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Referenda zijn hot. Omwille van volksraadpleging worden ze
ingezet voor uiteenlopende vraagstukken. Binnenkort houdt
Rotterdam er één, over de sloop van 20.000 sociale
huurwoningen. De referenda over het associatieverdrag met
Oekraïne en, vooral, de Brexit liggen nog vers in het geheugen.
Prangende vraag is of mensen wel goed weten waarover ze
stemmen en of ze overzien wat de gevolgen kunnen zijn van
hun ‘voor’ of ‘tegen’. Gelukkig is er een oplossing, eentje waarin
de communicatiedeskundige ook nog eens zijn kennis en
ervaring kan inzetten: de Informatie en Keuze Enquête.
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Hoe kun je emotie en verstand in balans brengen?
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Of je nu voor of tegen referenda bent,
feit is dat ze gebruikt worden. Ook in
situaties waarvan de uitslag
verstrekkende gevolgen heeft.

uit de EU mensen niet zou moeten laten

Frotina Zuidema

stemmen door hen alleen ja of nee in te laten

redacteur C,

vullen. Om daarmee de uitkomst van het referen-

Commonground

dum over te laten aan de goedgebektheid van

Communicatie Advies

publieke smaakmakers en pakkende oneliners
die inspelen op sentimenten. Ook emotie is een
legitieme keuzefactor, maar niet zonder dat ook
argumenten worden meegewogen.

Keuze Enquête bij kiezers met minder politieke

Met name als waarborg tegen manipulatie.
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van het ontwikkelen van vragenlijsten.

het meest voor de hand liggend.

de consequenties van de verschillende keuze-

Maar beter is het die praktische vragen aan te

dat het ontwikkelen en de implementatie van
een Informatie en Keuze Enquête een ‘time
consuming and costly affair’ is.7 De informatie

Wanneer de Keuze Enquête inzetten?

pakken dan de rampzalige vertoning te herhalen

Het zal velen duidelijk zijn dat je over onderwer-

van het referendum over de Europese Grondwet

moet evenwichtig, compleet en objectief zijn.

pen met verstrekkende gevolgen als een uittrede

in 2005 en recentelijk dat over de Brexit.

Zijn jouw klanten
tevreden?
Dan heb je nog
flink wat werk te
doen.

Het klinkt misschien gek, maar met tevredenheid ben je er niet.
Want enthousiaste klanten zijn loyaler en bevelen je aan. Maar hoe
maak je van een tevreden klant een enthousiaste klant?
Maak het je klanten makkelijker. Bied hen een geweldige ervaring.
In ieder contact, via elk kanaal. En zorg dat je medewerkers je belofte
waar kunnen maken. Geef hen handvatten en tools om klanten beter
te bedienen.
Wij helpen je er graag bij. Met onderzoek, persona’s en customer
journeys brengen we behoeften en ervaringen in kaart. Op basis
daarvan ontwikkelen en implementeren we samen je strategie.
En maken of verbeteren we je website, intranet of app.

Een historisch perspectief
In 1946 werd de Kring van Persvoorlichters opgericht, voorloper van Logeion. Het was een jaar
waarin de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog nog onmiskenbaar nagloeiden. Een jaar ook
waarin de hoop op langdurige vrede snel onder druk kwam te staan door het ontstaan van de
Koude Oorlog. 1946 was voor alles een jaar van ontwikkelingen en gebeurtenissen die tot vandaag
de dag nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn. Een willekeurige greep uit het nieuws van dat jaar.

op 13 februari 1946 wordt aan de University van Pennsylvania (VS) de

voltrekt zich een vliegramp in Apeldoorn. Op 7 oktober stort een

eerste elektronische computer opgestart. Drie weken later, op 5 maart,

Amerikaans legervliegtuig neer op de plaatselijke christelijke HBS.

introduceert Winston Churchill tijdens een toespraak op een universiteit

Behalve de piloot komen 23 scholieren om het leven.

in Missouri (VS) het begrip ‘Het IJzeren Gordijn’ waarachter hij Oost-

In dezelfde maand worden de doodvonnissen tegen nazikopstukken in

Europa plaatst. De toespraak van Churchill werd gezien als het begin

Neurenberg voltrokken. Twee uur voor de executie pleegt Herman

van de Koude Oorlog, die tot het begin van de jaren negentig zou

göring, oprichter van de gestapo, zelfmoord. Het is het definitieve

duren. Op 12 april van datzelfde jaar, wordt Syrië onafhankelijk nadat

slotstuk van de Neurenberg processen.

het jarenlang een Frans protectoraat was geweest. En in diezelfde
maand worden in Italië de eerste Vespa’s op de markt gebracht. De

In december tenslotte, komt Frank Capra’s bitterzoete “It’s a Wonderful

eerste Vespa haalde 60 km/uur en had drie versnellingen. Net als

Life” uit met James Stewart in de hoofdrol. De film schetst het leven van

Logeion viert Vespa dit jaar haar 70-jarig bestaan.

een man die door financiële verliezen op het randje van de afgrond staat
en zelfmoord wil plegen. Uiteindelijk wordt hij door de vrijgevigheid en

Halverwege mei begint onze eigen KLM als eerste luchtvaartmaatschap-

hulp van zijn familie en vrienden gered. De moraal van de film: iedereen is

pij op het Europese vasteland een luchtdienst op New York. In juni

van invloed op het leven van de mensen om hem of haar heen. Daarmee

Kunnen we je helpen?

spreekt de Italiaanse bevolking zich in een referendum uit voor een

vormt de film een ondubbelzinnig appel op de morele verantwoordelijk-

Boudewijn Bugter vertelt je graag meer onze aanpak.
Bel 06 24 24 68 58 of kijk op www.customerrevolution.nl.

republiek. De dan zittende koning vertrekt naar het buitenland. Twee jaar

heid van ons allemaal.

later in 1948, heeft de jonge Italiaanse republiek zijn eerste grondwet.

Historisch beschouwd was eind 1946 geen andere film meer gewenst

op 25 juni verschijnt bij Uitgeverij Contact in een oplage van 1500

dan ‘It’s a Wonderful Life’. De film werd genomineerd voor vijf oscars

exemplaren het dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis. Het is nog

maar kreeg er uiteindelijk niet een. Wel wordt de film, een klassieker in

steeds een van de best verkochte boeken ter wereld. In Cannes vindt op

zijn soort, sinds jaar en dag met Kerstmis op de Amerikaanse tv

20 september het eerste Cannes Film Festival plaats. Een maand later

vertoond.
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