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Boze burgers, schreeuwende menigtes en verhitte 

discussies. Het is alomtegenwoordig in de journaals en 

kranten van dit moment. Maar in het heetst van die verhitte 

strijd, moeten mensen soms handelen in onzekerheid.  

En dan kun je wel eens iets oproepen wat je nou juist had 

willen voorkomen. Hoe kan dit anders?

In de ban 
      van de 
     boze burger

gemoederen hoog oplopen. Steenbergen waar 

achter in de zaal een aantal mannen in koor 

schreeuwen ‘AZC weg ermee’ en het de 

burgemeester nauwelijks mogelijk is zich 

verstaanbaar te maken.

Wie in het heetst van de strijd in onzekerheid 

moet handelen, loopt gerede kans iets op te 

roepen wat hij juist had willen vermijden. 

Daarom ten behoeve van toekomstige situaties 

een paar kanttekeningen bij de vraag of het 

ook anders kan. En een bespiegeling of, in 

vergelijkbare omstandigheden, deze methode 

van overheidscommunicatie de meest 

aangewezen variant is.

Bijeenkomsten beleggen in een zaal waar 

burgers uitleg krijgen van bestuurders en 
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M
oed kan hen niet ontzegd 

worden, de burgemeesters, 

wethouders en de staatssecre-

taris die burgers toespreken die 

op zijn zachtst gezegd not amused zijn dat er 

in hun buurt of dorp vluchtelingen opgevangen 

zullen worden. Op televisie zien we er vrijwel 

dagelijks beelden van. Het Drentse Oranje 

waar een vrouw voor de auto van de staats-

secretaris gaat staan en daar letterlijk vandaan 

gesleept  moet worden. Een man die een 

stukje met die auto mee rent, er tegenaan 

slaat en iets roept als ‘vuile klootzak’. De 

enorme tent in Rotterdam waar burgemeester 

Aboutaleb met de menigte in gesprek wil gaan 

en waar ook buiten voor de dranghekken de 
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ambtenaren over een voorgenomen besluit dat 

niet voor iedereen prettige gevolgen heeft, zijn 

bepaald geen noviteit in ons land. Decennia 

lang is dat gebeurd. In het kader van de aanleg 

van een snelweg, de renovatie van een wijk, de 

komst van een asielzoekerscentrum, langdu-

rige werkzaamheden vanwege de aanleg van 

een tunnel, een plan voor ondergrondse 

opslag van CO2.

In veel gevallen tekende zich het volgende 

patroon af. De zaal stroomt vol met voorname-

lijk mensen die negatief gestemd zijn: zij willen 

die werkzaamheden voor hun deur niet, geen 

opslag van CO2 onder hun tuin, geen asielzoe-

kerscentrum. Het is logisch dat zij komen en 

niet degenen die neutraal of positief gestemd 

zijn. Degenen die neutraal zijn of voor zijn, 

hebben niks te verliezen. Waarom zouden ze 

hun kostbare tijd besteden aan zo’n avond. Het 

leven is al zo vol, vooral voor tweeverdieners. 

Ze moeten boodschappen halen, eten klaarma-

ken, de kinderen naar de voetbaltraining of 

muziekschool brengen, bij hun bejaarde ouders 

op bezoek om te helpen met een ingewikkeld 

formulier van de verzekeraar of een gemeente-

lijke dienst. Tegenstanders hebben - in elk geval 

in hun perceptie - wel iets te verliezen: dat hun 

huis minder goed verkoopbaar wordt, dat ze 

geluidsoverlast zullen krijgen, dat hun veiligheid 

gevaar loopt door de CO2-opslag.

Groepspolarisatie
Het verloop van zo’n bijeenkomst is vaak 

voorspelbaar. De bestuurder heet iedereen 

welkom. Na een paar zinnen staat er iemand in 

de zaal op die iets roept als: ‘We worden 

belazerd’. Hij krijgt bijval in de vorm van 

applaus en gaat door. De bestuurder maant tot 

kalmte en merkt op dat iedereen zijn zegje 

mag doen, maar dat we wel naar elkaar 

moeten luisteren. Maar dan is de dijk al 

doorgebroken en is er geen houden meer aan: 

de woede spoelt in golven door de zaal.

Het geschetste patroon is ook voorspelbaar 

door wat we weten uit tientallen jaren onder-

zoek naar groepsprocessen. Het fenomeen 

dat zich voordoet als een groep (licht) negatief 

gestemde mensen in discussie gaat, staat 

bekend als group polarization.1 Dat wil zeggen 

dat de groep in de loop van de discussie 
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zogeheten outgroup. Alles wat door de andere 

groep gezegd wordt, is verdacht. Dat leidt tot 

een verstarring van de standpunten, waardoor 

het steeds moeilijker wordt om de ontstane 

polarisatie te neutraliseren.4

Hoe erg is dit allemaal? 
Hevige escalatie is nooit goed voor een 

samenleving. Maar het ergste is dat het 

democratisch proces ernstige schade wordt 

toegebracht. Een kleine groep tegenstanders 

kan zijn wil opleggen aan een meerderheid. 

Het kan zelfs zo zijn - en dat schijnt ook te 

gebeuren - dat voorstanders hun mening niet 

meer durven te geven. Uit angst voor agressie. 

Of uit angst voor sociale exclusie: er in de 

eigen groep niet meer bij horen.

Is er eigenlijk wel een alternatief?
Mensen moeten natuurlijk de mogelijkheid 

hebben zich uit te spreken. Hun belang te 

verdedigen. Als overheid behoor je de burgers 

goed voor te lichten. Maar dat hoeft nou 

bepaald niet in de vorm van groepsbijeenkom-

sten in een volle zaal. Inloopbijeenkomsten 

met zeer ruime openingstijden - van ‘s 

ochtends 10 tot ’s avonds 10 bijvoorbeeld - zijn 

een alternatief. Bezoekers kunnen daar met 

ambtenaren en/of bestuurders in gesprek 

gaan. Het voordeel is dan dat de explosieve 

groepsprocessen vermeden worden. 

Bovendien kunnen degenen die echt informa-

tie willen die ook krijgen. In plaats van alleen 

verwijten en beschuldigingen van anderen te 

moeten aanhoren.

De vraag is hier natuurlijk of het onderwerp op 

zichzelf al niet zoveel commotie veroorzaakt 

dat ook tijdens een inloopbijeenkomst 

incidenten ontstaan. Daarom is het sterk het 

overwegen waard als gemeente vooraf in 

gesprek gaan.

Als dat mogelijk is natuurlijk. Wanneer je twee 

dagen van te voren bericht krijgt dat in je 
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gemeente zoveel honderd vluchtelingen 

opgevangen gaan worden, is dat niet of 

nauwelijks meer mogelijk. Het zou raadzaam zijn 

daar als rijksoverheid rekening mee te houden.

De bedoeling is niet om met de hele groep in 

gesprek te gaan, maar met een paar mensen. 

Liefst met personen die in hun achterban enig 

vertrouwen genieten. In dat geval kun je samen 

aan een oplossing werken die voor alle 

betrokkenen optimaal is. Het samen werken 

aan de oplossing van een probleem, kan 

groepen tot elkaar brengen.

In de communicatie met burgers over verve-

lende onderwerpen is het verder aan te raden 

de weerstand meteen te erkennen en niet te 

proberen die weg te praten. En ook te zoeken 

naar mogelijkheden om mensen garanties te 

geven dat de veiligheid in de buurt hoge prioriteit 

krijgt. En hoe je daaraan gestalte gaat geven.5

Besluit
Achteraf is het altijd gemakkelijk praten. Maar 

het gaat er niet om wat anders had gemoeten. 

Het is een veel interessantere vraag of er voor 

toekomstige situaties alternatieve strategieën 

voorhanden zijn die kunnen helpen dit soort 

situaties in goede banen te leiden en de 

schade beperkt te houden. Dergelijke strate-

gieën zijn er. 

Tegenstanders hebben  
              - in elk geval in hun perceptie -  
         wel iets te verliezen
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Hoe real-time 
ben jij in je 
reputatiemanagement? 

Hoe staat het op dit moment met de reputatie van jouw organisatie? Is die in lijn met wat 
gewenst is? Waar liggen de reputatierisico’s, vandaag en morgen? En wat doe je om de reputatie 
positief te beïnvloeden? Ga vandaag nog aan de slag met real-time reputatiemanagement.

Reputatieschade is de grootste risicofactor voor organisaties,  
blijkt uit recent onderzoek van verzekeringsmaatschappij AON.  
Een razendsnelle stijger op de ranglijst, want in 2009 stond reputatie 
nog op de zesde plaats. Logisch dus dat reputatiemanagement 
steeds meer aandacht krijgt. 

Reputatie definiëren we bij Sabel Communicatie als de mate waarin 
een organisatie haar identiteit waarmaakt in de ogen van relevante 
(interne en externe) stakeholders. Om daar grip op te krijgen,  
ondersteunen we opdrachtgevers bij het inventariseren van issues  
en reputatierisico’s en bij het bijsturen ervan. 

Inventariseren 
We inventariseren intern onder meer: de (gewenste) identiteit, stra-
tegie, KPI’s, interne stakeholders, het engagement, en de relevante 
thema’s en issues. Extern brengen we de stakeholders in kaart, hun 
meningen en uitingen (in de (social) media), hun invloed, en belang-
rijke signalen en trends. Cruciaal hierbij zijn de tools die we gebrui-
ken. Die zorgen ervoor dat je real-time inzicht hebt. Zo kunnen  
we 24/7 zien waar risico’s ontstaan en hoe issues zich ontwikkelen. 

Aanpak bepalen
De informatie uit de inventarisatie analyseren we en vertalen we  
op basis van de probleemstelling naar een aanpak. Hierbij gebruiken 
we beproefde methodieken voor het managen van reputaties, 
issues en engagement.

Bijsturen
Vervolgens gaan we (intern en extern) aan de slag met het gericht 
bijsturen van reputatie, medewerkersbetrokkenheid en issuemanage-
ment. Hierbij benutten we onze uitgebreide (online en offline) expertise 
in storytelling, contentstrategie en -creatie, events en communicatie-
middelen. We zien dit als een continu proces, waarin we voortdurend 
monitoren, bijstellen, creëren, evalueren en optimaliseren. 

We kunnen 24/7 zien waar risico’s ontstaan 
en hoe issues zich ontwikkelen

Waarom Sabel Communicatie?
Sabel Communicatie werkt al ruim 15 jaar voor tientallen opdracht-
gevers binnen (semi-)overheid en bedrijfsleven. Vanuit de creatie-  
en realisatieopdrachten die we in die jaren uitvoerden, werden we 
meer en meer gevraagd om mee te denken over de strategie. Zo is 
ook onze betrokkenheid gegroeid op het gebied van reputatie- 
management. Hierbij maken we gebruik van de specifieke deskun-
digheid en ervaring van partners die zich aan ons bureau hebben 
verbonden. Dit zorgt voor de strategische en operationele slag-
kracht die bij reputatiemanagement cruciaal is. 

Snel aan de slag? 
Neem vandaag nog contact op met Klaas Fleischmann,  
sr. communicatieadviseur bij Sabel Communicatie: 088 227 22 86  
of klaas@sabelcommunicatie.nl

We brengen je dichter bij je klant.

steeds negatiever wordt. En dus dat men na 

afloop nog negatiever is dan aan het begin van 

de bijeenkomst. Daar komt nog een verschijnsel 

bij, dat van valse consensus: doordat de 

aanwezigen overwegend zeer negatief waren, 

kan het idee postvatten dat iedereen negatief 

is.2 Er zijn immers geen tegengeluiden gehoord.

Vaak is bij dergelijke bijeenkomsten ook nog 

pers aanwezig. In het actuele geval van de 

opvang van vluchtelingen, besteedt de televisie 

vrijwel dagelijks aandacht aan het onderwerp. 

Op het journaal en ook nog eens in talkshows. 

Het gevaar van sociale besmetting wordt dan 

heel groot. Gedrag is namelijk zeer besmettelijk. 

We steken elkaar gemakkelijk aan, helemaal als 

de anderen op ons lijken, bijvoorbeeld in een 

vergelijkbare buurt wonen, eenzelfde taalge-

bruik hanteren, dezelfde soort kleding dragen.

We zijn ons daar doorgaans niet van bewust: 

het is automatisch gedrag. In de psychologie 

wordt het navolgen van het gedrag van veel 

anderen wel sociale bewijskracht genoemd: de 

onbewuste aanname dat als iedereen iets 

denkt of doet, dat dan wel zal goed zijn.3 Daar 

zit juist ook het gevaar: mensen die neutraal 

waren, kunnen zonder dat ze er erg in hebben, 

beïnvloed worden door het gedrag van 

anderen, waardoor de groep tegenstanders 

steeds groter wordt.

Ingroup versus outgroup 
Wanneer bestuurders met een grotere groep 

boze burgers een dialoog beogen aan te gaan, 

is het niet mogelijk samen aan een tafel te 

zitten. Er is maar één mogelijkheid: bestuurders 

zitten achter een tafel, frontaal tegenover de 

aanwezige burgers in de zaal. Dat symboliseert, 

onbedoeld, al oppositie. De omstandigheden 

zijn optimaal voor het onderstrepen van een in/

outgroupsituatie. Dat wil zeggen dat de ene 

groep de andere als tegenstanders beschouwt.

Het vervelende is dat men niet meer openstaat 

voor argumenten van de andere groep, de 
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