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Boek  
beoordelingen

Klaassen, R . (2004). Voorlichtingskundig 
ontwerpen. D e totstandkoming van Postbus 51- 
campagnes. Proefschrift Universiteit Twente, 
Enschede. Assen:Van Gorcum. 364 pp. ISDN 
9023240863. promotor: prof.dr. BJ. Schel
lens

In een recent nummer van het tijdschrift 
Comma, M agazine voor overheidscommunicatie 
(jrg. 17, juli 2005) valt te lezen dat in 2004 
in totaal 27 Postbus 51-campagnes werden 
gehouden, die gemiddeld ruim 400.000 euro 
aan mediakosten met zich meebrachten. Het 
bereik (ongeveer 90%) en de waardering 
voor de campagnes (rapportcijfer 7.0) zijn op 
zijn minst bevredigend te noemen, en ook 
wat betreft het mate waarin de ontvangers 
zich de boodschappen in de campagnes her
inneren is er reden tot tevredenheid. Deze 
positieve evaluatie-uitkomsten betreffen al
leen de uitingsvormen van de campagnes. 
Hoe het totstandkomingsproces van de Post
bus 51-campagnes verloopt en welke verbe
termogelijkheden daar liggen, valt er niet uit 
af te leiden. Over dat totstandkomingsproces 
ging het onderzoek van Klaassen. Hij wilde 
achterhalen hoe voorlichtingscampagnes van 
de rijksoverheid tot stand komen, en hoe die 
praktijk zich verhoudt tot de prescriptieve 
ontwerpliteratuur.

In het inleidend hoofdstuk van zijn proef
schrift wordt het in dit onderzoek gekozen 
ontwerpperspectief op communicatie nader 
tocgelicht. Klaassen legt uit dat zijn onder
zoek beschouwd kan worden als exploratief, 
kwalitatief en descriptief. Hij deed een voor

studie, voerde vier case studies uit en hield 31 
diepte-interviews. In de voorstudie sprak hij 
met een beperkt aantal overheidsvoorlichters 
over hun ontwerppraktijk. De uitkomsten 
van die gesprekken gebruikte hij om zijn 
onderzoeksthema te preciseren en de aan
pak van zijn onderzoek verder vorm te ge- 
ven.Vervolgens werd van vier campagnes het 
ontwerpproces retrospectief geanalyseerd aan 
de hand van gesprekken met betrokkenen en 
de analyse van ontwerpprocesdocumentade. 
Ten slotte waren er de diepte-interviews, die 
werden afgenomen bij campagne-ontwer- 
pers. Onderwerp van gesprek was hun alge
mene ontwerppraktijk; doel was de patronen 
die in de case-studies gevonden waren te 
toetsen aan ervaringen van andere ontwer
pers. Klaassen kenschetst zijn dataverzame
ling als een vorm van triangulatie: binnen 
elke case study is gebruik gemaakt van meer
dere bronnen, en behalve case studies werden 
ook diepte-interviews gebruikt om tot con
clusies over het ontwerpproces te komen.

Klaassen heeft ervoor gekozen de struc
tuur van zijn boek niet de chronologische 
volgorde van zijn onderzoeksactiviteiten te 
laten weerspiegelen. De case studies worden 
niet na elkaar behandeld en gevolgd door 
de analyse van de diepte-interviews, maar in 
elk van de hoofdstukken 3 tot en met 7 staat 
steeds een thema uit het ontwerpproces cen
traal, dat dan wordt besproken op basis van 
informatie uit de case studies en interviews. 
Voorafgaand aan deze vijf kernhoofdstukken 
wordt in hoofdstuk 2 een inzichtelijke his
torische schets van de overheidsvoorlichting 
in Nederland gegeven. Die wordt beschreven 
vanaf 1920, toen de eerste persreferendaris 
benoemd werd bij het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken tot 2002, toen de Voorlich
tingsraad een actieprogramma formuleerde 
naar aanleiding van het rapport van de com
missie Toekomst Overheidscommunicatie, voor
gezeten door J. Wallage. Belangrijke ontwik
kelingen die Klaassen signaleert, betreffen 
de organisatie van de overheidsvoorliching.
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De eerste ontwikkeling is dat centrale voor- 
lichtingsdirecties steeds meer een regiefunc
tie krijgen, terwijl de feitelijke campagnes 
worden ontwikkeld door (deel-)organisaties 
met specifeke uitvoeringstaken, De tweede 
ontwikkeling betreft de context waarbinnen 
overheidsvoorlichters hun werk doen. Meer 
en meer wordt er samengewerkt in project
groepen waarin ook intermediairs een be
langrijke rol spelen, een ontwikkeling die 
samenhangt met de veranderende beleidstot- 
standkomingsprocessen waarbij de overheid 
steeds vaker aan tafel zít. met maatschappelij
ke organisaties. In het tweede hoofdstuk be
spreekt Klaassen ook een aantal prescriptieve 
modellen die voor de overheidsvoorlichting 
ontwikkeld zijn: de modellen van Kok et al., 
vanWapenaar et al., van De R oon, en van Van 
Woerkum & Kuiper, Die modellen zijn vaak 
gebaseerd op psychologische theorieën en 
modellen voor probleemoplossingsprocessen 
(Newell & Simon) en de voor de totstand
koming van gedragsintenties (Fishbein & Aj- 
zen). Klaassen concludeert dat deze prescrip
tieve modellen in de praktijk niet veel ingang 
hebben gevonden: in de ogen van de voor
lichters hebben ze kennelijk te weinig meer
waarde om daadwerkelijk te worden ingezet. 
Dat gegeven is voor Klaassen aanleiding voor 
zijn onderzoek naar de praktijk van de over
heidsvoorlichting. Zijn uitgangspunt daarbij 
is dat discrepanties tussen modellen en prak
tijk eerder wijzen op tekortkomingen van de 
modellen, die dan te weinig op de praktijk 
blijken te zijn afgestemd, dan op een praktijk 
die zich te weinig van de modellen aan zou 
trekken, Klaassen meent overigens dat er in de 
voorlichtmgspraktijk wel degelijk behoefte is 
aan adviezen en methoden die op onderzoek 
gebaseerd zijn, maar studie van de praktijk 
m oet volgens hem uitwijzen welke steun dan 
precies gewenst is en in welke vorm, Ö ok in 
die behoefte vindt Klaassen aanleiding voor 
zijn praktijkgeöriënteerde onderzoek.

De voorlichtings-cases die Klaassen na
der heeft onderzocht, betreffen de campagne

over de nieuwe bijstand (1995), het brom
fietscertificaat (1996), de electronische belas
tingaangifte (1997-1998) en duurzame ener
gie (1998-2000). Daarmee viel de keuze op 
campagnes van vier verschillende ministeries, 
en met twee verschillende doelstellingen. De 
eerste drie campagnes waren primair gericht 
op informatie-overdracht, de vierde was 
vooral persuasief van aard. Zijn diepte-in- 
terviews hield Klaassen met campagne-ont- 
werpers uit diverse categorieën: beleidsme
dewerkers, voorlichdngsmedewerkers, exter
ne opdrachtnemers en medewerkers van de 
Rijksvoorlichtingsdienst.

In hoofdstuk 3 bespreekt Klaassen de in
richting van het ontwerpproces. Uit de case 
studies en de interviews concludeert hij dat 
terwijl in de prescriptieve literatuur vrijwel 
alleen wordt ingegaan op de inhoudelijke 
inrichting van het ontwerpproces (de plan
ning van de ontwerpstappen), in de praktijk 
de organisatorische inrichting (taakverdeling 
en organisatiestructuur) wel meer aandacht 
krijgt. Een belangrijke praktijkvraag waar in 
de literatuur nog vrijwel geen aandacht aan 
wordt besteed, is hoe een goed evenwicht 
kan worden gevonden tussen een soepel ver
lopend ontwerpproces en optimale betrok
kenheid van de relevante organisaties. Dat 
probleem komt ook terug in latere hoofd
stukken. In hoofdstuk 4 komt aan de orde 
hoe beleidsontwerp, voorlichtingsontwerp 
en middelenontwerp samenhangen, Klaas
sen constateert dat in het. beleids- en voor- 
liehtingsopntwerp de samenwerking tussen 
beleidsmakers en voorlichters asymmetrisch 
is. Terwijl voorlichters er vrijwel niet in sla
gen bij de beleidsontwikkeling betrokken 
te worden, bemoeien beleidsmakers zich in 
hoge mate met het voorlichtingsontwerp. 
Het ontwerp van de communicatiemiddelen 
die in een campagne worden ingezet, wordt 
bijna altijd uitbesteed aan gespecialiseerde 
commerciële bureaus. Dat blijkt soms meer 
problemen te veroorzaken dan de prescrip
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tieve literatuur suggerereert.Waar wordt ver
ondersteld dat de opdrachtgevers zich beper
ken tot controle op hoofdlijnen, leiden in de 
werkelijkheid uitwerkingsdetails vaak tot ste
vige discussie. Een van de oorzaken is dat de 
bureaus geneigd zijn zich enkel te richten op 
de belangen van de doelgroep, terwijl de op
drachtgevende voorlichters proberen ook de 
belangen van andere betrokkenen, op de mi
nisteries en in de intermediaire organisaties 
in het oog te houden. Klaassen constateert 
ook dat het op veel ministeries nog ont
breekt aan een helder communicatiebeleids- 
plan waaruit de doelen van, en de eisen aan 
campagnes afgeleid kunnen worden. Bij de 
Belastingdienst, waar wel een helder en con
sistent communicatiebeleid is geformuleerd, 
blijkt dat tot goede resultaten te leiden.

Hoofdstuk 5 gaat over het ontwerp 
van campagne- o f voorlichtingsplan, met 
als steeds terugkerende elementen de doel
stelling. de doelgroepen, de methodiek an
nex mediakeuze en de themas die in de 
campagne aan de orde moeten komen. De 
standaardisering van het ontwerpproces van 
de Postbus 51-campagnes, die het gevolg is 
van de procedures en richdijnen die door 
de Voorlichtingsraad zijn opgelegd, is ook 
goed af te lezen aan de onderzochte voor- 
lichdngsplannen. In grote lijnen wordt bij 
het invullen daarvan de prescripdeve litera
tuur gevolgd, zonder dat het invullen van de 
diverse elementen tot een routineus proces 
verwordt. Een van de problemen waar een 
voorlichters op stuiten als ze een voorlich- 
dngsplan proberen te formuleren, wordt ge
vormd door de belangenconflicten tussen de 
participanten. De compromissen die gesloten 
moeten worden tussen vertegenwoordigers 
van de organisaties die allemaal een stem in 
het ontwerpproces willen hebben, gaan vaak 
ten koste van de communicatieve kracht en 
helderheid van de uiteindelijke boodschap. 
In hoofdstuk 6 wordt de aandacht gericht op 
een van de factoren die tot deze ontwikkeling

geleid heeft: de steeds belangrijker geworden 
rol van intermediairs in het ontwerpproces. 
Daarbij kan het gaan om instellingen als Vei
lig Verkeer Nederland, die financieel los staan 
van het ministerie dat voor een campagne 
verantwoordelijk is, om instellingen die voor 
een belangrijk deel uit een departementale 
begrotingspost gefinancierd worden, zoals de 
Regionale Stichtingen Buitenlandse Werk
nemers, maar ook om instellingen die vrij
willig aan overheidsvoorlichting meewerken, 
zoals woningcorporaties, scholen, en allerlei 
verenigingen. Klaassen komt tot de conclusie 
dat de inschakeling van intermediairs in het 
ontwerpproces ten minste even veel nadelen 
als voordelen heeft. Hun voorlichtingsdes- 
kundigheid is vaak beperkt, hun belangen 
verschillend en hun afstand tot de doelgroep 
groot. Dat leidt tot moeizame en stroperige 
ontwerpprocessen, die uidopen op compro
missen waar de uiteindelijke ontvanger vaak 
niet mee is gediend.

Hoofdstuk 7 heeft als onderwerp de inzet 
van onderzoek in het ontwerpproces. Sinds 
1999 worden de effecten van de campagnes 
onderzocht met de zogenaamde tracking-me- 
thode. Ten opzichte van zijn voorganger (de 
zogenaamde Zilveren standaard) heeft deze aan
pak als voordeel dat de effecten van campag
nes met elkaar vergeleken kunnen worden: 
met gestandaardiseerde vragenlijsten worden 
steeds bij respondenten in voor-, tussen- en 
nametingen die een representatieve afspiege
ling van de bevolking vormen, waarderings- 
en bereikdata over een aantal campagnes naast 
elkaar verzameld. Klaassen schrijft dat ten tij
de van zijn interviews de omschakeling naar 
tracking-onderzoek plaats vond. Niet alle 
respondenten konden in die tijd nog op hun 
eigen ervaringen met de nieuwe methode 
reflecteren. Tot erg positieve conclusies over 
de tracking-methode komt Klaassen niet. 
Zijn voornaamste bezwaar is dat de effecten 
die uit de metingen naar voren komen, nog 
steeds niet o f nauwelijks te koppelen zijn aan
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een o f meer keuzes in het ontwerpproces of 
aan kenmerken van specifieke middelen die 
zijn ingezet. Klaassen pleit voor een promi
nentere rol van pretests die, als ze tenminste 
tijdig worden uitgevoerd, nog tot daadwer
kelijke verbeteringen kunnen leiden, en ook 
voor procesevaluaties, ongeveer zoals hij die 
zelf in dit onderzoek heeft uitgevoerd.

In zijn afsluitende hoofdstuk karakte
riseert Klaassen de ontwerppraktijk in ter
men van gecompliceerde en onderling soms 
strijdige onderhandelings-, planmngs- en 
afstemmingsprocessen. Lang niet altijd is de 
manier waarop die processen in de huidige 
voorlichtingspraktijk doorlopen worden be
vorderlijk voor de uiteindelijke campagnes. 
Participanten in het ontwerpproces denken 
vaak vooral aan de belangen van de eigen 
achterban, voorlichters hebben te weinig 
zeggenschap over de meeste onderdelen van 
het ontwerpproces, voorlichters krijgen van 
hun opdrachtgevers vaak niet voldoende in
houdelijke input om de ontwerpproblemen 
op te lossen, en de verwachtingen over de 
mogelijke communicatieve effecten van de 
campagnes zijn vaak onrealistisch hoog ge
spannen. Van prescriptieve modellen uit de 
literateruur hebben voorlichters in de prak
tijk maar een beperkt nut, zo concludeert 
Klaassen. Voor de organisatie- en onderhan
delingsprocessen die in de werkelijkheid veel 
tijd vragen en die zeer bepalend en beper
kend zijn voor de ontwerpmogelijkheden, is 
weinig o f geen plaats ingeruimd in de ideaal
typische tocpassingscontexten die de achter
grond van de modellen vormen.

Klaassen trekt een aantal pittige conclu
sies over tekortkomingen in het ontwerp 
van de Postbus-51 campagnes, die de suc
cessen die daarvan worden gerapporteerd in 
een wat ander daglicht stellen. De waarde
ring voor de campagnes is goed, zo geeft hij 
toe, het bereik kan verbeterd worden, maar 
de effecten zijn volgens hem gemiddeld ge
nomen gering.Vraag is wel hoe actueel deze 
constateringen zijn. In zijn discussieparagraaf
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laat Klaassen weten dat zijn dataverzameling 
plaats vond tussen 1997 en 2000. Op enkele 
plaatsen, zo schrijft hij, zijn sindsdien ontwik
kelingen in gang gezet (het formuleren van 
een centraal departementaal communicatie
beleid bijvoorbeeld) die zich in een richting 
bewegen die overeenkomt met sommige van 
zijn aanbevelingen. Daarmee biedt Klaassen 
ruimte voor kritische geluiden uit de hoek 
van de voorlichtingspraktijk. Toen hij zijn 
dissertatie verdedigde, had die praktijk zich al 
weer vier jaar lang verder ontwikkeld, en was 
bijvoorbeeld de aanpak van het effectonder- 
zoek drastisch veranderd.

Klaassen merkt zelf op dat studies als 
deze geen onbeperkte houdbaarheidsdatum 
hebben. Daarin heeft hij gelijk. Het ware dan 
ook te verkiezen geweest als het proefschrift 
minder lang op zich had laten wachten. Zijn 
conclusies hadden ook aan kracht gewonnen 
als hij zijn case studies niet tot vier beperkt 
had. In een recent RVD-rapport (Vijf jaar 
campagne-eflectonderzoek) valt te lezen dat er 
alleen al in de jaren 1999 en 2000, de helft 
van de periode waarin Klaassen zijn data ver
zamelde, 39 Postbus 51-campagnes geweest 
zijn. Gelet op de soms forse verschillen tus
sen de campagnes en de daarachter liggende 
ontwerpprocessen, steekt een aantal van vier 
precies bestudeerde cases daar wat mager te
gen af. Dat neemt niet weg dat Klaassen met 
zijn helder gestructureerd en goed geschre
ven proefschrift een nuttige bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van de communicatie
kunde geleverd heeft. In de eerste alinea van 
zijn boek merkt hij met recht op dat er een 
gebrek is aan gedegen studies van ontwerp
processen in de voorlichtingspraktijk. Met 
zijn onderzoek heeft hij een bijdrage aan 
de oplossing van dat probleem geleverd, en 
heeft hij de ontwikkelaars van prescriptieve 
modellen voor de professionele comm uni
catie weer stof tot nadenken gegeven. Dat 
kan het vak alleen maar ten goede komen.

Carel Jansen


