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1. Fictie, frictie, feiten en frustraties 
 

Als een publieke organisatie een boodschap via de massamedia de wereld instuurt, dan is die 

vrijwel altijd op een creatieve manier verpakt. Ik geef een paar voorbeelden. Populair is de 

humoristische verpakking. In een recent internetfilmpje uit de campagne 100% Bob 0% op 

neemt de Bob zijn vrienden in de maling door te doen alsof hij inmiddels aangeschoten is en 

zelfs nóg een biertje bestelt. Maar het dronkenmangelal is niet van hem: het komt uit zijn 

mobieltje, met behulp van een applicatie die ook de kijker gratis kan downloaden. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Een andere creatieve bewerking van een boodschap die regelmatig gebruikte wordt is ‘het 

publiek op het verkeerde been zetten’, zoals dat in vakjargon heet. In het onderstaande geval 
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is de boodschap: ‘mijd de file in het woon-werkverkeer’. Die boodschap wordt niet in die 

woorden op de doelgroep afgevuurd, maar als volgt: 

 
 

Nog weer een andere creatieve bewerking is om met prikkelende teksten en mogelijk nog 

prikkelender beelden tot de doelgroep proberen door te dringen. Op onderstaande briefkaart is 

de achterliggende boodschap: ‘zorg dat je (studenten)huis of -kamer brandveilig is’.  

 

 

 
Waarom doet men dat eigenlijk, zo’n creatieve vertaalslag op de boodschap loslaten en hem 

niet rechttoe-rechtaan de wereld in slingeren? Waarom wordt de boodschap niet bijvoorbeeld 

zo gebracht: 
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In alle vier deze casussen is sprake van een afzender die via een massamediaal medium een 

boodschap richt tot de leden van een doelgroep die hij niet persoonlijk kent, en die hij wil 

aanzetten tot dan wel afhouden van specifiek gedrag. 

 

Feit of fictie 

Opteert men voor de creatieve verpakking omdat iedereen dat doet? Vanuit een 

veronderstelling dat je per se origineel moet zijn om op te vallen?  

Met andere woorden: wat is het belang van het creatieve concept en de creatieve verpakking 

in beïnvloedende (overheids)communicatie? Dat is een intrigerend professioneel probleem. 

Lange tijd was het vooral een latent probleem: eigenlijk ging iedereen in het 

communicatievak ervan uit dat het zo nu eenmaal werkt. ‘Je moet toch de aandacht trekken te 

midden van alle mediageweld. Opvallen, je onderscheiden’. Maar is dat ook werkelijk zo? Is 

dat anno 2011 een steekhoudend argument of is die mening een voorbeeld van 

conditionering? Anders gezegd: is het voordeel van een creatieve bewerking een feit of is het 

fictie?  

 

Veel communicatieprofessionals met wie ik een tijdje doorpraat over dit onderwerp, zowel bij 

publieke als bij commerciële organisaties, herkennen en erkennen de problematische kanten 

van de creatieve verpakking. De praktijk is namelijk dat je als communicatieadviseur een 

reclame- of communicatiebureau vraagt een voorstel te maken boodschap op een effectieve 

manier op de doelgroep overbrengt. Na een paar weken komt het bureau terug met 

voorstellen. En die voorstellen zijn nooit in de vorm van een rechttoe-rechtaanboodschap: 

’spreek af wie geen alcohol drinkt als je na een avondje uit nog met de auto moet’. In de 

voorstellen van het bureau zijn de boodschappen gegoten in wat in het jargon een creatief 

concept heet. (Ik ga hieronder nader in op de vraag wat ik onder een creatief concept versta.) 
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Hoe ga je als communicatieprofessional met de gepresenteerde voorstellen om? Je kijkt eens 

naar de voorstellen. Je maakt een opmerking: goh, dat geel knalt er wel uit zeg. Je stelt een 

vraag of wat: zouden ze dat wel snappen? En uiteindelijk zeg je: “Ja, … ik vind het er wel 

goed uitzien.” Of niet natuurlijk. Een dag of wat later laat je de voorstellen zien aan de 

bewindsman- of -vrouw, de algemeen directeur, de wethouder, etc. En die zegt als je geluk 

hebt: “OK, leuk!” Maar als je pech hebt: “Ik vind er niet veel aan.” Dan is er een patstelling. 

Want wat kun je voor steekhoudende argumenten aanvoeren waarom dit creatieve voorstel 

toch wel degelijk goed is? Je discussieert dan over smaak. En over smaak valt niet te twisten. 

Of juist heel lang. Maar dat is zonde van de tijd, want wat de een mooi, leuk, creatief vindt, 

hoeft de ander helemaal niet goed te vinden. Daar zit dus frictie. En dat is frustrerend voor de 

communicatieman of -vrouw, want zijn/haar professionele advies wordt niet als professioneel 

advies ervaren. En eigenlijk weet je ook wel dat je advies berust op weinig anders dan 

persoonlijke smaak: je kunt er geen evidentie voor aandragen. 
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2. Wat is een creatief concept?  
 

In de vrij schaarse wetenschappelijke literatuur over de rol en het effect van creativiteit in 

beïnvloedende massamediale communicatie staat vooral de vraag centraal naar wat een uiting 

dan creatief maakt en welke bestanddelen van creativiteit relevant zijn. Zie bijvoorbeeld Ang 

and Low (2000), El-Murad and West (2004), Smith and Yang (2004), Smith et al (2007). 

 

Over het creatief concept heeft niemand het. Het is meer een begrip uit de praktijk. Als je de 

sites van reclame- en communicatiebureaus bekijkt, vliegt de term creatief concept je om de 

oren. ‘We baseren onze uitingen altijd op een sterk concept,’ staat er dan. Maar wat dat is, een 

creatief concept, staat er niet bij. Ik heb het althans nooit gezien. Nu zal dat de opdrachtgevers 

waarschijnlijk worst wezen, maar in een betoog over de waarde van het creatief concept in 

overheidscommunicatie/public communication komen we daar natuurlijk niet mee weg. Ik 

doe daarom een poging tot definiëring. 

 

Idee 

Een creatief concept is niet hetzelfde als de boodschap en meer dan de creatieve verpakking. 

Kort door de bocht: het creatief concept is de idee achter de creatieve verpakking van een 

boodschap. Een concept abstraheert van de feitelijke zaak, in een poging de cruciale aspecten 

– de essentie zo men wil – van die zaak scherp in beeld te krijgen. De boodschap van het 

Bob-filmpje waarnaar ik hierboven verwees, luidt: drink geen alcohol als je nog moet rijden. 

Het concept achter dit filmpje zou ik als volgt verwoorden: ‘ook als je de Bob bent, hoeft 

uitgaan niet saai te zijn. Terwijl je je vrienden een alcoholisch avondje uit bezorgt, kun je zelf 

ook best gein trappen.’  

Het creatief concept mondt vanzelfsprekend wel uit in een creatieve verpakking van de 

boodschap. De concrete uitwerking vindt in het Bob-filmpje plaats in de vorm een ultrakort 

toneelstukje. Van die verpakking zijn in principe eindeloos veel varianten mogelijk. Maar in 

de praktijk is een aantal veelvoorkomende patronen herkenbaar. Zoals de consument ‘op het 

verkeerde been zetten’, de slice-of-life (een beeld van een gezin in de berm van de autoroute, 

naast een omgevallen caravan; gelukkig zijn ze goed verzekerd), een spiegel voorhouden, 

humor, angst aanjagen, de verbeelding stimuleren (‘stel je eens voor hoe je je zou voelen als 

je deze auto had’).  

 

Het medium waarin of waarop het eindresultaat te zien is, legt beperkingen op aan de 

creatieve verpakking van de boodschap. Zo is een toneelstukje niet erg geschikt om op een 

billboard te zetten. En een radio- of televisiespot leent zich niet goed voor het geven van een 

grote hoeveelheid feitelijke informatie. 
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3. Waarom zou je een  boodschap creatief verpakken? 
 

3.1 Een creatieve verpakking trekt de aandacht? 
In de wat oudere literatuur over commerciële communicatie wordt ervan uitgegaan dat je eerst 

de aandacht van je beoogde publiek moet trekken voordat de boodschap effectief kan zijn. Zo 

stelt het inmiddels toch wel sterk verouderde AIDA-model dat je eerst de aandacht (de A in 

het model) van het publiek moet trekken, voor het geïnteresseerd raakt (de I in het model), 

etc. (Pol, Swankhuisen en Van Vendeloo 2009, p.43-44)  In het domein van de publieke 

communicatie werd vooral het model van McGuire (1968) bekend; ook dat gaat ervan uit dat 

aandacht een noodzakelijke voorwaarde is voor effect van persuasieve communicatie.   

Een bekend argument bij zowel praktijkmensen als onderzoekers is dat een creatieve 

verpakking van een massamediale communicatieve boodschap eraan bijdraagt dat die 

boodschap beter opvalt. De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh (2005, 179) vatten dat, 

onder verwijzing naar onderliggende literatuur, als volgt samen: “Volgens sommigen moet de 

creatieve insteek vooral de aandacht trekken. […] Diverse onderzoekers stellen dat creativiteit 

misschien wel het belangrijkste aspect van reclame is. Een panel van [praktijk]deskundigen 

meende zelfs dat de ‘verkoopkracht van een creatief idee tien keer zo groot is als de 

verkoopkracht van een gewoon idee’.” De gedachte dat creativiteit nodig is om op te vallen, 

leeft nog steeds voort. Ook in de – tamelijk schaarse – wetenschappelijke literatuur die het 

afgelopen decennium aan de waarde van creativiteit in reclame is gewijd. Zie bijvoorbeeld 

Pieters et al. (2002), Smith et al.  (2008), Baack et al. (2008). 

 

Vragen 

Het idee dat een creatieve verpakking van een boodschap nodig is om op te vallen roept twee 

vragen op. De ene vraag is van praktische aard, de tweede komt voort uit actueel onderzoek 

naar bewustzijn en aandacht. 

 

De praktische vraag luidt: hoe waarschijnlijk is het dat je anno 2011 kunt opvallen? We 

worden dagelijks overspoeld door gigantische hoeveelheden boodschappen die ons gedrag 

willen beïnvloeden: in de krant, in tijdschriften, op internet, langs de weg, op radio en tv.  

Petterson (2000/2001) stelt: “The competition for our attention is usually very fierce in 

advertising and in propaganda. […] the average adult in the USA was exposed to over 500 

advertising messages daily in 1977, of which he or she consciously perceived around 75. 

Now, there are even more messages. […] every person in Stockholm, Sweden, is exposed to 

over 2000 advertising messages daily in 1999. Here, it was not reported how many messages 

people actually pay attention to.” Het schijnt dat die hoeveelheid commerciële stimuli iedere 5 

jaar verdubbelt. Dat zou betekenen dat de inwoners van Stockholm nu geconfronteerd worden 

met meer dan 8000 commerciële stimuli per dag. Ik zie niet veel reden om aan te nemen dat 

dat in Nederland anders zou zijn. 

De kans dat de massamediale boodschap van die ene aanbieder er nu net uitspringt, is wel 

heel erg klein. Dan kun je bij de pakken neerzitten en denken: massamediale communicatie 
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werkt niet meer. Dat sombere geluid werd in de vakbladen ook wel gehoord. Een andere 

mogelijkheid is streven naar steeds opvallender creatieve uitingen, een ware wedloop. Een 

mooi voorbeeld daarvan zijn de zogenoemde spectaculars, zoals het onderstaande billboard 

voor de Wonderbra. Het gaat niet alleen om het opvallende plaatje, maar om de 3D brillen die 

gratis werden weggegeven en die ‘een blik in de diepte’ mogelijk maakten. (bron: Nationaal 

Adviesbureau Buitenreclame, www.nabbnet.nl) 

 

 

 

 
 

 

Ook de overheid past de spectacular toe in haar communicatie. 
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(bron: Nationaal Adviesbureau Buitenreclame, www.nabbnet.nl) 

 

Bij deze uiting van voorheen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zit het spectaculaire in 

de schop die boven de billboard uitsteekt. 

 

Concluderend: je kunt er als aanbieder in de publieke of private sector voor kiezen om te 

proberen met steeds opvallender en/of technisch ingenieuzer uitingen in de massamedia op te 

vallen. Dat is een soort vlucht naar voren, waarbij concurrerende aanbieders iedere 

vernieuwing al snel overnemen. Verwatering van het effect van de innovatie laat daardoor 

niet lang op zich laat wachten. 

 

Bewuste aandacht: een noodzakelijke voorwaarde? 

Een relevante vraag die voortvloeit uit nieuwe wetenschappelijke inzichten is echter: hoe 

noodzakelijk is het nu eigenlijk dat een massamediale uiting van een organisatie de aandacht 

trekt? In hun review ‘Goals, Attention and (Un)Consciousness’ zetten Dijksterhuis en Aarts 

(2010) uiteen dat er hoe dan ook aandacht nodig is om gedragseffecten te sorteren. Daarbij 

baseren ze zich op inzichten uit de neurowetenschappen, de sociale cognitie en de cognitieve 

psychologie. Maar ook laten ze zien dat die aandacht niet bewust hoeft te zijn (en dat 

doorgaans ook niet is) om het gedragseffect te bewerkstelligen. Het argument dat een 

creatieve verpakking een noodzakelijke voorwaarde is voor effectiviteit van campagne-

uitingen vanwege haar vermogen om aandacht te trekken, vraagt dus om nuancering. Er is 

zonder meer aandacht nodig: zonder confrontatie met een uiting gebeurt er natuurlijk 

helemaal niks. Maar het is niet nodig dat we  een advertentie bewust bestuderen of zelfs maar 

bekijken om erdoor beïnvloed te worden. 
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Voor de doorgaans vrij simpele commerciële boodschappen is onbewuste aandacht ook 

voldoende. We registreren de associatie ‘gezelligheid/Amstelbier’, zonder dat die tot het 

bewustzijn doordringt. Dat hoeft ook helemaal niet: de associatie wordt steeds opnieuw 

bevestigd, zodat die allengs steviger in ons brein verankert. Mogelijk is dat opvallende 

creativiteit saillancy in de hand werkt: de uiting zou zich daardoor in de grote stroom op ons 

afkomende uitingen kunnen onderscheiden van zijn achtergrond, de andere commerciële 

uitingen (Pol, Swankhuisen & Van Vendeloo 2009).  De vraag is evenwel, zoals ik hierboven 

al opmerkte, in hoeverre het nog mogelijk is je te onderscheiden in een enorme hoeveelheid 

creatieve uitingen die allemaal proberen op te vallen en onze aandacht te trekken. 

 

Een creatieve verpakking kan echter nog een andere functie hebben, die soms een 

aanmerkelijk voordeel kan zijn, maar soms ook een aanmerkelijk nadeel.  

 

3.2 Als de creatieve verpakking de aandacht moet afleiden van de boodschap 
 

Een zeer interessante en voor het vak relevante conclusie die Madelijn Strick in haar 

dissertatie (Strick 2009) trekt, is dat humor – een van de meest gebruikte creatieve 

verpakkingen van een massamediale boodschap – inderdaad de aandacht trekt. Maar … 

humor trekt de aandacht naar de reclame-uiting, niet naar de boodschap. Humor leidt de 

aandacht juist af van de boodschap als zodanig! 

In het geval van commerciële communicatie is dat eerder een zegen dan een ramp. Het 

publiek wordt veelvuldig geconfronteerd met reclame-uitingen. Die overvloed leidt al snel tot 

irritatie. Een creatief concept waarin humor een belangrijke rol speelt, helpt die irritatie te 

voorkomen. (Natuurlijk is het natuurlijk ook mogelijk dat die humor irritant gevonden wordt.) 

Tot een vergelijkbare conclusie komen ook Heath et al. (2009), maar dan met het oog op 

emoties in televisiereclame. Yang en Smith (2009) stellen eveneens dat het effect van 

creativiteit niet te verklaren is vanuit aandacht, maar vanuit het verminderen van weerstand. 

Een creatieve verpakking bewerkstelligt in hun optiek open mindedness bij de ontvanger van 

de boodschap. (Zij hebben effecten echter gemeten via directe vragen naar gedrag en het wel 

of niet nogmaals gaan bekijken van de advertentie en koopintenties. Omdat de verwerking 

van advertenties echter zelden een bewust proces is, terwijl het om onbewuste verwerking en 

effecten gaat, lijkt een dergelijke manier van meten niet valide.)  

 

Concluderend: een creatieve verpakking kan de aandacht van de boodschap afleiden, maar dat 

wil in commerciële campagnes niet zeggen dat die afleiding zinloos is. Dat voorkomt irritatie, 

terwijl de associaties steeds sterker in het brein van de consument verankerd worden.  

 

 

 

 

3.3 Maar als de inhoud van de boodschap nu juist wel de aandacht moet 
trekken?  
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In commerciële settings gaat het vaak om simpele boodschappen die ook – op onbewust 

niveau – doordringen als de aandacht is afgeleid. Meer hoeft ook niet.  

Maar wat als het nu juist wel de bedoeling is dat de doelgroep nadenkt over de boodschap? 

Dat is vaak het geval bij publieke communicatie. Daar zijn de boodschap en het gedrag dat de 

boodschap wil bewerkstelligen meestal complex. Bijvoorbeeld: ‘drink niet teveel, want dat 

kan je relatie kapot maken’, ‘als je getuige bent van agressie tegen medewerkers met een 

publieke taak, bel dan 112, zoek medestanders en maak een foto’. Simpele associaties tussen 

bijvoorbeeld ‘veel drinken’ en ‘niet goed’  volstaan dan niet om het gedrag ingrijpend te 

beïnvloeden. De doelgroep weet immers al lang dat overmatig alcoholgebruik, roken en te 

veel eten schade toebrengen. Wenselijk is dat de recipiënt stopt met drugsgebruik, het 

overmatig nuttigen van alcohol en ander voor de maatschappij, hemzelf en zijn directe 

omgeving schadelijk gedrag. En dat hij informatie tot zich neemt over wat hij kan of moet 

doen om zijn gedrag te veranderen (bijvoorbeeld professionele hulp zoeken). Het ligt sterk 

voor de hand dat voor dergelijke ingrijpende veranderingen bewust handelen nodig is. 

Dat zou betekenen dat in dergelijke gevallen een creatieve verpakking die de aandacht afleidt 

van de eigenlijke boodschap contraproductief is. De creatieve verpakking werkt dan als een 

sluier die het zicht op de eigenlijke boodschap beneemt. Recipiënten onthouden het spotje, de 

advertentie of andere uiting, maar de boodschap zelf wordt niet verwerkt. 

 

3.4 Wat betekent dat voor overheidscommunicatie en publieke 
communicatie? 

 

Het bovenstaande duidt erop dat het gebruik van een creatieve verpakking als gevolg van een 

creatief concept in publieke communicatie zeer riskant is. Tenminste: als het de bedoeling is 

dat de boodschap als zodanig overdacht wordt. Ook in het geval van overheidscommunicatie 

zal het creëren van simpele associaties soms kunnen volstaan, bijvoorbeeld bij het promoten 

van een stad als toeristische trekpleister. Als we ervan uitgaan dat een creatieve verpakking in 

publieke communicatie riskant is, heeft dat grote consequenties voor overheidscommunicatie 

/ public communication. Een groot deel van de uitingen moet dan op een compleet andere 

leest geschoeid worden om het gewenste gedragseffect te kunnen sorteren.  

 

Experimenten 

Nu luidt een bekend wetenschappelijk adagium dat we eerst moeten zien en dan pas geloven. 

Met mijn collega-onderzoekers Dr. Mieneke Weenig (Universiteit Leiden), Prof. Dr. Gerjo 

Kok (Maastricht University) en Dr. Madelijn Strick (Radboud University) ga ik daarom in een 

aantal experimenten na of het werkelijk zo is dat een creatieve verpakking niet de beoogde 

gedragseffecten sorteert in die gevallen waarin het de bedoeling is dat de boodschap de 

doelgroep aanzet tot ander gedrag. Dat onderzoeken we met experimenten waarin we het 

gedragseffect van een boodschap in een creatieve verpakking vergelijken met dezelfde 

boodschap, maar dan op een directe manier verwoord. Echte mannen staan in de file, kan op 

gedragseffect bijvoorbeeld vergeleken worden met een variant die de boodschap rechttoe-
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rechtaan meldt: vermijd de file, werk af en toe een dag thuis, of vermijd de file, ga ’s ochtends 

een half uurtje later naar je werk en ’s avonds naar huis. 

 

De resultaten van de eerste experimenten liggen in lijn met onze vermoedens, namelijk dat 

een niet-creatieve variant van een overheidsboodschap – in dit geval voorkoming van 

brandwonden bij kleine kinderen – meer gedragseffect sorteert dan een creatieve variant. 

Daarover zal ik met Mieneke Weenig publiceren. 
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4. Imagery,  narratieve vorm, vividness  en een positieve dan wel 
negatieve insteek 

 

 

4.1 Relevante variabelen 
 

In de experimenten die mijn collega-onderzoekers en ik uitvoeren, betrekken we ook 

variabelen waarvan we het sterke vermoeden hebben dat ze van invloed kunnen zijn op de 

gedragseffecten, en waarbij een interactie-effect kan optreden met een al dan niet creatief 

concept. Ik ga hier beknopt in op de variabelen imagery, vividness en het aanbieden van 

informatie in een positieve dan wel negatieve vorm. 

 

4.2 Imagery  

‘Imagery’ is een lastig te vertalen begrip. Het is nog het best duidelijk te maken door een 

beschrijving van haar functie bij de verwerking van informatie en de opslag daarvan in het 

geheugen. Bij de wijze van informatieverstrekking waarbij  imagery een centrale rol speelt, 

wordt informatie op zo’n manier aangeboden dat de verbeelding van de recipiënt geprikkeld 

wordt. Er wordt bijvoorbeeld een verhaaltje verteld (narratieve verbeelding): ‘meneer De 

Vries komt ’s ochtends op zijn werk’, etc., een spot wordt in de vorm gegoten van een 

toneelstukje (‘man en vrouw ruziën met elkaar over het invullen van het belastingformulier’), 

of in een zogeheten slice-of-life (‘gezin zit onthutst naast een omgevallen caravan op de 

Autoroute du soleil’). Ook kan een expliciet appel worden gedaan op de verbeelding van de 

recipiënt (‘stel je eens voor hoe je in die auto door Europa toert, op weg naar onbekende 

bestemmingen’). De opslag in het geheugen (het encoderen) vindt plaats in concrete beelden 

en niet – zoals bij de analytische verwerking – in de vorm van woorden, abstracte symbolen 

of cijfers. Petrova en Cialdini (2008, p 505) spreken over ‘a process by which sensory 

information is represented in working memory’.  

Naast deze imagery processing is er de analytische (ook wel aangeduid als discursieve) wijze 

van informatieverstrekking. Daarbij wordt de informatie aangeboden in de vorm van een 

betoog, waarin naast argumenten en feiten ook abstracte symbolen, cijfers en statistieken 

kunnen voorkomen. In dat geval spreekt men ook wel van pallid (letterlijk: kleurloze, bleke) 

information. In termen van de consumentenpsychologie is van pallid information en 

analytische verwerking sprake bij betogende advertenties waarin geprobeerd wordt de 

recipiënt te overtuigen met sterke argumenten en cijfermatige gegevens en statistieken over de 

effectiviteit van bijvoorbeeld een middel tegen tandplaque. 

Petrova en Cialdini (2008) zetten in hun recente review op een rij wat uit 

sociaalpsychologisch onderzoek wel en niet bekend is over de effecten  van het gebruik van 

imagery op beïnvloeding, alsmede over de verklaringsgronden van de werking daarvan.  

 

Cognitieve capaciteit 
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Er is uitvoerige evidentie dat imagery een krachtig effect kan hebben op consumentengedrag. 

Het kan geheugeneffecten versterken (en zelfs valse herinneringen creëren), evenals de 

intentie om gedrag uit te voeren en het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van  gedrag.  

Een van de verklaringen voor de effecten van imagery – bijvoorbeeld door het gebruik van 

een verhaal – is dat de recipiënt wordt meegesleept door zijn geprikkelde verbeelding. (o.a. 

Green and Brock 2000, Escalas 2007 ) Het verhaal slorpt zijn cognitieve capaciteit op (en zet 

zich vast in zijn geheugen), terwijl geen capaciteit resteert voor de onderliggende 

argumentatie en overwegingen. Die komen dus ook niet in het geheugen terecht. Dat kan 

natuurlijk grote voordelen hebben, met name als je liever ziet dat de doelgroep geen contra-

argumenten genereert naar aanleiding van je boodschap. Dat zal in commerciële situaties 

redelijk vaak voorkomen: je wil dat potentiële kopers door het verhaaltje over de man die zich 

king of the road waant in zijn nieuwe terreinwagen kooplustig wordt, en blijft. Dan kan 

‘immersion into a text’ goede diensten bewijzen.  

 

Maar imagery heeft ook effecten die in bepaalde contexten juist contraproductief zijn, zoals 

eigenlijk al in het voorgaande besloten ligt. In het geval van publieke communicatie wil je dat 

de herinnering niet stopt bij het verhaaltje op zich, maar dat de onderliggende boodschap goed 

uit de verf komt en in zijn geheel wordt opgeslagen in het geheugen, zodat de recipiënt ook 

achteraf nog weet wat hij moet doen en waar hij terecht kan voor ondersteuning en meer 

informatie.  Chingching Chang (2009) stelt in dat verband dat bij hoge cognitieve belasting 

een argumentatieve benadering beter werkt dan een narratieve (waarvan imagery een 

essentieel onderdeel is).  

 

Wat betekent dit nu uit voor overheidscommunicatie? Wanneer informatie analytisch 

verwerkt wordt (‘high elaboration’) wordt nieuwe informatie in het brein gekoppeld aan 

bestaande informatie. (Petrova en Cialdini 2008, p. 507) Voor overheidscommunicatie kan dat 

heel bruikbaar zijn, bijvoorbeeld bij de toevoeging van kennis op het gebied van de 

zorgverzekering, of preventie van bijvoorbeeld vogelgriep.  

Wordt informatie verwerkt via de verbeelding (‘high transportation’) en wordt de recipiënt 

meegevoerd door zijn geprikkelde verbeelding, dan is het minder waarschijnlijk dat hij of zij 

de aangeboden informatie evalueert. Dat verstoort namelijk het plezier in het verhaal, het 

toneelstukje, of de zelfgecreëerde illusie. (Petrova en Cialdini 2008, p. 507-08) Wellicht 

werkt ‘high transportation’ gunstig in het geval van bijvoorbeeld hard rijden in een woonwijk. 

Iedereen weet immers wel dat dat gevaarlijk is: wat moet blijven hangen is dat het niet moet. 

Het gaat dan dus om een simpele boodschap: ‘hard rijden in een woonwijk = slecht’.  

Maar het zou ook kunnen zijn dat men zich wel het verhaaltje als zodanig herinnert, maar niet 

de boodschap. En dat per saldo het aanbieden van de informatie op een discursieve manier 

effectiever blijkt: de feiten en cijfers geven waaruit blijkt dat het grootste aantal slachtoffers te 

wijten is aan te hard rijden in woonwijken. 

 

Een relevante factor is dat bij een beperkte cognitieve capaciteit, alleen al het denken aan een 

gedragsmanifestatie blijkt te volstaan om dat gedrag in gang te zetten. Zelfs als die gedachte 

juist is bedoeld om het gedrag te voorkomen. (Petrova en Cialdini 2008, p. 509) Wat betekent 

dat bijvoorbeeld voor het spotje waarin een man getoond wordt die tijdens het autorijden 



17 

 

stukken doorneemt? Dat wie in een woonwijk rijdt en bewust dan wel onbewust aan het 

spotje denkt, juist al rijdend in zijn stukken gaat bladeren die hij straks moet bespreken. 

 

De zaak kent dus vele nuances.  Uitvinden wat wanneer werkt, vereist het nodige 

experimenteel onderzoek.  

 

Terzijde: wie zich verdiept in de wetenschappelijke literatuur over imagery, ontkomt niet aan 

de vraag of de manier waarop het zo populaire storytelling bij bijvoorbeeld grote projecten en 

reorganisaties wordt ingezet niet onverantwoord is. Als bij het onderwerp sterk betrokken 

recipiënten worden meegesleept door het verhaal, lijkt in een wat later stadium een 

boemerangeffect waarschijnlijk: inhoudelijke bezwaren zijn niet uit de weg geruimd. In de 

populaire vakliteratuur over storytelling vind ik deze belangrijke vragen en nuances niet 

terug. Een gedragswetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. 

 

 

4.3 Vividness 

 

De  mate van‘vividness’ van verstrekte informatie (concrete in plaats van abstracte woorden 

en beelden, gedetailleerde productbeschrijvingen in plaats van de mening van experts)  heeft 

een krachtig effect. Vivid informatie maakt een product of onderwerp sneller toegankelijk in 

het brein: ze genereert meer productrelevante gedachten en scoort beter op herinnering. 

(Petrova en Cialdini 2008, p. 510) (Fennis et al. 2011). ‘Vividness’ is een voorwaarde voor 

een optimale werking van ‘imagery processing’. Wordt de informatie niet op een ‘vivid’ 

manier verpakt, dan zal verwerking via de weg van imagery geen effect hebben, of juist 

contraproductief werken.  

De vraag is welk effect vividness heeft  in die gevallen waarin de informatie via de 

analytische weg verwerkt wordt. Draagt dat bij aan een betere verwerking van de informatie 

en vooral ook aan sterkere effecten van het beoogde gedrag? Of werkt vividness dan juist 

contraproductief?  In veel massamediale overheidscommunicatie wordt namelijk gebruik 

gemaakt van vividness  in de vorm van beeldende en concrete verwoording en verbeelding. 

De recente wetenschappelijke inzichten wijzen vooralsnog in de richting dat vividness 

contraproductief is in die gevallen waarin het de bedoeling is dat de boodschap inhoudelijk 

verwerkt wordt. Om die reden is dat één van de te onderzoeken hypothesen in de 

experimenten. 

 

 

4.4 Positieve dan wel negatieve insteek 

 

In de praktijk kom ik vooral de voorkeur voor positief communiceren tegen. Men verwacht 

dat dat het beste werkt. Daar is ook wel iets voor te zeggen vanuit het oogpunt van 

bijvoorbeeld positieve conditionering: wanneer je een boodschap steeds vergezeld doet gaan 

van een positief beeld, positieve woorden en/of een vrolijk muziekje, dan is het mogelijk dat 

de boodschap de recipiënt na een aantal confrontaties meteen positief stemt. Daar staat echter 
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tegenover dat negatieve stimuli sneller opgemerkt worden en meer aandacht krijgen 

(Dijksterhuis & Aarts 2003). 

Een boodschap kan vanuit verschillende standpunten verteld worden. Meyerowitz & Chaiken 

(1987) experimenteerden daarmee in een boodschap die gericht was op het regelmatig doen 

van zelfonderzoek ten behoeve van borstkankerpreventie  Bij een negatief standpunt (het 

verliesperspectief) wordt de recipiënt impliciet dan wel expliciet duidelijk gemaakt welk 

risico hij loopt als hij iets doet of nalaat. Wordt gekozen voor een positief standpunt (een 

winstperspectief) dan wordt gecommuniceerd welk voordeel de recipiënt heeft. (In het 

experiment van Meyerowitz en Chaiken bleek verliesframing veel effectiever van 

winstframing: het aantal vrouwen dat na vier maanden nog zelfonderzoek deed was 

respectievelijk 57% tegenover 38%. In de controlegroep deed 39% nog zelfonderzoek na 4 

maanden.) Er is de afgelopen decennia bijzonder veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen 

verlies/winstframing (zie Kahneman & Tversky 2002). De algemene lijn is dat het 

verliesperspectief doorgaans meer impact heeft dan het winstperspectief: mensen komen 

sneller in actie bij een dreigend verlies dan bij een te behalen winst. Higgins heeft daar met 

zijn ‘regulatory focus theory’ een belangrijke nuance aan toegevoegd (Higgins 1997; Scholer 

et al. 2008). Wanneer sprake is van een preventiegericht belang (iemand wil iets voorkomen) 

dan is het zo dat een verliesframe meer effect heeft dan wanneer die in een winstframe is 

vervat. Omgekeerd geldt ook: als sprake is van een winstbelang kan de boodschap beter in 

een winstframe gebracht worden.  
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5. Direct versus uitgesteld gedrag 
 

Een van de factoren op mesoniveau is of de uiting over direct gedrag dan wel uitgesteld 

gedrag gaat. Bij direct gedrag gaat het erom dat de uiting meteen opgevolgd moet worden in 

het gedrag. Dat geldt bijvoorbeeld voor interventies gericht op het voorkomen van het 

plaatsen van huisvuilzakken naar ondergrondse afvalcontainers (zie de afbeelding met de 

tekst: ‘Help ook mee het hier schoon te houden’). Bij uitgesteld gedrag moet de uiting ervoor 

zorgen dat de doelgroep op een moment in de toekomst zijn gedrag aanpast (zoals bij de 

uiting ‘Echte mannen staan in de file’). Dat verschil stelt specifieke eisen aan de werking van 

de campagne. Een campagne die gericht is op het beïnvloeden van uitgesteld gedrag moet 

opname in het geheugen bewerkstelligen. Dat is niet nodig bij uitingen die gericht zijn op het 

beïnvloeden van direct gedrag. 

Voor commerciële uitingen vonden Baack et al. (2008) dat creativiteit in 

bioscoopadvertenties/spots de herinnering stimuleert. Maar in situaties waarin consumenten 

afgeleid zijn, zoals op een vliegveld, vonden zij geen effect voor creativiteit in uitingen. 

 

Zij keken ook naar het effect van creatieve advertenties op herkenning (recognition) in de 

loop van weken. Dat effect vonden ze. Dat lijkt met name belangrijk voor uitgesteld gedrag, 

in het bijzonder voor veel doelen in consumentenmarketing. De associatie met bijvoorbeeld 

de verpakking of de naam van een product wordt steeds opnieuw bevestigd in campagne-

uitingen. Als de consument voor het schap staat en hij herkent het product of de naam (ook al 

dringt dat niet tot zijn bewustzijn door), dan is de kans reëel dat hij dat product koopt (tenzij 

er sterke redenen zijn om het niet te kopen, zoals een hogere prijs, of negatieve associatie 

door eerder gebruik). In het geval van overheidscommunicatie is het zeer de vraag of men 

zich ook de boodschap herinnert en niet alleen het verhaaltje (zie de paragraaf over imagery). 

Dit interactie-effect is onderdeel van onze experimenten.  
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6. Besluit 
 

De inzichten over de mogelijkheden om met behulp van communicatie gedrag, kennis en 

attitudes te beïnvloeden, zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd (zie Pol, Swankhuisen en 

Van Vendeloo 2009). Dat komt vooral door onderzoek naar automatisch gedrag en de rol van 

het onbewuste (Dijksterhuis en Aarts 2010).  

 

Een in de praktijk cruciaal onderwerp is de waarde van de creatieve verpakking voor het 

effect van communicatieve uitingen. Daarover is maar heel weinig bekend. En over die 

waarde in het specifieke geval van overheidscommunicatie helemaal niets. In de 

communicatiepraktijk wordt de vraag naar het belang ervan zelfs niet gesteld: men gaat ervan 

uit dat een creatieve verpakking belangrijk is. Tegelijkertijd kan niemand op grond van 

controleerbare argumenten uitleggen waarom de ene creatieve verpakking zal werken en de 

andere niet. Evenmin weet men waarom of wanneer een creatieve verpakking effectiever zal 

zijn dan een rechttoe-rechtaanuiting.  

 

Die fundamentele vraag is hier wel gesteld. Het ziet ernaar uit dat de nu gangbare praktijk op 

het punt van een al dan niet creatieve verpakking van overheidscommunicatie op de helling 

kan. Waarover binnenkort meer. 
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