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kommunikaasjekunde
Dêr’t earder noch mei in heale foarljochter folstien wurde koe, is
tsjinwurdich in ôfdieling kommunikaasje al it minste. En dêr’t
earder mulo-A, en tagelyk in flotte prater, mear as genôch wie, is
hjoed de dei in hbû-diploma kommunikaasjekunde werklik it
minste. Dêrmei sprek ik trouwens gjin wearde-oardiel oer it
diploma mulo-A út, lit stean oer de kwaliteit fan it hbû-diploma
kommunikaasjekunde. Noch sterker, de noarmen om dy kwaliteit
oan te hifkjen binne der net iens. In dúdlik profyl fan wat ta it
fakgebiet al of net heart, mist. Teoretysk of metodologysk
fundearre ramten binne oant no ta likemin ûntwikkele. En
ûndersyk lit fierders sjen dat yn de kommunikaasjepraktyk amper
of gjin gebrûk makke wurdt fan ûndersyk en yn alle gefallen net
it ûndersyk dat binnen de ûnderskate opliedings fan belang fûn
wurdt. It hat der al mei al in soad fan dat mar wat dien wurdt.

aäron
Dat nimt net wei dat de kommunikaasje-adviseur de wyn mei hat.
Hy of sy is al lang net mear allinne mar in foarljochter dy’t, om’t
dat no ienris moat, him of har beheint ta it skriuwen fan in
parseberjocht. Nee, it giet tsjinwurdich, en dat jildt foaral foar it

Haachske, om in topamtner, foar wa’t gjin doar lang ticht bliuwt,
waans advys foar elke amtner fan belang is en dy’t fan it iere begjin
ôf behelle wurdt yn de beliedstarieding en dy’t it meitsjen fan in
parseberjocht graach oan VandeLinde Consulting BV ‘you get what
you pay for’ oerlit. Dy docht dat foar mar 4 1.500 eks. BTW it
berjocht. Hoewol’t der mar wat dien wurdt en in Nijmeechske
ûndersykster koartlyn noch fêststelde dat kommunikaasje-adviseurs
mei Aäron te ferlykjen binne, dy’t ommers ek allinne wat putsjes
foar syn grutte broer Moazes dwaan mocht, en Maarten Huygen it
yn NRC-Handelsblad oer it jierliks ôfstudearjen fan ‘honderden
nutteloze mediadeskundigen’ hat, liket de trend op it earste gesicht
in oare kant út te wizen: de eardere boadskipjonge is ûnderwilens
evoluearre ta ien fan de machtichste amtners yn oerheidslân. En it
fak fan kommunikaasje-adviseur kriget boppedat hieltiten mear
keninklike trekjes. Ek al is dat foar mar twa dagen yn ’e moanne
en in tiidrek fan twa jier. De nije funksje fan de keninklike
heechheid kin sjoen wurde as it juwiel yn de kroan fan de
oerheidskommunikaasje, dy’t earder al moai oppoetst waard mei it
opwurdearjen fan de ryksfoarljochtingstsjinst ta in direktoraat-
generaal. Is in bettere yllustraasje fan it tanommen belang fan de
oerheidskommunikaasje mooglik? 

De trend yn de oerheidskommunikaasje fan de ôfrûne jierren is ien fan

tanommen omfang, belang en oansjen. Ik soe sels wol prate wolle fan in haus yn

oerheidskommunikaasje. En dat is fansels net sa’n grutte ferrassing yn in

maatskippij dêr’t yn 1999 al leafst 11.500 buro’s op kommunikaasjemêd teld

waarden. En der binne, hiel konservatyf rûsd, op dit stuit sa’n 5000 oerheids-

foarljochters warber. Mei-elkoar binne yn Nederlân op syn minst 55.000

kommunikaasjefunksjonarissen yn it spier. Dat is mear as twa kear safolle as

alle wittenskiplike meiwurkers ferbûn oan de Nederlânske universiteiten. En

mear as de helte fan alle ferpleechkundigen yn Nederlânske sikehûzen.

Nederlân kennislân? Nee, wis net: Nederlân kommunikaasjelân! De fraach nei it

‘to be or not to be’ is yn ús lân al lang ferfongen troch de kwestje ‘to communi-

cate or not to communicate’. Allinne Mabel en har Johan Friso wie dat even

ûntkommen. En dat mei in broer dy’t sûnt koart kommunikaasje-adviseur is!

De kommunisearjende oerheid of
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spagaat
Mar it tanommen belang giet lykop mei in tanimmende
kontroversjelens. Dat komt benammen nei foaren yn de aktuele
Britske kommunikaasjekrisis. It giet dêr net allinne om de fraach
yn hoefier’t it Britske regear de driging dy’t fan Saddam Hussein
útgie, bot oerdreaun hat om de ynstimming fan it parlemint foar
it meidwaan oan de oarloch tsjin Irak mar te krijen. Folle
fûneminteler giet it om in fraach dy’t yn elke westerske demokrasy
oan de oarder is, te witten dy nei it needsaaklik gesach en de
ûnmisbere yntegriteit fan de moderne oerheid. Dêrfoar is in
ûnôfhinklike en betroubere ynformaasjefoarsjenning in ûnmisbere
betingst. It giet om de spagaat dêr’t elke oerheidsfoarljochter yn
telâne komme kin, sels dy fan de gemeente Wymbritseradiel. As
bestjoeren wat langer wat mear kampanjefieren wurdt, bliuwt dat
ommers net sûnder gefolgen foar de kommunikaasjestrategy. It
giet foar in part om in klassike diskusje yn kommunikaasjelân.
Giet it om it útdragen fan fêststeld belied, of ek om it krijen fan
wat hieltiten faker draachflak foar belied neamd wurdt? En hoe
stiet it met de persoanlike stipe foar bestjoerders by it
ûntwikkeljen fan in kommunikaasjestrategy? Wat posysje kiest de
oerheidsfoarljochter as it giet om it út de wyn hâlden fan in

bestjoerder òf it tsjinjen fan hegere demokratyske belangen? En
hoe stiet it mei de belutsenens fan de gemeentlike foarljochter as
it tsjinwurdich giet om it kolleezje fan b. en w. oan de iene kant,
en de ried oan de oare kant? Waans stânpunt wurdt útdroegen en
foar waans stânpunt wurdt besocht om de befolking waarm te
krijen? Sa’n spagaat is net sûnder gefaren. Mocht kommunikaasje-
adviseur Ineke Lantinga har koffers net pakke, doe’t de Gelderske
deputearren krekt wat minder bliid wienen mei de wize sa’t de
media oer de ferfalske hantekeningen om it Gelredome en it
provinsjale evenemintebelied hinne skreaunen? Myn stânpunt is
trouwens dúdlik. Ik fyn net dat in bestjoerder ûnder in waarme
tekken fan kommunikative warberens hoecht te lizzen. Hy of sy
moat it belied net ferkeapje, mar fiere. De kommunikaasje-
adviseur mei bêst ris in jûn thúsbliuwe, as it om it krijen fan
draachflak foar prachtige plannen giet. De sjoernalist set it
ommers wol yn de krante.

imagology
Benammen sûnt de komst fan de televyzje is politike
kommunikaasje wat langer wat mear op de persoan fan de politisy
rjochte. Net har tinken en kinnen binne noch nijsgjirrich, mar
har optreden, persoanlik wjerfarren en imago. En it slimste is dat
dyselde politisy dêr mar wat graach oan meidogge. Ik behein my
ta inkelde Fryske foarbylden. De moderne boargemaster docht
mei oan in ûnnoazel spultsje op de televyzje. Is der dan nimmen
dy’t foar dy eare betanket? In ynterview en foto yn de lifestyle-

de tút fan de kommissaris piet hemminga

rubryk fan in provinsjaal katern, ja, dat set grif seadden oan de
dyk. Hokfoar auto ride jo en wêr keapje jo jo klean? De op de
foto sichtbere lytsboargerlike ynrjochting fan de
boargemasterswente lit it slimste tinke. In Ljouwerter
teaterpremjêre betsjut foar goed tweintich Fryske boargemasters
in ritsje mei in moaie rjemmewite ‘28 foot, 8 passenger, Super
Stretch Limo’. Hollywood as nearzich foarbyld, men soe der
mislik fan wurde. Myn fraach is oft sok dwaan helpt om it gesach
en de yntegerens fan de oerheid te stypjen. Soe it net de helte
better wêze om as bestjoerder dy merke fan idelens hurd te
ferlitten en fierders foar te behâlden oan soapstjerren,
beropsbalskoppers en in inkelde advokaat en makelder?  

Nei’t it postmoderne tinken dat de wierheid in yllúzje is of op
syn bêst yn it meartal bestiet fierders fjild wint, nimme
manipulaasje en mislieding yn de polityk ta. De demokrasy kin sa
ferwurde ta in manipulaasje fan de boargers troch politisy,
kommunikative helpkrêften en net te ferjitten opinyhifkers. Ynstee
fan wat in demokrasy heart te wêzen, te witten in mooglikheid om
de politike lieding te beynfloedzjen mei help fan in politike
argumintaasje op grûn fan politike wearden en feitekennis. Sa’n
manipulaasje is, sa hat dit lân de ôfrûne twa jier sjen litten, ek by ús

foto: provinsjehûs
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net langer ûntinkber. Hoefolle folksfertsjinwurdigers fine de eigen
presintaasje tsjinwurdich wichtiger as de represintaasje fan har
kiezers? Imagology hat wat langer wat mear it plak fan de ideology
ynnommen. Yn dat patroan past ek dat bestjoerders dy’t krityk op
har belied krije yn it algemien net sizze dat hja better nei de boarger
harkje moatten hienen, mar ynstee dêrfan witte litte dat hja har
belied better útlizze moatten hienen. Wat moat der ek al wer barre
mei de magneetsweeftrein, ear’t der in referindum komme kin? Wat
seinen de partijen dy’t dik ferlearen mei de beide lêste ferkiezings
foar de Twadde Keamer? Krekt, it wie har ûnfoldwaande slagge om
de minsken har wollen goed út te lizzen. Wat seit Europeeske
Kommisje-foarsitter Romano Prodi, nei’t de Sweden nee tsjin de
euro seinen: ‘Politisy moatte Europa better útlizze’!

burgumers
Prodi wit grif net wêr’t Peazens en Peins of Sumar en Suwâld lizze.
Lit my dêrom ris op de lokale omstannichheden yngean. De
gemeente Tytsjerksteradiel frege koartlyn in koördinator
kommunikaasje m/f. De advertinsje begjint mei dúdlik te meitsjen
dat de frege persoan in ‘sterke persoanlikheid is, enerzjyk,
selsbewust en eigensinnich.’ Mar ek wer net al te mâl, soe ’k sizze,
want dan duorret it tsjinstferbân grif koarter as de útstelde goed
twa jier. De nije funksjonaris moat fierders ‘organisaasje en bestjoer
op strategysk nivo advisearje mei it doel om de gemeente in dúdlik
gesicht te jaan en belied en plannen foar boargers helder, ynsichtlik
en kontrolearber te meitsjen.’ Dat is fansels wol wat iensidich. De
gemeente wol himsels ferkeapje en dat is yn beskate gefallen grif
hiel moai, mar yn it gefal fan de eigen boargers krekt net nedich.
Dy witte ommers wol wat se oan de gemeente hawwe as it bygelyks
giet om it heljen fan it ôffal, it wurkjen fan it rioel, it ûnderhâld fan
de stoepe, de hichte fan de ûsb of it tempo dêr’t in bou-oanfraach
mei ôfhannele wurdt. Fansels, men kin der wiis mei wêze dat
Tytsjerksteradiel de eigen transparânsje heech yn it findel hat, lykas
de omskriuwing sjen lit, mar ik mis yn it advertinsje krekt it iepen
each en harkjend ear foar wat de ynwenners dwaande hâldt. De
Burgumers geane noch fan it saneamde ynformaasjemodel út en
dat sjocht kommunikaasje foaral as de fersprieding fan ynformaasje
oer de plannen en besluten fan de organisaasje. Dat model wurdt
troch beskate kommunikaasjesaakkundigen tsjinwurdich as te
beheind sjoen. Se hawwe it sels oer in nayf konsept. Ik soe ek
graach wat mear omtinken sjen wolle foar in nijere oanpak yn de
kommunikaasjekunde, te witten it reflektive model, dat omtinken
freget foar de legitimaasje fan de organisaasje yn de maatskippij.
Dat betsjut dat in ôfdieling kommunikaasje de top fan de
organisaasje ynformearret oer en konfrontearret mei de analyze fan
wat der ûnder de eigen ynwenners libbet. Sok dwaan hat fansels
alles te krijen mei de eask ta in maatskiplik en transparant
ferantwurde dwaan en litten.      

foarljochter yn ferwert
Ik reizgje noch wat noardliker en kom yn de gemeente
Ferwerderadiel. Fryslâns lytste gemeente op de fêstewâl ‘worstelt
met haar imago’, sa skriuwt de Leeuwarder Courant, nei
oanlieding fan in petear yn de riedskommisje oer dy drege

kwestje. De grutte fraach is ‘Hoe kom je toch eens in de krant?’
Jelle de Vries fan it CDA is fan betinken dat de gemeente mear
parseberjochten útjaan moat. Sjak Papma fan Gemeentebelangen
tinkt oan in ‘persuurtje’. Bauke van der Heide, FNP-tinker, mient
lykwols dat, as der neat is, ek neat te melden falt. As it berjocht
yn de Ljouwerter doocht, dan is it yn alle gefallen sa dat de
Ferwerter politisy it iens binne oer it sa gau mooglik oanlûken fan
in foarljochter. No, ik kin my dat ek wol yntinke. Wat is no in
gemeente dy’t yn syn boargerjierferslach oer 2002 ûnder it kopke
‘een terugblik op 2002’ net fierder komt as de konstatearring: ‘Er
is in het jaar 2002 veel gebeurd in de gemeente Ferwerderadiel.’
Men tinkt: no komt it, ik bin benijd, want ja, yn it jier sels hat
men dêr, de parse lit it ommers ôfwitte, net folle fan fernommen.
En wat binne de folgjende twa sinnen yn it ferslach fan de
boargemaster? ‘Een belangrijke ontwikkeling is dat sinds 7 maart
2002 de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur zijn veranderd.
Oorzaak hiervan is de invoering van het dualistische systeem.’ No
ja, as dat alles yn Ferwerderadiel anno 2002 is! En dan haw ik it
noch net iens oer ‘een belangrijke ontwikkeling’ dêr’t de
boargemaster it oer hat! It oanlûken fan in parttime-foarljochter
sil as ‘belangrijke ontwikkeling’ wol it ferfolch wurde. Mar goed,
dat is noch net alles, want it jierferslach fan de boargemaster lit ek
it folgjende witte: ‘Wat de bevolking betreft: het inwonertal is ook
in 2002 gestegen. Het inwonertal werd vermeerderd met 24
mannen en 35 vrouwen.’ ‘Werd vermeerderd’: hokfoar Ferwerter
taalwrotter hat soks skreaun? It giet dochs net om ierappels! Of
moat ik soms Preker, of winliken Prediker, oanhelje: ‘Voorwaar, er
zijn veel dingen die de ijdelheid vermeerderen’. En, as ik, lit my
in eigentiidsk wurd brûke, de mismatch tusken de twa tallen foar
resp. manlju en froulju sjoch, dan tink ik dat it net goed komt
dêr yn Ferwerderadiel. Mar goed, dan sit der grif noch in moai
krantestikje yn en stiet Ferwerderadiel ek ris yn de krante.

fris frysk 
Lit my ris nei de provinsje Fryslân sjen. It provinsjaal bestjoer fan
Fryslân hat ferline jier besocht om in kommunikaasjebeliedsplan
fêst te stellen. Besocht, want it plan foel yn Provinsjale Steaten sa
ferkeard dat deputearren twongen wienen om it plan werom te
nimmen. Op himsels hiel opmerklik foar in plan dat neffens eigen
sizzen opset is ‘vanuit het oogmerk en kijkend naar hoe een
moderne provincie behoort te communiceren. Zonder theoretische
verhandelingen, concreet, praktisch en met respect. Op resultaten
gericht. Kortom een even frisse als Friese aanpak.’ Ik soe net witte
watfoar fris en Frysk dêroan is, mar dat docht der even net ta.
Slimmer is dat it plan gjin ûnderskied makket tusken ynformaasje
oer foarnommen en fêststeld belied. Feitlik hat it krekt wat tefolle
fan in opsetsje om it provinsjaal belied te ferkeapjen en, as ik it
goed sjoch, om provinsjale bestjoerders te promoaten. Elke Fryske
deputearre hat no syn eigen foarljochter, en dat yn in provinsje dy’t
noch gjin 650.000 ynwenners telt, en, noch folle wichtiger, in
provinsje dy’t noch twa deiblêden hat dy’t alle dagen wer ferskine
en folskreaun wurde. It hat der in soad fan dat de omfang fan de
provinsjale ôfdieling kommunikaasje rjochtstreeks it produkt is fan
it oerskatten belang fan it provinsjaal bestjoer.
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typysk
De ôfsketten provinsjale nota, foar djoer jild produsearre ûnder
rezjy fan it Haachsk buro CommunicatieWerk, lit de nedige ûnsin
sjen, dy’t net allinne, en dat is al slim genôch, fan it steatsrjochtlik
ûnbenul fan de skriuwers tsjûget. It gemak dêr’t allerhanne
konkrete útstellen mei dien wurde is suver noch slimmer. ‘Het
pakket aan relatiegeschenken voor met name niet-Friezen dient te
worden bezien. Dat pakket dient vaker typische,’ (gjin bywurd, mar
in eigenskipswurd) ‘Friese producten te bevatten (zoals schaatsen,
Beerenburg, pepermunt, suikerbrood, etc.).’ Ja, it is wat, want dy
redens, bearenburch en pipermuntsjes wurde, hiel typysk, krekt
foaral bûten Fryslân makke. En Bakker Bart, mei mear as hûndert
fêstigings yn hiel Nederlân, makket grif ek hiel lekkere sûkerbôle. 

Ik reitsje net útlêzen, want yn itselde frisse en Fryske plan
wurdt sein dat Fryslân ‘weliswaar in oppervlakte de grootste
provincie is, maar dat de gemeenschap te overzien is, evenals het
aantal gemeenten, en Fryslân heeft’, en no komt it klapstik, ‘een
bevolking met een mentaliteit die positief gericht is wat betreft
zorg voor een leefbare en kwalitatief hoogstaande samenleving’.
Sa, dat wol ik even sein hawwe, kom dêr ris yn oare provinsjes
om. Dochs spitich dat sa’n beliedsplan dat allegearre sa nei
ûnderen hellet. Hawar, lykas ik al skreau, de Steaten hawwe it
plan lokkich fersmiten, mar de oerheidskommunikaasje hie syn
skea al oprûn. 

tut
Kommunikaasje-adviseurs betinke fan alles en noch wat om baas
en wurk mar yn it publike omtinken te krijen. Sa binne chat-
sessys fan bestjoerders mei benammen de jeugd ûnderwilens in
oantreklik oefenterrein foar, ja, foar wa winliken? Wa’t de chat-
sessy fan de Fryske kommissaris fan de keninginne mei in tal
jonges en famkes, foarich jier novimber, nochris op de provinsjale
webside neilêst, kriget net allinne lêst fan plakferfangende skamte,
mar ek meilibjen mei in bestjoerder dy’t by God net wit wat him

oerkomt. It soe Nijpels trouwens slagje om ein july hiel wat mear
tongen yn beweging te krijen, doe’t er de winner fan it jierlikse
skûtsjesilen mei in tút beleanne. Dy opmerklike foarm fan
oerheidskommunikaasje ferskynde de oare deis prominint op de
foarste side fan de Leeuwarder Courant. Hiel wat, net allinne
ynstimmende, reaksjes folgen. Meindert Visser, deselde
achternamme as dy fan skûtsjekampioen Douwe Visser, wiist
Nijpels yn in ynstjoerd stik derop dat hy elk tútsje mei, man,
prins karnaval of de hiele famylje, mar nea en never in
skûtsjeskipper: ‘Kommissaris, dit kin net!’ Sa’n tút en trelit
meitsje dochs op syn minst dúdlik dat it net ienfâldich is om
hannen en fuotten oan it needsaaklik gesach en de ûnmisbere
yntegriteit fan de oerheid te jaan.   

goed en kwea
‘Overheidscommunicatie dient feitelijk van aard en zakelijk van
toonzetting te zijn. Ook dient de communicatie herkenbaar te
zijn als afkomstig van de overheid’, sa seit de kommisje-Wallage
yn syn rapport oer oerheidskommunikaasje. Sa is it mar krekt.
Der hoecht gjin ideaalbyld presintearre te wurden om’t de
werklikheid no ienris net goedernôch is. Der hoecht gjin nijs
betocht te wurden, lit stean in kommunikaasje-adviseur oanlutsen
te wurden, allinne om’t it ferlet om yn de krante te kommen
befredige wurde moat. Ik ferset my tsjin mislieden en
manipulearjen, tsjin mantsje- en wyfkemakkerij en oare
windowdressing en tsjin it foarbygean oan it eksklusive karakter
fan de publike saak. Ik bin foar iepenheid en it ôflizzen fan
ferantwurding, mar tsjin it rjochtpraten fan wat krom is. En ik
pleitsje foaral foar diliginsje en in harkjend ear. Lit my it nochris
op ’e nij sizze: it is de heechste tiid dat de oerheid syn tsjinstfeint,
boargemaster, deputearre of kommunikaasje-adviseur, in
opmerksum hert jout om it folk rjochtfeardich te bestjoeren en
goed en kwea te ûnderskieden. Wa wit, wurdt it mei de
oerheidskommunikaasje dan ek noch wolris wat.
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