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Massamediale campagnes zijn zelden of nooit in staat tot verandering van houding en gedrag, ze 
bevestigen vooral bestaand gedrag. (p.23) 
 
 Dus je kunt ze hoogstens gebruiken om het goede voorbeeld te tonen ? 
 (Je kunt wel de aandacht trekken door het verliezende gedrag te tonen, maar gaat minder 

gedragverandering bereiken als je niet het juiste toont.) 
 

Negatieve informatie valt eerder op, maar "fear appeals" werken niet, wel integendeel (we 
sluiten ons af van te bedreigende informatie). (p.83+122) 
 
Toon nooit het foute gedrag, of je normaliseert het. 
Toon altijd het goede gedrag, ook al lijkt het effect klein. (p.97-98) 

 
Overtuiging door argumenten is alleen onder zeer strikte condities kansrijk. Het overgrote deel (circa 
95%) van ons handelen gaat op de automatische piloot. Alleen over zaken die werkelijk van belang 
voor ons zijn, denken we langer en uitgebreider na. (p.25+26) 
 
 Dus je moet mensen "treffen" in de levensfase dat ze er open voor staan? 
 
 Informatie wordt enkel grondig verwerkt als er betrokkenheid is en men in staat is om de 

informatie te verwerken en argumenten te internaliseren. De doelgroep moet ook een hoge 
"need for cognition" hebben. Het onderwerp moet belangrijk zijn, maar de motivatie kan 
verschillen : om een beslissing te kunnen nemen, om in een examen te slagen. De 
vormgeving moet de lezer ernstig nemen en ondersteunen (creatieve vondsten werken 
averechts) en de argumenten moeten feitelijk controleerbaar zijn. (p.48+58) 

 
 Wanneer er geen betrokkenheid of tijd is of te veel andere informatie aandacht vraagt, kun je 

slechts hopen op tijdelijke attitudeverandering. Je moet de aandacht trekken (opvallen, gebruik 
van humor) en inspelen op relevante vuistregels die bij snelle beoordeling worden gebruikt, bv. 
de macht van het getal, van een keurmerk, van een autoriteit. (p.49) 

 
 Bij het tot stand komen van de gedragsintentie spelen een rol (p. 51) : 

 attitude (de meest belangrijke factor) 
o maar enkel als die specifiek voor het gedrag is (p.109-111) 
o (ingrijpen op de belangrijke "beliefs" in de hoop attitudes te wijzigen) 

 omgeving (bv. de houding van relevante anderen) 

 zich in staat achten het gedrag te vertonen (bv. het kunnen betalen). 
 
 Naar schatting is slechts maximaal 5% van ons gedrag gepland. Zeker 95% van ons gedrag is 

automatisch gedag. Gedrag waar we niet bewust over nadenken is in het algemeen lastiger te 
beïnvloeden dan gepland gedrag. Toch is het geen onbegonnen werk : als de routine wordt 
doorbroken, zijn er kansen op beïnvloeding door communicatie : 

 een deel van het beredeneerd wordt gewoontegedrag, bv. na een verhuis kiest men 
voor fiets, auto of openbaar vervoer, en nadien ... 

 er is automatisch gedrag dat weer gepland gedrag wordt, bv. bij een wegomlegging. 
(p.52). 
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Wat overtuigt in een boodschap ? (p.61-68) 

 sterke argumenten (in functie van attitude en kennis v/d ontvangers) 

 tegenargumenten noemen en weerleggen (enkel het eigen standpunt is 
ongeloofwaardig ; de zwevende kiezer denkt in tweezijdige argumenten) 

! maar als de doelgroep maar matig geïnteresseerd is, moet je wel opletten dat 
de tegenargumenten niet blijven hangen ! 

 open met je sterkste argumenten (wanneer er nog aandacht is + de mensen 
vertrouwen dat de rest ook wel klopt) 

het tussenstuk valt af ; ook de laatst aangeboden info wordt beter onthouden 
(p.125) 

 zo lang als nodig, maar niet korter dan kan bij een betrokken doelgroep 
onderschat uw doelgroep niet ... maar geef niet te veel argumenten : bij elk 
weerlegd argument, loop je het risico je mensen te verliezen 

 goed gestructureerd 
o gebruik visuele elementen die weer terugkeren op momenten dat mensen iets 

met die informatie zouden moeten (p.124) 
 bv. de "Vlieg" & culturele activiteiten voor kinderen 

o geef de conclusie en aanbevelingen vooraan al mee (p.125-126)  

 geen afleiding, geen creatieve geintjes of foute associaties (bv. glossy) 
o maar wel in de taal en beeldtaal die past bij de leeftijd van de groep 
o en het liefst via een aantrekkelijke informatiebron ("mooi = goed") 

 bv. op een persconferentie schakel je aantrekkelijke mensen in of 
mensen die autoriteit uitstralen door hun uniform (p.98) 

 "verlies framing" is effectiever dan "winst framing" (p.64-65) 
= om aandacht te trekken ; toen echter wel het te imiteren gedrag 

 bv. borstkankercampagne "als je niet maandelijks zelfonderzoek doet, 
weet je niet hoe je borsten normaal aanvoelen en merk je 
veranderingen minder makkelijk" 

 zet mensen ertoe aan na te denken over hoe ze nieuw gedrag gaan inpassen in hun 
eigen situatie : dat zorgt voor een positievere attitude, en kan ook leiden tot een 
grotere frequentie in gebruik wanneer ze al een positieve intentie hebben 

dus stimuleer mensen om implementatie-intenties te formuleren, bv. mensen 
die gepland hadden één dag gezond te eten, aten alle vijf de dagen gezonder 
ten opzichte van wie die intentie niet had 

 formuleer een boodschap die afwijkt van de gangbare opinie zo dat ze op veel punten 
aansluit bij wat de doelgroep vindt en slechts op enkele punten afwijkt ; anders loop je 
het risico dat de boodschap als geheel wordt verworpen 

sleeper effect : durf ze formuleren, worden soms pas later opgepikt. 
 
Hoe doorbreken ? Mensen die zich van zichzelf bewust zijn en zich daarom laten leiden door 
hun eigen doelen en normen, laten zich niet zo snel beïnvloeden. 

Maar als je de zelfregulatie verhoogt, gaan mensen hun automatisch gedrag corrigeren 
in de "correcte" richting. (p.84)  Mere exposure (p.93) of kleine verzoekjes kunnen ook 
gaandeweg een opening creëren (p.94). 
 
Volgehouden priming kan een invloed hebben. (p.88-90) 
 
Intervention mapping ... (p.128-131) 
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Effectieve kennisoverdracht via massamedia is zeer beperkt bij lager opgeleiden. Naarmate het 
opleidingsniveau afneemt, zijn mensen moeilijker te bereiken via massamedia, zelfs als die heel dicht 
bij de doelgroep staan. Ze pikken er pas iets uit op als een onderwerp voor hen leeft. Een belangrijk 
punt daarbij is dat het niet opnemen van informatie niet kan worden toegeschreven aan een te 
ingewikkelde verwoording van de boodschap. De begrijpelijkheid van de boodschap speelt geen 
enkele rol. De hele boodschap wordt terzijde geschoven nog voordat een poging tot verwerking wordt 
ondernomen. Dit alles leidt tot een kenniskloof waardoor hoger opgeleiden steeds meer weten, terwijl 
de lager opgeleiden absoluut gezien hetzelfde kennisniveau houden, maar relatief gezien steeds 
minder weten. (p.26+27) 
 
 Dat neemt niet weg dat als iemand de 'protective belt' aflegt en een boodschap wil 

absorberen, die maar beter begrijpelijk kan zijn. 
 
Vooral redactionele aandacht zorgt voor agendasetting ; de invloed van gekochte mediaruimte lijkt 
een illusie. (p.27) 
 
 Of hoe leest ù een krant of magazine ? Eerlijk ? 
 

De sociale netwerkmethode biedt goede mogelijkheden om in contact te komen met 
doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn en vervolgens ingesleten gedrag te veranderen. Er 
worden bereikscijfers gehaald van 90% terwijl de ervaring leert dat informatie die wordt 
verspreid via massamedia zelden meer dan 40% van een doelgroep echt bereikt. Als het 
opleidingsniveau daarvan laag is, wordt de massamediale informatie bovendien slecht 
opgenomen. (p.84-85) 
 
De kern van de methode is dat de leden van de doelgroep en hun sleutelfiguren intensief 
betrokken worden bij opzet en uitvoering van de communicatie. Daarom is het belangrijk een 
goede analyse te maken : 

 wie zijn de sleutelfiguren, stakeholders, opinion makers ? 

 welke verbanden bestaan er en hoe functioneren die (bv. clubs) ? 
 

De sleutelfiguren en netwerken kunnen gebruikt worden als ervaringsdeskundig informant of 
als platform. 
 cf. tupperware party's (p.85) 
 en demonstraties werken (p.122) 

 
Redenen (p.86) : 

 er vindt dialoog plaats 

 argumenten uit de eigen groep maken meer indruk dan van buitenaf 

 de intermediairen (en de leden) spreken de taal van de eigen groep 
  ze kennen de tegenwerpingen al en weten welke methodes werken. 
 
Nadelen (p.86) : 

 lukt niet bij doelgroepen waar geen cohesie is (geen clubjes in los zand) 

 arbeidsintensief 

 uw bemiddelaars (paraprofessionals) moeten goed zijn 
goede wil volstaat niet, ze moeten goed liggen of worden opgeleid. 
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Groepsprocessen tijdens bijeenkomsten zorgen makkelijk voor escalatie en belemmeren 
democratische besluitvorming. (p.28) 
 
 De klagers krijgen een uitlaatklep en maken zo anderen kwader, en andere schadelijke 

groepsdynamische effecten. (p.135-139) 
 
 Alternatieven voor inspraakvergaderingen : 

 onderzoek 

 schriftelijke inspraak (eventueel gevolgd door individuele gesprekken) 

 internet etc. (maar géén wondermiddel). (p.140-148) 
 
De keuze voor massamediale campagnes komt zelden tot stand op basis van kennis over effectiviteit. 
Zo staat bijvoorbeeld vaak al vast dat massamedia worden ingezet waar interpersoonlijke 
communicatie beduidend effectiever zou zijn om de officiële campagnedoelstellingen te halen. Zo'n 
keuze komt deels tot stand uit overwegingen van kosteneffectiviteit (als grote groepen bereikt moeten 
worden) en deels uit de behoefte aan profilering en zichtbaarheid bij de beleidsmakers : men wil met 
een campagne laten zien dat er iets gebeurt. Te veel kapiteins op het schip leidt tot opportunistische 
keuzes. (p.29) 
 
 Bv. verkiezingscampagnes moeten relevant en informatief zijn, het gevoel geven dat je er wat 

aan hebt. (p.78) 
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