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Zakkenvullers! 
Volksverlakkers! 
Leugenaars!  
Bestuurders en politici stuiten op steeds  
meer weerstand en ongeloof. “We moeten beter  
communiceren”, is dan de conclusie. Maar dat is makkelijker gezegd 

dan gedaan. Want als mensen zich van je afkeren wordt elke communicatie 

lastig. Toch zullen authoriteiten hun doelgroepen moeten blijven overtuigen van 

hun beleid en hun plannen. En zeker in crisissituaties moet het gezag spreken. 

Dit boekje beschrijft wat daarbij komt kijken. Over weerstanden overwinnen, 

pratend leiding geven, geloofwaardigheid en innemendheid.
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Gezag hebben? Gezag krijgen! 
Gezag spreekt niet meer vanzelf. Dus moet je eraan werken. 

 

Nederland heeft een gezagscrisis,  lees  je vaak. Gedragsdragers erva‐
ren veel problemen met opspelende burgers. Daarom moeten ze werk 
maken  van  hun  gezag.  De  politie  geeft  daarvoor  bruikbare  hand‐
vatten. 
 

Bestuurders, politici, managers, voorzitters: hun bedoeling  is doorgaans dat andere 

mensen gaan doen wat zij zeggen dat er moet gebeuren. Ze moeten dus overtuigen 

waardoor  de  ander  instemt. Maar  in  veel  gevallen moeten  anderen  gewoon  ge‐

hoorzamen,  eens  of  niet.  Je  kunt  niet  altijd  over  alles  gaan  discussiëren.  In  die 

situaties komt het niet aan op argumenten maar op gezag. Gezag, bestaat dat nog? 

Er is in dit land toch een gezagscrisis, zoals we vaak lezen? 
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Of het een crisis  is betwijfel  ik – het bestuur van Nederland functioneert als geheel 

nog steeds goed – maar er zijn ontegenzeglijk wel meer en meer gezagsproblemen. 

Politici worden  vaak  uitgescholden  op  Twitter, wethouders worden  zo  nu  en  dan 

bedreigd  tijdens  informatieavonden met  bewoners,  artsen  krijgen  af  en  toe  een 

grote bek van boze patiënten,  leraren krijgen agressieve ouders op bezoek. Burge‐

meesters en wethouders horen steeds vaker de kwalificatie ‘zakkenvullers!’ Dus hoe 

dan ook: het gezag is niet meer wat het geweest is. 

 

Samenleving is veranderd 

Er zijn talrijke oorzaken voor deze gezagsproblemen. De samenleving  is veranderd. 

Burgers  zijn  jarenlang bestookt met  verhalen  dat hun bestuurders niet deugen of 

prutsers zijn, terecht of  ten onrechte. Burgers zijn beter geïnformeerd, slimmer en 

mondiger geworden. Het bestuur op zijn beurt heeft zijn macht (gezag  is macht die 

de  ‘onderdaan’ van de machthebber zonder meer accepteert) deels aan de burger 

overgedragen met  inspraakprocedures en meer verantwoording afleggen. En  in de 

politieke cultuur is de burger getransformeerd tot een consument.  

Daar  zit  een  verschil.  Burgerschap  gaat  uit  van  rechten,  plichten  en  schikken. 

Consumentisme  is:  ik betaal, u moet  leveren. Bij consumentisme  is het doel: klant‐

tevredenheid.  Bij  burgerschap  is  het  doel:  verbondenheid. Maar  consumentisme 

past moeilijk bij machtsverschillen. Met de overheid valt niet te shoppen. De over‐

heid is een monopolist die het niet iedereen naar de zin kan maken. 

Daar  komt  het  tegenwoordig  overheersende  politieke  liberalisme  bij:  de  burger 

moet  door  de  overheid  niet  beperkt  worden  in  zijn  vrijheid,  zeggen  de  meeste 

politici.  Of  zoals  in  het  bekende  liedje  over  ‘vijftien  miljoen  mensen’  wordt 

gezongen: “… die schrijf  je niet de wetten voor, die  laat  je  in hun waarde.” Terwijl 

besturen en wetgeven toch wel degelijk betekent dat er beperkingen aan de vrijheid 

worden opgelegd. Besturen  is uiteindelijk  verbieden. Voor  toestaan  zijn macht en 

gezag niet nodig. 

Over gezag zijn de burgers vaak tweeslachtig. Enerzijds willen mensen voor zichzelf 
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zo min mogelijk beperkingen. Ze willen  zelf de  regels naar hun hand  zetten als  ze 

denken  dat  dat  moet  of  kan.  Maar  als  een  ander  dat  doet  moet  die  ‘keihard 

aangepakt’ worden. Onderzoeken  tonen aan dat de  roep om  sterk  leiderschap de 

laatste  jaren toeneemt. Maar dat sterke  leiderschap moet zich niet tegen mij gaan 

richten!  En  dan  gaat  het  niet  alleen  om  handhaving  van  regels  en  straffen  van 

overtreders  maar  ook  om  plannen  van  de  overheid  om  iets  in  de  omgeving  te 

veranderen. De  aanleg  van  een  nieuwe weg  of  de  plaatsing  van windmolens  kan 

rekenen op massief verzet van omwonenden: “Dat gaat hier niet gebeuren!” 

Gezagsproblemen  hebben  dus  vooral  te maken met  het  afbrokkelen  van  burger‐

schap. Mensen schikken zich niet meer zoals vroeger in op hen uitgeoefende macht. 

Maar het is nogal lastig om die trend te keren. Samenlevingen zijn niet zo makkelijk 

te veranderen. We moeten dus ook kijken naar de andere kant van de medaille. Wat 

kunnen bestuurders zelf doen om hun gezagsproblemen op te lossen of – beter nog 

– te voorkomen? Langs twee lijnen: enerzijds door goed te besturen, anderzijds door 

goed te communiceren. 

 

Orde houden in de klas 

Onder  leraren  in het  voortgezet onderwijs  is  gezag  een belangrijk  thema.  Leraren 

moeten ‘orde’ houden in de klas en uit onze eigen schooltijd weten we dat dat alles 

te maken  heeft met  het  persoonlijke  gezag  van  een  individuele  leraar. Orde was 

vanzelfsprekend bij  leraren met duidelijk gezag en als dat gezag ontbrak werd het 

een puinhoop, welke  sancties de  zwakke  leraar ook  toepaste. Op de  lerarenoplei‐

dingen  en  tijdens  stages  van  beginnende  docenten  gaat  het  dus  vaak  over:  hoe 

verwerf je dat gezag? 

Lerarenopleiders stellen dan dat er twee soorten orde zijn: orde in ruime zin en orde 

in enge zin. Orde in enge zin gaat over het praktische orde houden. Orde in ruime zin 

is een goede relatie met de klas, het opbouwen van een band met de leerlingen. Dat 

model geldt ook voor andere  leiders en bestuurders. Politici en managers moeten 

hun  zaakjes  op  orde  hebben.  Ze moeten  kennis  van  zaken  hebben,  begrijpelijke 
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boodschappen  communiceren  en  behoorlijke  procedures  hanteren.  Dat  geldt  bij‐

voorbeeld ook voor de politieagent, bij uitstek de alledaagse gezagsdrager. Die moet 

in contacten met burgers goed weten wat hij of zij doet. Hij moet de situatie kennen, 

de regels, de mensen kunnen beoordelen, snel de juiste diagnose kunnen stellen en 

een duidelijke beslissing nemen en daaraan vasthouden. Die vereisten zijn belangrijk 

voor iedereen die gezag draagt.  

 

Behoorlijkheid 

Procedurele rechtvaardigheid – ‘behoorlijkheid’ zoals de Nationale Ombudsman het 

noemt –  is daarbij cruciaal. Zelfs als er geen  inspraak en geen discussie  is maar er 

gehoorzaamd moet worden, zorgt een goede gezagsdrager voor die behoorlijkheid. 

Het besluit of de opdracht moet redelijk zijn, ‘wijs’ zo u wilt, de betrokkenen moeten 

weten dat de leider begrip heeft voor hun belangen en ze moeten het hogere belang 

inzien als het besluit hen beperkt in hun persoonlijke vrijheid. De beslissing moet ook 

helder zijn en vast staan. Betrokkenen moeten weten waar ze aan toe zijn. Het moet 

bovendien  in een rustige en prettige sfeer gaan. Zo werkten dus die goede  leraren 

die nooit ordeproblemen hadden. Je vrijheid om in de klas te doen wat je wilde was 

ingeperkt maar daar schikte  je  je graag  in omdat  je wist dat dit een goede  les was, 

omdat de ‘orde’ duidelijk was en omdat de sfeer zo eigenlijk het beste bleef. 

In de klas is er ook orde in enge zin. Je praat alleen als je het woord krijgt, alles loopt 

via  de  leraar  en wie  zit  te  suffen  krijgt  een  beurt.  En  niet  alleen  in  de  klas.  De 

bestuurder van een organisatie of van een gemeenschap staat regelmatig voor het 

front van de troepen. Hij of zij spreekt de mensen toe, soms individueel of in kleine 

groepjes, soms in grote bijeenkomsten, soms via de massamedia. Hier ligt mijn werk 

als communicatietrainer.  

In de  loop der  jaren heb  ik honderden bestuurders voorbereid op hun optredens. 

Doorgaans kijken we in die trainingen goed naar de inhoudelijke boodschap. Heb je 

een zogenaamde kernboodschap, is die boodschap overtuigend met de juiste ingre‐

diënten en kun  je  je boodschap goed over het voetlicht krijgen? Daar valt meestal 
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nog veel werk te verzetten.  

Maar we zien ook dat de boodschap alleen niet toereikend is. Sterker, het publiek 

is boodschapmoe geworden. Mensen worden overspoeld met boodschappen en 

hebben geen zin meer om zich overal in te verdiepen en zich inhoudelijk te laten 

overtuigen. Het  is – bij verkiezingen bijvoorbeeld  ‐ makkelijker om  in plaats van 

voor ‘de inhoud’ voor ‘de persoon’ te gaan. Wie vertrouw je de macht toe? Dan 

gaat  het  bijna  altijd  om  enerzijds  betrokkenheid  –  is  de  politicus  iemand 

waarmee je je kunt identificeren, die snapt wat jou bezig houdt? – en anderzijds 

gezag: gaat deze persoon iets voor elkaar krijgen, zullen de mensen hem of haar 

volgen? Boodschap, betrokkenheid en gezag. Hier gaat het om het laatste.  

In  het  boek  ‘Gezagsdragers’  wordt  uitgebreid  stil  gestaan  bij  het  werk  van 

politieagenten.  Het  gezag  van  de  politie  is  in  tegenstelling  tot  wat  sommige 

media  ons  voorschotelen  –  enkele  incidenten  uitgezonderd  –  nog  altijd  goed. 

Voor een diender is gezag onontbeerlijk. De politie heeft de ultieme macht, mag 

 

Werken aan gezag 

•  De basis is goed bestuur. Met kennis van zaken, van mensen en van 

middelen. Dit is natuurlijk de grootste opgave! 

•  Behoorlijk bestuur: respect voor alle belangen, bereidheid tot luisteren.  

Dit is te trainen.  

•  Onderzoek doen, diagnose stellen en beslissing nemen. Eerst denken dan 

beslissen en niet omgekeerd. Vergt leertijd en ervaring. 

•  Correcte uiterlijke verschijning, stevige open houding. Makkelijk te doen. 

•  Beleefde aanspraak, duidelijkheid over het optreden, vragen om 

medewerking. Is te leren. 

•  Argumenteren op hoger plan: visie, principes, waar gaat het om? Is aan te 

leren. 
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u vastnemen en  in extreme situaties zelfs doodschieten. Maar het belangrijkste 

wapen  van de politieagent  is de mond,  zeggen  ze  zelf. Als  er machtsmiddelen 

aangewend moeten worden heeft gezag gefaald.  

In de politieopleiding wordt dus al  jarenlang zorgvuldig gewerkt aan gezagsont‐

wikkeling.  Gezag  blijkt  wel  degelijk  aan  te  leren.  Het moet  weliswaar  al  een 

beetje  in de persoon zitten, maar  in de praktijk blijkt dat zelfs piepjonge en niet 

zo imposante agentjes met de juiste aanpak gezagsvol kunnen optreden. Bijvoor‐

beeld als  ze  jongelui aanspreken op baldadigheid of als  ze verkeersovertreders 

moeten corrigeren. Waar zit hem dat in? 

 

Uniforme kleding 

Zoals bij alle communicatie is het ook bij 

gezagsuitoefening  een  samenspel  van 

vorm  en  inhoud. De  vorm  levert  door‐

gaans de eerste  indruk op. Politieagen‐

ten weten dat het uniform belangrijk is. 

Niet voor niets hameren corpsleiders op 

een  correct  en  compleet  uniform,  dus 

met pet. De politieagent is het ‘bevoegd 

gezag’ en dat is op orde.  

Andere  bestuurders  kunnen  hier  ook 

aan denken. We zien steeds vaker wet‐

houders en topondernemers in slobbertrui of excentrieke outfit. Maar het veiligst 

is toch het ‘bestuurdersuniform’: klassiek pak of jasje, onopvallend, correct. Ook 

te modieus, te bloot of opzichtig is een verkeerd signaal, namelijk dat je het zoekt 

in je uiterlijk. Het ‘uniform’ is nu juist: níet afwijkend, wel herkenbaar. 

Ook qua houding kunnen we leren van de politieagent. Staan is beter dan zitten. 

Sta  stevig  in  je  schoenen,  sta niet  te wiebelen of  te drentelen.  Zit niet onder‐
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uitgezakt  of  voorovergebogen.  Kijk  de mensen  aan.  Handen  zijn  zichtbaar  en 

communiceren mee. Zit niet te frunniken. 

 

Correcte aanspraak 

Naast het uiterlijk moet ook het praten  in de  juiste vorm gaan. Mensen worden 

consequent  met  ‘u’  en  ‘meneer’  aangesproken.  Als  het  mogelijk  is  groet  de 

diender eerst en stelt zichzelf voor, geeft zelfs een hand, zoals we zien in ‘Blik op 

de weg’.  “Goedemiddag, mijn  naam  is  Jansen,  Politie  Rotterdam.” De  diender 

vertelt ook wat de bedoeling  is. “De reden dat  ik u aan de kant zet  is …”. Acties 

worden eerst aangekondigd: “Ik ga u nu fouilleren”. En de betrokkene wordt wat 

gevraagd: “Meneer, u bent aangehouden. Gaat u meewerken?” Het is ‘Zeg wat je 

doet en doe wat je zegt’, inderdaad.  

Dat heeft alles te maken met respect tonen, ook voor een wetsovertreder. Daarin 

past  luisteren.  De  ander mag  zijn  zegje  doen  en  daar moet  je  zichtbaar  naar 

luisteren. Wat niet wil zeggen dat de ander gelijk krijgt en ook niet dat de ander 

maar mag blijven praten: “Mevrouw, dat heeft u al een paar keer gezegd.”  

Politiemensen  worden  getraind  in  reageren  op  situaties.  Op  school  en  in  de 

praktijk  leren ze onderscheid maken  tussen mogelijke scenario’s. Na een snelle 

diagnose – situatie in ogenschouw nemen, even praten – neemt de diender een 

beslissing – verbaliseren, aanhouden, waarschuwen, vermanen – en houdt daar 

vervolgens aan vast. Eventueel met uitleg: “Hoe dan ook, het  is gewoon gevaar‐

lijk wat u deed en daarom verboden, dus u krijgt een bekeuring.” Dat duidt op 

‘orde in ruime zin’, zoals bij de goede leraar.  

Een belangrijke communicatietechniek  is het opschakelen van de argumentatie. 

Het beargumenteren van beslissingen is belangrijk maar er zit een keerzijde aan. 

Argumenteren plaatst de spreker op gelijke hoogte met zijn gesprekspartner. Die 

wil je immers met argumenten overtuigen, niet zozeer met gezag. Je gaat als het 

ware de discussie aan. Bestuurders en politici die veel tekst en argumenten nodig 
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hebben komen in debatten daarom vaak niet zo sterk over. 

 

Argumenteren met gezag  

Je kunt argumenteren zonder je gezag te verzwakken. Dat gebeurt als je je argu‐

menten op een hoger plan zet. Sociologe Evelien Tonkens noemt dit “moraliseren 

in plaats van argumenteren” en dat is niet negatief bedoeld. Door te zeggen wat 

de moraal  is oefen  je  ‘communicatief gezag’ uit. Je praat met visie, over hogere 

doelen, over waar het om gaat. Ook de politie past dit toe.  In plaats van einde‐

loos palaveren over de snelheid, zegt de agent: “Als  iedereen zelf gaat bepalen 

hoe hard hij mag rijden, wordt het een zootje op de weg.” Daar hebben mensen 

meestal niet van terug en dan is er overwicht. 

Voor  bestuurders  betekent  dit  dat  ze  een  visie moeten  hebben  op  hun werk. 

Waar gáát het ze om? Welke hogere belangen zijn er? Leiders moeten niet alleen 

weten wat ze doen en hoe ze iets doen, maar vooral een goed besef hebben van 

waaróm ze iets doen. Waar sta ik voor en waar ga ik voor? 

Waarmee we terugkeren naar de  inhoud. Een goede kernboodschap  is niet een 

opsomming van detailargumenten maar begint met een goed besef van waar het 

jou om gaat. Bestuurders die elke dag alleen maar bezig  zijn met managen en 

brandjes blussen verliezen zo’n visie makkelijk uit het oog. Dat kan een gezags‐

crisisje opleveren. 

 

Gezag in Nederland staat onder druk omdat het niet meer vanzelfsprekend is. 

Alleen een uniform, een ambtsketen of een directeurstitel  zijn niet genoeg 

om gezag  af  te dwingen. Het hebben  van macht  alleen  levert  je nog geen 

gezag op. Machthebbers worden gezagsdragers als ze echt werk maken van 

hun positie – kennis vergaren, belangen afwegen en beslissingen nemen – en 

als  ze  er  op  een  gezaghebbende manier  – met  respect  en met  visie  over 

communiceren.  
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Infraplannen landen steeds lastiger 
Hoe communiceer je tegen het verzet van betrokkenen? 

 

Een nieuwe weg, een rij windmolens, een gasboring:  infraplannen 
die kunnen rekenen op georganiseerd verzet. Meer en meer  lijden 
zulke  plannen  schipbreuk.  “We  hadden  beter  moeten  communi‐
ceren”, zeggen de plannenmakers dan. Maar hoe doe je dat? 
 

Stel, je bent van de Provincie Noord‐Brabant en je wilt het centrum van Valkens‐

waard verlossen van het vele doorgaande verkeer door een nieuwe provinciale 

weg  aan  te  leggen  rond  de  gemeente. Of  je  bent  van  de  Koepel Windenergie 

Noordoostpolder, een club van boeren en RWE/Essent en  je ziet mogelijkheden 

om grootschalig windmolens  te plaatsen  in het  IJsselmeer nabij Urk. Of  je bent 

van Shell Pernis waar veel CO2 vrijkomt en je wilt dat koolzuurgas wegstoppen in 

een leeg aardgasveld op grote diepte onder de gemeente Barendrecht. Of je bent 

van het staats‐gasinvesteringsbedrijf EBN en je zoekt nieuwe gasvoorraden door 

diepgelegen harde gesteenten onder Boxtel en Haaren te ‘fracken’, wat mogelijk 

schaliegas oplevert. 
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In al die gevallen moet  je vergunningen krijgen en moet  je de bewoners uit de 

omgeving ervan zien te overtuigen dat het ook voor hen geen verkeerd plan  is. 

Lukt  je  dat  niet,  dan  stuit  je  op  verzet  en  kunnen  je  plannen  tegengehouden 

worden. 

Ons bureau BdRP heeft  veel ervaring opgedaan met de  communicatie over dit 

soort grote projecten en die ervaring is dat het altijd heel lastig praten is. Sterker 

nog: als het aan de mensen  ligt  kan er niks meer  in dit  land.  In gevallen  zoals 

hierboven stuit je als plannenmaker op een kritische of ronduit afwijzende bevol‐

king.  

Al  vrij  snel  na  het  bekend  worden  van  de  eerste  plannen  ontstaan  er  actie‐

groepen, rond een of enkele zeer actieve mensen. Vaak ouderen met veel tijd. Of 

geroutineerde beroepsbeoefenaren. Ze beschikken over de drijfveer, de midde‐

len, tijd en de kanalen om het verzet heel professioneel op te tuigen. Websites, 

filmpjes  op  Youtube,  campagnes met  testimonials  van  aansprekende medebe‐

woners, uitstekend geformuleerde  teksten en ook vaak alle vereiste  juridische, 

politieke,  technische en  communicatieve expertise. Het niveau  is  gelijk of  zelfs 

hoger dan dat bij de plannenmakers. 

 

Benadelingsangst en geldingsdrang 

De drijfveer  van de  aanjagers  is  vaak persoonlijk: een  combinatie  van benade‐

lingsangst, gevoel van onrecht, boosheid en geldingsdrang. Dat blijkt uit de voor‐

beelden uit het artikel “Bodemoorlog” uit de Volkskrant.  

“Het begon met een berichtje in de regionale krant”, zegt Willem Jan Atsma (54), 

arts‐epidemioloog,  tevens  inwoner van het Brabantse Helvoirt, aan  zijn houten 

bureau  in  een  grote  woonboerderij.  Een  bericht  over  boringen  naar  aardgas, 

schaliegas om precies te zijn. In zijn gemeente. “Ik had er nog nooit van gehoord. 

Maar  ik  las er wat over en  toen kreeg  ik een kaartje onder ogen met de boor‐

locatie. Precies waar ik altijd mijn hond uitlaat, bij die mooie eikenbomen. Je ziet 
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er wel eens een  ree.  Ik dacht: dat 

mag toch niet gebeuren?” 

Hetzelfde  relaas  bij  Kees  Pieters 

(56),  wiskundig  ingenieur,  tevens 

inwoner  van  Barendrecht.  Een 

bericht in de krant over opslag van 

broeikasgas  CO2  onder  Baren‐

drecht.  “Zoiets  raars,  dat  zal  wel 

niet  doorgaan,  dacht  ik,  en  ging 

naar een hoorzitting. De gemeente 

had  het  over  het  opstellen  van 

criteria.  Ik  zei:  Ho  even,  criteria? 

Dit gaat helemaal niet gebeuren.” 

En Wouter  Hubers  (70),  architect 

en  inwoner  van  het  Noord‐Hol‐

landse Bergen, aan een tafel in zijn 

gerestaureerde  badhuis,  met  on‐

belemmerd  uitzicht  op  groen  en 

duinen. Ze wilden het lege gasveld 

onder zijn huis opnieuw vullen met 

aardgas.  Arabieren,  Russisch  gas, 

een  miljardeninvestering.  “Ik 

dacht:  jezus,  wat  is  hier  aan  de 

hand? Dit  kan  toch niet  zomaar?” 

Tot zover de Volkskrant. 

“Dat gaat niet gebeuren!” De actie 

wordt  in  alle  gevallen  snel  opge‐

schaald,  zowel  organisatorisch  als 

Hoorzittingen: oef! 

Plannenmakers die de instemming van omwo‐

nenden moeten krijgen belanden onvermijdelijk 

op hoorzittingen. Bestuurders zien daar vaak 

tegenop en terecht, want het kan er heet aan 

toegaan. Er komt kritiek op de plannen en op de 

plannenmakers. Niet zelden wordt het persoon‐

lijk: “Zakkenvullers, leugenaars, cultuurbarba‐

ren!” 

In de regel gaat het niet alleen over de plannen 

maar ook over de procedures. Het verzet wil 

meer inspraak, uitstel, onderzoek. Soms is de 

status van de bijeenkomst niet duidelijk. Is de 

Gemeente nou wel of niet akkoord, kunnen we 

nog wat veranderen of niet? Dat kan te maken 

hebben met gebrekkige communicatie over de 

bijeenkomst zelf, maar ook over de materie. 

Ook wordt soms niet goed gereageerd op wat 

de aan‐wezigen zeggen of willen. 

Waar wij op trainen is dat je duidelijk communi‐

ceert over de status van de bijeenkomst; dat de 

bijeenkomst duidelijk maar soepel geleid wordt; 

dat de verstrekte informatie eenduidig 

gepresen‐teerd wordt; dat er goed wordt 

omgegaan met de reacties. Nooit mag de 

hoorzitting op zichzelf bijdragen aan het 

ongenoegen en het verzet extra argumenten 

geven om de hakken in het zand te zetten. Maar 

dat komt helaas nog wel eens voor. 
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ideëel. Behalve particuliere motieven – het uitlaten van de hond wordt minder 

leuk of het uitzicht wordt belemmerd – gaat het snel om hogere waarden: milieu, 

veiligheid, toekomst van kinderen. 

De  regionale  dagbladen,  die  eerst  als  regel  het  ‘nieuws’  nauwelijks meldden, 

duiken op het verhaal van de actievoerders. Het past precies in hun medialogica 

met  PIEPS:  problemen,  incidenten,  emoties,  personen  en  strijd. Dus  er  komen 

grote interviews in de krant en op de regionale omroep. 

Vroeger werden  zulke  activisten  door  hun  plaatsgenoten  nogal  eens met  een 

schuin oog bekeken maar  tegenwoordig  vinden  ze weerklank. De Nederlandse 

bevolking vergrijst en dat  levert steeds meer mensen op die  in een rustige  fase 

van hun  leven zitten. Ze wonen naar hun zin, zijn gesetteld en  tevreden, en ze 

willen het  liefst dat alles  zo blijft  zoals het  is. Dáár  laten we de hond uit, dáár 

gaan we fietsen, dáár is het mooi en daar is het lelijk. Houwen zo. Als er dan wat 

moet veranderen voor de vooruitgang of de economie dan moet dat maar ergens 

anders. 

De  beweging  wordt  snel 

overgenomen  of  onder‐

steund  door  het  geïnstitu‐

tionaliseerde  verzet  zoals 

Milieudefensie  en  Green‐

peace, maar ook door poli‐

tieke  partijen  als  de  SP, 

GroenLinks  en  de  Partij 

voor de Dieren. De Milieu‐

federaties  springen  ook 

altijd  op  de  treeplank. 

Hoorzittingen over de plan‐

nen  stromen daardoor  vol. 
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Honderden  boze mensen  verzamelen  zich  om  de wedstrijd  te  zien. Want  dat 

wordt  het.  Het  gaat  niet  alleen meer  om  de  plannen  en  de  belangen  pro  en 

contra,  maar  ook  om:  wie  gaat  dit  winnen?  Het  is  niet  moeilijk  om  in  een 

plaatselijke gemeenschap een  stemming  contra de gevestigde machten  te ont‐

ketenen. Heel veel mensen hebben een sluimerende afkeer tegen gezag en willen 

niets opgelegd krijgen.  

In  Boxtel  en  Haaren  is  blijkens  een  webenquête  van  de  plaatselijke  PvdA  90 

procent  van  de  respondenten  tegen  proefboringen  naar  schaliegas.  Dezelfde 

cijfers  in Barendrecht over de CO2‐opslag. Driekwart van de Nederlanders is het 

volgens een raadpleging van de Telegraaf eens met de Urkers die geen windpark 

willen.  

De  plaatselijke  politiek  kan  zulke  stemmingen  niet  negeren. Dus  zie  je  dat  de 

Gemeente  (Urk),  wethouders  of  raadsfracties  zich  bij  het  verzet  aansluiten. 

Politieke machtspartijen als het CDA, de PvdA en de VVD hebben daar rekening 

mee te houden. Niet voor niets staakte minister Verhagen van EZ het kabinets‐

voornemen  om  CO2‐opslag  onder  Barendrecht  mogelijk  te  maken.  Ik  zie  de 

landelijke politici evenmin Boxtel en Haaren weerstaan. Hun partijen hebben het 

in Brabant toch al zo moeilijk. 

 

Politiek is bang 

Politici zijn bang. Bang voor de kiezers die al vele jaren op drift zijn. Bang voor de 

media die de protesten gretig verspreiden. Bang voor agressieve  twitteraars en 

‘reaguurders’.  Bang  voor  hun  hachje  en  hun  positie.  Na  Pim  Fortuyn,  na  het 

dichten van ‘de kloof’, gaan politici niet meer zo gauw tegen het volksgevoel in. 

Voor mijn  vak  en  vakgenoten  is  de  interessante  vraag:  hoe moet  je  in  zulke 

omstandigheden  communiceren als  je het belang  van het plan naar  voren wilt 

brengen? Het mislukken  van  een  plan wordt  heel  gauw  geweten  aan  ‘slechte 

communicatie’.  Maar  wat  is  dan  ‘goede  communicatie’?  Als  je  dat  aan  de 
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plannenmakers vraagt is de reactie doorgaans: méér informatie. Het probleem is 

hier echter de zogenaamde informatieparadox. Hoe meer informatie, hoe groter 

de onzekerheid.  

Bijvoorbeeld: bij medicijnen staat op de bijsluiter alles wat er over bekend is. De 

lijst van mogelijke bijwerkingen maakt de gebruikers er echter niet geruster op! 

Bij de CO2‐plannen voor Barendrecht maar ook over de plaatsing van  telecom‐

municatie‐antennes ‐ stralingsgevaar! ‐ waren er telkens  letterlijk stapels onder‐

zoeksrapporten die betoogden dat de risico’s voor de omgeving uiterst gering of 

zelfs  nihil  zijn. Wat  zeiden  de  mensen  die  daarmee  geconfronteerd  werden: 

“Waarom is er dan zo veel onderzoek naar gedaan?”  

 

Argwaan sterker dan argumenten 

Daar  sta  je  dan,  met  argumenten  tegen  argwaan.  Argwaan  wint  het  onher‐

roepelijk. Mensen die niet willen dat er iets verandert staan niet open voor infor‐

matie  en  argumenten.  Ze  neigen  direct  naar  indrukken  die  hun  ongenoegen 

versterken. Zoals de Amerikaanse documentaire ‘Gasland’ die gaswinpraktijken in 

Pennsylvania  laat  zien,  compleet  met  een  gasvlam  uit  een  drinkwaterkraan. 

Bijzondere  en  vreemde  verschijnselen  die  voortdurend  door  de  actievoerders 

worden  getoond  en  die  omwonenden maar  wat  graag  als  algemeen  geldend 

beschouwen. 

Als plannenmaker ontkom je er niet aan om precies de gevolgen en risico’s van je 

plan  in kaart te brengen. Ook zul  je overdrijvingen en  indianenverhalen van het 

verzet – “Schaliegas  is horror!” – moeten weerleggen. Maar daarmee zal  je het 

nooit winnen, hoe goed gedocumenteerd je het ook doet. 

Belangrijk is dat je je verdiept in de echte zorgen van de bewoners. Meestal zijn 

die  helemaal  niet  technisch.  In  Barendrecht maakten  veel mensen  zich  grote 

zorgen over een mogelijke waardedaling van hun huis.  In de communicatie van 

de plannenmakers werd dat nauwelijks geadresseerd. Op de hoorzittingen zaten 
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er  ingenieurs  achter  de  tafel  en  geen makelaars.  Bewoners  zijn  niet  onder  de 

indruk  van  geologische  dwarsdoorsnedes  of  sterktegrafieken.  Ze willen weten 

wat ze gaan merken van het plan: hoe het eruit komt te zien, wat ze gaan horen 

of ruiken. Artist  impressions, foto's, geluidsfragmenten, filmpjes, een potje waar 

ze aan kunnen ruiken: dat is interessanter. 

Testimonials  van  herkenbare  medeburgers  zijn  aansprekender  dan  verhande‐

lingen  van  techneuten. De  bewoners  van  Boxtel waren  bezorgd  over modder‐

stromen die de schaliegaswinning zou opleveren. Nergens hoorden ze bewoners 

van  Loon  op  Zand  (20  km.  verderop)  waar  sinds  2004  vrijwel  ongemerkt 

schaliegas wordt gewonnen. 

Het verzet heeft nog een ander middel om de bestaande argwaan van bewoners 

te  voeden:  wantrouwen  tegen  de  boodschappers.  Als  men  twijfelt  aan  de 

eerlijkheid  van de plannenmakers, dan kunnen die  vertellen wat  ze willen, het 

wordt toch niet geloofd.  

Dat geldt niet alleen voor de plannenmakers maar ook voor de instanties die aan 

het project meewerken. Overheden, onderzoekers, deskundigen: in de ogen van 

complotdenkers spelen ze al gauw onder één hoedje. TNO en het RIVM krijgen 

verwijten dat ze zich laten betalen door de plannenmakers of dat ze deel zijn van 

het ‘complot van bedrijven, wetenschap en overheid tegen de bevolking’.  

 

Waarom zeg je iets? 

Voor je geloofwaardigheid is van groot belang wat je intenties zijn. Waarom zegt 

iemand  iets? Plannenmakers hebben dan gauw de schijn  tegen. Ze hebben een 

evident  belang  bij  de  windmolens,  de  antennes,  de  boringen  of  de  bedrijfs‐

uitbreiding.  Ze willen  geld  verdienen. Daar  staat  de  onbaatzuchtigheid  van  de 

bewoners  tegenover:  die  willen  rust,  veiligheid,  natuur.  Dat  zijn  veel  nobeler 

drijfveren. 
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De remedie kan zijn dat  je het belang van de plannen herkenbaar maakt. Het  is 

óók  mooi  dat  iemand  leuk  werk  heeft,  een  mooi  bedrijf,  bijdraagt  aan 

vernieuwing, bouwt aan de  toekomst. Wie  zulk werk heeft en daarover vertelt 

onder vrienden en kennissen ontmoet belangstelling en instemming. De kunst is 

om dat ook  te  laten  landen bij omwonenden van een  infraplan. Cruciaal  is dan 

dat je aansprekende rolmodellen laat zien. Iemand die ter plekke woont of werkt, 

waarmee betrokkenen zich kunnen vereenzelvigen, die uit eigen ervaring over de 

plannen kan vertellen. En die goudeerlijk is over alle aspecten, ook de nadelen. 

 

Transparantie over intenties 

De  intenties van de boodschapper moeten transparant zijn. De mensen moeten 

niet alleen begrijpen wat  je zegt maar ook weten waaróm  je het zegt. Daarbij  is 

eerlijkheid van groot belang. Een onderneming moet geld verdienen. Daar moet 

de woordvoerder van het bedrijf geen misverstand over  laten bestaan. Andere 

plannen van het bedrijf – zoals een ‘groene’ aanpak – moet je kunnen relateren 

aan geld verdienen. Dan klopt het verhaal en kunnen we het vertrouwen. 

Maar wat als het eerlijke motief – bijvoorbeeld  ‘geld verdienen’ –  leidt  tot een 

niet zo leuke actie? Het bedrijf dat een deel van het bos moet rooien? Het motief 

achter de boodschap kan meerdere lagen hebben. Geld verdienen is één ding, de 

toekomst  van  de  onderneming  veilig  stellen  is  een  diepere  laag.  Vaak  kun  je 

daarnaar  doorstoten.  Het motief  is  dan:  “We  verdienen  hier  geld mee, maar 

belangrijker: daardoor kunnen we hier blijven bestaan”. Maar: eerlijk is eerlijk! Je 

kunt  eerlijkheid  niet  veinzen. Mensen  hebben  een  feilloos  instinct  voor  onop‐

rechtheid. Liever krakkemikkige eerlijkheid dan gelikte leugens.  

Als plannenmaker kun  je nog zo doordacht communiceren,  je staat meestal op 

achterstand. Jij wilt iets veranderen, de bewoners willen dat het blijft zoals het is. 

Jij  komt  met  overlast  en  risico’s,  bewoners  willen  rust.  Jij  wilt  er  beter  van 

worden,  bewoners worden  er  slechter  van.  Jij wijst  op  het  algemeen  belang, 
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bewoners  hebben  hun  eigenbelang.  Jij  wijst  op  de  toekomst,  de  bewoners 

denken aan het heden.  Jij vraagt  iets, de bewoners moeten  instemmen.  In be‐

paalde gevallen moet je dus iets aanbieden ter compensatie. 

 

Garanderen en compenseren 

Bij de gaswinning in de Waddenzee – een zeer gevoelig plan met een sterk verzet 

–  hadden  de  NAM  en  EZ  in  2006  twee  troefkaarten  in  handen.  Enerzijds  de 

belofte: “We gaan gas winnen met de hand aan de kraan”: als de bodem van de 

Waddenzee in weerwil van de verwachting toch daalt draaien we de kraan dicht; 

nou jullie weer… 

En anderzijds het Waddenfonds: een subsidiepot van een half miljard euro voor 

duurzame projecten  in de noordelijke provincies. De Waddenvereniging moest 

ineens overal uitleggen waarom ze daar tegen waren.  

Garanderen  –  een  extra  veiligheidsgarantie  bovenop  de  gunningscriteria  –  en 

compenseren kunnen plannenmakers het initiatief geven. De oppositie moet dan 

aangeven waarom dat niet vertrouwd wordt. 

We  zien  intussen  dat  gemeentes  plannenmakers  ronduit  vragen  om  geld  of 

goederen. Bouw maar  een  fietspad, betaal de nieuwe bushokjes,  leg  een park 

aan.  Je  kunt mopperen  dat  dit  op  chantage  of  afpersing  lijkt,  je  kunt  het  ook 

compensatie noemen. Wij willen iets, jullie gaan er op achteruit, daar zetten we 

iets tegenover zodat het weer in balans komt. Een kwestie van calculeren dus. 

 

Al met al  is het steeds  lastiger om bewoners  te overtuigen van  ingrijpende 

plannen. Ze willen niet dat hun omgeving verandert. Ze vinden het wel goed 

zo. Maar Nederland is nooit helemaal klaar. Er zal zo nu en dan wat bijkomen 

of  afgaan  van  de  status  quo.  De  weerstand  daartegen  is  heftig  en  goed 

georganiseerd.  In  het  Rusthuis  Nederland  kun  je  daarom  steeds  vaker  je 

plannen maar beter vergeten. 
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Communiceren tegen de argwaan 
Praten over issues met burgers die je niet vertrouwen 

 

Kan er nog wel goed gecommuniceerd worden over een  crisis of 
calamiteit? Ook bij  ‘Chemie‐Pack’ was opnieuw de  kritiek:  slechte 
communicatie!  De  voorlichting  daar wás  niet  slecht.  Alleen, men 
geloofde het niet. Dat  is een groot probleem voor voorlichters: de 
argwaan overheerst.  
 

De brand bij Chemie‐Pack op Moerdijk  leverde weer  veel discussie op over de 

crisiscommunicatie. En de conclusie was bijna overal: er werd slecht gecommu‐

niceerd. Dat begint een grijsgedraaide plaat te worden. Er gaat vrijwel geen cala‐

miteit of crisis voorbij of de kritiek is dat er slecht over gecommuniceerd werd. Je 
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gaat je onderhand afvragen of er überhaupt nog wel goed gecommuniceerd kan 

worden over een crisis.  

Er ging bij ‘Moerdijk’ onmiskenbaar het een en ander mis met de communicatie. 

Burgemeester Wim Denie kwam te laat in beeld. De crisiswebsite ging down. De 

lijst met  aan  het  bedrijf  vergunde  stoffen mocht  eerst  niet  en  toen weer wel 

openbaar worden. De mededeling "Er zijn geen concentraties schadelijke stoffen 

gemeten"  had  preciezer  gemoeten.  Namelijk:  "Er  zijn  in  de  omgeving  van  de 

brand, op  leefhoogte  in de  lucht geen gevaarlijke  concentraties gemeten." Dat 

gold dus niet per sé op de grond bij de brand, in de sloot, in de rookwolk hoog in 

de lucht, in de regen die door de wolk viel. Maar daar werd toen niet gemeten.  

De tweede belangrijke mededeling "Er is geen direct gevaar voor de volksgezond‐

heid" had ook preciezer moeten  zijn over waar dat gold. Verder was er  in het 

land verbazing over het uiterlijk van de burgemeester, maar dat kan je hem niet 

kwalijk nemen. En duidelijk mis was het optreden van minister Opstelten, die niet 

uit het busje durfde te komen en die sprak van “een ramp”. De eerste ramp  in 

Nederland  zonder doden of gewonden,  zonder geëvacueerden, dakloos gewor‐

den burgers, verwoeste oogsten of geruimde veestapels. Maar toch “een ramp”. 

Dat voedde de twijfels. 

 

Geen foute informatie 

Waren die twijfels nou echt het gevolg van verkeerde communicatie? Als  ik het 

precieze verloop van de gebeurtenissen bekijk moet ik vaststellen dat de meeste 

communicatie  correct was. De  sirenes  in  de  regio  gingen  vrijwel  direct  loeien, 

maar wie  hoorde  ze  en wie wist wat  ze  betekenen?  Veel mensen  gingen  uit 

nieuwsgierigheid juist naar buiten! Woordvoerders van politie en brandweer rea‐

geerden  snel  en  verantwoord, maar wie  luisterde naar de  rampenzender? Het 

belangrijkste  bleek  achteraf:  de  betrokken  autoriteiten  hebben  geen  enkele 

mededeling hoeven herroepen.  Integendeel: preciezer onderzoek van het RIVM 
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toonde  aan  dat  er  inderdaad  ‘geen  gevaarlijke  concentraties’  en  ‘geen  gevaar 

voor de volksgezondheid’ waren. Er zijn geen onwaarheden verteld, hooguit een 

uitschieter over lood in de Mariapolder. 

Niettemin suggereerden de  landelijke media voortdurend dat het niet waar kon 

zijn.  Uitzondering  vormde  BN/De  Stem,  de  krant  ter  plekke,  die  feitelijk  en 

precies bleef. Maar de verslaggevers van de Volkskrant en de Telegraaf, en ook 

Matthijs van Nieuwkerk en Twan Huijs: om het hardst riepen ze dat dit toch echt 

wel heel ernstig was en dat Zuid‐Holland toch echt vergiftigd moest zijn.  

Het RIVM analyseerde achteraf de grond van de akkers en het water in de sloten 

en  kwam  opnieuw  tot  de  conclusie:  geen  gevaarlijke  concentraties. Maar  het 

NOS‐Journaal  geloofde  het  niet  en  liet  een  bureau  de  grond  nogmaals  analy‐

seren. En ja hoor: te veel aluminium. Nadat bleek dat dit normaal is in kleigrond 

en bovendien niet van de brand kon komen hoorden we er niets meer van. Maar 

de suggestie bleef: hier móet een probleem zijn! 

 

“De overheid liegt!” 

Wat Moerdijk weer pijnlijk duidelijk maakte  is dat de media en de mensen de 

autoriteiten  gewoon  niet meer  geloven. Want:  de  overheid  liegt. Die  argwaan 

over overheidscommunicatie  is het grootst bij voornemens en voorstellen. Zoals 

destijds de Europese Grondwet, de bezuinigingen op overheidsuitgaven, de plan‐

nen met de  JSF, de  trainingsmissie naar Kunduz en noem maar op. Daar wordt 

massaal  vrijwel  niets  van  geloofd,  terecht  of  ten  onrechte.  Dat  zijn  dan  nog 

plannen, beloftes en  verhalen. Maar ook  feiten, gebeurtenissen,  cijfers, onder‐

zoeksgegevens worden steeds minder geloofd. 

Dat was aan de orde bij Moerdijk. En ook de gegevens die op tafel kwamen over 

de  CO2‐opslag  onder  Barendrecht,  over  de  stralingsrisico’s  van  UMTS‐zend‐

masten en over de bodem van de Waddenzee die met gaswinning nauwelijks zou 

dalen, werden vrijwel niet geloofd.  
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Elke  bestuurder,  gemeentelijk,  provinciaal  of  rijks‐,  die  tegen  burgers  gaat 

vertellen dat de gevolgen van  iets erg meevallen stuit op argwaan en ongeloof. 

En als er deskundig of wetenschappelijk bewijs wordt aangehaald dan halen de 

mensen daar hun schouders over op. Want – zo horen we dan – die onderzoekers 

zitten in het complot dat ons in slaap wil sussen.  

Zo werd het RIVM in de Volkskrant aangevallen op de metingen bij Moerdijk: het 

RIVM  is  immers een Rijksinstituut en moet dus het belang dienen van de  rijks‐

overheid  die  geen  paniek  wil  onder  het  volk.  Eén  groot  complot.  Overheid, 

industrie  en wetenschap  spannen  samen  om  het  volk  te  belazeren.  In  de  VS 

neemt dit complotdenken  inmiddels hysterische vormen aan. Hele massa’s daar 

denken echt dat president Obama een communistische moslim is.  

Bij ‘Barendrecht’ en bij de zendmasten zagen we dat – hoe meer en hoe serieuzer 

wetenschappelijk bewijs er kwam dat er geen risico  is – hoe groter de argwaan 

van de critici werd. Een van hen schreef zelfs: als er nou eens een  rapport zou 

komen dat wél dreiging zou aantonen, dan zou ik pas echt verbaasd zijn! Immers: 

een  complot. Daarentegen wordt  elk  vaag  verhaal  of  anekdotisch  ‘bewijs’  van 

gevaar door de critici van een overheidsboodschap direct geloofd en opgeklopt. 

 

Opgekweekte argwaan 

Dat ongeloof  is een ernstig probleem voor overheid en bedrijfsleven, dat je met 

goede  communicatie  alleen  niet  oplost.  Tegen  een  combinatie  van  ongeloof, 

onwetendheid  en  eigenwijsheid,  complotdenken,  sociaal  pessimisme,  benade‐

lingsangst en maatschappelijke hypochondrie is geen enkele communicatie opge‐

wassen.  

Waar die combinatie vandaan komt is een complex sociologisch verhaal. Ik denk 

dat  veertig  jaar  ‘kritische  journalistiek’  ertoe  heeft  bijgedragen.  Sinds  pakweg 

1970 zien we  in de media alleen maar problemen, misstanden, bedrog,  falende 

bestuurders, schandalen, oplichters,  leugenaars, prutsers. Vaak terecht en soms 

25 



ten onrechte, of omgekeerd, dat  laat  ik  in het midden. Maar het vertrouwen  in 

de kwaliteit van de overheid is er grondig door ondermijnd.  

Een ander aspect is dat er in dezelfde periode een succesvolle verheffing plaats‐

vond van de voorheen onmondige volksmassa. Elke burger weet nu zijn of haar 

mondje  te  roeren,  kent  de wegen  naar  de  hoorzittingen,  de media  en  actie‐

groepen en is niet bang meer voor bestuurders. “Ik zeg wat ik denk” is voor velen 

nu een heilig principe.  

Gemeentebestuurders  weten  het  als  geen  ander:  ontmoetingen  met  burgers 

leveren  steevast  klachten  op,  verwijten  en  verwensingen.  Het  is  geen  lolletje 

meer  om wethouder  of  burgemeester  te  zijn.  Terwijl  de  burgers  het  eigenlijk 

beter hebben dan ooit tevoren. Vijftig jaar geleden was er pas echte armoede en 

verdrukking. Tevredenheidsonderzoek  van nu  laat  zien dat de overgrote meer‐

derheid  de  eigen  situatie  prima  vindt.  Maar  het  percentage  burgers  dat  de 

samenleving niet goed vindt steeg van 7% in 1999 naar 64% in 2008. 

 

“We moeten het beter uitleggen” 

De vraag is nu: wat moeten organisaties – overheid en bedrijven – doen om het 

vertrouwen  terug  te  krijgen  c.q.  niet  verder  te  verspelen?  Een  vaak  gehoorde 

gedachte daarover  luidt: “We moeten het beter uitleggen”. Natuurlijk. Het kan 

altijd beter. De taal kan beter, de snelheid kan beter, de argumentatie kan beter, 

de stijl kan beter. Volg media‐ en presentatietraining, zou ik zeggen.  

Maar dan hebben we nog geen antwoord op de vraag: wát moeten we dan beter 

uitleggen? Want de oplossing zit ‘m volgens mij niet in alleen maar vlotter, beter 

en meer uitleggen. 

Er is de laatste jaren natuurlijk al veel gestudeerd op het uitgeholde vertrouwen 

van  de  burgers  in  de  instituties. Al  zo’n  vijftien  jaar  onderkent men  ‘de  kloof’ 

tussen overheid en burger. Uit die studies kwam naar voren dat vertrouwen bij 

de ontvanger van communicatie afhangt van veel factoren.  
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Genoemd worden: 

▪ Gebleken prestaties van de organisatie 

▪ Oordeel over de competenties van de organisatie 

▪ Verwachte haalbaarheid van de plannen van de organisatie 

▪ Achterliggende intenties van de organisatie en zijn bestuurders 

▪ Gevoelde specifieke risico’s en veiligheid van de burger 

▪ Algemeen gevoelde sociale veiligheid 

 

Het  is  dus  een  samenspel  van  enerzijds:  wat  weet  en  denk  ik  van  de 

boodschapper? Daar valt door een boodschapper wat aan te doen. Anderzijds is 

van  invloed hoe de ontvanger zich voelt bij het verhaal wat hij hoort. Daar kan 

een  boodschapper  níet  zo  veel  aan  doen.  Het  algemene maatschappelijke  en 

individuele gevoel van onveiligheid en ontevredenheid is nogal wat. Dat maak je 

met een afzonderlijk optreden als boodschapper niet zomaar eventjes goed. 

 

Scheldkanonnades 

Dat men de  instituties niet meer  vertrouwt  is niet  zo  simpel  te  veranderen of 

terug  te  draaien.  Het  betekent wel  dat  organisaties  er  rekening mee moeten 

houden dat hun boodschappen door een flink deel van het publiek niet geloofd 

zullen worden, hoe goed ze ook communiceren. Je kunt niet iedereen overtuigen. 

Elke keer dat je met iets in het nieuws komt zullen er mensen roepen dat je liegt 

en dat je niet deugt. Dat kan behoorlijk de spuigaten uitlopen. En die spuigaten, 

dat zijn bijvoorbeeld de forums op de websites van de Telegraaf, van GeenStijl.nl, 

van  Elsevier  en  van  Twitter:  verzamelplaatsen  van  scheldkanonnen  en  oproer‐

kraaiers.  

En natuurlijk zijn er de professionele criticasters, die hun bestaan ontlenen aan 

onvrede: actiegroepen als Greenpeace en Milieudefensie. Maar ook media voor 
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wie een opgeklopt verhaal nu eenmaal beter verkoopt dan een uitgebalanceerd 

en daarom ‘saai’ verhaal. 

Wat  kunnen  boodschappers  zelf  dan  verbeteren? Om  het  totaal  aan  vertrou‐

wensfactoren hanteerbaar te maken kom ik tot een driedeling, als volgt. 

Veel  organisaties  zoeken  hun  overtuigingskracht  in  de  eerste  kolom:  meer 

informatie. Openheid  en  transparantie  is  dan:  steeds meer  informatie,  cijfers, 

feiten.  Ook  regelgevers  dringen  hier  doorgaans  op  aan:  organisaties  moeten 

meer openbaar maken. Het probleem  is hier echter de zogenaamde  informatie‐

paradox. Hoe meer informatie, hoe groter de onzekerheid. Toen na de brand bij 

Chemie‐Pack eindelijk de  lijst  van  alle  vergunde  stoffen werd  gepubliceerd  (52 

pagina’s met  stofnamen)  zeiden media  en  burgers: wat moeten we  daar  nou 

mee?!  

Het  is een oude wijsheid  in de voorlichting:  je kunt mensen op  twee manieren 

dom houden: door ze niets te vertellen of door ze alles te vertellen. Meer infor‐

matie alleen  is dus niet de goede oplossing. De kunst  is om  te  zoeken naar de 

júiste informatie. 

 

Meer over minder 

Een  uitweg  uit  de  informatieparadox  is:  meer  over  minder.  Analyseer  welke 

informatie ertoe doet. Bij Chemie‐Pack  levert de hele  lijst van vergunde stoffen 

alleen maar desinformatie op. Men had bijvoorbeeld ook kunnen bepalen welke 

 

Vertrouwen in/over een boodschap(per) hangt af van: 

PRESTATIES  INTENTIES  CONSEQUENTIES 

Feiten 

Bewijzen 

Bekendheid 

Motieven 

Verwachtingen 

Belangenovereenkomst 

Gevoeld risico 

Nabijheid 

Betrokkenheid 
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stof er het meeste  lag en daar veel  info over geven. Of wat de gevaarlijkste stof 

op het terrein was en daar alles over vertellen. Bij andere dossiers kan tevoren 

bedacht worden welke  informatie het  vertrouwen  in  de boodschap het meest 

bepaalt en daarop focussen. Dit is een van de thema’s van het cursusprogramma 

‘Factor C’ van de Academie voor Overheidscommunicatie.  

Samengevat: adresseer de zorgen en bedenkingen van de stakeholders. Commu‐

niceer van buiten naar binnen in plaats van andersom. In Moerdijk had dat beter 

gekund. “Ik begrijp dat u denkt dat zo’n zwarte  rookwolk gevaarlijk  is, maar  ja, 

onze metingen…” En: “We meten geen schadelijke stoffen maar toch zeggen we 

dat u ramen en deuren moet sluiten. Dat klinkt inderdaad strijdig, maar dat doen 

we voor alle zekerheid.” 

 

Risico’s communiceren 

Een  andere  aanbeveling, met  name  van  de  crisisdenkers  bij  de  rijksoverheid, 

haakt in op de derde kolom van het schema op de vorige pagina: we moeten van 

crisiscommunicatie  naar  risico‐

communicatie.  Informeer  men‐

sen  over  de  risico’s  die  ze 

voortdurend  overal  lopen  en 

laat  ze  daaraan  wennen  en 

daarnaar handelen. Meer eigen 

verantwoordelijkheid  en  niet 

schrikken  als  er  wat  gebeurt. 

Minister Donner  zei  eens,  toen 

hij  nog  op  Justitie  zat,  dat  de 

burger te veel denkt van: “Pech 

moet weg!”. De burger eist dat 

er niets mis mag gaan en als dat 
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toch het geval  is dat verantwoordelijken gestraft worden. En Donner pleitte er‐

voor dat we weer wennen aan tegenslagen en ons vaker schikken in ‘pech’. 

Als je de reacties na de brand in Moerdijk leest dan lijkt het erop dat de inwoners 

van Moerdijk relatief rustig reageerden op de brand. Ze weten waar ze wonen, ze 

kennen het  industrieterrein, de bedrijven die daar staan en de mensen die daar 

werken. Ze kenden en vertrouwden ook in meerderheid hun burgemeester. Voor 

hen was de brand niet zo bedreigend, ze merkten er eigenlijk weinig van. Maar 

verder  weg  lag  dat  anders,  blijkens  de  reacties  in  de  landelijke  media.  Dat 

Opstelten sprak van “een ramp” verbaasde de Moerdijkers nog het meest. 

 

Nabijheid schept vertrouwen 

Uit wat  ik  heb  gelezen  over  risico’s,  angst  en  vertrouwen maak  ik  op  dat  hoe 

groter het risico  is dat  iemand  loopt, hoe dichterbij de dreiging, hoe sterker het 

wantrouwen over de goede afloop. Logisch: blootstelling aan gevaar maakt ang‐

stig. Maar misschien is het toch niet helemaal waar. Wat je ziet is dat mensen die 

dichtbij  een  potentieel  risico wonen  er  vrij  nuchter  over  doen.  Je  ziet  dat  in 

Moerdijk, maar ook bij omwonenden van DSM, Corus, Schiphol, etc. Ze kennen 

de situatie, hebben ervaring opgedaan met kleine calamiteiten, weten wat ze dan 

moeten  doen. Militairen  die  op  gevaarlijke  missies  worden  gestuurd  hebben 

meer  vertrouwen  in de  goede  afloop dan het  achterblijvende  thuisfront dat  al 

gauw denkt: “Die zien we nooit meer terug”.  

Ikzelf woon niet  ver  van de penitentiaire  inrichting Vught, waar de beruchtste 

criminelen  in  zware beveiliging  zitten.  Ik ken hier  in de buurt niemand die  zich 

grote  zorgen maakt over wat er dreigt bij een opstand of uitbraak. Ook  ik ver‐

wacht daar weinig gevaar van als ik die gevangenis zo zie. 

Al met al is het dus goed dat risicovolle instituties zich meer en beter laten zien. 

Niet met  de  boodschap  “hier  kan  niks mis  gaan”  –  want  dan moet  je  je  als 

betrokkene pas  echt  zorgen  gaan maken  – maar wel met de boodschap  “Hier 
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hebben we zeer serieuze  risico’s en omdat we daar van doordrongen zijn doen 

we er alles aan.” 

 

Waarom zeg je dat? 

Maar daarmee  is het  verhaal niet  verteld. De middelste  kolom  van het eerder 

getoonde  schema  gaat over de  intenties  van een boodschapper. Waarom  zegt 

iemand  iets? We  leven  in  het  tijdperk  van  de  interpretatieve  communicatie. 

Mensen die informatie krijgen brengen een interpretatiefilter in stelling: geloven 

we het verhaal of niet? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Pauw & Witteman of in een 

vergadering zit.  

Om  te  beginnen  vergelijken we wat we  horen met wat we  zelf  al  (menen  te) 

weten van de zaak. Als daar verschillen in zitten is het oordeel snel geveld: “Dat 

klopt niet!” Als we zelf weinig van het onderwerp weten moeten we een ander 

referentiepunt  hanteren.  Niet:  wat  weten  we  van  de  boodschap? Maar:  wat 

denken we van de boodschapper? 

Bij  politici  is  de  interpretatie  vaak  glashelder:  de  vertegenwoordiger  van  de 

regeringspartij  is natuurlijk voor het kabinetsplan. En de vertegenwoordiger van 

de oppositiepartij  is dus tegen. Of: de werkgevers zijn uiteraard tegen de  loons‐

verhoging en de werknemers natuurlijk vóór. Zo kennen we ze weer! Vervolgens 

beoordelen we of we het eens zijn met het achterliggende motief of niet. En dat 

levert per saldo instemming met of verwerping van de boodschap op.  

Dit proces gaat echter mis als de  luisteraar gaat twijfelen aan het motief van de 

boodschapper.  Is die  ‘deskundige’ nou  links of  rechts?  Is de burgemeester nou 

bezorgd om de bewoners of bang voor z’n eigen hachje? Wil die ondernemer nou 

geld verdienen of echt het milieu sparen? Bij zulke twijfels is het resultaat bij de 

luisteraar  vooral:  wantrouwen.  We  weten  niet  wat  er  achter  steekt  en  dus 

geloven we het verhaal niet. 
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De  remedie  staat  in  de  middelste  kolom  van  mijn  vertrouwensschema:  de 

intenties van de boodschapper moeten transparant zijn. De mensen moeten niet 

alleen  begrijpen  wat  je  zegt maar  ook  weten  waaróm  je  het  zegt.  Daarbij  is 

eerlijkheid van groot belang.  In het vorige hoofdstuk werd daar al op  ingegaan. 

Mensen zijn niet dom.  Je merkt dat vaak bij woordvoerders die  iets níet willen 

vertellen. Iets onder de pet willen houden is niet aardig en niet ‘open’, maar als 

je het eerlijk uitlegt – “Daar willen we eerst met het personeel over praten” of 

“We willen niet dat onze concurrenten dat weten” – snappen de meeste mensen 

dat best.  

Fnuikend  voor het  vertrouwen  is als de  luisteraar het gevoel  krijgt belazerd  te 

worden. Dus als de gedeputeerde zegt dat megastallen moeten omdat ze beter 

zijn  voor  het  vee,  dan  gaan we  twijfelen. Want:  “Gelul!  Je wilt  gewoon  geen 

gedoe  met  die  boeren.”  En  het  vertrouwen  is  weg.  Onthoud  dus  bij  de 

voorbereiding  van  een  boodschap:  er moet  iets  bij,  namelijk  “Ik  vertel  u  dit 

omdat  ik….”  Dit  vergt  een waarachtige  eerlijkheid,  of  eerlijke waarachtigheid. 

Niet verhullen waar het je om te doen is, je kaarten open op tafel.  

 

Vertrouwen is een werkwoord, zei iemand eens. Je moet eraan werken door 

beter  te  communiceren, door  te  adresseren wat de  luisteraar bezig houdt, 

door nabij en betrokken te zijn en door eerlijk te zijn over je bedoelingen. Dat 

is  heel wat.  En meer  kun  je  helaas  niet  doen.  Het  is  niet  zeker  of  je  alle 

argwaan daarmee wegneemt. Als  iemand  je echt niet vertrouwt heeft geen 

enkele  communicatie  nog  zin. Wat  je  ook  zegt,  hoe  je  het  ook  vertelt,  de 

ander gelooft  je  toch niet. Dan  kun  je net  zo goed niet  communiceren.  En 

kijken of  je bijvoorbeeld  iets moet gaan dóen. Geen woorden maar daden. 

Dat  is  soms  ook  mijn  advies  aan  organisaties  die  met  een  hopeloze 

communicatie‐issue bij mij aankloppen…  
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Je kan me nog méér vertellen!  
Over de principes van geloofwaardig communiceren 

 

Voor  overtuigend  praten  is  het  enorm  belangrijk  om  kennis  van 
zaken te hebben. En ook dat je die kennis eerst moet trechteren tot 
een goede boodschap. Maar dan nog kan het helemaal misgaan. Als 
je  toehoorders  je  niet  geloven,  dan  houdt  het  op.  Toch moeten 
bestuurders  praten  met  wantrouwige  mensen.  Wat  zijn  dan  de 
principes? 
 

Je kunt bij een bespreking ontzettend goed beslagen  ten  ijs komen, als  je  toe‐

hoorders  je niet geloven dan kun  je praten wat  je wil, maar  je bereikt er niets 

mee.  Simpelweg  omdat  je  luisteraar  denkt:  je  kunt me  nog meer  vertellen,  ik 
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geloof er geen  snars van! Het oordeel:  ‘ik geloof  jou niet’ valt  steeds vaker bij 

steeds meer mensen. We doen het allemaal elke dag in toenemende mate. 

Kijk  maar  eens  een  avond  naar  nieuws  en  actualiteiten.  Dan  zullen  er  veel 

mensen voorbijkomen die op zichzelf prima hun woordje doen maar waarvan jij 

meteen denkt: donder op! Bijvoorbeeld omdat die politicus je niet aanstaat, met 

alles wat je ervan weet. Of omdat de manier van praten van de spreker je enorm 

tegen de haren instrijkt. Of omdat de spreker er raar uitziet. Of omdat de spreker 

een  organisatie  of  een  branche  vertegenwoordigt waar  jij  geen  vertrouwen  in 

hebt.  

 

Ingebakken wantrouwen 

Dat  laatste geldt meer en meer voor alle politici. Steeds meer mensen hebben 

daar  een  ingebakken  wantrouwen  tegen  gekregen.  Of  voor  bankiers,  na  de 

kredietcrisis. Of voor iedereen die je om wat voor reden dan ook een ‘prutser’ of 

een ‘ouwehoer’ of een ‘zakkenvuller’ of gewoon een ‘eikel’ of ‘trut’ vindt. 

Misschien dat de toenemende veroordeling van praters te maken heeft met de 

verharding  van de  samenleving. Maar  je  kunt het ook  anders uitleggen.  In het 

informatietijdperk moeten mensen zich wapenen tegen een overload aan bood‐

schappen.  Ze moeten  snel  en  kritisch  onderscheid maken  tussen  wat  ze  wel 

willen opnemen en wat niet. Anders worden ze stapelgek. Het oordeel ‘gelul!’ is 

daarbij een  zeer doeltreffende  filter. Als  je dat vindt hoef  je er  simpelweg niet 

meer naar te luisteren. Lekker makkelijk. 

Dat hoeft niet per se dom of narrow minded te zijn. Bijvoorbeeld jongeren staan 

open  voor  ontzettend  veel  nieuwe  indrukken.  Muziek,  games,  mode,  sport, 

roddels,  chats,  sms, belletjes: er komt enorm veel op  ze af, vaak op meerdere 

manieren  tegelijk. Neem het  ze eens kwalijk dat  ze  zich daarbij graag afsluiten 

voor  allerlei moeilijke  boodschappen  van  bijvoorbeeld  leraren,  politici,  ouders. 

Gelul!  Ik op mijn beurt stel me open voor alle mogelijke serieuze praters, maar 
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sluit me af voor de meeste boodschappen waar  tieners gek op zijn. Dat vind  ík 

dan weer geleuter. 

 

Interpretatieve communicatie 

We leven in het tijdperk van de interpretatieve communicatie, zoals het door de 

wetenschappers wordt aangeduid. Dat betekent dat  luisteraars bevooroordeeld 

zijn of op andere manieren hun oordeel snel klaar hebben. Ze plaatsen de woor‐

den die ze van jou horen acuut in een persoonlijk frame. Ze zijn geneigd jou wel 

of niet te geloven en beslissen daar heel snel over. En als de beslissing negatief 

uitvalt kun je het schudden als prater. Dan luisteren ze niet meer naar jou. Of ze 

luisteren wel – bijvoorbeeld als  je toevallig hun  leidinggevende bent – maar het 

gaat het ene oor in en het andere oor uit. Want ze geloven je niet. 

Je  geloofwaardigheid  kan  op  allerlei  manieren  verloren  gaan.  Maar  voor  de 

systematiek beperk  ik me  tot  twee hoofdoorzaken.  Je  kunt  in de eerste plaats 

een  geloofwaardigheidsprobleem  hebben  vanwege  je  achtergrond:  de  organi‐

satie  die  je  vertegenwoordigt,  problemen  uit  het  verleden,  je  beroep  of  je 

opleiding.  Een  andere  oorzaak  voor  verlies  van  geloofwaardigheid  kan  komen 

door  je  eigen  actuele  optreden:  je manier  van  praten,  je manier  van  doen,  je 

uiterlijk. Natuurlijk kan  je ook ongeloofwaardig  zijn door wat  je  zegt, door een 

slecht verhaal. Maar dat zit dan in je inhoudelijke voorbereiding. 

 

Je organisatie heeft het verprutst 

Als  de  luisteraar  geen woord  van  je wil  aannemen  vanwege  je  organisatie  of 

achtergrond heb je een bijna onoverkomelijk probleem. Bijvoorbeeld: je werkt bij 

een bank die zwaar  in de moeilijkheden  is gekomen en die grote blunders heeft 

gemaakt. En  je gaat naar een bijeenkomst waarin de  strategie  van de banken‐

sector wordt besproken. Als jij daar gaat praten over wat jij ervan vindt dan heb 
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je het moeilijk. Wat  je er ook over 

zegt,  je  gehoor  zal  snel  oordelen: 

‘Jullie hebben er zelf een puinhoop 

van gemaakt, jij moet er nodig wat 

over zeggen!’ Eigenlijk kun  je maar 

één ding doen: je mond houden. 

Dat is inderdaad de eerste stelregel 

bij  een  geloofwaardigheidcrisis. 

Organisaties  die  niet  meer  ver‐

trouwd worden moeten  niet  com‐

municeren  maar  reorganiseren. 

Geen  woorden  maar  daden. 

Nieuwe  bestuurders,  producten,  structuren:  metterdaad  het  vertrouwen 

proberen terug te winnen. En daarna kunnen ze weer praten. 

 

Als je móet praten 

Het probleem  is wel dat je vaak niet zomaar een radiostilte kunt  inlassen totdat 

alles weer op orde is. Als je politicus bent, of je runt een lopend bedrijf, dan ben 

je  verplicht  om  te  communiceren,  ook  over  je  problemen.  Je  kunt  niet  zo 

makkelijk wegduiken. Wat dan? Of het kan zijn dat  je ergens  in de middenmoot 

van zo’n organisatie werkt en dat je toch gewoon de baan op moet om je zaken 

aan de man te brengen. Wat dan? Dan kun je ook niet zomaar zeggen: ik vertoon 

me nergens meer totdat mijn bedrijf zijn problemen heeft weggewerkt. Dan kun 

je geen radiostilte inlassen. Je moet blijven praten. 

Om te voorkomen dat in zo’n geval jouw woorden niet geloofd worden zou ik je 

aanraden om meer te doen aan de bewijsvoering bij wat je te vertellen hebt. Je 

gesprekspartners zullen  je niet meer op  je blauwe ogen geloven en al helemaal 

niet vanwege dat mooie bedrijf dat  je vertegenwoordigt. Want dat bedrijf staat 
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er nu  gekleurd op.  Je  zult  dus nóg beter beslagen  ten  ijs moeten  komen, nog 

meer kennis  van  zaken moeten etaleren en  je boodschap beter onderbouwen. 

Want geloven doen we jou niet meer, bewijzen willen we! 

Een ander advies  is dat  je kijkt of er onderwerpen of aspecten zijn die men nog 

wel van  jou zal willen aannemen. Ga dan over die punten praten en vergeet al 

het andere waarin je reputatie is aangetast. Stel, je hebt als bankier veel verkeerd 

gedaan met  koopsompolissen  en  lijfrenteproducten. Dan moet  je  bij mij  even 

niet  meer  aankomen  met  nieuwe  pensioenbeleggingsproducten.  Maar  een 

verhaal over het betalingsverkeer – dat  jouw bank altijd keurig op orde heeft – 

wil ik wel van je aannemen. Waar ik jou ook als deskundig in zal zien is hoe jij die 

ellende met die woekerpolissen intern hebt aangepakt!  

Dat zien we regelmatig op seminars voor de communicatiebranche: een directeur 

van de afdeling communicatie van een bedrijf dat een ontzettende crisis achter 

de rug heeft, komt daar vertellen hoe dat intern allemaal toeging. En daar wordt 

aandachtig naar geluisterd. De baas van dat bedrijf zou dat ook kunnen doen op 

tv. Waarom niet? Als hij er maar open en eerlijk over is. 

 

Je verprutst het zelf 

De  tweede manier  om  je  geloofwaardigheid  te  verliezen  is  niet  zozeer  toe  te 

schrijven  aan  je  achtergrond,  bedrijf  of  beroep,  maar  gewoon  helemaal  aan 

jezelf. De mensen geloven je niet meer omdat je het zelf verprutst. Niet door een 

gebrek  aan  kennis,  niet  door  een  zwakke  argumentatie.  Nee,  omdat  je  het 

belabberd  vertelt. Of omdat  je  je ongeloofwaardig maakt door  je  gedrag of  je 

voorkomen. 

Zoiets maak  je als  luisteraar mee als er  iemand aan  je bureau  komt of aan de 

telefoon die op zichzelf best wel wat te vertellen heeft. Maar er gebeurt tijdens 

het gesprek  iets waardoor  je denkt:  ik vertrouw  jou niet. Bijvoorbeeld bij verko‐

pers  in een winkel hebben we daar een extra zintuig voor. Eigenlijk sowieso als 
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we met vreemden praten die ons  juist vragen om hen  te vertrouwen. Zoals bij 

iemand  die  geld  van  je  wil  lenen.  Dan  werkt  ons  persoonlijk  beoordelings‐

vermogen  in optima  forma. En bij  sollicitanten,  vooral natuurlijk omdat er dan 

een expliciet vertrouwensoordeel van je wordt gevraagd. Je móet dan kiezen met 

wie je wel en met wie je niet in zee gaat. 

Waar  je  bij  het  beoordelen  van  persoonlijke  geloofwaardigheid  onbewust  of 

bewust vooral op  let  is of degene die zich bij  je aandient zichzelf  is. Authentiek, 

eerlijk,  oprecht.  Iemand  hoeft  in  de  ogen  van  een  ander  niet  perfect  te  zijn. 

Integendeel,  juist perfectie wekt wantrouwen op.  Iemand moet zichzelf durven 

tonen  zoals  hij  of  zij  echt  is. Met  tekortkomingen, met  kennisgebreken, met 

zenuwen, desnoods met onhebbelijkheden. Als het maar transparant is. 

 

Geen zelfvertrouwen 

Eerlijkheid  en  authenticiteit  staan  onder  druk  als  een  prater  zijn  eigen 

persoonlijkheid te weinig vertrouwt. De prater  is bang om zichzelf te zijn omdat 

hij denkt dat hij niet goed genoeg zal worden gevonden. Dus gaat hij zich anders 

voordoen dan hij  is. Hij probeert zich perfecter voor te doen,  leuker, slimmer of 

soms ook dommer of zieliger dan hij is. Maar toehoorders hebben dat feilloos in 

de gaten. Ze krijgen het gevoel dat er iets niet klopt aan die persoon. En de luiken 

gaan acuut dicht. Tenminste, als de luisteraar beschikt over elementaire mensen‐

kennis  en  oordeelsvermogen,  dan  werkt  dit.  Oplichters  en  charmeurs  weten 

helaas heel goed diegenen eruit te pikken die die mensenkennis en dat oordeels‐

vermogen níet hebben. 

In onze communicatietrainingen moeten wij elke trainee (ook) beoordelen op zijn 

of haar persoonlijke  geloofwaardigheid. Mijn bureau wordt ook  geregeld  inge‐

huurd voor alleen dat doel: een communicatieassessmenttest. Soms noemen we 

het een screentest. Bijvoorbeeld bij aankomende persvoorlichters  is dat belang‐

rijk maar ook bij bestuurders van organisaties met veel publieke exposure. Als wij 
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iemands  geloofwaardigheid  –  qua  praten,  doen  en  laten  – moeten  analyseren 

letten we op twee aspecten die daar volgens mij bepalend voor zijn: het verbale 

en het non‐verbale optreden. Eerst dat  laatste want daarover bestaan enorme 

misverstanden. 

 

De mythe van de lichaamstaal 

Je hebt vast wel het verhaal gehoord dat communicatie voor het overgrote deel 

tot stand komt door  lichaamstaal, een beetje door  iemands stem en nauwelijks 

door  wát  iemand  te  zeggen  heeft.  ‘Wetenschappelijk  onderzoek  heeft  dat 

aangetoond’,  lezen  of  horen  we  dan.  En  er  worden  cijfers  bij  genoemd  die 

overigens nogal variëren. CDA‐communicatiestrateeg Jack de Vries zei eens in De 

Wereld Draait Door: ‘80 procent is lichaamstaal bij tv‐debatten.’ Er zijn er ook die 

gaan  tot:  ‘95  procent  van  persoonlijke  communicatie  is  lichaamstaal.’ Wat  de 

vertellers van dit verhaal willen beweren  is: het maakt eigenlijk niet uit wat  je 

zegt; als je haar maar goed zit, als je maar een kek pak aan hebt en als je er maar 

stevig bij gaat staan en het juiste gezicht opzet, dan overtuig je! 

Het historische voorbeeld van dit fenomeen  is het verkiezingsdebat tussen John 

Kennedy en Richard Nixon  in 1960. Het debat werd door miljoenen Amerikanen 

gevolgd zowel op de  radio 

en op de  tv, die  toen nog 

lang  niet  overal  stond. De 

radioluisteraars  hoorden 

een  Nixon  die  overal  veel 

vanaf  wist.  Maar  de 

televisiekijkers  zagen  een 

ongeschoren  Nixon  die 

hevig  transpireerde  en 

bleek  afstak  tegen  een 
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zongebruinde en perfect verzorgde Kennedy. De  radioluisteraars vonden Nixon 

beter en de tv‐kijkers Kennedy. Kortom:  ‘het gaat niet om het praatje maar om 

het plaatje’, wordt er dan beweerd.  

In de meeste  gevallen waarin deze beweringen over non‐verbale overtuigings‐

kracht worden gedaan wordt niet eens de moeite werd genomen om de bron van 

die wetenschap te noemen. Jaren geleden heb ik zelf maar eens gezocht naar de 

oorsprong  van  al  die  verhalen,  die  zeer  hardnekkig  zijn.  Ik  kwam  uit  bij  een 

onderzoek  uit  de  jaren  zestig,  verricht  onder  leiding  van  psychologieprofessor 

Albert Mehrabian van de Universiteit van Californië, waarover hij voor het eerst 

in 1967 publiceerde. Mehrabian deed een onderzoek waarbij hij acteurs woorden 

en  zinnetjes  in  verschillende  tonen  liet  uitspreken met  verschillende  gezichts‐

uitdrukkingen.  

Het ging in de eerste proeven alleen om het woord ‘Maybe’ en dat werd dan met 

zachte stem, met harde stem, vriendelijk, bits, met een glimlach, met een boze 

blik of zelfs neeschuddend, gezegd. Nou,  je snapt hem al: bij strijdige signalen – 

‘Maybe’ met een boos gezicht en een harde stem: betekenis: ‘vergeet het maar’ 

– hechten proefpersonen meer waarde aan wat ze zien en wat ze horen dan aan 

de woorden zelf. Dat leverde percentages op, om precies te zijn: 55 procent laat 

zijn indruk bepalen door mimiek en gebaren, 38 procent door het stemgeluid en 

slechts 7 procent door de tekst.  

Het  gaat  dus  om  zeer  beperkte  laboratoriumtests  en  je  kunt  er  hooguit mee 

onderbouwen dat woorden, stem en  lichaamstaal congruent moeten zijn omdat 

een luisteraar anders in verwarring raakt danwel de woorden er minder toe laat 

doen. Dat overkwam dus Richard Nixon op  tv. Mooi verhaal, maar we zíen wat 

anders.  En  de  Kennedy  campagne  kon  er  geweldig  op  scoren.  Democraten 

maakten  een  cartoon  met  een  zwetende  Nixon  met  een  grauwe  baard  en 

daaronder  ‘Would you buy a used car from this man?’ Nixon verloor op uiterlijk 

van Kennedy, kun je veilig stellen.  
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Woorden doen er toe 

Nixon versus Kennedy was een uitzondering, een monumentale weliswaar maar 

een uitzondering. Het verhaal van de non‐verbale overtuigingskracht gaat maar 

zeer ten dele op, alleen als praatje en plaatje elkaar tegenspreken. Het enige wat 

je ervan kan zeggen  is dat het dus niet mag gebeuren dat tekst en beeld elkaar 

tegenspreken. Maar tekst doet er wel degelijk toe. Als de hier beschreven theorie 

generiek waar was  zou  het  voor  jou  of mij  geen  enkel  probleem  zijn  om  een 

Armeense of Finse speelfilm te volgen zonder ondertitels.  Immers, alles wat we 

voor het begrip nodig hebben, zou toch wel komen uit wat je ziet en hoorde aan 

intonatie. En de tekst zou onbelangrijk zijn. Niet dus.  

Maar het blijft hinderlijk om dit verhaal voortdurend te moeten corrigeren, wat 

op  internet  ook  op  allerlei  plaatsen  afdoende  is  gedaan,  ook  door  Albert 

Mehrabian  zelf  trouwens.  En  ik  krijg  nog  geregeld  verzoeken  om  trainingen 

waarbij  ik wordt gevraagd om vooral of  zelfs uitsluitend  te  letten op  intonatie, 

houding en mimiek, omdat daar volgens de opdrachtgever het probleem zit. Dat 

is maar zeer zelden het geval, namelijk als er echt sprake  is van  incongruentie. 

Meestal  zit  het  probleem  in  de  zwakke  boodschap  en  in  de  saaie manier  van 

praten. 

 

Doe gewoon 

Als het gaat om communicatiestijl, om  iemands manier van praten, dan hanteer 

ik gewoonlijk een simpel principe. Dat principe  luidt: doe gewoon. Praat alsof  je 

in je gewone doen bent. Praat zoals je dat doet bij vrienden, kennissen, collega’s, 

familie. Praat alsof je niet aan het overtuigen bent, niet je boodschappen aan het 

uitventen, maar alsof  je  in een ontspannen conversatie bent verwikkeld. Dat  is 

dus mijn  stijlprincipe: de ontspannen  conversatie.  In plaats  van het gespannen 

gesprek/betoog. 
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Ik  moet  erbij  zeggen,  dit  is  wel  een  Nederlands  stijlprincipe.  Zeker  voor 

autoriteiten.  In  Nederland  stelt  het  publiek  het  op  prijs  als  een  autoriteit 

‘gewoon’  blijft.  Dat  heet  dan  ‘naturel’,  of  ‘authentiek’.  Nederlanders  zien  het 

liefst  dat  hun  bestuurders,  hun ministers  en  topondernemers  hen  toespreken 

alsof ze hun buren waren, goede bekenden. Een goed voorbeeld wat dat betreft 

is  Emile  Roemer,  de  voorman  van  de  SP.  Als  Roemer  iets  uitlegt,  zoals  een 

ingewikkelde  politieke  kwestie,  dan  is  het  alsof  hij  bij  zijn  buurman  aan  de 

keukentafel zit, kop koffie of flesje bier erbij en ‘Ik zal jou dat eens uit de doeken 

doen’. Die stijl, daar houden wij van in dit land. 

In andere  landen  is dat vaak anders. Amerikanen houden veel meer dan wij van 

show. Amerikaanse politici, ondernemers en reporters stoppen heel veel power 

in  hun  optredens. Het moet  allemaal  enthousiast,  opgewonden  of  dramatisch 

worden neergezet. Fransen stellen weer prijs op allure, Duitsers op Gründlichkeit, 

Britten zijn graag witty. Maar bij ons is het: doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg. Het is ook een typische Nederlandse uitroep: ‘Hé, doe normaal!’ 

Communicatietechnisch is ‘doe gewoon’ trouwens een heel goed stijlprincipe. De 

ontspannen conversatiestijl communiceert namelijk uitstekend,  is zeer effectief. 

Het is niet voor niets voor iedereen de default style. Zo maken we ons gewoonlijk 

verstaanbaar  tegen de mensen om ons heen. Het praat het makkelijkst en het 

luistert het makkelijkst, dus waarom zouden we moeilijk doen? De ontspannen 

conversatiestijl  werkt.  Op  die  manier  leggen  we  het  makkelijkst  contact  en 

kunnen we de ander het beste bereiken. 

 

Ga niet acteren 

Als  ik mensen op hun communicatie moet beoordelen probeer  ik me dus altijd 

eerst een beeld  te vormen van hun ontspannen conversatiestijl. We gaan eerst 

zomaar  wat  praten.  Dan  laat  ik  de  trainee  een  gespreksoefening  doen  – 

interview, discussie, presentatie – en waar  ik dan op  let  is of de  trainee  ineens 
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ánders begint te praten. Soms zien we een groot verschil. Fout en riskant. Want: 

duidelijk  niet  authentiek.  Soms  zien  we  kleine  verschillen.  Maar  die  kleine 

verschillen kunnen het optreden wel degelijk al schaden. 

Mijn aanpak is dan dat ik ga proberen om het interview, de discussie, de presen‐

tatie meer  naar  de  ontspannen  conversatiestijl  terug  te  brengen.  Dat  is  soms 

lastig. Veel praters hebben een kennelijk onbedwingbare neiging om  zich  inge‐

wikkeld, geleerd, gekunsteld, formeel uit te drukken. Zeker in de media en op de 

podia,  bij  interviews  en  presentaties.  Ze  voelen  de  druk  van  het medium  en 

willen graag  juist niet al  te  ‘gewoon’ overkomen. Ze denken dat ze niet mogen 

praten zoals ze normaal, op ongedwongen wijze praten. 

De kunst is om enerzijds met een weloverwogen kernboodschap te komen ‐ wát 

wil  je vertellen?  ‐ maar anderzijds om die  sterke boodschap  te presenteren op 

een  ontspannen  naturelle manier,  alsof  je  het  zou  vertellen  tegen  een  goede 

kennis. Dat is niet eenvoudig. Want je moet dus ‘gewoon’ en ‘ontspannen’ doen 

met  een weldoordachte boodschap.  En ook  vaak  in  een  situatie die  allerminst 

gewoon  en  ontspannen  is.  Een  interview,  een  persconferentie,  een  studio‐

optreden, maar ook een  spannende discussie met  je  collega’s, een presentatie 

voor het hele MT, een jaarrede voor het voltallige personeel: dit zijn voor ieder‐

een  zeer ongewone en  zeer gespannen  situaties. Doe dan maar eens alsof het 

allemaal heel gewoon is en je je zeer op je gemak voelt. 

 

Conversatietaal is rommelig 

Hoe praten mensen in een ontspannen conversatie? Om te beginnen zit ’m dat in 

de taal die ze dan hanteren. ‘Gewoon’ praten is vaak incorrect. Spreektaal is niet 

perfect. Dat  zie  je als  je een conversatie  letterlijk  is uitgeschreven. Veel  zinnen 

ontsporen. De spreker springt van de hak op de tak. Er wordt veel herhaald en 

toegevoegd.  

Tijdens de conversatie valt het voor de deelnemers absoluut niet op hoe slordig 
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en  incorrect hun  taal  is. Wat wel zou 

opvallen  is als  iemand  in een conver‐

satie  ineens zeer correcte en precieze 

taal  gaat  gebruiken.  Als  iemand  gaat 

praten  alsof  het  gedrukt  staat: 

correct,  afgemeten,  in mooie  volzin‐

nen.  Ambtenaren,  juristen  en  politici 

kunnen  het  goed.  Ze  zijn  gepokt  en 

gemazeld  met  nauwkeurige  en  for‐

meel correcte bewoordingen. Je hoort 

ook  nog  wel  eens  een  politiefunc‐

tionaris op radio of tv iets vertellen in 

proces‐verbaaltaal. De taal  is correct en precies maar als  luisteraar moet  je wel 

ineens ontzettend opletten. 

Op  de  een  of  andere  manier  zijn  mooie  volzinnen  moeilijker  te  volgen  dan 

rommelige taal. Dat is logisch: volzinnen horen bij geschreven taal en bij geschre‐

ven taal kan je als lezer terugkijken, met je ogen scannen over de pagina hoe de 

zin  loopt,  stukjes  herlezen  en  het  overzicht  in  de  gaten  houden.  Het  staat  er 

allemaal precies en correct maar met  je ogen maak  je er als  lezer als het ware 

een rommeltje van. Een  luisteraar kan dat niet. Die hoort de woorden real time 

en  kan  niet  even  terugluisteren  en  herhalen.  Een  luisteraar  heeft  dus  in  het 

gesprek  zelf  veel meer  herhalingen,  dwarsverbanden  en  doorkijkjes  nodig  van 

een prater. Daarom pleit ik ervoor om tijdens het praten je taal niet te correct, te 

precies en  ‘mooi’  te maken. Rommel maar wat, herhaal  veel,  grijp  vaak  terug, 

enzovoort. Of, met andere woorden: steek tijdens het praten geen energie in het 

formuleren van mooie taalkundig correcte volzinnen. Probeer niet te praten alsof 

het gedrukt staat. Dat kost je als prater veel energie en voor de luisteraar wordt 

het moeilijker te volgen. 
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Dit  is  trouwens  ook  een  van  de  technieken  die  je  kunt  gebruiken  als  je  een 

helemaal  uitgewerkte  toespraak  vanaf  papier moet  voorlezen.  Verrommel  die 

tekst dan een beetje. Maak de zinnetjes korter, stop er veel herhalingen in, grijp 

terug op wat er eerder is gezegd. En strooi er wat ‘rommelwoordjes’ tussendoor. 

 

Verhalende taal 

Terug  naar  de  kenmerken  van  conversatietaal.  Je  kunt  ook  kijken  naar  waar 

conversaties over gaan. Waarover converseren collega’s, vrienden, gezinsleden, 

buren, met elkaar? Dat zijn natuurlijk ontelbare verschillende onderwerpen. Over 

het weer, over wat ze gisteren gedaan hebben, over wat ze op tv hebben gezien, 

over een  telefoontje dat net binnenkwam, over wat er op het werk gebeurde, 

over wat  de  kinderen  hebben  gedaan,  over wat  je wilt  gaan  doen,  enzovoort 

enzovoort. 

Maar heel veel van die gesprekken hebben een gemeenschappelijke noemer. De 

meeste  conversaties  gaan  over  belevenissen.  Over wat mensen  hebben mee‐

gemaakt, wat ze gezien, gehoord of gedaan hebben. Daar doen ze verslag van, 

daar  vertellen  ze  verhaaltjes  over.  Leuk, makkelijk,  levendig.  En  vooral:  klein, 

concreet en persoonlijk. Onthoud die drie kenmerken: Klein, Concreet, Persoon‐

lijk. 

Kijk nou eens naar praters die  geïnterviewd worden op  radio en  tv of die  een 

presentatie geven of  iets te berde brengen tijdens een bespreking. In plaats van 

klein, concreet, persoonlijk wordt het heel gauw Groot, Abstract en Zakelijk. Ze 

komen met argumenten, bevindingen, standpunten. Met een doorwrocht betoog 

waarin  je als het ware de bullet points  terughoort. Geen  fratsen,  to  the point! 

Dus helemaal geen belevenissen, geen persoonlijke ervaringen of anekdotes. 

Verhalen over belevenissen – je betoog klein, concreet en persoonlijk maken – is 

ook een belangrijk advies voor het verbeteren van  toespraken en presentaties. 

Veel  sprekers  denken  dat  het  in  een  presentatie  vooral  gaat  om  informatie‐
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overdracht. Om het duidelijk overbrengen  van  feiten. En dan  vooral:  abstracte 

feiten, cijfers, constateringen, in een logische samenhang. Is dat het doel van een 

toespraak? Ten dele. Louter  informatieoverdracht kan ook op andere manieren. 

Daarvoor hoeven mensen niet naar een  congres of  vergaderzaal  te  komen. De 

snelste manier om informatie tot je te nemen is om het even te lezen. Snel, kort, 

compact op een rijtje. De lezer vliegt er met z’n ogen overheen en pikt er uit wat 

hij  nodig  heeft.  Een  toespraak  of  presentatie  is  vergeleken  met  schrift  geen 

efficiënt vehikel voor informatie. 

 

Je presenteert vooral jezelf 

Een presentatie  is eigenlijk voor wat anders bedoeld. Het grote verschil  tussen 

presenteren en  schriftelijk  informeren ben  jijzelf. Bij een presentatie krijgen  ze 

jou erbij. Bij een geschreven tekst ben jij er níet bij. Dat is een wezenlijk verschil 

en dat verschil  is er niet voor niets. Want een goede presentatie  is dus ook een 

presentatie van jezelf. Dóe iets met jouw persoonlijke aanwezigheid.  

Als  je  alleen maar  informatie  overdraagt  ben  jij  er  niet  bij  nodig.  Sterker:  op 

papier of op het beeldscherm informeer je mensen zeker zo efficiënt. Maar als jij 

jezelf erbij doet dan moet je jezelf ook laten zien. Het feit dat jij iets presenteert 

kan datgene wat  je vertelt een extra dimensie geven. Het verhaal wordt verteld 

en dus geschraagd door de verteller. Het gaat er dus niet alleen om dat men jouw 

verhaal gelooft, het gaat er vooral om dat men jóu gelooft.  

Bij veel presentaties is dat ook gewoon het belangrijkste doel. Wat je te vertellen 

hebt  is  van ondergeschikt belang. De  luisteraars  zijn het  gauw  vergeten. Maar 

jouw optreden vergeten ze niet. Wat blijft hangen – als het goed is – is dat jij de 

juiste persoon bent voor dat verhaal. Wat bij een presentatie vooral geldt  is dat 

je  niet  zozeer  een  boodschap  vertelt,  maar  dat  jij  de  boodschap  bént.  De 

Amerikaanse filmacteur Warren Beatty zei het aldus: ‘People forget what you say 

but they remember how you made them feel.’  
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De kern van een presentatie moet dus een gevoelige snaar raken, die blijft trillen. 

Feiten willen wel eens het ene oor in en het andere oor uitgaan, de beleving van 

de feiten, het verháál, blijft tussen de oren zitten. Daar gaat het om.  

 

Ook non‐verbaal: doe gewoon 

Over  non‐verbale  communicatie  heb  ik  doorgaans  een  simpel  advies:  doe 

normaal! Maar, nogmaals, dat  klinkt makkelijk maar  is moeilijk  in  situaties die 

verre  van normaal  zijn,  zoals  een  interview,  een  toespraak of  een debat. Mijn 

advies  is dan om heel even, net voordat het gesprek begint, aandacht te geven 

aan houding en handen.  

Als je zit te praten: zit ontspannen rechtop, zoals je in een restaurant aan tafel zit 

te  eten. Ga  even  rechtop  zitten,  niet met  je  ellebogen  op  tafel,  niet  voorover 

gedoken. Ga  ‘open’ zitten. Als  je staat  te praten: sta  rustig stil, zoals  je op een 

receptie met andere gasten staat te praten. Ga even goed, stevig en rustig staan. 

Stevig  in  je schoenen staan. En als  je voor  jouw gevoel goed stevig staat of zit, 

vergeet het dan verder en ga praten. En dan doe je wat in je opkomt, laat maar 

gaan. Net zoals  je  in een gewoon gesprek met vrienden of kennissen zou doen. 

Tijdens je optreden moet je al je lichaamstaal gauw vergeten en er niet meer aan 

denken. Want hoe meer  je erover nadenkt hoe meer het gekunsteld wordt en 

dus niet normaal.   

 

Geloofwaardigheid  heeft  dus  alles  te maken met  herkenbaarheid. Mensen 

wantrouwen ‘anderen’. Zorg dus dat je niet te anders bent. Praat in gewone 

taal  en  doe  een  beetje  gewoon.  Als  je  gezag  moet  uitstralen  zit  het 

onderscheid  in  je kennis,  je ervaring,  je visie en  je  inzicht. Daarmee  stijg  je 

boven de rest uit. Maar niet door je taal en je maniertjes. 
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Ben ’ns aardig en betrokken 
Voor bestuurlijke communicatie is de gunfactor cruciaal 

 

Een  prater  boekt meer  succes met  zijn  communicatie  als  hij  niet 
alleen  geloofwaardig  overkomt  maar  ook  innemend  is.  Behalve 
over credibility ook beschikt over likability, zoals de Amerikanen het 
noemen. Als  luisteraars  jou aardig vinden dan willen ze niet alleen 
graag met  je praten,  ze  stellen  zich ook echt open voor wat  je  te 
zeggen hebt. Innemendheid is dus een prima binnenkomer. 
 

Het is eigenlijk heel simpel: als je iemand aardig vindt, ben je ook geneigd om die 

persoon  ter wille  te  zijn. Naar  iemand willen  luisteren en gelijk willen geven  is 
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iemand ter wille zijn. Omgekeerd, als jij iemand niet mag, dan moet je eerst veel 

weerstand  overwinnen  om  naar  die  persoon  te willen  luisteren  en  als  je  dan 

luistert is er van alles in jou dat zegt: ik lust jou niet dus ik neem ook niet zo gauw 

iets van  jou aan. Dit  is ook het basisprincipe van verkopers: de klant moet  jou 

aardig vinden, dan gaat de verkoop een stuk makkelijker. Goede verkopers doen 

er veel aan om aardig over te komen. 

Naast  geloofwaardigheid  is  ook  innemendheid  een  sterk werkende  communi‐

catievoorwaarde. Tegenwoordig zeer zeker, want zoals  ik al een paar maal heb 

betoogd:  in de stortvloed van  informatie die op  je afkomt  is elke reden om níet 

naar  iets of  iemand te hoeven  luisteren welkom. Want dat scheelt de  luisteraar 

weer  een  hoop  inspanning.  Het  tijdperk  van  de  interpretatieve  communicatie 

werkt dus ook door op de factor innemendheid. 

 

Belangrijk gevoel geven 

Sommigen noemen het ook wel de  X‐factor. Of  charisma,  al  is dat  volgens de 

theorie weer net wat anders. Maar met de factor  innemendheid onderscheiden 

zich  de  grote  communicatoren.  De  Amerikaanse  oud‐president  Bill  Clinton  is 

hiervan een voorbeeld. Clinton stond tijdens zijn presidentschap bekend als een 

buitengewoon  innemende  persoonlijkheid.  Iedereen  –  vriend  en  vijand  in  de 

politiek – moest erkennen dat hij een aardige vent was, wat ze er verder ook van 

vonden.  De  Amerikanen  hebben  Clinton  ook  alles  vergeven  wat  hij  in  zijn 

persoonlijk leven flikte. Ach ja, Bill… 

Clinton was  in  juli  2004  even  in  Amsterdam,  op  promotietoer  voor  zijn  auto‐

biografie. Ook  de  voormalige minister  van Defensie  Frank  de Grave was  erbij. 

Vooraf stond hij een verslaggever van de Volkskrant te woord. En hij zei: “Ik heb 

Clinton één keer eerder ontmoet, bij een NAVO‐diner. Dat gesprek duurde, naar 

boven afgerond, één minuut. Maar hij gaf me in die korte tijd toch een belangrijk 

gevoel. Maar  ik denk niet dat hij  zich mij nu nog herinnert.” Na afloop van de 
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lunch was De Grave weer even bij de verslaggever. “Ja, hij kende me nog. Hij zei 

dat mijn gezicht hem bekend voorkwam. Geestig hè, geestig.” 

Toen  ik dat destijds  in de krant  las, dacht  ik bij mezelf: dat was dus de X‐factor 

van Bill Clinton! Dat hij in staat is de ander het gevoel te geven belangrijk te zijn, 

zelfs  bij  een  korte  ontmoeting.  Iemand  belangrijk  vinden  kun  je  ook  vertalen 

naar: in iemand belangstelling tonen. In beide termen zit het woord ‘belang’. Een 

innemend mens ziet het belang van de ander, toont belangstelling en maakt de 

ander daarmee belangrijk. Aardige leiders plaatsen zichzelf niet op de voorgrond, 

ze plaatsen jou tijdens een ontmoeting op de voorgrond. 

 

Hoe hoger in de top hoe aardiger 

Onder de topmannen en ‐vrouwen die ik als journalist en als trainer heb ontmoet 

zaten naast een  klein  aantal minder  aardige mensen  veel erg  aardige mensen. 

Dat verbaast niet, om twee redenen. In de eerste plaats hebben aardige mensen 

bij selecties natuurlijk een streepje voor op niet zo aardige mensen. En voordat 

ze de top bereiken moeten ze vele selecties doorlopen. Telkens zullen de benoe‐

mers, als ze twee kandidaten met gelijke kwaliteiten krijgen, kiezen voor de aar‐

digste van de twee. In de tweede plaats hoeven echte toppers zichzelf niet meer 

zo nodig op de voorgrond te plaatsen, daar staan ze uit hoofde van hun positie 

toch al. Ze doen zichzelf vaak niet belangrijk voor want ze zíjn belangrijk. 

Je ziet bij de echte toppers vaak een paar typische gedragingen. Zoals: ze zijn blij 

je te zien: lachen, stevige hand, je met je naam aanspreken, paar aardige dingen 

zeggen. Ze praten over  jou: hoe gaat het, waar ben  je mee bezig? Of ze weten 

iets van  je: ze hebben  iets over of van  je gelezen of ze zeggen  iets over hoe het 

contact tot stand  is gekomen. En ze stellen vragen aan  jou: wat vind  je hiervan,  

wat  zou  je me aanraden? En daarbij kunnen  ze goed  luisteren naar wat  jij dan 

zegt. Fijn toch? Je wordt op die manier telkens vakkundig ingepakt, maar wel op 

een charmante manier. Iedereen laat het zich graag aanleunen. 
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Bij hooggeplaatste functionarissen speelt dit geven van een gevoel van ‘belangrijk 

gevonden worden’ natuurlijk des te sterker. Je voelt je belangrijk als een minister 

aan jou vraagt: ‘Wat vind jij daar nou van?’ Of simpelweg, wanneer een bestuurs‐

voorzitter  van  een  groot  concern  even  de moeite  neemt  om  je  zelf  te  komen 

ophalen bij de receptie van zijn hoofdkantoor. Dat kost die topman twee minuten 

maar het is een goede investering. 

 

Kun je innemend wórden? 

Is  innemendheid  ‐ aardig zijn  ‐ te  leren of  is het  iets dat  in  je karakter besloten 

moet  liggen?  Is  het met  andere woorden  iets wat  je  bent  of  iets wat  je  kunt 

worden?  Aanleg  en  kindertijd  zullen  zeker  een  rol  spelen. Maar  daarnaast  is 

innemendheid wel degelijk  in het  latere  leven  te  leren. Of  ‘bij‐’  te  leren. Eerst 

zullen die aangeleerde gedragingen overigens niet authentiek zijn. Het zullen nog 

een beetje  trucjes zijn, aardigheidjes zogezegd. Maar gaandeweg zul  je merken 

dat aardig gedrag leuk is en veel voldoening geeft. En dan wordt het een deel van 

je natuur, dan wordt het natuurlijk. 

In de Verenigde Staten is er altijd een grote fascinatie geweest voor charisma en 

innemendheid. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het politieke systeem 

daar. Elke vier  jaar moet  iemand tot president worden gekozen – maar ook tot 

senator, congreslid, burgemeester, sheriff, noem maar op – en al vroeg hadden 

de Amerikanen door dat de persoonlijkheid van de kandidaat zeker zo belangrijk 

is als zijn of haar karaktereigenschappen. En de Amerikanen zagen ook dat in hun 

dynamische samenleving, met vlugge en snel wisselende persoonlijke contacten, 

de factor innemendheid van grote betekenis was. 

Al in 1936 verscheen in Amerika een boekje over dit onderwerp, dat sindsdien de 

Amerikaanse  omgangsvormen  –  zeker  op  het  zakelijke  en  commerciële  vlak  – 

ingrijpend  heeft  bepaald:  How  to  Win  Friends  &  Influence  People  van  Dale 

Carnegie. Er zijn van dat boekje meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht en het 
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is nog steeds in de handel. Er staan waarheden in als koeien en die zijn dus ook in 

de 21e eeuw nog geldig. Elke keer als je in Amerika een serveerster hoort zeggen 

“Hi folks, how are you today?” dan hoor je iets van Dale Carnegie. Laat ik voor het 

gemak maar eens een paar van zijn principes de revue passeren. 

 

Toon oprechte interesse 

Begin een gesprek in de ‘you mode’: wil weten waar de ander mee bezig is en wat 

de  ander  denkt.  Iedereen  is  altijd  het meest  geïnteresseerd  in  zichzelf  en  het 

meest gebruikte woordje  in alle  conversaties  is  ‘ik’. Dat  is voor een prater een 

valkuil maar ook een kans. Het  is een valkuil als ook  jij vooral over  jezelf praat, 

het is een kans als je vragen stelt aan de ander of ingaat op wat de ander bezielt, 

zodat die over  zichzelf  kan praten. Praat niet  teveel over  jezelf, praat over de 

ander. 

Daar  hoort  ook  bij  dat  je  geïnteresseerd  moet 

blijven  als  de  ander  over  zichzelf  praat.  Vraag 

dóór. En mensen vallen voor je. Ik zie dagelijks op 

tv  hoe  allerlei  mensen  met  groot  gemak  te 

verleiden  zijn  tot  interviews  en  het  geven  van 

antwoorden.  Zelfs  als  het  heel  erg  persoonlijk 

wordt.  Waarom?  Niets  zo  fijn  als  iemand  die 

vraagt naar wat er  in  jou omgaat. Een  luisterend 

oor,  iemand  die  interesse  toont.  De  goede  tv‐

interviewers – diegenen die veel  interesse  in hun 

gasten  aan  de  dag  leggen  –  komen  op  de 

geïnterviewden en de kijkers dus ook ‘sympathiek’ 

over.  

Joris Linssen, Rik Felderhof, Yvonne Jaspers, Anita 

Witzier: aardige mensen! Nou ja, dat zou ik zo net 
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nog niet weten, maar ze dóen in elk geval aardig. En het mist zijn uitwerking niet 

op de geïnterviewden. Die zijn tot bijna alles bereid. 

Bij dit principe hoort ook dat  je  iemands naam kent en er  iets van weet.  Ik ken 

een  topbestuurder die over  elke belangrijke bezoeker  een  ‘conversation  piece’ 

vraagt aan zijn assistente:  iets wat te maken heeft met zijn gast en waarover hij 

bij de ontmoeting kan beginnen. Die gast vindt het geweldig als de topman hem 

ontvangt met: “En hoe is het in je nieuwe kantoorgebouw?”, of: “Ik las net dat je 

een goed kwartaal hebt gehad.” Geestig, geestig, denkt de bezoeker. 

 

Niet kritiseren maar waarderen 

Het  tweede principe van  innemendheid  is dat  je geen  ruzie moet zoeken. Nee, 

logisch,  zul  je  denken.  Toch  gebeurt  dat  vaak,  ongemerkt  en  waarschijnlijk 

ongewild. Als je iemand ontmoet en meteen begint te hakken of te zeiken. “Niet 

zo best hè, wat  je gedaan hebt.” Dat  is dan nog een nette. Maar kijk eens hoe 

hard er soms in een gesprek oordelen worden uitgesproken: “Bullshit!”, of: “Hou 

toch op, man!” Het wordt direct persoonlijk, want zulke opmerkingen zeggen iets 

over de aangesprokene, meer dan over de inhoud. Dit gebeurt veel in gesprekken 

maar misschien nog wel vaker in mailtjes. Want dan zijn veel mensen ineens nog 

flinker,  als  er  niemand  tegenover  hen  zit.  Er wordt  veel  gekijfd  in mailtjes,  of 

quasileuk afgezeken. Het effect is soms verwoestend. 

In Nederland zijn wij daar erg nonchalant  in.  In mailcontacten en  in gesprekken 

hebben veel mensen een  instinctieve neiging om  te  loeren op minpunten.  Is er 

niks  om  tegenin  te  gaan?  Dat  vinden  ze  blijkbaar  ‘kritisch’  of  interessant  of 

professioneel. Ze zien het ook voortdurend in tv‐interviews waar het er de inter‐

viewer blijkbaar  alleen maar om  gaat om de  geïnterviewde  scherp de maat  te 

nemen.  

Maar om die scherpe en argwanende stijl nu in gewone vergaderingen en discus‐

sies  te  trekken  komt  de  sfeer  niet  ten  goede.  En  als  je  er  een  gewoonte  van 
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maakt om te loeren naar kansen op tegenspraak dan heb je snel veel mensen om 

je heen die je allesbehalve innemend vinden. Iets vaker je kritiek voor je houden 

is niet slap maar een blijk van fatsoen.  ‘Ik zeg wat  ik denk’ moge dan de Neder‐

landse stijl zijn maar een boer of een scheet houd je als welgemanierd mens ook 

in,  zelfs  als  die  je  ietwat  dwars  zitten.  Doe  hetzelfde met  een  sneer  en  een 

snauw, is mijn praatadvies. 

 

Ben aardig kritisch 

Een echte ruzie kun  je ook niet winnen, schrijft Dale Carnegie. Ook al win  je,  je 

verliest  toch. Want die ander  laat het er niet bij zitten. Hij zal zoeken naar een 

gelegenheid om je terug te pakken. In plaats van proberen te winnen kun je beter 

proberen om de ander op andere gedachten te brengen. Dat  is  iets anders dan 

gelijk krijgen. De kunst is om de ander te laten concluderen dat het anders moet. 

Die ander moet zelf de verbetering verzinnen. Wees dus voorzichtig om  in een 

discussie  al  te  hard  voor  te  schrijven  hoe  het  volgens  jou  beter  kan  of  zou 

moeten. Kijk eerst eens of je kunt vragen: “Hoe kunnen we dat oplossen?”, “Kan 

je dat niet anders zien?” of: “Kan dat nog beter?” Je mag en moet duidelijk zijn 

over wat je wilt – het moet beter – maar kijk eerst eens of die ander het gevoel 

kan krijgen dat hij zelf de verbetering heeft bedacht.  

De allergrootste  frustratie  in de  zakelijke verhoudingen  is dat mensen van hun 

baas of collega’s nooit een schouderklopje krijgen. Dat die anderen denken: als 

iemand goed werk doet  is dat heel normaal en hoef  ik niets te zeggen, maar als 

het  niet  goed  is,  dan  zeg  ik  het.  Ik moet  bekennen  dat  ik  daar  zelf  als  jonge 

manager ook aan leed. Er was iets dat me tegenhield om medewerkers te prijzen 

voor  gewoon  tevredenstellend werk. Misschien  vond  ik  dat  toen  niet  stoer  of 

streng. En dacht ik dat dat mijn status als leidinggevende zou schaden. Maar het 

tegendeel is waar. Waardering uitspreken voor werk waar je tevreden over bent 

maakt je sterker en overtuigender. 
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Bij het uiten van appreciatie hoort ook glimlachen, adviseert Dale Carnegie. Dat is 

iets  wat  altijd  wordt  voorgehouden  aan  verkopers,  stewardessen,  verpleeg‐

kundigen,  bejaardenverzorgers,  zelfs  politiemensen.  Glimlach!  Het maakt  alles 

net  iets makkelijker. En eerlijk gezegd kan het mij als  cliënt niet  schelen of die 

lach helemaal of half oprecht is; ik zie liever een vriendelijk glimlachende Ameri‐

kaanse waitress – al is het voor de fooi – dan een narrige Amsterdamse ober die 

mij geen blik waardig gunt. Dat geldt natuurlijk ook voor al die mensen die met 

jou contact hebben. 

 

Politici moeten aardig zijn 

Je  kunt  innemend  zijn  door  je  belangstelling  voor  anderen  en  je  stijl  van  rea‐

geren, zoals hierboven beschreven. Maar je kunt je innemendheid ook versterken 

in je boodschappen. Soms moet dat, kan het niet anders, omdat de toespraak het 

enige contact is met het publiek. 

Ik heb  tal  van politici en bestuurders moeten helpen bij het  voorbereiden  van 

toespraken en het optreden  in debatten, ook  in verkiezingstijd. Politici kunnen 

persoonlijk maar een fractie van hun achterban bereiken. Ze kunnen de buurten 

ingaan  en  op  pleinen  zo  veel mogelijk mensen  de  hand  proberen  te  drukken, 

maar de meeste mensen kunnen ze niet anders bereiken dan via de massamedia. 

Dan kun  je dus persoonlijk niet aardig doen  tegen al die  individuele kiezers.  Je 

kunt trouwens wel aardig doen tegen de  interviewer of de gespreksleider of de 

aanwezige  opponent  en  het  is  heel  belangrijk  dat  je  dat  ook  doet, want  het 

publiek thuis ziet er aan af hoe jij in de omgang bent. 

Waarom moeten politici aardig zijn? Een politicus  is nooit zeker van zijn of haar 

positie. We leven in een democratie en dat betekent dat de meerderheid beslist. 

Bij verkiezingen om de volksvertegenwoordigers aan te wijzen en in de vergader‐

zalen  waar  ook  de  koppen  worden  geteld.  Een  politicus  moet  altijd  zieltjes 

winnen. Daarbij moet je onderscheid maken tussen de fase waarin beleid wordt 
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ontwikkeld  –  het  proces  van 

beleidsvoorbereiding, beraadsla‐

gingen  en  afstemming  –  en  de 

fase  waarin  beleid  ten  uitvoer 

wordt gebracht. In de eerste fase 

gaat  het  om  het  verkrijgen  van 

een mandaat,  in de tweede fase 

om  het  werken  mét  een  man‐

daat. 

In  de  fase  van  de  beleidsont‐

wikkeling  en  politieke  besluit‐

vorming moet de politicus voort‐

durend een meerderheid  achter 

zich  zien  te  krijgen  en  zieltjes 

winnen, steun verwerven, draag‐

vlak creëren. Zelfs als het beleid al min of meer  is voorgekookt  in regeerakkoor‐

den,  meerjarenplannen  en  bestuursplannen.  Niets  ligt  definitief  vast  in  deze 

dynamische tijden. Omstandigheden veranderen, politieke omgevingen en cultu‐

ren  veranderen.  Dat  speelt  in  ons  land met  zijn meerpartijenstelsel  nog  veel 

nadrukkelijker dan  in  landen met een  regerende meerderheidspartij. Voor elke 

afzonderlijke  beslissing  moet  hier  telkens  opnieuw  een  meerderheid  behaald 

worden.  

Vaak gaat het om technicalities, die vooraf tussen coalitiepartners helemaal nog 

niet geregeld zijn. In de details zit dan vaak het venijn. De politieke prater in deze 

fase  is eigenlijk een  lobbyist, die bezig  is met het verkrijgen van politieke macht 

om  zijn  ideeën  gestalte  te  geven.  En  de  gesprekspartners  van  deze  politieke 

lobbyist – zijn collega’s, de parlementariërs en de opinion  leaders  in het  land – 

zijn  zich  bewust  van  hun macht. De  politicus  komt  hen  om  steun  vragen! Dat 
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voelt goed. Hun standpunt doet ertoe: de luisteraars van de politicus kunnen het 

beoogde beleid mogelijk maken of tegenhouden. Dat geldt vooral in de fase van 

de beleidsontwikkeling en de besluitvorming daarover. 

 

Zo moet het gebeuren! 

Maar ook  in de fase van de beleidsuitvoering – als eenmaal aangenomen beleid 

moet worden doorgezet, met alle daarbij behorende wettelijke bevoegdheden – 

moet  er  overtuigd worden. Maar  nu  vanuit  een  andere  positie. Het  besluit  is 

immers genomen, de politicus heeft een mandaat en hoeft ogenschijnlijk geen 

zieltjes meer  te winnen.  Zoals  het  is  besloten,  zo moet  het  gebeuren.  En  de 

politicus  heeft  de  macht  van  het  bevoegde  gezag.  Niettemin  zullen  allerlei 

betrokkenen  toch  telkens weer gemotiveerd moeten worden om  loyaal mee  te 

werken  aan  de  goede  afloop.  Bijvoorbeeld  de  leraren  in  het  onderwijs,  de 

zorgverleners  in  de  ziekenhuizen,  de  politieorganisaties:  ze  moeten,  maar  ze 

moeten ook wíllen. 

Ook de publieksgroepen die door het beleid worden geraakt moeten doorlopend 

overtuigd worden. De wet dat je alleen handsfree mag bellen in de auto bestaat 

al  jaren maar  je zult telkens weer moeten vertellen waarom dat een goede wet 

is.  Of  de  wet  verbiedt  het  roken  in  de  horeca:  je moet  het  aan  de  horeca‐

bezoekers blijven vertellen waarom. Weerstand of obstructie van de uitvoerders 

of de betroffen burgers kan het beleid immers nog altijd in gevaar brengen.  

De gesprekspartners van de politicus weten dat ze zich in dit stadium uiteindelijk 

moeten schikken  in het uit te voeren beleid. Ze moeten doen zoals besloten  is. 

Toch  zal de uitvoerende politicus  zijn  stakeholders er voortdurend van moeten 

overtuigen de uitvoering  zo  soepel en effectief mogelijk  te  laten verlopen. Het 

móet gebeuren. Maar het moet ook góed gebeuren. En met overtuiging. 

De rollen van ‘lobbyist’ – het politieke voorwerk – en ‘uitvoerder’ van vaststaand 

beleid  lopen  vaak  door  elkaar.  Een  wethouder  is  lobbyist  als  hij  bezig  is  om 
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politieke  steun  te  verwerven:  in de  gemeenteraad,  in  commissies,  in  georgani‐

seerd overleg met belanghebbenden, in het college van B en W. De wethouder is 

uitvoerder als hij met zijn ambtenaren bezig  is om zijn beleidsvoornemens voor 

te bereiden – híj bepaalt wat er uitgewerkt moet worden – en als hij met  zijn 

ambtenaren bezig  is om de eenmaal genomen politieke besluiten ten uitvoer te 

brengen. 

Die rollen bestaan trouwens niet alleen bij de overheid maar ook in het bedrijfs‐

leven.  Een  directeur  of  manager  in  het  bedrijfsleven  is  ook  vaak  een  soort 

politicus. Een bestuurder van een groot concern moet ook voortdurend, net als 

een politicus, steun verwerven voor zijn plannen. Bij zijn mededirecteuren, bij de 

commissarissen  en  aandeelhouders,  bij  leveranciers  en  afnemers,  bij  fusie‐  en 

overnamepartners. En een concerndirecteur vervult vaak uitgesproken politieke 

functies  in bijvoorbeeld branche‐ of werkgeversorganisaties, overlegorganen en 

commissies. Ook dan geldt: hij hééft daar geen macht, hij moet macht  zien  te 

verwerven door dankzij overtuigingskracht medestanders te krijgen. 

 

Vraag om steun 

Een grote fout van politici – maar ook van managers – die nog bezig zijn met het 

verwerven  van een mandaat  voor  specifiek beleid  is dat  ze  zich uiten  alsof de 

race al gelopen is. Ze demonstreren dan een ‘arrogantie van de macht’. Zowel in 

de  politieke  arena  als  in  de  communicatie met  het  publiek  kan  dat  op  grote 

weerstand  stuiten.  Coalities  met  een  stevige  meerderheid  trappen  uiteraard 

vaker in deze val dan coalities met een wankele machtsbasis. 

In de Nederlandse politieke verhoudingen – landelijk, provinciaal en gemeentelijk 

– wordt  een  zekere  politieke  daadkracht  gewaardeerd;  ‘polderen’  is  een  vies 

woord geworden. Maar anderzijds worden de leden van de Kamers, de Staten en 

de Gemeenteraden niet graag als onbeduidend terzijde geschoven. Ook niet als 

ze zich al eerder achter een coalitie hebben geschaard. Ze willen gehoord worden 
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en invloed uitoefenen. Ook wettelijk zijn zij degenen die de uiteindelijke politieke 

macht hebben. 

Politieke  ambtsdragers  zoals  bewindslieden,  gedeputeerden  en  wethouders 

vergeten wel  eens  dat  niet  zíj, maar  de  volksvertegenwoordigers  de  besluiten 

nemen. Als  ambtsdragers  voelen  zij  zich de echte deskundigen,  zíj hebben het 

ambtelijke  voorwerk  laten  verrichten,  zíj worden  verantwoordelijk  voor de uit‐

voering.  De  volksvertegenwoordigers  moeten  dus  niet  zeuren,  vinden  veel 

bestuurders. Als politici  in de  fase van de mandaatverwerving die houding aan‐

nemen kunnen ze echter zeker zijn van  ‘gezeur’. De meest effectieve grondhou‐

ding  in dit  stadium  is: besef of etaleer dat  je  steun  zóekt,  in plaats  van dat  je 

steun  hébt.  En  toon  dankbaarheid  voor  elke  politieke  steun  die  je  geboden 

wordt. Laat blijken dat die steun voor jou niet vanzelfsprekend is. 

 

‘Vragende’ houding 

Ook nadat een besluit is genomen en de politicus bezig is met de uitvoering moet 

hij zich realiseren dat hij steun nodig heeft van de samenleving. Een besluit mag 

dan  door  de  volksvertegenwoordiging  gemandateerd  zijn,  de  samenleving  kan 

alsnog roet in het eten gooien als ook daar verkeerd wordt gecommuniceerd. Een 

politicus doet er daarom verstandig aan om – buiten de formele beraadslagingen 

en besluitvorming – een  steunvragende houding aan  te nemen  in  zijn  commu‐

nicatie met het publiek. 

Neem dus als politicus  vaak een  ‘vragende’ houding aan.  Je  vraagt  telkens om 

steun want  die  is  nooit  vanzelfsprekend.  Als  je  dat  beseft,  houdt  je  politieke 

praten  ook  een  zekere  bescheidenheid.  Je  laat  zien  dat  je  de  anderen,  de 

volksvertegenwoordigers  en  de  uitvoerders  of  betroffen  burgers  van  je  beleid, 

belangrijk vindt. En dat is – zoals we hebben gezien – goed voor je innemendheid. 

 

59 



Zeg waar je voor kiest 

Als je politici en bestuurders van belangenorganisaties hoort praten dan vraag je 

je vaak af waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. De politiek, het openbaar bestuur, 

lijkt  een  moeras  van  voorstellen,  beleidsplannen,  procedures,  compromissen, 

amendementen. Kortom: allemaal  techniek! Het  is dan heel verfrissend als een 

politicus er  in slaagt om al die  technische aspecten van de bestuurlijke besluit‐

vorming te overstijgen en begint te praten over wat hij vindt van de samenleving 

en hoe het beter zou kunnen. 

Hoe dichter een politicus tegen het machtsapparaat – zeg maar: de bureaucratie 

–  komt  te  zitten,  des  te meer  hij  geneigd  is  om  niet  als  ‘overtuiger’ maar  als 

uitvoerder te praten. Dat wil zeggen: praten over bestuurlijke details, uitvoerings‐

aspecten,  technicalities. Daarmee  negeert  hij  een  cruciaal  aspect  van  politieke 

communicatie: er zijn altijd keuzes mogelijk. Het is niet – zoals bij een uitvoerder 

–  één  voorstel  dat  zo  goed mogelijk  door  de  procedure  heen  geloodst moet 

worden.  Er  zijn  ook  andere  ideeën  en  plannen  waarvoor  een  meerderheid 

gevonden kan worden. 

In een overtuigend politiek betoog staat niet de techniek centraal maar het idee. 

Politiek gaat niet over uitvoering, politiek gaat over  idealen! Vertel als politicus 

dus altijd waar het jou allemaal om begonnen is, wat je visie is op de samenleving 

en hoe  jouw  idee bijdraagt aan het oplossen van problemen  in de samenleving. 

Aarzel daarbij niet om vergezichten te schilderen.  Iedereen zal begrijpen dat de 

samenleving maar langzaam verbeterd kan worden en dat idealen nooit volledig 

bereikt kunnen worden. Maar geef wel aan in welke richting je denkt. 

Politiek gaat over belangen. De overheid moet  schipperen  tussen verschillende 

belangen van verschillende belanghebbenden bij het beleid. En er is ook nog het 

algemeen  belang.  ‘Waarom  zou  ik  dit  steunen?’  en:  ‘Is  het  goed  voor mij?’, 

denken  de  luisteraars  van  de  politicus  vaak.  En  anders willen  ze  een  oordeel 

kunnen vellen over de vraag of de politicus wel hetzelfde ‘algemeen belang’ voor 
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ogen heeft als zijzelf. Velen zullen bereid zijn om enig eigenbelang op te offeren 

voor het algemeen belang, maar slechts tot op zekere hoogte. De idealen van de 

politicus moeten dan wel sporen met de  idealen van de toehoorder. Ook volks‐

vertegenwoordigers  in  Kamers,  Staten  en  Raden  luisteren  naar  politieke  voor‐

stellen vanuit de gedachte van een specifiek eigenbelang. ‘Kan ik met dit plan bij 

mijn achterban aankomen? Levert mij dit een machtspositie op?’ Net als: is hier‐

mee hetzelfde ‘algemeen belang’ gediend als ík voor ogen heb? 

In politieke communicatie is praten over belangen dus cruciaal. Politieke commu‐

nicatie moet helder aangeven  in wiens belang het voorgestelde  idee  is. Daarbij 

streeft de politicus er natuurlijk naar om bij een relevante doelgroep het gevoel 

te vestigen dat sprake is van een belangenovereenkomst. ‘Wat ik voorstel is goed 

voor jou!’ Als een politicus dat gevoel niet kan vestigen heeft hij een probleem. 

 

Wijs op eigenbelang 

Vooral als er impopulaire maatregelen voorgesteld worden moet je zoeken naar 

het  belang  voor  de  luisteraar.  De  belangen  van  betrokkenen  worden  dan 

geschaad, ten gunste van een ander belang. De kunst is dan uiteraard om ook de 

benadeelden ervan te overtuigen dat hun offer uiteindelijk ook hun eigen belang 

dient.  Bedenk  daarbij  dat  het  eigenbelang  niet  per  se  het  persoonlijke, 

individuele belang is. 

Er  zitten meerdere  schillen  in het eigenbelang. Centraal  staat  ‘ik’, daaromheen 

hangen: mijn gezin, mijn  straat, mijn  sociale klasse, mijn economische  lotgeno‐

ten,  mijn  beroepsgroep,  mijn  gemeente,  mijn  landgenoten,  Europeanen,  de 

mensheid. Niet voor niets moet een kabinet dat zwaar bezuinigt het argument in 

stelling brengen: ‘We doen het voor de toekomst van uw kinderen.’ En niet voor 

niets  zien  we  dat  sommige  populistische  bestuurders  een  krachtig  groepsar‐

gument uit de kast halen: het etnische belang (‘eigen volk eerst’). 

Als een politicus een beroep doet op het ‘algemeen belang’ is het cruciaal dat hij 
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helder aangeeft hoe hij dat ziet, wat zijn idealen zijn. De toehoorders kunnen dan 

beoordelen of ze zich  in die visie kunnen herkennen en daarom het  idee van de 

politicus  steunen. Vergeet nooit dat  er  vele opvattingen bestaan over wat het 

algemeen belang is. 

 

Demonstreer betrokkenheid 

Een  eigenaar  van  een  bedrijf  is  erg  betrokken  bij  het  wel  en  wee  van  zijn 

onderneming. Ook de andere mensen die in het bedrijf werken hebben – in meer 

of mindere mate – die betrokkenheid. Het  is  immers hun dagelijkse werk. Hun 

inkomen en toekomst hangen er van af. Bij een politicus of een maatschappelijk 

bestuurder  ligt  dat  ogenschijnlijk  anders.  Een  politicus  praat  veelal  over  zaken 

waar  hij  zelf  ver  van  af  staat.  Hij  wil  bijvoorbeeld  een  bepaalde  woonwijk 

veranderen  of  een  overheidsdienst  reorganiseren. Maar  hij woont  er  niet,  hij 

werkt er niet, hij behoort niet tot de groep die het allemaal treft. Toch heeft hij er 

plannen mee. Geen wonder dat zulke plannen bij de direct betrokkenen vaak op 

wantrouwen stuiten. ‘Weet je wel waarover je praat? En waarom zou jij het goed 

met ons voor hebben? Jij zit er niet mee!’ 

Bij  elke  communicatie  is het  van  groot  belang  dat  je  als  prater  een  brug  kunt 

slaan naar je luisteraars. Dat doe je door te laten merken dat je begrijpt wat er bij 

die ander  leeft.  In  je boodschap adresseer  je de gedachten die bij  jouw publiek 

bestaan over het te bespreken onderwerp. Je kunt die gedachten bevestigen of 

bestrijden maar je haakt er wel op in. Dat is de eerste manier om betrokkenheid 

te  demonstreren. Wij  noemen  dit  in  onze  trainingen  ‘van  buiten  naar  binnen 

praten’.  Toch  zien we  dat  hier  veel  tegen  gezondigd wordt.  De  prater  vertelt 

alleen wat híj vindt, wat híj wil en wat híj doet. En de doelgroep denkt al gauw: 

dat gaat dus niet over óns! Dus: inventariseer en adresseer de gedachten van je 

doelgroep. 
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Emotionele betrokkenheid 

Behalve deze ‘argumentele betrokkenheid’ bij de doelgroep is voor een politicus 

ook  van  belang  dat  hij  emotioneel  betrokken  is  bij  zijn  doelgroep  en  bij  zijn 

voorstellen. Argumenten, zelfs als het bewijzen zijn, overtuigen niet als je gehoor 

het gevoel heeft dat je er zelf niet met hart en ziel achter staat. Je moet dus niet 

alleen  inzicht hebben  in de  redeneringen  van  je publiek maar ook  veel  gevoel 

hebben voor de emoties van je publiek. 

Emoties van mensen zijn krachtige beweegredenen om ideeën te steunen of af te 

wijzen. Zeker negatieve emoties zoals ongenoegen, ontevredenheid, angst, wan‐

trouwen. Daarmee zal een politicus makkelijk scoren. Maar ook positieve emoties 

zoals  blijdschap,  tevredenheid,  hoop, 

vertrouwen en moed zijn voor een politi‐

cus goed aanspreekbaar. Politici die voort‐

durend  roepen:  ‘Het  gaat mij  om  de  in‐

houd, niet om de emotie’ snappen weinig 

van  de  mechanismen  van  politieke  be‐

sluitvorming. Of ze snappen het wel, maar 

blijver er liever vanaf… 

Emoties  die  een  prater  etaleert moeten 

wel oprecht zijn. Een politicus die staat te 

roepen  dat  hij  zo  veel  op  heeft met  be‐

jaarden  in  verzorgingstehuizen  en  tege‐

lijkertijd bezuinigt op de zorg heeft op het 

eerste  gezicht  een  geloofwaardigheids‐

probleem.  Niettemin  kan  deze  politicus 

emotionele  betrokkenheid  etaleren waar 

het gaat om de toekomst van de zorg, de 

verdiensten  van mantelzorgers, de  kwali‐
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teit  van  de  zorginstellingen  en  het  personeel.  Zijn  visie  op  de  zorg  kan  wel 

degelijk getuigen van veel betrokkenheid. Al is het natuurlijk veel beter wanneer 

je daden je woorden ondersteunen: walk the talk! 

Er  zijn  dus wel  degelijk  allerlei  vaardigheden  aan  te  leren  zijn waarmee  je  je 

innemendheid kunt versterken. Maar we moeten erkennen dat  je het daarmee 

maar  ten  dele  zult  redden. Want  soms  hebben mensen  al  een  beeld  van  je 

gevormd  zonder  dat  ze  je  ooit  ontmoet  of  gesproken  hebben.  Je  hebt  in  hun 

ogen al een reputatie, een imago. En dat kan goed voor je zijn of slecht. 

 

De ‘eerste indruk’ 

Hoe worden reputaties gevormd? Een reputatie kan geleidelijk ontstaan maar bij 

een eerste ontmoeting is er ook al iets. Niet gevormd, maar opgeroepen. Bij een 

eerste  kennismaking  met  jou  ontstaat  er  bij  de  ander  zoiets  als  een  ‘eerste 

indruk’. Die eerste  indruk heeft  te maken met hoe  jij er uitziet, wat  je doet en 

wat  je  zegt.  Ook  hierover  doen  veel  populaire  fantasieverhalen  de  ronde. 

Natuurlijk,  je krijgt  inderdaad  ‘geen  tweede kans voor een eerste  indruk’, maar 

die eerste indruk mag ook weer niet overschat worden. 

Meestal krijgt  iemand bij een eerste ontmoeting nauwelijks een  ‘eerste  indruk’. 

Dat wil  zeggen:  er  zal  altijd  een  eerste  beeld  ontstaan maar  dat  beeld maakt 

doorgaans weinig indruk. Degene die je ontmoet ziet er meestal – want dat geldt 

voor de meeste mensen – niet heel bijzonder uit, doet niet heel bijzonder en zegt 

niet  iets heel bijzonders. Bij degene die  je zo voor het eerst ervaart gebeurt er 

dus niet veel. 

Er  zijn  uitzonderingen.  Iemand  die  opvallend  knap  van  uiterlijk  is  valt meteen 

positief op. En iemand die erg lelijk is heeft meteen een probleem. Uiterlijk werkt 

sterk door, zo  is het nu eenmaal. Of andere  fysieke kenmerken, zoals of  je een 

kleffe  handdruk  geeft,  of  je  ergens  naar  stinkt  (killing!),  vermoeid  of  fit  oogt, 

rustig of onrustig, afwijkende stem, groot of klein, kleding.  
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Alles wat  afwijkt  van  het  gemiddelde  valt  dan  op  en  kan  daarmee  een  eerste 

indruk vestigen. Een andere uitzondering  zijn mensen die zich van meet af aan 

ongemanierd of onaangepast gedragen. Die vallen ook op en maken een slechte 

eerste  indruk. Maar nogmaals, de meeste mensen zijn op al die kenmerken niet 

bijzonder, niet zeer afwijkend, maar gemiddeld en dus niet indrukwekkend. 

De  indruk die  je achterlaat zal ook niet bij  iedereen dezelfde zijn. Charisma – of 

het  ontbreken  daarvan  –  is  niet  voor  iedereen  gelijk.  Mannen  en  vrouwen, 

jongeren  en  ouderen,  hooggeschoolden  en  laaggeschoolden,  ondernemer  of 

arbeider; het maakt allemaal veel verschil. Voor de één  is Frans Bauer een held, 

voor  de  ander  een  loser.  Sommigen  vinden Maarten  van  Rossem  geweldig  en 

anderen  vinden hem  afschuwelijk. Paul Witteman, Geert Wilders,  Jolande  Sap, 

Antoinette Hertzenberg: zoveel mensen zoveel meningen. 

 

Uiterlijk voorkomen 

Uiterlijk speelt een grote  rol bij een eerste  indruk.  Iemands uiterlijk kan allerlei 

andere kwaliteiten of tekortkomingen overstralen. Dit heet het halo‐effect. Clairy 

Polak, Agnes Jongerius, Diederik Samsom, Geert Wilders: veel mensen vinden ze 

niet  om  aan  te  zien.  En  willen  er  dus  ook  niet  naar  luisteren.  Omgekeerd: 

Alexander  Pechtold,  Sacha  de  Boer,  Twan  Huys,  Linda  de Mol:  knappe  goed‐

uitziende mensen die alleen al om die reden in het voordeel zijn.  

Amerikaans onderzoek toonde aan dat juryleden in rechtszaken significant milder 

oordeelden over aangeklaagden die er netjes en aantrekkelijk uitzagen dan over 

aangeklaagden met  slordige  kleding  en  echte  boeventronies,  ook  al waren  de 

bewezen misdrijven dezelfde. Dat is het halo‐effect. 

Ook  is aangetoond dat mensen makkelijker  sympathie opbrengen voor  iemand 

die  er  ongeveer  hetzelfde  uitziet  als  zijzelf.  Promotieteams,  colporteurs  en 

enquêteurs die  je op zaterdag  in de winkelgebieden op straat kunt tegenkomen 

om je iets te vragen of aan te bieden passen hun kleding nauwkeurig aan aan de 
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doelgroep waar ze op mikken. Het is dan heel precies meetbaar welk uiterlijk het 

beste scoort. 

Je  ziet  het  tegenwoordig  ook  aan  de  nieuwslezers  op  tv.  Vroeger  zag  je  de 

nieuwslezer alleen in pak met stropdas. Dames in mantelpak. Dat is nu alleen nog 

in het achtuurjournaal en de  late avond. De meerderheid van de kijkers  is dan 

vijftig‐plus.  In de ontbijtshows maar ook op Nederland‐3 dat op  jongeren mikt, 

zie je geen jasje‐dasje maar sportieve kledij. Logisch: van praters die er ongeveer 

uitzien als jijzelf neem je makkelijker wat aan. 

Maar het moet er niet duimendik bovenop  liggen. Mensen waarderen ook wel 

een beetje  consequent  gedrag. Minister Opstelten  in  spijkerbroek  is  schrikken. 

Rapper  Ali  B.  in  driedelige  krijtstreep  pikken  we  ook  niet.  Dat  is  een  reden 

waarom koningin Beatrix zeer vasthoudend is in haar styling. Het is altijd anders 

maar ook erg hetzelfde. En erg herkenbaar als de koningin. 

 

Geen eerste indruk 

Voor de meeste eerste ontmoetingen geldt gewoon: degene die je ziet komt niet 

uitgesproken  positief,  niet  negatief,  maar  gemiddeld,  neutraal  over.  Dat  is 

doorgaans  je  ‘eerste  indruk’.  Zeker  bij  volwassenen.  Die  zijn  iets  wijzer  dan 

jeugdigen  waar  ‘eerste  indruk’  sterker  doorwerkt.  Dat  blijkt  tenminste  uit 

onderzoeken onder schooljeugd.  

Jongeren – en vooral pubers  in het voortgezet onderwijs – zijn zeer selectief op 

eerste  indruk, waarschijnlijk omdat  ze  in  een  leeftijdsfase  zitten waarin  ze  erg 

bezig  zijn met het vormen van groepen waaraan  ze  zich moeten aanpassen en 

waarin ze anderen moeten  inpassen. Volwassenen zijn daar alweer wat minder 

mee bezig en zijn iets meer geneigd om de kat uit de boom te kijken. Dus, eerste 

indruk: belangrijk maar overschat hem niet. 

Het spreekwoord  luidt:  ‘reputatie komt te voet en gaat te paard’. Dat horen we 

meestal als iemand in een reputatiecrisis terecht komt. Dan gaat het hard met je 
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imago. Maar het eerste deel van het spreekwoord –  ‘komt te voet’ –  is volgens 

mij ook waar. Na de eerste indruk is er meer nodig om een goede naam en faam 

te krijgen. Je krijgt er meestal de tijd voor en het is niet zo dat het meteen erop of 

eronder is. Tenzij je natuurlijk zeer afwijkend bent, doet of praat. Dan laat je echt 

een eerste indruk achter. 

Je  kunt ook  te maken  krijgen met  een  reputatie die niet  gebaseerd  is op  enig 

persoonlijk  contact. Mensen  hebben  verhalen  over  je  gehoord, misschien  rod‐

dels.  Ze  hebben  zich  een  beeld  gevormd  over wat  je  gedaan  hebt. Hoe meer 

verhalen  en  informatie  over  jou  de  ronde  doen  des  te  meer  mensen  een 

vooroordeel kunnen hebben over jou. Dit zie je natuurlijk het sterkst bij bekende 

mensen.  Politici,  tv‐persoonlijkheden,  bekende  bestuurders. De mensen  in  het 

land denken ze te kennen. Want ze hebben ze vaak genoeg ‘ontmoet’, al was het 

in de krant of op tv.  

 

Reputaties versterken zichzelf 

Een  eenmaal  gevormde  reputatie blijft doorwerken. Wie  een  slechte  reputatie 

heeft kan daar heel moeilijk met verder handelen of praten weer vanaf komen. 

Omgekeerd, als  iemand een goede  reputatie heeft dan  zien de anderen vooral 

die dingen aan je die dat weer versterken. Dit is het fenomeen van de ‘cognitieve 

dissonantie’ of  ‘cognitieve consonantie’: mensen met eenmaal gevormde opvat‐

tingen zoeken daarvan bevestiging en vermijden tegengestelde informatie. 

Bij een proef in 2008 moesten groepjes studenten een semester lang met elkaar 

onderhandelen. Tevoren moest iedereen opschrijven welk beeld men had van de 

andere deelnemers. Aan het eind van het semester werd opnieuw gevraagd naar 

het oordeel. Wat  je zag was dat de aanvankelijke  indrukken alleen maar beves‐

tigd werden. In weerwil van wat er werkelijk was gebeurd. Wat ook bleek was dat 

dit  bij  de  populaire  klasgenoten  veel  sterker  doorwerkte  dan  bij  de  minder 

populaire. Mensen die een zekere populariteit hebben in een groep worden door 
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de  anderen  beter  in  de  gaten  gehouden.  En  ook  onderling  wordt  er  over 

populaire  mensen  meer  gepraat  dan  over  impopulaire  mensen.  Dus  een 

reputatie versterkt zichzelf op twee manieren: mensen letten meer of minder op 

je, en men ziet dan vooral bevestiging van het eerder gevestigde beeld. 

Het kan verkeren met reputaties. Er zijn onderzoekjes onder scholieren die aan‐

tonen dat populariteit een  ingebakken neiging heeft om  te kieperen. Vaak gaat 

het  zo: mensen  zijn populair; er wordt daardoor op  ze gelet en er wordt meer 

over ze gepraat; daardoor worden ze nog populairder; ze moeten wel aan steeds 

hogere  verwachtingen  voldoen;  dat  lukt  niet;  er  komen  barstjes  in  het  beeld; 

sommige waarnemers beginnen  te mopperen; anderen kunnen  zelfs een hekel 

krijgen aan je populariteit, mensen gaan loeren op missers; mensen zien daarom 

steeds duidelijker tekortkomingen; de populariteit is weg. 

 

Beperkte houdbaarheid 

Ook  bij  bekende  Nederlanders  en  politici  gebeurt  dit.  Het  wordt  ook  wel 

aangeduid  als  de  ‘beperkte  houdbaarheidsdatum’  van  een  publieke  persoon‐

lijkheid. Soms doet ook de bekende persoon zelf iets hoogmoedigs vanwege zijn 

of haar bekendheid. Hoogmoed komt voor de val, zeggen we dan. Maar vaak is er 

niks veranderd in het gedrag of de persoonlijkheid, maar zíen de mensen ineens 

een veranderd beeld. Kortom: met reputaties kan het vriezen of het kan dooien.  

Reputatie is een interessant en belangrijk fenomeen dat iemand zeer kan helpen 

– bijvoorbeeld politici – of zeer kunnen dwarszitten. Voor een deel gebeurt het 

buiten jezelf om, je reputatie is ook een beetje een speelbal in de handen van je 

publiek.  Voor  een  deel  heb  je  je  reputatie  in  eigen  hand.  Ik  zou  zeggen:  blijf 

gewoon belangstellend in anderen, doe je best met je kennis en je boodschappen 

en praat en gedraag je een beetje gewoon. En dan zie je wel wat de mensen van 

je vinden. 

 

68 



Humor als smeermiddel 

Voor  innemendheid  is  er  nog  één  aspect  wat  niet  onbesproken mag  blijven: 

humor. Humor, grapjes, kwinkslagen, gevatte opmerkingen werken prima in een 

gesprek.  Lachen  opent  de  geesten  voor  zwaardere  kost.  Humor  is  een  prima 

vehikel  om  pregnante  inzichten  mee  over  te  dragen.  Bovendien  willen 

Nederlanders graag lachen. Televisieprogramma’s waar om gelachen kan worden 

scoren de hoogste kijkcijfers. 

Daarom krijgen wij vaak  in presentatietrainingen de vraag van  trainees:  ‘Kan  ik 

niet beginnen met een grapje?’ Of:  ‘Moet  ik er niet wat  leuks doorheen strooi‐

en?’ Ze vertellen dan over sprekers die ze gehoord hebben en die de show stalen 

met  veel  grappen. Vooral Britten maar ook Vlamingen  zijn daar  goed  in. Bijna 

altijd is mijn reactie: ‘Wees voorzichtig!’ Want humor is niet alleen veel gevraagd 

en effectief, het  is ook het  lastigste genre dat er bestaat. Makers van komedies, 

cabaret en cartoons weten dat als geen ander. Het  is één ding om  in een kroeg 
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een  paar  vrienden  te  laten  lachen,  het  is  iets  heel  anders  om  datzelfde  te 

presteren tijdens een serieuze bijeenkomst met een kritisch of vermoeid publiek, 

als men met hooggespannen  verwachtingen  zit  te  luisteren. En niets  is dan  zo 

gênant als een ‘blindganger’: een grap waar niemand om lacht. 

Adviseer ik dan om je alleen maar serieus en zakelijk te presenteren? Nee, ik pleit 

voor  ‘situationele humor’. Dat wil  zeggen: vertel een grap als  je  luisteraar  in  is 

voor een grapje. Als er  in de zaal of  in de vergadering toch al een min of meer 

jolige sfeer heerst. Als je de lachers op je hand hebt. Eigenlijk een zelfde situatie 

als in die kroeg waar het je weinig moeite kost om een grap goed te laten landen. 

Beperk  je  ook  tot  grappen  die  ter  plekke  in  je  opkomen.  Tevoren  bedachte 

grappen zijn vaak gekunsteld, de spontaniteit ontbreekt. Bij een spontane grap is 

de spreker zélf meestal ook verrast door zijn opmerking, wat de uitwerking van 

de grap ten goede komt. De spreker lacht zelf ook mee en zo hoort dat ook. 

Bij een presentatie of toespraak voor een grote groep ligt humor nóg gevoeliger. 

De woorden  die  je  daar  spreekt  hebben  een  diepere  impact  dan wat  je  in  de 

kroeg  of  in  het  bedrijfsrestaurant  vertelt.  Wees  tijdens  een  toespraak  altijd 

voorzichtig met het soort grappen dat  je maakt. Wij Nederlanders hebben best 

veel humor, we houden wel van een grapje. Maar onze grappen gaan wel vaak 

ten  koste  van  anderen. Nederlanders  zijn  er  goed  in  om  anderen  de maat  te 

nemen. Veel  cabaretiers  kunnen  alleen  leuk  zijn door  anderen  te beschimpen. 

Youp  van  ’t  Hek  is  daarin  kampioen.  Typisch  Amsterdamse  humor:  spotten, 

sarren, beledigen. Bijtende humor. 

Ik heb geregeld zakelijke sprekers aangehoord die dat óók  leuk vonden. En dus 

werden  collega’s,  teamleden,  klanten,  leveranciers  op  een  zogenaamd  leuke 

manier  ‘afgezeken’. Meermaals met  desastreuze  gevolgen.  Een  jubilaris,  pen‐

sioenganger, nieuwkomer of ander  feestvarken  zit  vrijwel nooit  te wachten op 

gesar. Zet hem of haar gewoon in het zonnetje maar ga er geen flauwe grappen 

over maken. 
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Wie veel seminars en congressen bezoekt weet dat de  leukste sprekers vaak de 

Britten zijn. Britten zijn namelijk erg goed  in zélfspot. Ze nemen niet een ander 

maar zichzelf op de hak. Zoals Rowan Atkinson en John Cleese deden. Zoek het 

dus  liever  in  zelfspot dan  in  spot,  al  is dat  voor  een Nederlander wellicht  een 

beetje tegennatuurlijk.  

 

Nederlands charisma‐onderzoek  leert dat de kenmerken  ‘sympathiek’,  ‘over‐

tuigend’,  ‘identificatie’ en  ‘verbondenheid’ sterke voorspellers te zijn van de 

mate  van  iemands  innemendheid.  Bovenstaande  communicatieadviezen 

haken daarop  in. Maar er  spelen meer  factoren mee.  Iemand die onbereik‐

baar  is  ‐ George Clooney of Prinses Máxima  ‐ krijgt makkelijker  iets  charis‐

matisch dan de buurman of de collega die we maar al te goed hebben  leren 

kennen. Dat heeft dus iets paradoxaals: enerzijds moet je voor het verwerven 

van  charisma  open,  betrokken  en  duidelijk  zijn,  anderzijds moet  je  niet  té 

gewoon worden. Het publiek moet je wel zien als een ‘bestuurder’, maar dan 

het liefst eentje die bij hun in de straat woont! 
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Meer lezen over dit thema, aanbevolen lektuur: 

 

Gezagsdragers  ‐  De  publieke  zaak  op  zoek  naar  haar  verdedigers.  Door  Theo 

Jansen, Gabriël van den Brink en René Kneyber. Uitgave Boom, 2012. 

 

Wij weten het beter ‐ Het gevaar van de gezagscrisis: onvrijheid. Door Bart van 

Oosterhout. Intermediair, 18 februari 2010. 

 

Praten en iets zeggen ‐ De impact van woorden. Door Sander Wieringa. Uitgave 

Scriptum, 2010. 

 

Words  That Work  ‐  It’s  not what  you  say,  it’s what  people  hear. Door  Frank 

Luntz. Uitgave Hyperion, 2007 

 

Influence  ‐  The  psychology  of  persuasion.  Door  Robert  B.  Cialdini.  Uitgave 

Collins, 1984. 

 

Secrets of Succesful Speakers  ‐ How you can motivate, captivate & persuade. 

Door Lily Walters. Uitgave McGraw Hill, 1993. 

 

De kunst van het overtuigen  ‐ Professionele technieken voor een overtuigende 

retoriek. Door Christian Altmann. Uitgave Deltas, 2000. 

 

How to win friends and  influence people. Door Dale Carnegie. Uitgave Pocket 

Books, 1936. 

 

(De hyperlinks onder de titels werken alleen op een pc, niet op tablets.) 
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