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ADFORMATIE SCHREEF OVER DE GENOMINEERDEN VAN DE 

GALJAARDPRIJS DAT ZIJ EEN WENDING IN HET VAK LATEN ZIEN. 

BEWONERS AAN ZET. WAT DE GENOMINEERDEREN LUKT IS HET BETER 

MAKEN VAN CONTACT. ALS COMMUNICATIEPROFESSIONAL WETEN WE 

HET ALLEMAAL: KRUIP IN DE HUID VAN JE ONTVANGER. WE WETEN EN 

WERKEN MEER MET DATA EN GEDRAGSKENNIS. VOOR HET ONLINE WETEN 

WE DAT INMIDDELS BEST GOED. IETS OP EEN WEBSITE ZETTEN BETEKENT 

NOG NIET DAT HET GEVONDEN EN GELEZEN WORDT. WE KRUIPEN IN DE 

HUID VAN DE ONTVANGER OM MEER BEREIK TE GENEREREN. WAAR WE 

ONS NOG BEWUSTER VAN KUNNEN WORDEN IS DE INVLOED VAN DE 

DYNAMIEK VAN HET GESPREK OF DE INTERACTIE. 

ANDERE MENSEN 
KIJKEN IS  
VAN ALLE TIJDEN*

Ons werk verandert in een razend tempo. 
Ten eerste heeft de overheid niet meer als 
vanzelfsprekend de autoriteit en ten tweede 
is er een superoverkill aan informatie en is 
beschikbaarheid en bereik geen indicatie 
meer voor succes. Een derde is dat door 
social media de interactie snel wisselt tussen 
het persoonlijke en massamediale. Ofte-
wel Iedereen is een nieuwsbron met een 

smartphone in de hand en dat jaagt zeker 
in gepolariseerde discussies de hitte van de 
strijd aan. En dan is het ook nog zo dat fei-
ten en cijfers er niet meer toe doen. Ze zijn 
soms zelfs tegenstrijdig. Het publieke  
gesprek kenmerkt zich door polarisatie. 
Zwarte piet, Oostvaardersplassen of de 
gasdiscussie in Groningen. De samenleving 
is verdeeld. 
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Er zijn inmiddels zoveel regels dat ze ook 
tegenstrijdig zijn. Als overheid moeten we 
ons dus anders gaan gedragen in het publie-
ke gesprek om te zorgen dat het gesprek gaat 
over waar het over moet gaan. Communica-
tieadviseurs ontwerpen de manier waarop 
dat gesprek vorm krijgt. Laten we ook vooral 
voor ogen houden dat dit onderwerpen zijn 
waarover het gesprek bij uitstek moet wor-
den gevoerd door de samenleving (via de 
politiek) zelf. De overheid is voor wat ‘over’ 
is. Met dat principe als vertrekpunt: welk 
verhaal vertellen we als communicatiepro-
fessionals dan? Wat maakt het verschil?

In elk geval moet het verhaal over de gehele 
linie congruent zijn: wat in achterafzaaltjes 
wordt gezegd, of door een bestuurder op de 
bühne of het verhaal op een site. Het moet 
dezelfde duiding hebben. Maar dat is niet 
meer genoeg. Het verhaal vertellen bete-
kent niet dat er ook wordt geluisterd en er 
acceptatie is. Wordt het echt ontvangen? In 
de eerste plaats moet het verhaal dus in staat 
zijn tot het maken van contact met actoren 
die de stellingen al hebben betrokken. 

Dilemmalogica zet het dilemma centraal in 
de boodschap en het te vormen beleid. De 

stappen bestaan uit het ordenen van alle 
standpunten, emoties en zienswijzen, Om 
die vervolgens te erkennen en uiteindelijk te 
vertalen tot een handelingsperspectief. Dus 
beleid te maken of oplossingen te kiezen 
die beter aansluiten bij wat er leeft in de 
samenleving op de maatschappelijke opgave. 
Dilemmalogica daagt het communicatievak 
uit om in de kern van het geschil te kruipen 
en net verder te gaan dan dat. 

Back to basics
Het vertrekpunt om dat te doen is terug naar 
de basis: kruip in de huid van de doelgroep. 
Met het besef dat de kaart niet het gebied 
is. Door te onderzoeken en te doorleven, te 
doorvoelen hoe actoren verschillend kijken, 
zie je ook wat ze weglaten... Dat geen enkele 
actor, ook de overheid zelf niet, het mono-
polie heeft op de waarheid. Om die beelden 
bij elkaar te brengen, helpt het te kijken 
naar de interactie en de belangen en emoties 
waaruit die interactie ontstaat. Of dat nu 
tussen twee mensen is die ruzie maken, of 
een hele samenleving die verdeeld is. Met 
bijvoorbeeld de dramadriehoek breng je snel 
naast belangen, ook de emotionele claims 
in kaart die spelers bij elkaar neerleggen en 
niet uitspreken... Die dus geen onderdeel 

'KRUIP IN DE HUID  
VAN DE DOELGROEP'
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uitmaken van het publieke debat. Dat zijn de 
elementen die kunnen verbinden en waar-
van het dus een belang is ze daarom weg te 
laten. Die inzichten vormen een objectieve 
kernboodschap die partijen helpt in het  
maken van contact. Misschien ook wel een 
stem geeft aan de zwijgende minderheid. 
Het is de kunst de emoties te erkennen en 
vervolgens de focus bij de opgave terug te 
brengen. Pas als dat lukt is er contact en kan 
het gesprek van start.

Een werkvorm
In de dramadriehoek bevinden actoren zich 
wisselend op de posities van Aanklager, 
Redder en Slachtoffer. In een handhavings-
vraagstuk bijvoorbeeld is dat meteen heel 
duidelijk. De klager (bewoner) klaagt “Er is 
hier geluidsoverlast”, de beklaagde (onderne-
mer met groot terras) is daarvan het slacht-
offer “Je kan hier niet eens ondernemen” en 
de overheid (handhaver) komt redden. Met 
een andere bril op kun je ook zien dat de 
bewoner zich eigenlijk slachtoffer voelt van 
de ondernemer die vervolgens de overheid 
aanklaagt: “Jullie willen toch een levendige 
economie?” Waarop de overheid, als redder, 
in de vorm van de afdeling EZ dan ook nog 
ja zegt. Als communicatieprofessional kan je 
het niet meer uitleggen; iedereen heeft gelijk. 

We kunnen als overheid het gesprek organi-
seren waarin beide actoren met elkaar eruit 
moeten komen. Dat is hier in dit voor-
beeld ook een heel concreet gesprek tussen 
partijen. Als het gaat om bijvoorbeeld de 

Oostvaardersplassen of het gas, moeten we 
het goede verhaal kunnen vertellen waarin 
alle argumenten over en weer er kunnen 
zijn, objectief geduid worden in het licht 
van de beleving van alle actoren. Daardoor 
wordt heel helder dat de opgave er is, en zijn 
actoren meer bereid om eventuele conse-
quenties als legitiem te ervaren. Naast de 
dramadriehoek en gedragspsychologie, kun-
nen we als professionals dus ook veel leren 
van de psychologie van de interactie.

Het maken van contact
De manier waarop mensen contact maken in 
een een-op-eensituatie over zo’n onderwerp, 
vormt zo de blauwdruk voor het uiteindelij-
ke gesprek in de samenleving. 
Het komt aan op bestuurders die de samen-
leving om verantwoordelijkheid durven 
vragen om ergens uit te komen. Een kern-
boodschap die uitlegt wat we aan het doen 
zijn en hoe een besluit recht doet aan alle 
waarheden. Dat, zoals deep democracy dan 
zo mooi zegt, ook aandacht heeft voor de 
minderheid. Als professionals moeten we 
dus ophouden de overheidsoplossingen te 
verkopen. Het maatschappelijke vraagstuk 
centraal stellen werkt beter en vragen of 
actoren daarin zelf hun rol pakken. Dat is 
dus het einde van de spindoctor die knollen 
voor citroenen probeert te verkopen. Er is 
een kernboodschap nodig die een beroep 
doet op de redelijkheid van de mens doordat 
er contact wordt gemaakt.

(* Bert Haanstra)

E-mail: bergmandiane@ymail.com
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