krijgen. 

Dit kan voor de effectiviteit van de campagne van belang zijn, omdat soms de details juist bijdragen 

aan de persuasieve werking van een campagne. 

 

De wetenschap aan het woord 

 

Opvallend is dat de ondervraagde wetenschappelijk deskundige allen refereren aan een gebeurtenis 

in de geschiedenis van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) die erg belangrijk is geweest voor hoe het 

proces van de totstandkoming van campagnes zich heeft ontwikkeld. Deze gebeurtenis is het 

vernietigende rapport van de rekenkamer in 1988 dat de hoge kosten en geringe meetbaarheid en 

effectiviteit van overheidscampagnes aan de kaak stelt. Dit rapport was een grote klap voor de 

mensen die zich op dat moment bij de verschillende ministeries bezig hielden met het maken van 

campagnes. Zij kregen zoveel kritiek over zich heen dat dit heeft geleid tot een verschuiving van hun 

aandacht van campagnes naar andere werkzaamheden op de communicatieafdeling van een 

ministerie. Vanaf dat moment werden er bijna alleen nog campagnes gemaakt die gericht waren op 

voorlichting, zodat aantoonbaar zou zijn dat de campagnes voldeden aan hun doelstellingen. Deze 

gebeurtenis heeft er toe geleid dat de ontwikkeling van inhoudelijke kennis over strategisch 

communiceren op een laag pitje kwam te staan en deze achterstand is men nu nog steeds aan het 

inhalen. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Dus inzichten, dat is nu nog, ook omdat men zo geschrokken was van die kritiek en dacht van ja we 

moeten onze handen maar niet meer branden aan veranderingen, dan doen we wel iets anders. Plus 

ook het feit dat in die hele wereld van die marketingcommunicatie en overheidscommunicatie, beide, 

uitermate onwetenschappelijk is als je kijkt naar de populatie van de mensen, bijna 

antiwetenschappelijk. Dat begint nu t veranderen, daar beginnen nu mensen, met name ook bij 

overheidscommunicatie te zeggen, dat is interessant en daar moeten we iets mee. Maar dat is een 

hele tijd, trok dat mensen aan die het leuk vonden om leuke dingen te doen. Het maken van folders en 

hard meedenken over campagnes, maar iedereen dacht dat creativiteit werkte, dat is het hè. Maar 
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dat valt dus heel erg tegen, als je tenminste niet de juiste psychologische mechanisme aanspreekt.” 

(WD1) 

 

Naast dit punt wordt ook als reden van de geringe wetenschappelijke insteek van campagnes 

genoemd dat veel mensen die in het communicatievak werken weinig wetenschappelijk onderlegd 

en geïnteresseerd zijn. Er wordt veelal uitgegaan van creativiteit en weinig aandacht besteed aan de 

achterliggende inzichten. Volgens een van de ondervraagde deskundige op dit gebied leidt de geringe 

interesse van communicatiemensen, in de wetenschap er toe dat het vakgebied zich niet snel 

ontwikkelt en dat er weinig vernieuwing plaatsvindt op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Dat is ook zo. Maar er is een enorm probleem met het vak communicatie, ten eerste is het een vak 

waarvan iedereen denkt dat ie precies weet hoe het in elkaar zit, ten tweede is het eigenlijk 

onduidelijk wat het vak precies inhoudt voor heel veel mensen, ten derde is er binnen de 

communicatie zelf bijzonder weinig interesse in de wetenschap. Wat met zich meebrengt dat er 

eigenlijk ook helmaal geen innovatie is in het fundamentele denken over het vak.” (WD3) 

 

De ondervraagde deskundigen zien wel een positieve trend ontstaan in het communicatievak van 

een toenemende interesse voor het wetenschappelijk onderbouwen van communicatie strategieën. 

Ook in communicatie opleidingen wordt steeds maar aandacht besteed aan de link tussen theorie en 

praktijk. Dit wordt gezien als een goede ontwikkeling omdat communicatie een weinig ingrijpend 

middel is vergeleken met andere maatregelen als boetes en accijnzen. Daarnaast zijn de kosten voor 

een campagne vaak veel lager dan de kosten voor het opzetten, uitvoeren en controleren van een 

andere maatregel.  

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Dat geldt nog niet voor iedereen natuurlijk. Maar langzamerhand wordt de massa zo groot van 

mensen die er wel iets mee doen dat er wel een verandering zichtbaar is. Dat is voor de 

overheidscommunicatie denk ik heel gelukkig, en ook voor de overheid, want anders laat je gewoon 

een middel schieten om toch je beleid uit te dragen te ondersteunen zodat je allerlei maatschappelijke 

doelen zoals maatschappelijk welzijn en gezondheid, dat je die niet benut. Terwijl communicatie 

natuurlijk relatief nog altijd een goedkoop middel is. Allerlei beleidsmaatregelen zijn meestal veel 

duurder, handhaving dat is bijvoorbeeld heel duur, dan moet je weer apparaat opstellen van mensen 

die handhaven, inspecteurs en politieagenten die boetes uitschrijven. Dat lijkt dan of de overheid daar 
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flink op binnen loopt maar daar staat natuurlijk veel meer tegenover aan kosten die je moet maken. 

En het is ook niet, overheidscommunicatie is niet onsympathiek, niemand zegt daarvan ‘wat vreselijk 

dat dit gebeurd’, het is een vrij harmless middel. Dus ik denk dat het heel gelukkig is.” (WD1) 

 

De ondervraagde deskundigen op het gebied van strategische communicatie en gedragsbeïnvloeding 

hebben verschillende ideeën over op welke manier wetenschappelijke inzichten op dit moment 

gebruikt worden en hoe het gebruik van wetenschappelijke inzichten het effect van 

overheidscampagnes op gedrag zou kunnen vergroten. 

Een belangrijke succesfactor die wordt beschreven door een van de ondervaagde wetenschappelijk 

deskundigen is het belang van het inspelen op bepaalde psychologische mechanismen. 

Overheidscampagnes hebben op dit moment niet altijd het gewenste effect op mensen omdat ze 

vaak inspelen op de verkeerde psychologische principes. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat 

mensen wanneer ze een spotje zien vaak onbewust aannemen dat de getoonde beelden laten zien 

wat normaal is. Als dus het ongewenste gedrag wordt getoond in een spotje, dan kan dit er toe 

leiden dat mensen gaan denken dat dit normaal is en dat iedereen zich zo gedraagt. Ze zullen 

daardoor minder snel geneigd zijn om iets aan hun gedrag te veranderen. Maar dit mechanisme kan 

natuurlijk ook andersom ingezet worden. Wanneer een voorbeeld wordt getoond van het gewenste 

gedrag, dan gaat men dat als de norm zien. Mensen krijgen dan het beeld dat het normaal is om je zo 

te gedragen en dat anderen het ook doen. Omdat mensen niet graag een buitenstaander willen zijn, 

zijn ze dan eerder geneigd om het gewenste gedrag te vertonen. Wanneer dit mechanisme eenmaal 

in werking is gezet kan het blijven doorwerken omdat mensen om zich heen dan ook steeds meer 

voorbeelden zien van mensen die het gewenste gedrag vertonen. De norm wordt dan steeds 

opnieuw bevestigd. Dit principe is een belangrijk inzicht dat nog veel meer zou kunnen worden 

toegepast bij overheidscampagnes. Op dit moment zijn er een aantal campagnes, zoals de Bob-

campagne, die dit al doen. Maar er zijn ook campagnes waarbij dit inzicht helemaal niet is 

meegenomen. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Een van de succesfactoren is, natuurlijk de belangrijkste, is dat het gebaseerd is op bepaalde 

psychologische principes. Het psychologische principe is, de meeste mensen vinden het wel redelijk 

normaal dat je niet gaat drinken als je gaat rijden, alleen zit je dan natuurlijk met allerlei gedrag, 

mensen willen dat dan niet als ze gaan rijden, maar dan laten ze zich toch meeslepen, dat is gezellig 

en dan denk je nou ja een pilsje, twee pilsjes, drie pilsjes, of je sociale omgeving zegt doe niet zo 

kinderachtig, je kan er best eentje… en dan ga je dus overstag. Terwijl je als je mensen in zo’n 
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campagne het goede voorbeeld steeds laat zien, en dat het ook makkelijk is om van te voren af te 

spreken van jongens ik ben vandaag de BOB, en dat andere daar ook voordeel van hebben, want die 

weten dat zeker dat ze rustig kunnen drinken terwijl de andere alcoholvrij naar huis rijdt.” (WD1) 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Je moet wel zorgen dat de juiste dingen gebeuren. Dus als je bijvoorbeeld laat zien, ‘we moeten niet 

te veel drinken’, of, ‘we maken er met zijn allen een puinhoop van’, of, ‘er wordt weer heel veel 

vernietigd met oud en nieuw’, heel Nederland werd bedolven onder krantjes waar dat in stond. Als je 

dan kijkt naar sociaal psychologische inzichten, daar is een heel groot onderzoek naar gedaan, dan 

blijkt dat heel veel mensen meestal wel het goede doen, maar dat gedrag is uitermate besmettelijk, 

dus dan communiceer je eigenlijk het verkeerde, dan communiceer je dat dat het normale gedrag is. 

Omdat gedrag besmettelijk is heb je ook altijd kans, dat zal niet voor iedereen gelden, voor een groep 

die kwaadwillend is, ik zal ook maar even een bus in elkaar trappen of een prullenbak in de fik steken, 

wat maakt het ook uit, iedereen doet het toch, het hoort ook een beetje bij oudejaarsavond. Dat is 

uitermate onverstandig en dat geldt voor heel veel campagnes.” (WD1) 

 

Een ander belangrijk inzicht is dat het beter werkt om de boodschap op via veel verschillende 

kanalen bij de doelgroep aan te laten komen. Het gebruiken van een gadget, zoals nu bij Bob en 

Goochem  is gedaan, kan de werking van de campagne versterken omdat het naast een goede 

reminder, ook een welkome afwisseling is. Wanneer mensen steeds hetzelfde spotje zien op tv kan 

dit op een gegeven moment irritatie gaan oproepen. Door de boodschap te spreiden in verschillende 

materialen wordt deze irritatiegrens minder snel bereikt en wordt de aandacht beter vastgehouden. 

Het gebruik van verschillende middelen kan ervoor zorgen dat ze elkaar aanvullen en versterken.  

 

Over het gebruik van zogenaamde ‘fear appaels’ bestaat internationaal een discussie. Er zijn landen 

die nog veel gebruik maken van het tonen van angstaanjagende beelden in overheidscampagnes 

tegen bijvoorbeeld roken of alcoholmisbruik. In Nederland overheerst de mening dat dit geen 

effectieve methode is. De wetenschappelijk deskundigen die hierover zijn ondervraagd zijn het hier 

grotendeels mee eens. Wanneer echt afschrikwekkende beelden worden getoond dan leidt dit ertoe 

dat mensen zich van de boodschap afwenden. Ze steken als het ware de kop in het zand. Toch kan 

een negatieve boodschap in sommige gevallen wel effectief zijn. In bepaalde contexten kan een licht 

negatieve boodschap, die dus geen angst aanjaagt, effectiever zijn dan een positieve boodschap.  

 

Wetenschappelijk deskundige: 



87 

 

“Ja, dat is voor iedereen anders.  Want het is niet voor niks zo, je hebt theorieën die zeggen over een 

bepaalde drempel van angst dan keren mensen zich af. Ik denk dat dat waar is. Maar het punt is, 

wanneer is die drempel bereikt. Dat is zo context afhankelijk. Dat kun je haast niet in een experiment 

vatten. Dat moet je dan kwalitatief doen. En dan zie je ook dat sommige mensen daar anders op 

reageren.” (WD2) 

 

Er wordt op dit moment bijna geen gebruik meer gemaakt van ‘Fear appaels ‘ door de overheid. De 

deskundigen zien dit als een positieve ontwikkeling. Maar ook op dit punt kan de overheid zich nog 

verbeteren. Er zijn nog steeds campagnes die wel gebruik maken van angstaanjagende uitingen om 

een boodschap over te brengen. De teksten als ‘Roken is dodelijk’ op sigarettenpakjes zijn hier een 

voorbeeld van. 

 

Om een effectieve campagne te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat alle betrokken partijen in 

het proces bewust bezig zijn met het vertalen van doelstellingen naar concrete uitingen die bijdragen 

aan het bereiken van deze doelstellingen. Hiervoor is kennis van beïnvloedend communiceren en de 

psychologische mechanismen die hier aan ten grondslag liggen erg belangrijk. Niet alleen het 

ministerie of de campagnemanager moet zich hiervoor inzetten, maar ook voor het reclamebureau 

ligt hier een belangrijke rol. Uiteindelijk komt het in de theorie vaak voor een groot deel aan op de 

uitvoering van details, zoals de teksten, de casting en de ontwikkeling van eventuele gadgets. Een 

van de deskundigen geeft aan dat reclamebureaus vaak bij de uitvoering vooral letten op het 

creatieve gedeelte, maar minder op de strategie die achter deze belangrijke keuzes ligt. 

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Dat spotje over huiselijk geweld? Ik denk dat dat zo’n creatief idee geweest is, dat je het eerst in 

beeld brengt, en dat je op een gegeven moment laat zien ‘nu is het genoeg’, het is bijna een soort 

verbeelding van ‘laat het niet verder komen’. Op zich is dat natuurlijk een prachtige gedachte, alleen 

is dat niet de manier, als je kijkt naar de verwerking van informatieprocessen, het gebruik maken van 

psychologische mechanismen. Maar creatieve ideeën zijn wel vaak goed gevonden, dat zijn allemaal 

kunstenaars die dat bedenken die kunnen dat allemaal. Maar minimaal moet je zeggen dit is het 

kader, dit is de strategie, en daarbinnen mag je je creativiteit laten gaan, maar niet zomaar.” (WD1) 

 

Naast deze punten die kunnen bijdragen aan het effect van een campagne is uit een gesprek met een 

van de deskundige op communicatiegebied ook nog een heel ander inzicht naar voren gekomen. 

Namelijk het inzicht dat het effect van een campagne kan worden versterkt als het zorgt voor een 



88 

 

dialoog. Een massamediale campagne is hier erg geschikt voor. Als mensen door het zien van een 

campagne er met elkaar over gaan praten, kan dit volgens de deskundige leiden tot een groter effect 

op gedrag, dan wanneer iemand alleen de uitingen van de campagne waarneemt en er verder niks 

mee doet.  

 

Wetenschappelijk deskundige: 

“Ja, mensen gaan dan echt niet opeens massaal aangifte doen, maar het kan wel zijn, dat net bij 

sommige mensen, dat daardoor primes komen, door er eens met de buurvrouw over te praten. Dan 

komen die gesprekken los. Dus je legt voorwaarden, je legt condities neer voor een eventuele 

verandering, maar een directe verandering dat zie ik niet zo snel gebeuren.” (WD2) 

 

Een voorbeeld van een campagne die gebruik maakt van de dialoog is de campagne ‘Huiselijk 

geweld’. Een onderdeel van deze campagne was een website met daarop een forum waar mensen 

met elkaar konden chatten. Dit forum is erg succesvol gebleken, slachtoffers en zelfs ook daders gaan 

er met elkaar in gesprek en hebben zich hierdoor ook op andere netwerksites georganiseerd. 

De Bob campagne is een ander voorbeeld van een campagne die zorgt voor een dialoog tussen 

mensen. Een groep moet het er onderling over hebben wie de Bob is. Daarnaast heeft het mensen 

een leuke en toegankelijke manier gegeven om het ter sprake te brengen en om uit te spreken dat jij 

vandaag degene bent die niet drinkt. 

 

Medewerker reclamebureau: 

“Ja, het is eigenlijk een statement waar je zelf in moet geloven, die je zelf moet ondertekenen, maar 

ook richting je vrienden. Die kunnen dat ook gebruiken om jou op een vriendelijke manier te 

corrigeren. Dat is makkelijker zinnetje, ook voor jezelf.” (RB2) 

 

Het creëren van een dialoog binnen een sociale omgeving is ook een belangrijk kenmerk van de 

‘sociale netwerkbenadering’. Deze methode gaat niet uit van een massamediale campagne om 

gedrag te beïnvloeden maar richt zich op kleinere sociale netwerken. Hoewel dit onderzoek zich richt 

op campagnes gericht op het algemeen publiek, kwam deze methode toch ook naar voren in de 

gesprekken met verschillende respondenten.  Bij de sociale netwerkbenadering worden binnen een 

sociale groep, zoals een bepaalde buurt in een stad, een aantal mensen uitgezocht die veel invloed 

en aanzien hebben binnen de groep. Deze mensen gaan dan de boodschap doorvertellen binnen hun 

netwerk. Dit is een zeer effectieve methode gebleken omdat mensen veel sneller iets aannemen van 

iemand die hen vertrouwd is en waar ze zich mee identificeren, dan van bijvoorbeeld een tv-spotje. 
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Op dit moment worden relevante wetenschappelijke inzichten nog niet structureel toegepast in het 

proces van de totstandkoming van overheidscampagnes. Op dit gebied valt nog veel winst te behalen 

volgens de ondervraagde deskundigen. Zij geven aan dat zij dit in de toekomst wel zien veranderen 

omdat er steeds meer interesse ontstaat voor een wetenschappelijke onderbouwing van campagnes. 

Daarnaast wordt in communicatieopleidingen steeds meer aandacht besteed aan de deze link tussen 

wetenschap en praktijk. Naar verwachting zal, met een nieuwe generatie communicatieprofessionals 

aan het roer, de wetenschap steeds meer worden toegepast in de communicatiepraktijk. 
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H8 Beantwoording deelvragen 

 

- Wat zijn de belangrijkste theorieën uit de sociale wetenschap over gedragsbeïnvloeding door 

middel van massacommunicatie? 

 

- In welke vorm en in welke mate worden deze theorieën gebruikt bij de totstandkoming van 

Postbus 51 campagnes? 

 

In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën 

over gedragsbeïnvloeding door massacommunicatie. In het schema hieronder zijn de theorieën die 

het meest terug werden gezien in de campagnes of die vaak door de ondervraagde deskundigen 

werden genoemd kort beschreven.  Daarnaast is kort beschreven wat is teruggezien van het gebruik 

van deze theorieën bij de totstandkoming van campagnes. 

Interventie Gebruik 

Fear Appaels; de boodschap 

overbrengen door het tonen van 

angstaanjagende beelden of 

geluiden. 

De ondervraagden zijn zich bewust van de discussie over de 

effectiviteit van het toepassen van fear appaels. Dit is een bekende 

discussie binnen de reclamebranche. In de onderzochte 

campagnes worden geen fear appaels ingezet, maar er lopen op dit 

moment andere campagnes waarbij dit wel het geval is. Op dit 

moment houdt men zich vooral aan de opvatting dat fear appaels 

niet effectief zijn, maar is men weinig op zoek naar de 

nuanceringen in deze opvatting en de grens tussen een licht-

negatieve insteek en een fear appael.  

Inspelen op zelfregulatie; 

aanspreekvorm ‘Jij’, spiegel 

voorhouden. 

In de onderzochte campagnes wordt vaak het individu 

aangesproken. Vaak wordt in vragende vorm de jij-persoon 

aangesproken. Bijvoorbeeld in de vraag; ‘Wat zou jij doen?’, of 

‘Bob jij of Bob ik?’. Dit principe wordt in Bob effectief toegepast 

omdat het een onderdeel is van een groter geheel waar deze zin in 

past. In andere campagnes wordt soms het ongewenste gedrag 

getoond, waarna in vragende vorm het individu wordt 
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aangesproken. Op deze manier wordt juist bevestigd dat het 

ongewenste gedrag de norm is. 

Inspelen op heuristieken; 

vuistregels, because-heuristic, 

schaarste. 

Het inspelen op heuristieken is iets dat nog weinig wordt 

teruggezien in Postbus 51 campagnes. Dit zien we voornamelijk 

terug in commerciële campagnes, in bijvoorbeeld een slogan als 

‘op=op’.  Men heeft de mogelijkheden voor de  toepassing hiervan 

voor een overheidscampagne nog niet onderzocht. 

Timing/Locatie; het overbrengen 

van de boodschap op een relevante 

plaats of tijdstip of een moment 

wanneer de doelgroep openstaat 

voor verandering. 

De overheid maakt gebruik van dit principe, maar doet dit op dit 

moment alleen uitgaande van voor de hand liggende, algemeen 

bekende basisregels. Een boodschap over verkeer wordt 

bijvoorbeeld langs de autosnelweg getoond en een spotje voor 

kinderen op een kinderzender. Wanneer dit middel verder 

onderzocht zou worden zou het kunnen bijdragen aan de 

effectiviteit van campagnes. Het principe dat mensen bij een 

belangrijke gebeurtenis/verandering in hun leven ook 

gemakkelijker hun gedrag veranderen wordt nu nog niet gebruikt. 

Priming; door middel van taal en 

beelden een associatie met 

bepaalde emotie oproepen. 

Priming wordt op dit moment niet bewust gebruikt bij de 

totstandkoming van campagnes. Men probeert de boodschap wel 

in actieve bewoordingen te formuleren, voornamelijk omdat deze 

methode is doorgesijpeld vanuit de commerciële reclame. Er wordt 

niet bewust omgegaan met de mogelijkheden van taal bij de 

totstandkoming van een campagne. Op dit moment worden er 

soms zelfs nog (onbewust) primes ingezet die een 

tegenovergesteld effect kunnen hebben. 

Commitment en consistentie; 

bijvoorbeeld iemand openlijk een 

standpunt laten uitspreken of het 

laten ondertekenen van een 

afspraak.  

Dit principe komt duidelijk terug in de Bob-campagnes. Omdat een 

persoon uitspreekt dat hij de Bob is, is hij geneigd zich hier aan te 

houden. Bob is bij uitstek een onderwerp waarbij dit principe erg 

toepasbaar is. In andere campagnes zien we dit nauwelijks terug. 

De mogelijkheden, voor het gebruik hiervan bij andere 

onderwerpen, worden nog weinig belicht. Terwijl in onderzoeken 

ook goede resultaten zichtbaar zijn van het gebruik van dit middel 
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bij andere thema’s. 

Wederkerigheid;  inspelen op 

gevoel dat een vriendelijk gebaar 

passend moet worden beantwoord. 

Dit principe zien we niet vaak terug in overheidscampagnes. De 

gadgets zoals Goochem het gordeldier en de Bob-sleutelhanger 

kunnen wel worden gezien als een toepassing van dit principe. Als 

mensen iets krijgen, zoals een klein cadeautje, zijn ze geneigd om 

dit gebaar positief te beantwoorden.  Er moet dan wel een directe 

link zijn tussen het verbeteren van het gedrag en het krijgen van 

het cadeautje. 

Sociale validatie; gewenste norm 

presenteren, positief 

voorbeeldgedrag. 

Dit is een erg belangrijke thema dat vaak naar voren komt in de 

gesprekken met deskundigen. Uit onderzoeken blijkt dat mensen 

het vaak zullen zien als een bevestiging als ongewenst gedrag 

wordt getoond. (‘Iedereen doet het, dus dan zal het wel normaal 

zijn’) Dit is een principe dat het erg belangrijk kan zijn voor 

overheidscampagnes. Dit middel is inmiddels doorgedrongen bij 

veel campagnemakers en wordt ook steeds vaker bewust 

toegepast. Maar er zijn nog veel voorbeelden van 

overheidscampagnes waarbij dit niet het geval is en waarbij dit 

eerder bijdraagt aan een toename van het ongewenste gedrag dan 

aan een toename van het gewenste gedrag. Het is dus van groot 

belang dat men de mogelijkheden voor de toepassing van dit 

principe in campagnes verder gaat ontwikkelen. 

Aantrekkelijkheid; de boodschap 

laten overbrengen door een voor de 

doelgroep aantrekkelijk persoon. 

De personen die de boodschap overbrengen in een tv- of 

radiospotje worden meestal uitgekozen door castingbureaus die 

worden ingezet door het reclamebureau. Hier oefenen het 

ministerie en de campagnemanager dus weinig invloed op uit. 

Over het algemeen wordt vanuit ervaringskennis of een 

‘buikgevoel’ gekozen voor een persoon waarvan men denkt dat 

deze de doelgroep zal aanspreken. Deze keuze is vaak weinig 

onderbouwd, maar kan een belangrijke rol spelen in de effectiviteit 

van een campagne. 

Autoriteit/Deskundigheid; de Dit principe komt grotendeels overeen met het principe van 
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boodschap laten overbrengen door 

een persoon die autoriteit of 

deskundigheid uitstraalt. 

Bijvoorbeeld een persoon in 

doktersjas. 

‘Aantrekkelijkheid’. Alleen gaat het bij dit principe bijna altijd om 

iemand die aanzien heeft bij de doelgroep en waarvan het oordeel 

als betrouwbaar wordt gezien.  De overheid maakt vaker gebruik 

van personen die op één lijn staan met de doelgroep. Er wordt op 

dit moment weinig gebruik gemaakt van bijvoorbeeld artsen of 

deskundigen om een boodschap over te brengen. Ook bij dit 

principe geldt dat het grotendeels afhankelijk is van de casting en 

dat de overheid op dat onderdeel van het proces vaak weinig 

invloed uitoefent.  

Sociale semiotiek (toepasbaar bij 

spotjes en afbeeldingen); 

- Representationele 

metafunctie (classificatie, 

symboliek, tekst) 

- Interpersoonlijke 

metafunctie (relatie tussen 

personen/objecten, 

perspectief) 

- Compositionele metafunctie 

(information value, salience, 

framing) 

De principes die horen bij de sociale semiotiek worden niet bewust 

toegepast bij de totstandkoming van Postbus 51 campagnes. Veel 

punten die de semiotiek omschrijft zijn verworden tot 

ervaringskennis, algemene kennis, die dagelijks wordt toegepast 

door de makers van de materialen. 

Reminders; het creëren van een 

herinnering aan de boodschap op 

een voor de boodschap relevante 

plaats of tijdstip. Bijvoorbeeld door 

middel van een gadget. 

Het gebruik van reminders zien we voornamelijk terug bij 

verkeerscampagnes. Dit is een principe dat in deze campagnes 

bewust is toegepast en ook effectief lijkt te zijn. Andere ministeries 

maken hier nog relatief weinig gebruik van als onderdeel van hun 

campagnes. 

Sociale Netwerkbenadering; de 

boodschap laten overbrengen door 

een belangrijk persoon binnen een 

groep, het creëren van een dialoog. 

De sociale netwerkbenadering is een benadering die niet 

massamediaal is maar die toch terug lijkt te komen in gesprekken 

met de respondenten. Het belangrijkste principe van deze 

methode is dat mensen onderling met elkaar in gesprek gaan over 

een onderwerp en dat de boodschap wordt verteld door iemand 

die binnen die groep hoort. Deze methode als geheel wordt nu niet 

bewust toegepast in Postbus 51 campagnes, maar onderdelen 
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- Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij het 

ontwerp van overheidscampagnes? 

 

Er is nu een overzicht ontstaan van de belangrijkste theorieën en het gebruik hiervan in de 

totstandkoming van Postbus 51 campagnes. Na dit overzicht is het interessant om te zien welke 

factoren van invloed zijn op de mate van het gebruik van deze inzichten.  

Tijdens de gesprekken met respondenten zijn een aantal punten naar voren gekomen die van invloed 

lijken te zijn op het verloop van het proces van de totstandkoming van een campagne. Een belangrijk 

punt is communicatie. Het lijkt erop dat sommige inzichten niet terug te zien zijn in de uiteindelijke 

campagne omdat deze niet in alle deelprocessen op een concrete manier worden doorvertaald in 

strategische keuzes. De communicatie die deze deelprocessen met elkaar verbindt is van essentieel 

belang voor het proces van de totstandkoming van een campagne. Dit hangt samen met een heldere 

taakverdeling tussen de verschillende onderdelen en goede samenwerking. 

Binnen de deelprocessen is gebleken dat het van erg groot belang is, voor de mate van gebruik van 

wetenschappelijke inzichten, welke persoon er op een bepaalde functie zit. Wanneer er iemand 

verantwoordelijk is die een sterke persoonlijke interesse heeft voor het wetenschappelijk 

onderbouwen van een strategie en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, kan dit leiden tot 

een sterke toename van het gebruik van inzichten. Hierbij is het van groot belang dat deze inzichten 

en keuzes expliciet worden gemaakt om door te kunnen geven aan de deelprocessen en om bewaard 

te kunnen worden voor volgende campagnes.  Naast de persoonlijke interesse van een medewerker 

kan een ook een verduidelijking van de taakverdeling ervoor zorgen dat een persoon zich meer gaat 

ervan zouden ook voor massamediale campagnes kunnen werken. 

De keuze voor een persoon die de boodschap overbrengt zien we 

terugkomen in het principe van  ‘Aantrekkelijkheid’ of ‘Autoriteit’.  

Het creëren van dialoog lijkt een krachtig middel te zijn om een 

thema ‘meer van de mensen zelf te maken’, een voorbeeld van 

een onbewuste toepassing hiervan zien we in de Bob-campagnes. 

Door het zinnetje ‘Bob jij of Bob ik’ wordt het voor mensen 

makkelijker om het ter sprake te brengen en wordt er een dialoog 

over het onderwerp gecreëerd.  
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richten op het onderzoeken van mogelijkheden uit de wetenschap op doelstellingen te behalen. Als 

men duidelijk weet bij wie de verantwoordelijkheid ligt, zal men zich hier ook aan gaan houden. 

Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan het gebruik van wetenschappelijke inzichten is de 

‘algemene kennis ‘  uit de reclamebranche die is overgenomen door medewerkers van de ministeries 

en campagnemanagement. Omdat sterk ‘gelooft’ in deze reclamedogma’s, wordt er soms minder 

gezocht naar een nuancering van deze inzichten en andere mogelijke wetenschappelijke 

alternatieven. Hieruit blijkt enerzijds dat men erg openstaat voor het gebruik van kennis uit het 

vakgebied, maar anderzijds blijkt ook dat deze bekende reclameregels weinig ruimte over laten voor 

het onderzoeken van de mogelijkheden voor een specifiek geval in een specifieke context. Deze 

algemene regels worden ook algemeen toegepast. 

Een laatste factor die bijdraagt aan het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij de 

totstandkoming van campagnes is de plaats die deze inzichten krijgen in het proces. In sommige 

gevallen komt naar voren dat bij succesvolle campagnes soms pas achteraf wordt gekeken wat de 

reden voor het succes is en dat dan deze inzichten worden teruggezien. Dit kan natuurlijk voor 

toekomstige campagnes een goede basis vormen, maar dan moet deze kennis wel worden 

geëxpliciteerd en worden geraadpleegd bij de totstandkoming van een volgende campagne. 

Daarnaast blijkt dat reclamebureaus vaak eerst uit gaan van creativiteit om tot een concept te komen 

en later pas hun strategie schrijven waarin dit concept wordt onderbouwd. Voor het effectief gebruik 

van inzichten uit de wetenschap zouden de mogelijkheden hiervan veel eerder moeten worden 

onderzocht en gedurende alle fasen van het proces moeten worden doorvertaald naar een 

uiteindelijk concept. 
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H9 Conclusie 

 

Op welke manier en in welke mate worden theorieën over gedragsbeïnvloeding door 

massacommunicatie op dit moment gebruikt bij de totstandkoming van Postbus 51 campagnes? 

 

De totstandkoming van een Postbus 51 campagne is een proces waar verschillende partijen en 

factoren invloed op uitoefenen. Dit maakt het tot een proces waarbij een goede samenwerking, 

afstemming en begeleiding cruciaal zijn. In figuur 2 staan de deelprocessen van de totstandkoming 

van een Postbus 51 campagne schematisch weergegeven. In dit schema wordt zichtbaar hoeveel 

verschillende partijen bij het ontwikkeling van de campagne betrokken zijn en daarmee invloed 

uitoefenen op de werking ervan. 

 

De laatste jaren is er veel veranderd in het proces van de totstandkoming van campagnes. De 

belangrijkste ontwikkeling is de oprichting van de afdeling Campagnemanagement in 2003. Deze 

afdeling werd opgericht om het maken van campagnes te professionaliseren en eenduidiger te 

maken. Voorheen maakte elk ministerie haar eigen campagnes wat leidde tot veel verschillen in 

aanpak en weinig zicht op kosten en effectiviteit. Door deze ontwikkeling veranderde de taken en 

verantwoordelijkheden van de communicatieadviseurs bij de ministeries. Een deel van hun 

verantwoordelijkheden met betrekking tot campagnes kwam bij de afdeling Campagnemanagement 

te liggen. De afdeling Campagnemanagement is verantwoordelijk voor het begeleiden van alle fasen 

in het proces en onderhoudt contact met alle verschillende partijen.   

Op moment dit lijkt het niet altijd duidelijk te zijn wie er verantwoordelijk is voor de inhoud en 

strategie van de campagne. Sommige ministeries geven slechts een beknopte briefing over de 

aanleiding van een campagne waar andere ministerie hun strategie en doelstellingen uitgebreid 

uiteenzetten in een communicatieplan. Maar juist bij het maken van de strategische keuzes ligt een 

goede mogelijkheid voor de toepassing van wetenschappelijke inzichten over gedragsbeïnvloeding. 

De taakverdeling tussen de communicatiemedewerker van het ministerie en de campagnemanager 

zijn op dit moment te onduidelijk. Omdat het niet voor alle betrokkenen duidelijk is bij wie de 

verantwoordelijkheid voor welk deel van de strategie ligt leidt dit er in sommige gevallen toe dat de 

strategie weinig wordt onderbouwd.  

 

Op dit moment is het daarnaast afhankelijk van de persoon die verantwoordelijk is voor een 

campagne binnen een ministerie in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke 

inzichten. Dit kan te maken hebben met een persoonlijke interesse in de theorie achter gedrag, 
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gedragsbeïnvloeding en communicatie, met ervaring of met de opleidingsachtergrond van de 

medewerker. Maar ook de geschiedenis van het betreffende ministerie op het gebied van campagnes 

speelt een belangrijke rol. Sommige ministeries hebben een lange traditie op het gebied van 

campagnes voeren en hebben hun kennis op dit gebied dan ook door de jaren heen ontwikkeld. Het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat is hier een voorbeeld van. De thema’s van dit ministerie lenen 

zich vaak om communicatie voor in te zetten als beleidsinstrument. Door het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat wordt regelmatig gekeken naar relevante wetenschappelijke inzichten bij het 

formuleren van een communicatieplan. Maar het gebruik van deze inzichten gebeurd nog lang niet 

door alle ministeries structureel.   

 

De campagnemanagers kunnen ook een belangrijke rol vervullen in het wetenschappelijk 

onderbouwen van een strategische communicatieplan voor een campagne. Zij vertalen de 

doelstellingen zoals deze beschreven zijn in het communicatieplan van het ministerie naar een 

briefing voor het reclamebureau. Het is belangrijk dat in deze fase de inzichten die in het plan zijn 

geformuleerd worden uitgewerkt in concrete communicatie-uitingen. Ook bij campagnemanagement 

is het, op dit moment, voornamelijk aan de medewerker zelf of hij of zij zich wil verdiepen in de 

wetenschap achter de communicatiepraktijk. Er zijn wel inzichten terug te zien in de campagnes, 

maar dit zijn dan vooral bekende ‘reclame-regels’ die ondertussen tot algemene kennis verworden 

zijn. Er wordt nog weinig tijd besteed aan het onderzoeken de mogelijkheden voor de toepassing van 

andere inzichten.  

Zowel de campagnemanagers als de ministeries vergaren vooral kennis over het vakgebied door zelf 

vakbladen te lezen en op marketing&communicatie websites te surfen. Daarnaast worden er 

kennissessies georganiseerd waarbij verschillende actuele thema’s worden besproken en 

wetenschappers uit het vakgebied worden uitgenodigd.   

 

Het reclamebureau vertaalt de briefing van campagnemanagement naar een creatief concept. Hierbij 

wordt vooral gebruik gemaakt van ervaringskennis en creativiteit. De bureaus zijn vaak niet bewust 

bezig met het toepassen van wetenschappelijke inzichten, maar door ervaring, opleiding en kennis 

van het vakgebied worden onbewust wel inzichten door hen gebruikt. Het creatieve proces wordt 

door hen gezien als iets dat vrij gelaten moet worden om tot goede, vernieuwende ideeën te kunnen 

komen. Deze ideeën zijn vaak goed uitgevoerd, maar waarom bepaalde materialen zullen bijdragen 

aan het behalen van de campagnedoelstellingen is vaak niet wetenschappelijk onderbouwd. In deze 

fase van het proces kan de campagnemanager nog een grotere rol hebben in het toezien op een 

duidelijke vertaling van de strategische doelstellingen naar materialen.  
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Twee belangrijke steekwoorden in het proces van de totstandkoming van een Postbus 51 campagne 

zijn taakverdeling en communicatie. Omdat het proces uit veel deelprocessen bestaan zijn deze twee 

elementen van cruciaal belang. Bij zowel de ministeries als bij de campagnemanagers bestaat 

duidelijk een interesse voor het meer wetenschappelijk onderbouwen van strategische keuzes over 

campagnes. Men geeft aan hier graag meer mee te willen doen. Door een heldere taakverdeling zou 

voor iedereen duidelijk worden bij wie de verantwoordelijkheid voor deze onderbouwing 

hoofdzakelijk ligt. Maar in alle fasen van het proces moeten deze inzichten worden meegenomen. 

Het gebruik van inzichten uit de wetenschap kan nog een meer structurele plaats krijgen in het 

proces. 

 Op dit moment wordt wel gebruik gemaakt van kennis uit de wetenschap. Maar deze kennis wordt 

vaak niet in alle fasen van het proces doorvertaald, waardoor belangrijke inzichten die kunnen 

bijdragen aan de effectiviteit van een campagne verloren gaan. Tijdens alle fasen moet in het oog 

worden gehouden hoe bepaalde keuzes kunnen bijdragen aan de werking van de campagne. Een 

goede communicatie tussen alle verschillende partijen is hiervoor van groot belang. Er wordt op dit 

moment goed samengewerkt, maar wanneer men meer systematisch met de inzichten zou werken 

zou men beter weten waar op te letten bij het formuleren van briefings en het beoordelen van 

plannen.  

 

Beleid bestaat natuurlijk altijd uit een combinatie van verschillende middelen die bijdragen aan het 

behalen van beleidsdoelstellingen. Campagnes kunnen hier zeker een aandeel in hebben. Wanneer 

het gebruik van wetenschappelijke inzichten bij de totstandkoming van Postbus 51 campagnes een 

meer structurele rol aan zou nemen kan dit de effectiviteit van campagnes ten goede kunnen  

komen.  
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Figuur 2 
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Bijlage 1 

 

Overzicht cases174  

 

Campagne ‘Fietsverlichting’  

De overheid voert al jaren campagne om te stimuleren dat mensen in het donker fietsen met 

fietsverlichting. In 2007 werd de campagne ‘Val op, fiets verlicht’ gevoerd. De campagne kreeg van 

alle campagnes die 2007 liepen de op twee na hoogste waardering, een 7,1. Naast de campagne 

vonden er extra politiecontroles plaats en werden er acties georganiseerd door verschillende 

partners die bij de campagne betrokken waren (politie, Regionale Organen Verkeersveiligheid, Bovag 

en de Fietsersbond). Het beleidsdoel van de campagne was het bevorderen van het gebruik van 

fietsverlichting om het aantal ongelukken door het niet voeren van fietsverlichting te verminderen.175 

                                                           
174

 Jaarevaluatie Postbus 51 campagnes 2007 
175

 Jaarverslag 2007 
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De campagne liep van 22 oktober t/m 18 november 2007. Het campagnebudget bedroeg ongeveer € 

440.000, -.176 

 

De doelgroep van de campagne ‘Fietsverlichting’ bestaat uit fietsers die wel eens in het donker 

fietsen. Het accent van de campagne lag op jongeren van 12 tot 25 jaar oud. Studenten en 

schoolgaande kinderen maken een belangrijk deel uit van de fietsende bevolking en fietsen relatief 

vaak in het donker. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fietsers van 18 jaar ouder en 13 tot 17 

jarige fietsers.  

 

De boodschap van de campagne ‘Fietsverlichting’ is: Voor je eigen veiligheid is het goed om 

fietsverlichting te voeren. De campagne heeft een tweeledige boodschap: 1) zorg dat je verlichting 

het doet voordat het donkere seizoen begint en 2) zet de verlichting aan in de schemer en bij 

duister.177 De tv-spot van het jaar ervoor werd in 2007 herhaald. De spot speelt op een humoristische 

manier in op het gevoel van pubers om ‘erbij te willen horen’ en niet genegeerd te willen worden. De 

boodschap ‘Val op’ is een verwijzing naar het opvallen in het sociale, dagelijkse leven. Het 

reclamebureau Roorda is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het spotje.178 Het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat wil voorkomen dat de doelgroep betuttelend, zoals wijzen met 

het vingertje, wordt benaderd. Het gaat om het positief aanspreken van de doelgroep. In de 

communicatie ligt het accent primair op het gewenste gedrag, niet op het normafwijkende gedrag. 

Dit niet alleen vanwege de positieve benadering, maar ook om ongewenste neveneffecten van de 

communicatie te voorkomen179.  

 

In de tabel hieronder is zichtbaar wat de media-inzet van de campagne is. Naast de Postbus 51-

kanalen zijn aanvullende media ingezet in tijdschriften, buitenreclame en internet. De 

bereiksgegevens zijn gebaseerd op de doelgroep 13+, met uitzondering van radio (10+).180 

 

                                                           
176

 Jaarverslag 2007 
177

 Jaarverslag 2007 
178

 Briefing vervolg campagne ‘daar kun je mee thuis komen’, ministerie van VWS. 
179

 Briefing vervolg campagne ‘daar kun je mee thuis komen’, ministerie van VWS. 
180

 Jaarverslag 2007 
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Naast de media inzet zoals vermeld in bovenstaande tabel zijn er op lokaal niveau posters verspreid 

door intermediairs. Ook zijn er op basis- en middelbare scholen activiteiten in het verlengde van de 

campagne verricht, vaak in samenwerking met gemeenten, politie en maatschappelijke organisaties 

als de Fietsersbond en VVN.  
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Communicatieve werking  

De overheid evalueert jaarlijks het effect van alle gevoerde campagnes. Uit de evaluatie van de 

campagne ‘Val op, fietsverlicht’ zijn de onderstaande resultaten naar voren gekomen. Er is wordt 

gekeken naar de waardering van de campagne, de herinnering van de campagne en effect op kennis, 

houding en gedrag van de doelgroep.  

 

Het bereik van de campagne bij volwassenen is boven de benchmark (hoogste punt 95%) en onder 

jongeren vergelijkbaar. Geholpen weet 73% van het algemeen publiek en een vergelijkbaar 

percentage van de jongeren zich de campagne te herinneren.181 Dit percentage ligt hoger dan bij 

andere overheidscampagnes. 

 

Het algemeen publiek beoordeelt de campagne met een 7,1; 13-17 jarigen geven gemiddeld een 7,2. 

Beide cijfers liggen boven de benchmark. De radiospot wordt ver bovengemiddeld beoordeeld 

                                                           
181 Jaarverslag, 2007 
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(volwassenen 8; jongeren 7,9).182 Volwassenen vinden de campagne in vergelijking met andere 

overheidscampagnes vooral grappig, informatief, duidelijk en aansprekend. 

 

De campagne boodschap is goed overgekomen. Zowel volwassenen als jongeren vinden (geholpen) 

dat de campagne vooral laat zien ‘dat het veilig is je licht aan te doen’ (volwassenen 88%, jongeren 

88%) en dat ‘je met fietsverlichting opvalt in het verkeer’ (volwassenen 87%, jongeren 93%). De 

boodschap dat de politie controleert ziet de meerderheid (volwassenen 73%, jongeren 80%) ook 

terug in de campagne, maar wat minder als de hier voorgenoemde boodschappen. 

 

Kennis 

Onder zowel volwassenen als jongeren weet vrijwel iedereen dat een rood achterlicht, een wit 

voorlicht en een reflector achterop verplicht zijn. Onder de volwassen fietsers is er na de campagne 

een stijging zichtbaar van het aantal mensen dat weet dat een reflector achterop verplicht is (van 

79% naar 95%). Dat reflectoren in de wielen en trappers ook verplicht zijn, blijkt minder bekend te 

zijn. Er is een stijging zichtbaar in het percentage volwassenen fietsers dat weet dat lampen die aan 

de fiets zijn bevestigd, zijn toegestaan (van 87% naar 97%). Ongeveer de helft van de groepen denkt 

ten onrechte dat lampen die aan kleding of tassen zijn bevestigd, zijn toegestaan. Ongeveer een 

derde van alle groepen denkt ten onrechte dat knipperende verlichting is toegestaan. De bekendheid 

met de hoogte van de bekeuring voor het fietsen zonder licht is tijdens de campagne toegenomen 

(volwassenen van 9% naar 30%, jongeren van 8% naar 34%). 

 

Houding  

De overgrote meerderheid vindt zowel voor als na de campagne een goede fietsverlichting belangrijk 

voor de veiligheid. Onder jongeren zien we een positieve trend. Sinds de campagne van 2003 was er 

altijd een behoorlijk verschil met volwassenen, dit verschil is nu vrijwel verdwenen. Ook vindt vrijwel 

iedereen het gevaarlijk om zonder verlichting in het donker te fietsen. Overigens zien jongeren 

minder het gevaar van fietsen zonder licht dan volwassenen (jongeren 82%, algemeen publiek 96%). 

Jongeren (19%) schatten de kans op een bekeuring voor fietsen zonder licht hoger in dan 
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volwassenen (9%, fietsende volwassenen 13%). De campagne heeft geen effect gehad op de 

subjectieve pakkans.  

 

Gedrag  

Na afloop van de campagne zegt 72% van de fietsende jongeren en 85% van de fietsende 

volwassenen altijd fietsverlichting aan te doen. Onder deze doegroepen heeft de campagne heeft 

geen meetbaar effect gehad op het gebruik van fietsverlichting. Wel lijkt er een stijging zichtbaar in 

het gebruik van fietsverlichting bij het algemeen publiek (van 83% naar 89%).  

Bijna iedereen heeft een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht. De vaste lamp die niet knippert 

wordt door alle groepen het meest gebruikt (77% tot 85%). Het los aan de fiets bevestigde licht 

wordt door jongeren meer gebruikt dan door volwassenen (jongeren 28%, volwassenen 16%).  

Onder de volwassen fietsers zien we een stijging in de aankoop van fietsverlichting (van 6% naar 

30%). Ook onder de jongere fietsers is er een toename (van 17% naar 28%). Bij jongeren zien we ook 

een toename in het percentage dat de fietsverlichting heeft laten repareren (van 34% naar 50%). Op 

deze gedragsaspecten lijkt de campagne een duidelijk positief effect te hebben gehad.  

In december 2007/januari 2008 zijn in opdracht van V&W waarnemingen verricht naar het feitelijk 

verlichtingsgebruik (bron: V&W-DVS, 2008). Bij die meting voerde 66% van de fietsers voor- én 

achterlicht. Ten opzichte van de vergelijkbare meting in het voorgaande jaar (62%) is sprake van een 

significante stijging.  

 

Website  

Op de website www.fietslichtaan.nl kon men het telefoonnummer van vrienden achterlaten, om 

hem te laten bellen door een fictieve agent. Deze agent geeft dan de tip om met fietsverlichting aan 

te fietsen in het donker, om zo een boete van 20 euro te besparen. Meer dan de helft van de 

doelgroepen is positief over de actie. Jongeren lijken de actie leuker te vinden dan volwassenen en 

geven ook vaker aan aan de actie mee te (willen) doen: van de jongeren is 72% positief over de actie 

en geeft 26% aan er wel aan mee te willen doen. Van de volwassen fietsers is 58% positief over de 

actie en geeft 14% aan er zelf aan mee te willen doen.  
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In de campagneperiode zijn er uiteindelijk 21.929 telefoontjes van de fictieve agent geweest. 

Opvallend is dat bijna 60% van de mensen die een telefoontje heeft gehad, de viral doorstuurde aan 

vrienden.  

De meeste bezoekers van de site zijn via online media (banners en viral e-mails) binnengekomen. De 

pagina waar het telefoonnummer van een vriend ingevoerd kan worden is het meest populair. De 

viral was dus een van de belangrijkste redenen om naar de site te gaan. De regelgeving- en de 

bespaarpagina staan op plaats vier en vijf. Dit zijn de pagina’s waar daadwerkelijk van informatie 

overdracht gesproken kan worden. 

 

 

Campagne Autogordels 

 

Beleids- en communicatiedoelstellingen  

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het aantal bestuurders en passagiers van auto’s dat 

zowel vóór als achter in de auto altijd de gordel om doet, verhogen. De huidige campagne is deels 

een herhaling van de campagne van 2006 en legt de nadruk op het feit dat iedereen zijn gordel om 

moet doen.  

 

Doelgroep(en)  

De doelgroep van de campagne bestaat uit het algemeen publiek (automobilisten en passagiers) van 

13 jaar en ouder. Er is onderscheid gemaakt tussen ‘volwassenen’ (18 jaar en ouder) en ‘jongeren’ 

(13 tot 17 jaar).  

 

Campagne  

De tv-spot laat op humoristische wijze een vrouw en een man zien die in een vliegtuigje stappen. Als 

de man het vliegtuig wil starten trapt de vrouw keihard op de rem en wijst zij hem op het feit dat hij 

zijn gordel niet om heeft. Daarna is het vliegtuig in de lucht te zien met een spandoek met daarop de 
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tekst: ‘heeft iedereen z’n gordel om?’ Hiervoor werd de website www.gordelsom.nl weer ingezet. De 

radiospot verwijst naar de website www.gekopgoochem.nl. Deze website is ontwikkeld voor 

kinderen tussen 6 en 11 jaar oud en is onderdeel van de Gek op Goochem (het gordeldier) 

campagne. Het campagnebudget bedroeg € 675.000,-. De campagne duurde 4 weken en heeft 

gelopen van half maart tot half april 2007.  

 

Media-inzet  

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de media-inzet van deze campagne is. Daarbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de Postbus 51-kanalen en de aanvullende media-inzet. Voor deze 

campagne is gebruik gemaakt van een Postbus 51 basis roulement, daarnaast is aanvullend media 

ingezet in buitenreclame en internet. De bereiksgegevens zoals hieronder weergegeven zijn 

gebaseerd op de doelgroep 13+, met uitzondering van radio (10+). 

 

Overige media-inzet  

Naast de media inzet zoals vermeld in bovenstaande tabel is er ook gebruik gemaakt van distributie 

van Goochems via schoenenzaken van Van Haren, is er een Goochemclub opgericht en is er een 

advertentie geplaatst in Kidsweek. Daarnaast zijn er promotieteams ingezet op het zomerfestival van 

Studio 100 en de BOBO-dag.  

 

Voorbeelden van uitingen van de campagne 
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Communicatieve werking  

 

Bereik van de campagne  
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Het campagnebereik is zowel onder volwassenen (89%) als jongeren (97%) bovengemiddeld, dit 

komt voornamelijk door de buitenreclame (71%). De campagne wordt door 46% van de volwassenen 

en 56% van de jongeren herinnerd. Dit is lager ten opzichte van vergelijkbare campagnes.  

 

Waardering  

De volwassenen geven de campagne een rapportcijfer van 6,9. Dit is hoger dan het gemiddelde. Door 

de jongeren wordt de campagne met een 7,1 gewaardeerd. De verschillende aspecten van de 

campagne scoren boven de benchmark, met uitzondering van ‘niet-interessant’ en ‘grappig’ die op 

de benchmark scoren.  

 

Boodschapoverdracht  

Tweederde van zowel algemeen publiek als jongeren noemt als spontane boodschap ‘iedereen moet 

zijn gordel om’, eenderde van beide doelgroepen noemt ‘autogordels om doen is veilig’. De 

boodschap dat iedereen zijn gordel om moet doen is bij de jongeren beter overgekomen dan bij de 

volwassenen. Van de jongeren vindt 56% dat het gelukt is de boodschap over te brengen, van de 

volwassenen is dit 37%.  

 

Effecten 

 

Net als voorafgaand aan de campagne weten nagenoeg alle volwassenen en jongeren dat gordels 

zowel voorin als achterin de auto verplicht zijn.  

 

Houding  

Het percentage jongeren dat autogordels voorin zowel binnen als buiten de bebouwde kom altijd 

nodig vindt, is gestegen van 81% naar 92%. Voor volwassenen is dit gelijk gebleven (90%). Na de 

campagne vinden zowel meer volwassenen als meer jongeren het altijd nodig om achterin de gordel 

om te doen. Dit geldt voor binnen en buiten de bebouwde kom. Bij beide groepen is dit ongeveer 
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met 10% gestegen en het percentage komt in de nameting uit rond de 80%. Verder schat 41% van de 

jongeren na de campagne het risico van het niet dragen van autogordels achterin de auto in als zeer 

gevaarlijk, dit is vaker dan voor de campagne (29%).  

 

Gedrag  

Na de campagne zegt 97% van de volwassenen en 96% van de jongeren zowel binnen- als buiten de 

bebouwde kom voorin altijd de gordel om te doen. Dit is voor beide een hoger percentage dan 

voorafgaand aan de campagne (resp. 93% en 83%). Voorafgaand aan de campagne zegt 74% van de 

volwassenen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, achterin altijd de gordel om te doen. Na de 

campagne is dit percentage gestegen naar 84%. Het percentage jongeren dat achterin altijd de 

autogordel zegt om te doen, is 81% en is ten opzichte van voor de campagne nagenoeg gelijk 

gebleven.  

Het percentage volwassenen dat de intentie heeft om in de toekomst voorin altijd de autogordels te 

dragen is na de campagne gestegen tot 98%. Het percentage volwassenen dat de intentie heeft om 

in de toekomst achterin altijd de autogordels te dragen is gestegen naar 91%.  

Na afloop van de campagne geven meer jongeren (67%) aan zeker door hun ouders te worden 

aangesproken als zij hun gordel niet om hebben dan voor de campagne (45%). Ook geven 60% van de 

jongeren na afloop van de campagne aan, vaker hun ouders erop aan te spreken als zij geen gordel 

om doen. Voor de campagne was dit 42%.  

Bij waarnemingen medio 2007 (bron: V&W-AVV) was het gordelgebruik door bestuurders 92%, door 

voorpassagiers 89% en door achterpassagiers 65%. Er is sprake van een lichte afname ten opzichte 

van 2006, maar dit ligt vermoedelijk deels aan de omvang van de steekproef. Een directe causale 

relatie tussen de campagne en het waargenomen gedrag is moeilijk te leggen, omdat naast 

voorlichting nog andere instrumenten (handhaving, technische voorzieningen in de auto) invloed 

hebben op het gordelgebruik.  

 

Website  

De bekendheid met de website www.gekopgoochem.nl: 21% van de volwassenen en 34% van de 

jongeren blijkt de website van naam te kennen. Door de campagne is de naamsbekendheid 
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toegenomen. De website is goed bezocht, want in de campagneperiode zijn er 284.000 mensen op 

de website geweest. De Goochem-CD op de website is 23.000 keer gedownload, de kleurplaten zijn 

15.185 keer gedownload, de game is 225.000 keer gespeeld en er zijn 7.642 Meerijbewijzen 

uitgegeven. In totaal (na ontdubbeling) hebben er na de campagne 17.500 kinderen aangegeven de 

nieuwsbrief te willen ontvangen. 

 

Campagne ‘Bob’  

 

Beleids- en communicatiedoelstellingen  

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen door 

vermindering van het aantal autobestuurders dat rijdt onder invloed van alcohol. De Bob-campagne 

stimuleert om afspraken te maken over wie er niet drinkt en de rest van het gezelschap veilig 

thuisbrengt. Eind 2001 is de campagne gestart en sindsdien is de campagne elk jaar in de winter en in 

de zomer gevoerd.  

Sinds 2003 gebeurt dit binnen de koepelcampagne ‘Daar kun je mee thuis komen’. De 

koepelcampagne loopt het hele jaar door en kent een aantal wisselende thema’s. Bij deze thema’s is 

steeds sprake van een gecombineerde en samenhangende inzet van handhaving en landelijke en 

regionale communicatie tijdens de campagneperiodes. Het ministerie werkt dan ook nauw samen 

met handhavingorganisaties en decentrale overheden, vertegenwoordigd door de 

regionale/provinciale organen voor de verkeersveiligheid.  

 

Doelgroep(en)  

Naast het algemeen publiek worden er voor de Bob-campagne de volgende twee 

communicatiedoelgroepen onderscheiden:  

 

- primair: automobilisten die in groepsverband naar een gelegenheid gaan (horeca, 

sportkantine, sportevenement, bij vrienden thuis etc.), waar alcohol wordt gebruikt en die de 

intentie hebben samen met de auto terug naar huis te rijden.  
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- secundair: de rest van de Nederlandse bevolking. Die omvat mensen in de sociale omgeving 

van de bestuurder die invloed uitoefenen op zijn/haar keus wel of niet onder invloed van 

alcohol te gaan rijden.  

 

De resultaten in dit verslag hebben betrekking op het algemeen publiek van 18 jaar en ouder.  

 

Campagne  

Voor de Bob zomercampagne is een nieuwe televisiespot ingezet. In de campagne ligt de focus op 

het bedanken van de Bob met de slogan ‘je bent top Bob’. Daarbij wordt ook verwezen naar de 

website www.jebenttopbob.nl. Als unieke gadget om je Bob te bedanken is de ‘Opblaasbob’ ingezet: 

een groot geel Bob-luchtbed dat te winnen is door de Bob.  

De algemene boodschap van de Bob-campagne is: ‘Spreek vooraf af wie er niet drinkt en terug naar 

huis rijdt. Deze persoon (man of vrouw) heet voor de gelegenheid Bob’. De pay-off is ‘Bob, daar kun 

je mee thuiskomen.’  

Het campagnebudget bedroeg circa € 940.000,-. De campagne heeft gelopen van half juni 2007 t/m 

eind juli 2007.  

 

Media-inzet  

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de media-inzet van deze campagne is. Daarbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de Postbus 51-kanalen en de aanvullende media-inzet. Voor deze 

campagne is gebruik gemaakt van een Postbus 51 plus roulement, daarnaast is aanvullend media 

ingezet in buitenreclame. De bereiksgegevens zoals hieronder weergegeven zijn gebaseerd op de 

doelgroep 13+, met uitzondering van radio (10+). 
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Overige media-inzet  

Tijdens de zomercampagne waren er op verschillende (strand)evenementen Opblaasbobs te zien/te 

winnen om de awareness te vergroten.  

 

Voorbeelden van uitingen van de campagne 
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Communicatieve werking  

 

Bereik van de campagne  

Het totale campagnebereik onder het algemeen publiek is met 96% hoger dan gemiddeld. Als we 

kijken naar het bereik van de afzonderlijke uitingen, is het bereik van de televisiespot (83%), de 

radiospot (61%) en de buitenreclame (79%) hoger dan de benchmark. De geholpen 

campagneherinnering is met 55% op het hoogste punt hoger dan de benchmark.  

 

Waardering  
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De campagne wordt door het algemeen publiek met een 7,2 boven de benchmark gewaardeerd. De 

campagne behoort daarmee ook dit jaar bij de 30% best gewaardeerde Postbus 51-campagnes. De 

tv-spot wordt het best gewaardeerd (7,4). De radiospot (6,7) en de buitenreclame (6,9) worden 

conform de benchmark beoordeeld. De campagne wordt in vergelijking met de benchmark vooral als 

opvallend, grappig, duidelijk en aansprekend beoordeeld.  

De boodschap komt goed over. Spontaan noemt 68% van het algemeen publiek als belangrijkste 

boodschap van de campagne dat ‘je niet met alcohol op achter het stuur moet gaan zitten’. Vrijwel 

iedereen vindt dat de campagne goed duidelijk maakt dat je met de Bob veilig thuiskomt, dat je niet 

met alcohol op achter het stuur moet gaan zitten en dat je vooraf afspraken moet maken. De 

campagne laat volgens het algemeen publiek in mindere mate zien dat je zelf je Bob kunt bedanken 

op www.jijbenttopbob.nl (49%).  

 

Effecten  

 

Kennis  

Zowel voor als na afloop van de campagne heeft iedereen wel eens iets gehoord over de term ‘Bob’. 

Ook de definitie van ‘Bob’ is algemeen bekend. Na de toelichting van de term Bob is iedereen ermee 

bekend. Er is geen stijging zichtbaar ten opzichte van voor de campagne, maar gezien de hoge 

uitgangswaarden is dit ook moeilijk.  

 

Houding  

Het algemeen publiek (93%) is erg positief over de Bob-methode. Er zijn geen veranderingen 

zichtbaar na afloop van de campagne. Er is wel een stijging zichtbaar in het percentage mensen dat 

vindt dat de Bob campagne het makkelijker maakt om een afspraak te maken (van 60% naar 72%). 

Meer dan de helft vindt dat de Bob helemaal niet mag drinken.  

De overgrote meerderheid van alle groepen vindt de actie om de Bob te bedanken een goed 

initiatief. Na de campagne is er een stijging zichtbaar in het percentage mensen van het algemeen 

publiek dat misschien zelf zijn Bob wil bedanken (van 20% naar 31%). De houding van het algemeen 
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publiek tegenover de actie met de ‘Opblaasbob’ is positief en stijgt tijdens de campagne (van 66% 

naar 82%).  

 

Gedrag  

Van het algemeen publiek zegt rond de 90% altijd vooraf afspraken te maken. Bij de gedragsmeting 

in 2006 bedroeg het percentage overtreders 3,0%. Ten opzichte van 2005 (2,8%) is geen sprake van 

een statistisch significante wijziging. De resultaten van het waargenomen gedrag in 2007 zijn nog niet 

bekend; deze worden eind mei 2008 verwacht.  

 

Website  

De naamsbekendheid van de website is na de campagne gestegen van 24% naar 44%. Een zelfde 

soort stijging is ook zichtbaar onder de andere twee doelgroepen. Hoewel de bekendheid is 

toegenomen, is er geen stijging zichtbaar in het aantal respondenten dat zegt de website te hebben 

bezocht.  

Uit de webstatistieken (bijgehouden tot 26 juli) blijkt dat er tijdens de campagne 315.905 unieke 

bezoekers zijn geweest. 37% van de bezoekers aan de site is er al eerder geweest 

(herhaalbezoekers). Bezoekers hebben het adres van de site vaak zelf ingetikt (64%). Blijkbaar is het 

adres van de site dus goed te onthouden. Naar schatting is het opblaasspel op de site ongeveer 

350.000 keer gespeeld. De e-card pagina is door 45.515 mensen bekeken, 8.432 mensen hebben ook 

daadwerkelijk een e-card verstuurd. De verwijzing naar de site in de verschillende uitingen lijkt dus 

goed te hebben gewerkt.  

 
Campagne ‘Aangifte Inkomsten Belasting, Thema DigiD’  

 

Beleids- en communicatiedoelstellingen  

In 2006 is de DigiD inlogcode ingevoerd. Dit is een digitale identiteitscode waarmee burgers alle 

digitale overheidszaken kunnen regelen. Steeds meer overheidsinstanties (gemeenten, UWV e.d.) 

sluiten zich aan bij DigiD, zodat de diensten met behulp van de DigiD inlogcode verlopen. Ook de 

Belastingdienst heeft zich aangesloten.  
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Om elektronische aangifte inkomstenbelasting te doen hebben particulieren vanaf 2007 de DigiD 

inlogcode nodig. De DigiD inlogcode komt hierbij in de plaats voor de elektronische handtekening (dit 

is de 5-cijferige pincode).  

Naast het thema DigiD wordt in de campagne ook gecommuniceerd over de volgende 

overkoepelende thema’s: ‘insturen van de aangifte vóór 1 april’ en ‘informatievindplaatsen’.  

Doelgroep(en)  

De primaire doelgroep van de campagne is ‘niet DigiD gebruikers’. Dit zijn belastingplichtigen die de 

aangifte inkomstenbelasting van vorig jaar zelf invulden, elektronisch verstuurden en daarbij niet de 

DigiD inlogcode gebruikten. De secundaire doelgroepen worden gevormd door de belastingplichtigen 

en het algemeen publiek.  

Campagne  

De campagne-uitingen zijn volgens het concept van ‘het Gemakslab’ uitgevoerd. Er zijn onder andere 

een televisiespot, een radiospot en banners ingezet. De kernboodschap van de campagne is: ‘U moet 

uw elektronische aangifte voortaan met uw DigiD inlogcode ondertekenen. Vraag ‘m aan op 

www.digid.nl of kijk op www.belastingdienst.nl.’ Het campagnebudget bedraagt € 1,15 miljoen 

inclusief BTW.  

De campagne heeft vijf weken gelopen van half januari tot eind februari. Daarnaast is begin maart 

een IM-advertentie in dagbladen en een huis-aan-huis pagina ingezet.  

Media-inzet  

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de media-inzet van deze campagne is. Daarbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de Postbus 51-kanalen en de aanvullende media-inzet. Voor deze 

campagne is gebruik gemaakt van een Postbus 51 plus roulement, daarnaast is aanvullend media 

ingezet in televisie, radio, dagbladen, huis-aan-huis bladen en internet. De bereiksgegevens zoals 

hieronder weergegeven zijn gebaseerd op de doelgroep 13+, met uitzondering van radio (10+). 
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Voorbeelden van uitingen van de campagne 
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Communicatieve werking 

  

Bereik van de campagne  

Op het hoogste punt wordt 94% van het algemeen publiek door de campagne bereikt. Hiermee is het 

totaal bereik boven gemiddeld. De belastingplichtigen worden iets beter door de campagne bereikt 

(97%). De webvertising heeft flink bijgedragen aan het totale bereik van de campagne, op het 

hoogste punt wordt 49% van het algemeen publiek door de bannering bereikt. Dit is fors boven het 

gemiddelde bereik van webvertising van Postbus 51.  

De campagne wordt goed herinnerd. Een groot deel van het algemeen publiek (76%) zegt zich te 

herinneren een campagne over ‘belastingaangifte’ te hebben gezien of gehoord.  

 

Waardering  

Het algemeen publiek waardeert de campagne met het rapportcijfer 6,3 iets beneden gemiddeld. De 

campagne wordt het beste gewaardeerd op de aspecten ‘duidelijk’ en ‘informatief’. Op de aspecten 

‘niet irritant’, ‘mooi’ en ‘spreekt aan’ wordt de campagne beneden gemiddeld gewaardeerd.  

 

Boodschapoverdracht:  

De boodschap ‘u moet een DigiD inlogcode gebruiken om in 2007 de elektronische aangifte 

inkomstenbelasting te ondertekenen’ komt zowel spontaan (18+: 54%) als geholpen (18+: 66% 

(deels) goed) het beste over. Bij de groep ‘niet DigiD gebruikers’ komt deze boodschap zelfs bij 79% 

(geholpen (deels) goed) over.  

 

Effecten  
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Kennis  

Op de vraag wat er verandert bij de aangifte inkomstenbelasting noemt 80% van de ‘niet DigiD 

gebruikers’ na de campagne dat DigiD verplicht wordt voor het versturen van de aangifte 

inkomstenbelasting via internet. Voor de campagne was nog 60% van deze groep hiervan op de 

hoogte.  

Men weet na de campagne even goed als voor de campagne dat de DigiD inlogcode door henzelf 

moet worden aangevraagd (93% voor de campagne versus 89% na de campagne). Dat de code op 

www.digid.nl of www.belastingdienst.nl aangevraagd moet worden is ook even bekend voor de 

campagne als erna (respectievelijk 18% en 4%).  

 

Houding  

De primaire doelgroep is na de campagne vaker overtuigd van het belangrijkste voordeel van de 

DigiD-inlogcode: één code waarmee men steeds meer overheidszaken kan regelen. Na de campagne 

is 61% het hier mee eens, versus 50% voor de campagne. Ook vindt deze groep na de campagne 

vaker dat de DigiD inlogcode de elektronische aangifte inkomstenbelasting makkelijker maakt (51% 

versus 37%).  

 

Gedrag  

Na de campagne is het grootste deel van de primaire doelgroep van plan de aangifte met DigiD te 

ondertekenen (66%) of heeft dit reeds gedaan (28%). Voor de campagne gaf 83% van de ‘niet DigiD 

gebruikers’ aan dit van plan te zijn. 

 

 

Campagne ‘Huiselijk Geweld’  
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Beleids- en communicatiedoelstellingen  

De overheid wil huiselijk geweld verminderen door de aanpak ervan te verbeteren. Eén van de 

maatregelen die de overheid daarom neemt, is het stimuleren van de oprichting van regionale 

Advies- en Steunpunten voor Huiselijk Geweld (ASHG’s). Ze vormen met elkaar een landelijk dekkend 

netwerk. Een regionaal ASHG is een loket (voor zowel plegers, slachtoffers als omstanders van 

huiselijk geweld) dat telefonisch bereikbaar is voor deskundige adviezen, eerste gesprekken en 

doorverwijzingen in geval van huiselijk geweld. De campagne heeft als doel de bekendheid met het 

(advies- en) Steunpunt Huiselijk Geweld te vergroten en tevens dat meer mensen (slachtoffers, 

plegers en omstanders) hulp zoeken of advies vragen om huiselijk geweld te stoppen.  

Doelgroep(en)  

De campagne is gericht op het algemeen publiek van 18 jaar en ouder.  

 
Campagne  

Er is in 2007 gebruik gemaakt van een nieuw campagneconcept. In de tv- en radiospot vertelt een 

slachtoffer van huiselijk geweld haar verhaal. Ze vertelt dat ze de eerste stap tegen huiselijk geweld 

heeft genomen door hulp te zoeken van buitenaf, om er samen uit te komen. Terwijl ze dit vertelt, 

verschijnt bij de tv-spot langzaam de tekst ‘nu is het genoeg’ in beeld. Naast tv en radio werden ook 

advertenties in RTV-bladen en banners ingezet om het telefoonnummer en de website van (Advies- 

en) Steunpunt Huiselijk Geweld te communiceren. De slogan van de campagne is ‘nu is het genoeg: 

help jezelf, help de ander’. Het totale campagnebudget bedroeg € 1.318.000,-. De campagne duurde 

6 weken en heeft gelopen van half april tot eind mei 2007. Telefoonnummer en website blijven de 

komende jaren bereikbaar.  

Media-inzet  

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de media-inzet van deze campagne is. Daarbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de Postbus 51-kanalen en de aanvullende media-inzet. Voor deze 

campagne is gebruik gemaakt van een Postbus 51 plusroulement. Daarnaast is aanvullend media 

ingezet in rtv-bladen en via internet. De bereiksgegevens zoals hieronder weergegeven zijn 

gebaseerd op de doelgroep 13+, met uitzondering van radio (10+). 
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Overige media-inzet  

Naast de media inzet zoals vermeld in bovenstaande tabel is er ook een bureau ingezet voor het 

verzorgen van free publicity, hetgeen veel extra aandacht heeft opgeleverd  

 

Voorbeelden van uitingen van de campagne 
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Betrokkenheid  

Het maatschappelijk draagvlak voor de campagne is erg hoog.  

 

Communicatieve werking  

 

Bereik van de campagne  

Het campagnebereik (minimaal één van de uitingen herkend) blijft met 78% achter bij de benchmark 

van Postbus 51-campagnes. Het is met name het bereik van de televisiespot dat achterblijft bij de 

benchmark, voor het bereik van radio wordt wel het niveau van de benchmark behaald. Het bereik 

van de banners is 28%, dat ligt iets onder de benchmark. De campagneherinnering bereikt een 

niveau van 54%, dit is conform de benchmark.  

 

Waardering  

De campagne krijgt het rapportcijfer 6,5. Dit is vergelijkbaar met de benchmark van Postbus 51-

campagnes. Men vindt de campagne minder ‘aansprekend’, ‘opvallend’ en ‘mooi’ dan gemiddeld. De 

campagne wordt wel ‘geloofwaardig’ en ‘informatief’ gevonden (conform benchmark).  
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Boodschapoverdracht  

Mensen noemen vaak spontaan als boodschap van de campagne ‘zoek hulp’ of ‘weet dat er hulp is 

als dat nodig is’. De boodschap dat ‘er een landelijk telefoonnummer en een landelijke website zijn 

voor advies of hulp bij huiselijk geweld’ is bij 81% van het algemeen publiek geholpen (deels) goed 

over gekomen. Ook vindt 81% van het algemeen publiek dat het (deels) gelukt is over te brengen dat 

een steunpunt huiselijk geweld mensen op weg helpt als men huiselijk geweld wil stoppen. De 

boodschappen dat ‘zowel daders, slachtoffers en omstanders van huiselijk geweld bij het steunpunt 

terecht kunnen’ en dat ‘plegers en slachtoffers ook samen hulp kunnen zoeken bij een steunpunt’ 

komen weliswaar minder goed over, maar nog steeds bij een ruime meerderheid van het algemeen 

publiek (respectievelijk 67% en 64%).  

 

Effecten  

 

Kennis  

Zowel de spontane als de geholpen bekendheid van het (Advies en-) Steunpunt Huiselijk Geweld is 

gestegen na afloop van de campagne. De spontane bekendheid stijgt van 2% naar 6% en de geholpen 

bekendheid van 29% naar 39%.  

Na de campagne kent 5% van het algemeen publiek de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl en 

3% het landelijke telefoonnummer (0900-1262626).  

Aan de mensen die (geholpen) bekend zijn met een ASHG is gevraagd of ze weten wie er terecht 

kunnen bij een ASHG. Voor de campagne weet 3% spontaan dat dit zowel slachtoffers, omstanders 

als daders zijn, na de campagne is dat gestegen naar 51%. Ook de geholpen bekendheid dat 

slachtoffers, omstanders èn plegers terecht kunnen bij een ASHG is gestegen van 48% voor de 

campagne naar 54% na de campagne. Onder mensen die bekend zijn met ASHG’s is ook de 

bekendheid dat men via een website in contact kan komen met een ASHG toegenomen door de 

campagne.  

 

Houding  
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Een ruime meerderheid van het algemeen publiek (85%) is het (helemaal) eens met de stelling dat 

slachtoffers door te bellen naar een (Advies- en) Steunpunt Huiselijk Geweld een eerste stap kunnen 

zetten om huiselijk geweld te stoppen. Ook vindt 84% het goed dat zowel slachtoffers als plegers en 

omstanders kunnen bellen naar een (Advies- en) Steunpunt Huiselijk Geweld. Deze houding is niet 

veranderd na de campagne.  

 

Gedrag  

Ruim de helft van het algemeen publiek geeft aan naar een ASHG te bellen wanneer er sprake zou 

zijn van huiselijk geweld in de nabije omgeving. Een groter deel van het algemeen publiek (65%) 

geeft aan de website van het ASHG te bezoeken wanneer er sprake zou zijn van huiselijk geweld in de 

nabije omgeving.  

 

 

 

 

Bijlage 2 

 

Respondenten 

Naam Instelling 

Bert Pol  

 

HU Lectoraat Overheidscommunicatie 

Tabula Rasa 

Jan Willem Schouw Academie voor Overheidscommunicatie 

Babs Westerberg 

Linda Simons 

Frederike van Dorst 

Afdeling Campagnemanagement, Dienst Publiek 

en Communicatie 

Noelle Aarts leerstoelgroep Communicatie- en 
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 Innovatiestudies, Wageningen Universiteit 

Strategic Communication, UVA 

Hans Bauman 

Judith de Graaff 

 

Reclamebureau Roorda 

David Koops Reclamebureau 

S-W-H Amsterdam 

Peter van Vendeloo Tabula Rasa 

Jan Sonneveld Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Wim van der Noort Afdeling Onderzoek en Monitoring, Dienst 

Publiek en Communicatie 
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Bijlage 3 

 

Interview Items 

 

Hoofdvraag 

Op welke manier en in welke mate worden theorieën over gedragsbeïnvloeding door 

massacommunicatie op dit moment gebruikt bij het ontwerp van Postbus 51 campagnes? 

 

1) Introductie 

 

 

2) Algemeen 

Bestaat er een standaardrepertoire/draaiboek voor het ontwikkelen en uitvoeren van een 

voorlichtingscampagne gericht op een gedragsverandering? 
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 Hoe gaat het proces van het ontwikkelen van een campagne in zijn werk? 

 Hoe wordt het aandeel van voorlichting als onderdeel van de beleidsinstrumentenmix 

bepaald? 

 Wat is het aandeel van beleidsmakers/campagnemanagement/reclamebureau? 

 Wat zijn de kerncomponenten in een campagne? 

 Hoe worden keuzes gemaakt, waar zijn deze op gebaseerd? 

 Welke voor onderstellingen liggen haar ten grond slag? (ervaringskennis?) 

 

3) Specifieker 

 

 Wat is de logica/ het mechanisme, achter keuzes die gemaakt worden bij de ontwikkeling van 

een campagne? (Eigen theorieën laten verwoorden, laten reconstrueren) 

 Ook theorieën die niet zijn gebruikt (maar die ik wel terugzie) uitvragen. 

 

Hoe is de voorbereidingsfase van de campagne verlopen? 

 I s er gebruik gemaakt van een bestaand model voor het ontwikkelen van een interventie 

gericht op een gedragsverandering? 

 Wat is er aan vooronderzoek gedaan naar de doelgroep bij het ontwikkelen van de 

campagne? 

 Is er gekeken naar het tijdstip en de locatie waarop de doelgroep het beste kan worden 

aangesproken? 

 Is er gekeken naar door welke personen de doelgroep het beste kan worden aangesproken? 

 Is er betrokkenheid gecreëerd bij de doelgroep voor het thema? 

Hoe is de ontwerpfase van de campagne verlopen? 

 Wie zijn er bij betrokken geweest? 

 Hoe zijn materialen gekozen? 

 Hoe is een invalshoek gekozen? 
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 Hoe is de keuze voor een uitvoeringsbureau gemaakt? 

 Op welke manier is er over de campagne gecommuniceerd tussen de betrokken partijen? 

Hoe is de uitvoeringsfase van de campagne verlopen? 

 Hoe is de aandacht van de doelgroep getrokken? 

 Hoe is taal gebruikt om de boodschap over te brengen? 

 Op welke manier zijn beelden gebruikt om de boodschap over te brengen? 

 Hoe is de gewenste gedragsverandering gefaciliteerd? 

Hoe is de campagne geëvalueerd? 

 Hoe worden resultaten op kennis/houding/gedrag gemeten? 

 Is er een standaard model voor evaluatie? 

 Wat wordt er met de uitkomsten van de evaluatie gedaan? 

 Hoe wordt deze kennis bewaard en gedeeld (kennismanagement)? 

 

4) Confronteren met theorieën 

 Laten reageren op theorieën 

 

Theoretisch kader 

 

 

Plannings- 

Modellen 

 

Planningsmodel van Woerkum&Kuiper: 

- Instrumentenmix (bepaling plaats voorlichting) 
- Voorlichtingsplan (doel, doelgroep thema’s) 
- Voorlichtingsactiviteiten (voorbereiding, uitvoer, evaluatie) 

Taakverdeling tussen beleid, communicatie, uitvoerder. 
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(Voorbereidings

- 

Fase) 

 

Intervention Mapping (planning na uitvoerige analyse van gedragsdeterminanten) 

- Specificeren concrete doelen 
- Keuze voor theoretische methodieken/praktische technieken 
- Vertaling naar communicatieacties (samenhangend programma, opbouw) 
- Implementatie, betrekken van sleutelfiguren 
- Evaluatie  

 

Automatisch gedrag 

 

Gepland gedrag 

 

Interventies 

Fear Appaels  

 

Inspelen op zelfregulatie (aanspreekvorm ‘Jij’, spiegel voorhouden) 

 

Inspelen op heuristieken (vuistregels, because-heuristic, schaarste) 

 

Priming (dmv taal en beelden associatie met bepaalde emotie oproepen) 

 

Commitment en consistentie (bv. Iemand openlijk een standpunt laten uitspreken 

 

Wederkerigheid (inspelen op gevoel dat een vriendelijk gebaar passend moet worden 

beantwoord) 

 

Sociale validatie (gewenste norm presenteren, positief voorbeeldgedrag) 

 

Aantrekkelijkheid (communicatie door een voor de doelgroep aantrekkelijk  

persoon) 

 

Autoriteit/Deskundigheid 
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Bijlage 4 

Briefing vervolgcampagne fietsverlichting 

Daar kun je mee thuiskomen 

 

Inleiding 

In de maanden oktober en november 2007 voert het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 

samenwerking met haar partners weer de campagne over fietsverlichting. Doel van de campagne is 

het bevorderen van het gebruik van fietsverlichting om het aantal ongelukken door het niet voeren 

van fietsverlichting te verminderen. Om dit te bereiken wordt al een aantal jaren de campagne 

fietsverlichting gevoerd en vinden extra controles plaats. Daarnaast worden er acties gevoerd door 

de verschillende partners die bij de campagne betrokken zijn (politie, fietsersbond en Bovag). 

De communicatie vindt plaats binnen de koepelcampagne ‘Daar kun je mee thuis komen’. De 

koepelcampagne loopt het hele jaar door en kent een aantal wisselende thema’s. De thema’s 

worden als single issues neergezet binnen bepaalde randvoorwaarden. Bij deze thema’s is steeds 

sprake van een gecombineerde en samenhangende inzet van handhaving en landelijke en regionale 

communicatie tijdens de campagneperiodes. Het ministerie werkt dan ook nauw samen met 

handhavingorganisaties en decentrale overheden, vertegenwoordigd door de regionale/provinciale 

organen voor de verkeersveiligheid. 

 

Sociale semiotiek (toepasbaar bij spotjes en afbeeldingen): 

- Representationele metafunctie (classificatie, symboliek, tekst) 
- Interpersoonlijke metafunctie (relatie tussen personen/objecten, perspectief) 
- Compositionele metafunctie (information value, salience, framing) 
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Voor de campagne over fietsverlichting wordt gebruik gemaakt van een Postbus51-roulement in de 

periode van week 43 tot en met week 46 (22 oktober tot en met 18 november 2007). De campagne is 

een herhaling van de campagne uit 2006. De in te zetten middelen zijn voor het grootste deel gelijk 

aan die van 2006. Wel moet er een nieuwe radiospot ontwikkeld worden. Deze briefing beschrijft de 

uitgangspunten voor de campagne. 

 

 

Ervaringen  

De campagne heeft vorig jaar goede resultaten behaald. De communicatieve werking was goed; het 

totaalbereik van de campagne was hoog en de uitingen werden goed beoordeeld. Ook de boodschap 

dat je met fietsverlichting opvalt, kwam goed over. De kenniseffecten van de campagne waren echter 

laag. Dit is deels te verklaren doordat het kennisniveau al erg hoog ligt en er dus meer sprake is van 

handhaving van de doelstellingen. Wel waren er enkele effecten in houding en gedrag zichtbaar; 

jongeren vonden na afloop van de campagne vaker dat het gevaarlijk is om in het donker zonder licht 

te fietsen en fietsers hebben vaker hun verlichting laten repareren. 

 

Uit de pretest bleek verder dat een boete voor het rijden zonder licht (of de kans op een boete) nog 

het meest stimuleert op met verlichting op de fiets te rijden. Met name voor jongeren (13-17 jaar) 

blijkt de kans op een boete -naast de eigen veiligheid- een belangrijk motief om met verlichting te 

rijden. De zelfingeschatte kans op een bekeuring is echter vrij laag. 

 

Probleemstelling 

In de resultaten valt op dat jonge fietsers tussen 13-17 jaar op meerdere punten achterblijven bij 

volwassenen. Zo is de kennis van jongeren over normconforme verlichting en verplichte reflectie 

relatief laag. Jongeren zijn zich ook minder bewust van de gevaren. Ongeveer 1/3 van de jongeren 

vindt fietsen zonder licht niet of nauwelijks gevaarlijk. Deze resultaten sluiten ook aan bij de 

gedragsmeting 2006 van AVV. Rijden zonder (deugdelijke) verlichting komt het meest voor bij fietsers 

in de leeftijdsgroepen 12-17 en 18-25 jaar. Respectievelijk 54% en 52% van deze groepen voerden bij 

de meting 2006 licht. 
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De campagne moet zich daarom net als vorig jaar specifiek richten op jongeren van 13-17 jaar. De 

verwachting is dat de campagne ook op de oudere groep jongeren (18-25 jaar) effect heeft.  

 

 

Communicatiestrategie 

De communicatiestrategie blijft gelijk aan die van vorig jaar:  

Met de huidige campagne willen we primair de jonge fietser (13-17) aanspreken. Met de campagne 

willen we jongeren aanspreken op hun op hun eigen verantwoordelijkheid voor het kopen of laten 

maken van hun fietsverlichting en het gebruik ervan. Daarbij willen we ze wijzen op de risico’s van 

het niet voeren van fietsverlichting. Dit willen we doen op een positieve manier.  

Van de jongeren zonder fietsverlichting geeft de meerderheid aan dat de verlichting defect is. We 

willen jongeren dan ook op een laagdrempelige manier de mogelijkheid geven om goede 

fietsverlichting te voeren. Twee weken na de start van de campagne starten de handhavingacties van 

de politie. Op deze manier wordt mensen nog de tijd gegeven om hun verlichting te repareren of om 

verlichting aan te schaffen.  

 

Daarnaast moet het handhavingaspect duidelijk in de campagne naar voren komen, omdat dit voor 

jongeren een belangrijke reden is om verlichting te voeren. 

 

De aanpak is dan als volgt: 

 

 Massamedia (tv en radio): worden ingezet om jongeren te wijzen op het belang van het 

voeren van goede fietsverlichting. Ook wordt hier verwezen naar de handhaving; 

 Buitenreclame; worden ingezet om jongeren te wijzen op het belang van het voeren van 

goede fietsverlichting. Ook wordt hier verwezen naar de handhaving; 

 Website: de website kan worden ingezet om jongeren inzicht te geven in de slechte 

zichtbaarheid wanneer ze geen fietsverlichting gebruiken. Ook zijn de regels met betrekking 

tot fietsverlichting op de website te vinden. 
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 Actie waarbij jongeren op school de mogelijkheid wordt geboden om hun fietsverlichting te 

laten repareren dan wel te kopen. Daarnaast kan er een koppeling gemaakt worden met 

lopende en voorgenomen educatieve activiteiten. 

 Eventueel aanvullende middelen (below the line) mits het budget dit toelaat. 

 

Van de landelijke middelen moeten ook afgeleide middelen voor de regionale communicatie van de 

partners (de BOVAG, de Fietsersbond en de ROV’s) beschikbaar zijn. De folder van de fietsersbond 

wordt bijvoorbeeld al aangepast voor de campagne. De activiteiten van de partners worden 

gefaciliteerd met de catalogus waar alle campagnemiddelen in vermeld staan (Syprolijst).  

 

 

Doelstellingen 

Beleidsdoelstelling 

Stimuleren dat fietsers beschikken over werkende fietsverlichting conform de geldende regelgeving 

en dat ze verlichting- omwille van hun eigen zichtbaarheid en veiligheid- ook aanzetten in het donker 

en bij weersomstandigheden met beperkt zicht.  

 

Het realiseren van deze beleidsdoelstelling is afhankelijk van de combinatie van voorlichtings- 

(landelijk en regionaal) en handhavinginspanningen. 

 

Communicatiedoelstellingen 

Het vergroten van het huidige kennis- en houdingsniveau is doel van de campagne. De doelstellingen 

die gehaald moeten worden zijn:  

 

Kennis 

 Het bevorderen van een kennis m.b.t regelgeving over fietsverlichting en reflectie 

 Het vergroten van de kennis over risico’s van het niet voeren van fietsverlichting 
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Houding 

 Het bevorderen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van fietsverlichting en 

reflectie 

 Het bevorderen van de subjectieve pakkans bij het rijden zonder fietsverlichting. 

 Het vergroten van de risicoperceptie 

 

Gedrag 

 Het bevorderen van het gebruik van fietsverlichting 

 Het bevorderen dat burgers tijdig verlichting en reflectie (laten) repareren of nieuwe 

verlichting/reflectie aanschaffen 

 

Bij alle doelstelling geldt dat er een toename moet zijn van de resultaten onder doelgroep 13-17 en 

dat de resultaten van de groep 18+ gehandhaafd moeten worden. Voor de houding- en 

gedragsdoelstelling ligt het accent dus op jongeren. We willen een stijging realiseren binnen de 

doelgroep jongeren ten aanzien van het voeren van fietsverlichting en het inzicht dat het niet 

gebruiken van fietsverlichting ook een gevaar is voor andere weggebruiken. Ook willen we een 

stijging realiseren in de positieve houding ten aanzien van fietsverlichting en reflectie. 

 

Doelgroepen 

De primaire campagnedoelgroep bestaat uit fietsers die wel eens in het donker fietsen. Hierbij ligt 

een accent op jongeren (13-17 jaar).  

 

Secundair is de campagne gericht op de fietsers 18+. 

 

In de campagne wordt samengewerkt met intermediairs op lokaal en regionaal niveau 

(politiemedewerkers, BOVAG-fietsenhandelaren, lokale afdelingen Fietsersbond). 
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Boodschap 

De boodschap van de campagne ‘Val op’ is: ‘Voor je eigen veiligheid is het goed om fietsverlichting te 

voeren, want dan ben je zichtbaar’. De pay-off is ‘Daar kun je mee thuis komen’. 

Gezien het hoge ongevalrisico gaat daarbij bijzondere aandacht uit naar jonge fietsers (12 tot 17 

jaar). De boodschap is tweeledig: a) zorg dat de verlichting het doet voordat het donkere seizoen 

begint en b) zet de verlichting aan in de schemer en bij duisternis.  

 

 

Media/middelen 

 TV commercial: de TV commercial van vorig jaar (Val op, met Marcel), wordt opnieuw ingezet.  

 Radiocommercial: vorig jaar zijn er twee commercials ingezet. Voor dit jaar moet er een nieuwe 

radiocommercial gemaakt worden, die meer inspeelt op het gevaar van het niet voeren van 

fietsverlichting en op de boetes die je kan krijgen bij het niet voeren van (de juiste) 

fietsverlichting.  

 Buitenreclame/posters die ingezet kunnen worden door de partners: de posters 'Val op' worden 

opnieuw ingezet. Op de poster moet ook duidelijk worden dat je € 20 boete krijgt bij het rijden 

zonder verlichting. Dit kan in de vorm van een stempel, zoals eerder ontwikkeld voor de poster 

'helm op'. Andere suggesties zijn ook mogelijk. Uit reacties van regio's blijkt dat de tekst 'Val op' 

niet goed te lezen is. De tekst lijkt aan elkaar te staan. Dit moet worden opgelost door 

bijvoorbeeld een extra spatie tussen de twee woorden. 

 Posters 'val op' op middelbare scholen: indien budgettair mogelijk, worden de 'Val op' posters 

ook op scholen ingezet via mediaplaatsingsbedrijf Hillenaar. 

 Middelen ter ondersteuning van de actie op scholen: de regionale partners zullen op middelbare 

scholen acties houden om fietsen te controleren en/of verlichting te maken (actie: fietsenmaker 

op school). Hiervoor moeten een ondersteunende poster ontwikkeld worden die op scholen 

opgehangen kan worden en waarmee de actie 'fietsenmaker op school' aangekondigd kan 

worden. De poster moet ruimte bieden voor scholen om zelf de datum van de actie in te vullen.   

 Aanpassing van de huidige website: de fiets-voor-niets-actie zal niet herhaald worden. Deze 

moet van de website verwijderd worden. Verder moet er op de website meer feitelijke 
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informatie over het gevaar van onverlicht fietsen gegeven worden en wordt de regelgeving ten 

aanzien van verlichting en reflectie beschreven. Deze informatie wordt aangeleverd door het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 Folder 'voorlichting over verlichting': de folder wordt inhoudelijk gecontroleerd. De folder moet 

vervolgens aangepast worden aan actuele informatie. 

 

Ter informatie: vanaf eind oktober t/m eind november loopt tevens de campagne 'Goed licht, beter 

zicht'. Deze campagne is een initiatief van verschillende organisaties om automobilisten te wijzen op 

het belang van goede verlichting. Verkeer en Waterstaat stelt voor deze campagne de mottoborden 

langs de snelwegen beschikbaar voor de uiting.  

 

Toonzetting 

Verkeer en Waterstaat wil voorkomen dat de consument betuttelend (met het vingertje) wordt 

benadert. Het gaat om het positief aanspreken van de fietsers. In de communicatie ligt het accent 

primair op het gewenste gedrag, niet op het normafwijkende gedrag. Niet alleen vanwege de 

positieve benadering, maar ook om ongewenste neveneffecten van de communicatie te voorkomen 

(bijv. imitatiegedrag).  

 

Afzenderschap 

De campagne wordt gevoerd onder de vlag van ‘Daar kun je mee thuiskomen’ en is dus weer een 

campagne van alle partijen. Zoals gebruikelijk kunnen partners binnen de geldende randvoorwaarden 

hun naam en/of beeldmerk toepassen. Hoofdafzender blijft altijd het collectieve 

verkeersveiligheidsmerk. 

 

 

Opdracht aan het bureau 

 Voorstel Radiocommercial 
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 Uitwerking middelen voor partners: buitenreclame, posters op scholen, flyer voor scholieren, 

folder fietsverlichting 

 Aanpassingen folder fietsersbond (briefing is eerder al verstuurd) 

 Aanpassingen website 

 Voorstel voor eventuele aanvullende media (bv. Hillenaar) 

 Begroting en planning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 

 

Codering  

  
Interview fragmenten: 
A1:  Taak ministerie volgens respondent. 
A2: Rol en invloed externe betrokkenen. 
A3: Aandeel/taak/invloed campagnemanager volgens respondent. 
 
B1: Inhoud briefing ministerie aan campagnemanagement 
B2: Inhoud briefing campagnemanagement aan bureau 
B3:  Expliciet gebruik inzichten uit onderzoek/theorie 
 
C1: Methode formulering campagnedoelstellingen  
C2: Aandeel/taak/invloed bureau volgens respondent. 
C3: Hoe komt kennis binnen 
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D1: Verhouding communicatie en andere middelen 
D2: Impliciete benoeming theorie 
D3: Mediaplanning 
 
E1: Onderzoek naar campagnes 
 
 
 

 


