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INLEIDING TOT DE COMMUNICATIEWETENSCHAP  
1. Inleiding  
Inzicht in « communicatie » is nuttig voor iedereen 

- Zie bv. « Mediawijsheid »:  

= kennis en inzicht in werking van oude én nieuwe media om goed te kunnen functioneren in 

maatschappij; 

= het is belangrijk dat de burger weet hoe de media werkt en hoe hij/zij ermee mocognitiet 

omgaan:  

o mediawijsheid_filmpje1 

o mediawijsheid_filmpje2 

vb. medianest leert ouders omgaan met kinderen en hun tablet (hoe lang, wanneer,…?)  

vb. persbureau geeft artikel vrij, kranten nemen dit gewoon over zonder dit te checken 

- Interpersoonlijke communicatie: hoe brengen we verbaal en non-verbaal boodschappen, 

worden we goed begrepen ?  

Voor sociologen, politieke wetenschappers, sociaal-economische wetenschappers  en 

communicatiewetenschappers in het bijzonder: 

- Media zijn bv. een belangrijke «socialisatiebron»,  reflecteren machtsverhoudingen in 

maatschappij 

- Media zijn 4de macht, beïnvloeden publieke opinie, politici moeten « overtuigen » 

- Communicatie is essentieel voor (social) profit organisaties   

- Verantwoordelijkheid als mediaprofessionals + hoe als communicatiemanager omgaan met 

« pers » 

Ex cursus: Journalistieke deontologie = codes die weergeven hoe je moet omgaan met situaties? 

vb. naam van jongeren noemen in media? 

vb. Steveart (politicus) pleegde zelfmoord door verkrachtingszaak waarin hij betrokken was, hoe 

schrijf je over een bekend politicus die verdacht wordt van verkrachting? 

Officieel ontstaan in jaren ’50: oprichting Departementen Communicatiewetenschap(pen) 

Maar communicatiewetenschappelijke fenomenen voordien onderzocht vanuit retoriek (cfr. 

Aristoteles), psychologie, sociologie, taalkunde… 

Health & Bryant (1992): 4 invalshoeken die basis vormen voor communicatietheoretisch of 

communicatiewetenschappelijk denken; retoriek, propaganda en media-effecten, informatietheorie 

en groepsdynamica 

- Aristoteles: 4de eeuw v.Chr.: retoriek = welke tactieken kunnen sprekers gebruiken om 

gedachten en gedragingen van het publiek te beïnvloeden? 

3 intrinsieke middelen om publiek te overtuigen:  

o Ethos = persoonlijkheid en waarden spreker  

vb. vgl Bourgeois en Bart de Wever: verschillende manieren van boodschap 

overbrengen puur op basis van persoonlijkheid  

o Pathos = inspelen op de emoties van het publiek 

vb. “ik ga ervoor zorgen dat u minder belastingen moet betalen” of “minder 

belastingen betalen”, de 1ste wekt de emoties van de mensen 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S-m72l2FPaY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oNHRsxWIh88
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o Logos = logica van argumentatie/hoe argumentatie opbouwen? 

- WOI – WOII: propaganda en media-effecten 

- Informatie-theorie = hoe kan informatie elektronisch verstuurd worden?  studies Bell 

Laboratories 

- Groepsdynamica/inter-persoonlijke attributietheorie = leiderschap en invloed die mensen op 

elkaar uitoefenen in kleine groepen  studies Lewin  

2. Basisconcepten en modellen 

2.1 Inleiding 
Er bestaat geen eenduidige, alles omvattende, “correcte” definitie van communicatie. Hoe 

communicatie wordt ingevuld hangt af van uitgangspositie van de auteurs  

2.2 Wat is communicatie? 
Volgens Van Dale: woordenboekdefinities; transmissie versus gemeenschappelijk maken 

- Mededeling, kennisgeving: focus op zender die een boodschap verstuurt 

Vb. van geboorte, huwelijk,… 

- Verbinding: definiëring weinig relevant voor communicatiewetenschap 

Vb. stoomboot die voorziet in communicatie tussen beide plaatsen 

- Uitwisseling gedachten, geestelijk met elkaar verkeren: minstens 2 partijen (zender én 

ontvanger) 

Vb. intermenselijke communicatie 

Wetenschappelijke definities van communicatie: talrijk  verschillende accenten:  

- Ontvanger 

- Zender 

- Verbinding 

- Vergemeenschappelijken 

- Transmissie 

- Symboolgebruik… 

Health & Bryant (1992): 2 “scholen” van communicatie  

1. Processchool 

- Communicatie als een transmissie/overdracht van boodschappen 

- Nadruk op hoe zender en ontvanger encoderen en decoderen, hoe kanalen en media 

efficiënt kunnen worden ingezet 

- Communicatie als een (beïnvloedings)proces: proces waarbij de ene persoon het gedrag of de 

gedachten van de andere persoon beïnvloedt  

- Verschil tussen output en input is een “communicatiefout”: boodschap wordt op een andere 

manier geïnterpreteerd vb. Piet zegt Heidi kom naar huis, Heidi komt niet naar huis, dus 

communicatie is mislukt 

- Basis: psychologie en sociologie 

- Richt zich primair op communicatieactiviteiten (“acts”)  

 

 

2. Betekeniscreatie-school  

- Communicatie als productie en uitwisseling van betekenissen 
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- Nadruk op hoe boodschappen of teksten interageren met mensen om zo betekenissen tot 

stand te brengen 

- Afwijkingen tussen zender en ontvanger niet noodzakelijk als “fout” beschouwd, maar bv. als 

culturele verschillen tussen partijen 

- Centrale methode: semiotiek = “tekenleer” 

- Richt zich primair op de producten van communicatie of “works of communication” 

(krantenartikels, reclamespots, televisieprogramma’s, enz.) 

- Teksten maken en lezen worden beschouwd als parallelle processen 

Toepassing: dag van Alzheimer: “Om het half uur een Bicky kunnen eten zonder schuldgevoel 

#tochéénvoordeel”: 

- Processchool: er was een communicatie vanuit Bicky Burger naar Facebookvolgers, de 

boodschap die ze wilden meegeven is niet aangekomen zoals gewild, dus de communicatie is 

niet geslaagd  

- Betekeniscreatieschool: geen foute communicatie, het is gewoon op een andere manier 

geïnterpreteerd 

2.3 Breek- of discussiepunten in de definities van communicatie 

2.3.1 Intentionaliteit (intentie/bedoeling) als breekpunt 
Het passief-actief model van McQuail 

1. Een persoon die intentioneel een boodschap uitstuurt en 

een persoon die intentioneel ontvangt 

Vb. ik bestel een brood bij de bakker, de verkoper 

luistert naar mij 

2. Een persoon die niet-intentioneel een boodschap stuurt 

naar een persoon die intentioneel ontvangt 

Vb. ik luister naar een gesprek tussen treinreizigers in 

een wagon  

3. Een persoon zendt bewust een boodschap uit naar een 

persoon die niet-intentioneel ontvangt 

Vb. passief luistergedrag in klas 

4. Een persoon zendt niet-intentioneel een boodschap uit 

naar een persoon die niet-intentioneel ontvangt  

Vb. indrukken die we van anderen krijgen als we op 

straat lopen 

Teleologische opvatting:  

- Enkel echte communicatie in situatie 1, eventueel ook situatie 3 

- Typisch voor processchool: communicatieve “acts” of handelingen   

- Sterk vertegenwoordigd bij onderzoekers massacommunicatie 

- “Alle gedrag is geen communicatie, maar eventueel wel informatief” 

 

 

 

“Gedragsopvatting”: 
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- Communicatie in situatie 1, 2, 3 én 4 

- studie van interpersoonlijke communicatie 

- “Men kan niet niet communiceren” (Watzlawick): alle gedrag van mensen is communicatief  

Probleem: intentionaliteit vaak moeilijk vast te stellen (bedoelde communicatie wordt soms als 

onbedoelde communicatie gemaskeerd) 

2.3.2 Geslaagdheid als criterium? 
Enkel communicatie wanneer die “geslaagd” is  communicatie moet voldoen aan bepaalde normen 

of verwachtingen om van “communicatie” te kunnen spreken 

Vb. Fauconnier (1981): GC= E + T + Ox +Ib + Ub 

Geslaagde communicatie vindt plaats bij expressie (E), wanneer dat de expressie transmitted (T) 

wordt naar een ontvanger (Ox met x als bedoelde ontvanger), waarbij ontvanger bericht op juiste 

manier interpreteert (Ib) en waarbij ontvanger bericht op juiste manier uitvoert (Ub) 

 kritiek: gaat ervan dat er altijd een uitvoering nodig is   

Toepassing:  

- Ik schrijf een sms: “Varken” (E= expressie) 

- Ik verstuur het bericht (T= transmissie) 

- Piet ontvangt het bericht (O= ontvangst) 

- Piet interpreteert het bericht zoals bedoeld (I= interpretatie) 

- Piet brengt varkenslapjes (ipv rundslapjes)  mee uit de Delhaize (U= uitwerking zoals bedoeld 

door zender) 

2.3.3 Eenrichtings- of tweerichtingsverkeer  
Processchool:  

- Éénrichtingsverkeer voldoende  

- Lineair 

- Feedback: nieuw communicatieproces 

Vb. Als A iets zegt tegen B, dan is dat communicatie. De reactie van B op wat A zegt is feedback en 

vormt een nieuw communicatieproces 

“Gedragsopvatting”: 

- Tweerichtingsverkeer 

- Circulair 

Vb. Als A iets zegt tegen B, en B daarop iets zegt tegen A, dan is dat één geval van communicatie  

 Visie is nauw verbonden met communicatieniveau dat ze bestuderen 

Vb. massaconsumptie gaat uit van éénrichtingsverkeer 

Vb. interpersoonlijke communicatie en nieuwe media gaan uit van tweerichtingsverkeer 

 

 

 

2.3.4 Observatieniveau 
- Communicatie: algemeen of enkel “menselijke” communicatie 
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- Niveaus: 

o Intrapersoonlijk: communicatie binnen één persoon 

o Interpersoonlijk 

o Communicatie in (kleine) groepen 

o Organisatiecommunicatie 

o Massacommunicatie 

- Alle niveaus of intrapersoonlijke uitsluiten? In meeste handboeken wordt intrapersoonlijke 

communicatie buiten beschouwing gelaten  

2.4 Elementen in het communicatieproces 
Een bron/zender wordt onderscheiden die een boodschap verstuurt waarbij een gedachte-inhoud 

wordt omgezet in tekens, die door middel van een medium worden omgezet in signalen, die op hun 

beurt via een kanaal worden verstuurd naar een ontvanger  

Waarom procesanalyse? 

- Technisch-didactisch nut 

- Procesmatige beschrijving: kernbegrippen en hun samenhang 

- Verklarend kader voor het (niet) slagen van communicatie 

2.4.1 Zender/bron 
- Onderscheid tussen bron en zender:  

o Bron: persoon die een boodschap verstuurt 

o Zender: technisch apparaat die oorspronkelijke geluidssignalen omzet, die via een 

kanaal verstuurd kunnen worden 

- Zender encodeert en zendt door 

- Macht van zender: in meeste beschrijvingen van communicatieproces heeft men het over 

“zender” 

- We spreken enkel over “bron” in technische communicatiemodellen  

2.4.2 Ontvanger/bestemmeling 
- Ontvanger (de telefoon) en bestemmeling (de persoon, het brein, het oor) 

- Ontvanger decodeert en interpreteert 

- Na zenderdominantie, meer aandacht voor ontvanger: eerste communicatiemodellen: 

actieve zender, passieve ontvanger  latere studies: ook actieve ontvanger  

- We spreken enkel over “bestemmeling” in technische communicatiemodellen  

 

 

 

2.4.3 Boodschap 
Boodschap = datgene wat wordt uitgedrukt door de zender en overgedragen naar de ontvanger  
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Tekens = verbale of non-verbale stimuli die betekenis dragen, iets “betekenen” 

Code = Systeem van betekenissen, gemeenschappelijk voor de leden van een cultuur of subcultuur. 

Een code bestaat uit tekens, regels en conventies die bepalen hoe en in welke context deze tekens 

worden gebruikt en hoe ze gecombineerd kunnen worden.  

- Wat wordt precies overgedragen? Betekenis, informatie en tekens  

- Tekens (Saussure) bestaan uit een signifiant of betekenaar (=concreet gerealiseerde teken 

(de uiterlijke vorm)) en een signifié of betekende (=mentale concept waarnaar de 

betekenaar/significant verwijst)  

Toepassing: Betekenaren zijn willekeurig. In het Nederlands heet een boom ‘boom’, maar in 

het Engels ‘tree’. We hadden het net zo goed ‘oeloewoeloe’ kunnen noemen, dat maakt niet 

uit. Het woord zegt eigenlijk niets over het concept. De naam die je het geeft, is dus de 

betekenaar en waarnaar verwezen wordt, is de betekende, dus het concept zelf. 

Er zijn 3 categorieën van tekens:  

o Symbolen: geen natuurlijke relatie tussen betekenaar en tekende, het is een 

afspraak/conventie   

vb. taal, het teken “stoel” verwijst naar een fysiek object om op te gaan zitten maar 

IS dat object niet  

o Iconen: fysieke gelijkenis tussen betekenaar en betekende 

vb. een foto van jouw gezicht is een icoon van jou  

o Indices: sensorische ervaring A verwijst naar B  

vb. donkere wolken zijn index van regen  

- Repertorium van tekens: (en)coderen en decoderen 

o (En)coderen = omzetten in een code die de transmissie mogelijk maakt  dus 

boodschappen worden omgezet in tekens om bewustzijnsinhoud op te roepen bij de 

ontvanger  

▪ 2x coderen: gedachte  teken  signaal  

o Decoderen = ontdoen van codes  

 

2.4.4 Signaal 
Dragers van tekens vb. luchttrillingen, lichtgolven 

Onderscheid tussen primaire en secundaire signalen:  

- Primaire signalen:  

o “Natuurlijk” 

o Face-to-face-communicatie 

o Overbrengen van boodschappen via rechtstreeks zintuiglijke prikkels vb. zien 

(optische of visuele signalen), horen (akoestische of auditieve signalen), voelen 

(tactiele signalen), ruiken (oleofactische signalen) en smaken (gustatieve signalen)   

- Secundaire signalen:  

o “Technisch” 

o Indirecte communicatie 

o Geproduceerd op mechanische wijze vb. d.m.v. instrument of werktuig  

o Geproduceerd op elektrische/elektronische wijze vb. stroomstoten 

2.4.5 Kanaal 
- Drager van signalen 
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- Overbrugt scheiding tussen zender en ontvanger 

- Weg/materie waarlangs signalen worden verstuurd vb. telefoonlijn, lucht, buizen,… 

2.4.6 Medium 
Medium = object dat boodschap draagt of kan dragen of een technisch middel om boodschap om te 

zetten in signalen die verzonden en ontvangen kunnen worden via een kanaal dat tijd en of ruimte 

overbrugt (Fauconnier 1981) vb. televisie, radio, krant, telefoon, computer, brief,… 

- Vage term met verschillende betekenissen  

- Wat is medium in face-to-face-situatie? Geen? (=ongemedieerde communicatie) Stem?  

- Criteria voor mediatypologieën (Fauconnier): 

o Productiewijze signalen: elektrische en elektronische media , mechanische media 

o Kanaalsoort: multiplicatiemedia, verzendingsmedia, consultatiemedia, 

conversatiemedia 

o Tekensoort: visuele, audio, audiovisuele, alfanumerieke, grafische, plastische 

o Richting: niet-interactieve en interactieve 

- Indeling Bordewijk en Van Kaam:  

o Allocutie: inhoud wordt aangeboden op welbepaald moment en moet op dat zelfde 

moment geconsumeerd worden vb. publieke toespraak politicus 

o Consultatie: inhoud wordt centraal aangeboden aan consument, maar de consument 

beslist zelf wanneer hij krant consumeert vb. kranten, internet 

o Conversatie: individu levert info aan en wordt door ander individu geconsumeerd   

o Registratie:  verschillende individuen leveren info aan centrale bron 

o vb. klantenkaartgegevens: supermarkten weten precies wat je koopt door je 

klantenkaart 

 Opmerking: door de komst van de “nieuwe media” komt het onderscheid tussen de 

communicatieparonen onder druk te staan 

 

 

 

 

2.4.7 Ruis 
Ruis = elke stimulus die de ontvangst van een boodschap belemmert 
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Soorten ruis:  

- Fysieke/mechanische of kanaalruis (“noise”): storing bij de fysieke transmissie van een 

signaal vb. luide muziek in café bemoeilijkt conversatie tussen twee vrienden 

Dit kan bestreden worden door:  

o Signaal versterken  

o Signaal beter richten op beoogde publiek  

o Twee of meer signalen gebruiken voor dezelfde boodschap  

- Psychologische ruis: interne gedachten maken de communicatie moeilijk vb. student die niet 

goed oplet tijdens de les omdat hij elders zit met zijn gedachten  

- Fysiologische ruis: fysieke toestand maakt de communicatie moeilijk vb. je bent honger, 

moe,… waardoor je moeilijk je aandacht kan houden op iets  

- Semantische ruis: gebrek aan kennis van gebruikte codes of verkeerde connotatie  

 betrokken hanteren verschillende codes waardoor de ontvanger niet op een correcte 

manier kan decoderen vb. autobezitter begrijpt garagist niet, omwille van vaktechnische 

termen 

2.4.8 Feedback 
Feedback = informatie die de ontvanger stuurt naar de zender zodat deze het communicatieproces 

kan evalueren  communicatie als éénrichtingsverkeer: feedback is een op zichzelf staand 

communicatieproces  

- Verbaal of non-verbaal 

- Onmiddellijke of uitgestelde 

- Mogelijkheid verschilt sterk per kanaal/medium  

vb. face-to-face-communicatie: vragen, gezichtsuitdrukkingen, gebaren 

vb. massacommunicatie: publieksonderzoek, verkoopcijfers, studiopublieken  

vb. gemedieerde interpersoonlijke of groepscommunicatie: “likes” op FB  

 

2.5 Communicatiemodellen  

2.5.1 Inleiding  
Communicatiemodellen volgens McQuail en Windahl (1996) = vereenvoudigde voorstellingen 

(grafisch of verbaal) die de voornaamste elementen van het communicatieproces en hun onderlinge 

relaties tonen 

Functies:  

- Ordening: elementen ordenen en met elkaar verbinden 

- Verklaring: informatie die anders te gecompliceerd zou zijn wordt op een vereenvoudigde 

manier weergegeven 

- Hypothesen genereren: voorspellende functie, want bepaalde uitkomsten zullen meer of 

minder waarschijnlijk zijn  

 

 

 

Soorten:  
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- Structurele modellen: ontleding van het geheel; wat zijn de verschillende individuele 

elementen binnen het geheel?  

vb. bij elk communicatieproces is er een zender, tekensysteem, signaal,… 

- Functionele modellen: relaties tussen individuele elementen  

vb. oorzaak-gevolg-relaties, wisselwerkingen,… 

vb. geeft een ontvanger terug feedback? 

Vormen:  

- Verbale modellen 

- Diagrammen 

- Mathematische modellen 

Beperkingen/gevaren van modellen:  

- Eng denkkader? 

- Onvolledig 

- Oververeenvoudigd 

- Onderliggende assumpties 

- Nooit geschikt voor alle doelen en analyseniveaus 

Basismodellen: uitwerking 

- Communicatieformule van Lasswell 

- Mathematisch model van Shannon & Weaver 

- DeFleurs uitwerking van het S&W-model 

- Circulair rmodel van Osgood & Schramm 

- Spiraal van Dance 

- Gerbners algemeen model 

- ABX-model van Newcomb 

- Conceptueel model van Westley & Maclean 

- Massacommunicatiemodel van Maletzke 

- Rituele modellen 

- Attentiemodellen 

Transmissiemodellen: proces van zender en ontvanger, waarbij zender bedoeling heeft om bepaald 

“effect” teweeg te brengen bij ontvanger (2.2.5 – 2.5.10)  

2.5.2 De communicatieformule van Lasswell (1948)  
De Lasswell-formule met verwijzing naar componenten en soorten communicatie-onderzoek:  

- Wie? (Communicator of zender / controlestudies) 

- Zegt wat? (Boodschap/ inhoudsanalyse vb. kranteninhoud) 

- Via welk kanaal? (Medium / media-analyse vb. waarom werkt het ene medium beter als het 

andere om een bepaalde boodschap over te brengen?) 

- Tegen wie? (Ontvanger / publieksanalyse vb. wat vindt het publiek van media?) 

- Met welk effect?  (Effect / effectenanalyse vb. zet het iemand aan tot een 

attitudeverandering?)  

Kritiek:  

- Gaat uit van persuasieve communicatie: communicator heeft altijd de bedoeling om de 

ontvanger te beïnvloeden 
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- Veronderstelt dat er altijd effecten zijn  

- Geen oog voor feedback: lineaire communicatie  

2.5.3 Het mathematische model van Shannon & Weaver 
Binnen context van Shannon’s werk voor Bell Telephone Laboratory (mechanische, technische 

achtergrond): theorieën en modellen vooral geldig binnen telecommunicatie context  

Centrale vragen: Welk communicatiekanaal best geschikt om grote hoeveelheden signalen door te 

sturen? Hoeveel signalen zullen vernietigd worden door ruis bij transmissie van zender naar 

ontvanger?  

 wet van Shannon-Hartley: maximale hoeveelheid date die foutloos doorheen kanaal kan worden 

getransporteerd neemt lineair toe met de bandbreedte van het kanaal en is afhankelijk van de 

signaal-ruisverhouding (mathematische berekening)  

 

Communicatie als een lineair eenrichtingsproces: 5 functies, 1 disfunctionele factor:  

- Informatiebron creëert een boodschap  

- Boodschap omzetten in signalen door zender 

- Signalen aanpassen aan kanaal 

- Ontvanger reconstrueert signaal tot boodschap 

- Boodschap bereikt bestemmeling  

 Signaal is kwetsbaar: mogelijke verstoring door ruis  

 Zorgt voor verschil in verzonden en ontvangen signaal  

Kritiek: geen oog voor feedback; lineaire communicatie  
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2.5.4 Verdere uitwerking van het S&W-model door DeFleur 

 

Uitwerking S&W-model: aandacht voor feedback: circulair model  

- “Betekenis” getransformeerd in een boodschap door bron 

- Boodschap omzetten in “informatie” door zender 

- “Informatie” door kanaal verzonden vb. massamedia  

- Ontvanger decodeert “informatie” als een “boodschap” 

- “Boodschap” omzetten in “betekenis” door bestemmeling 

 Communicatie indien de 2 “betekenissen” overeenkomen (“geslaagdheidscriterium”) 

 Feedback geeft mogelijkheid aan bron om communicatie naar bestemmeling aan te passen 

en efficiënter te maken: verhoogde kans op overeenstemming van 2 “betekenissen” 

2.5.5 Het circulaire model van Osgood en Schramm 

 
- Circulaire communicatie 

- Aandacht voor belangrijkste actoren in communicatieproces 

- Geen onderscheid tussen bron & zender en ontvanger & bestemmeling 

-  Verdwijnen van “noise” en “massamedium” 

- Wederkerige communicatie: zender en ontvanger verwisselen van rol 

- Toepasbaar op intermenselijke relatie: mensen veranderen constant van rol, dan eens 

zender, vervolgens weer ontvanger 
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- Kritiek: grafische voorstelling geeft idee dat communicatie altijd terugkomt bij hetzelfde 

beginpunt: je boekt geen vooruitgang in je communicatie  

2.5.6 De spiraal van Dance 
Verdere ontwikkeling van circulaire model van Osgood en Schramm 

 

- Dynamisch proces 

- Communicatie is een proces dat voortbouwt op vorige communicatie (kritiek Osgood en 

Schramm): communicatie die nu plaatsvindt beïnvloedt de structuur en inhoud van 

communicatie die later volgt  

- Toepasbaar op interpersoonlijke communicatie: enge, oppervlakkige communicatie  

breed, diepgaande communicatie  

2.5.7 Gerbners algemeen model van communicatie 
- Grondlegger cultivatietheorie (zie hoofdstuk effecten)  

 

- E (event of gebeurtenis) 

- M (persoon of machine) die de gebeurtenis als E1 waarneemt 

- M wil communiceren over E1 met iemand 

- M produceert boodschap SE (statement about event, S: vorm, E: inhoud) 

- Om de boodschap SE te sturen is M afhankelijk van kanalen 
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- Boodschap SE kan gepercipieerd worden door een andere actor M2  

- … 

 Gebeurtenis wordt waargenomen door een persoon die er een bepaalde perceptie rond 

heeft, deze communiceert rond de gebeurtenis met een andere persoon, de andere heeft als 

enige clue de perceptie van de 1ste persoon 

vb. “Geredeneerde Clinton en beleefde Trump houden elkaar in evenwicht”: de journalist 

percipeert dit als “ze zijn aan elkaar gewaagd” 

vb. “Clinton wint fel debat (maar zonder knock out voor Trump)”: de journalist denkt dat 

Clinton wint 

Toepassing: interpersoonlijke- en massacommunicatie  

 

 

 

 

2.5.8 Het ABX-model van Newcomb (!!!!) 
- ideeën over attitudeverandering, publieke opinievorming en propaganda 

- Uitbreiding werk Heider: graad van consistentie of inconsistentie die bestaat tussen 2 

personen in een relatie tot een 3de persoon of object 

o Evenwicht: twee personen mogen elkaar en mogen het object 

o Onevenwicht: twee personen vinden elkaar leuk, maar hebben een verschillende 

attitude t.o.v. object  pogingen om verstoorde balans te herstellen  

- Nadruk op handelingen die ontstaan in een poging om onevenwichten te herstellen 

 “gewenste effect van communicatie” (herstellen onevenwicht)  

- Communicatie treedt op:  

1. Sterke aantrekkingskracht tussen personen  

2. Object belangrijk voor minstens 1 van de betrokken personen  

3. Object heeft gemeenschappelijke relevantie voor betrokken personen  

 

ABX-model: uitleg  

- Persoon A, persoon B en object X 

- Lijnen tussen A en X, tussen B en X: attitudes van A en B t.o.v. X 

- Lijn tussen A en B: aantrekkingskracht  

- Communicatie ontstaat vooral wanneer A een andere attitude heeft over object X 

dan persoon B 

Vb. Bart en Katrien mogen elkaar, maar Bart is voorstander van roken en Katrien 

niet. Er is een onevenwicht. Dit evenwicht kan worden weggewerkt: Katrien zou Bart niet 

meer zo tof vinden, of haar attitude t.o.v. roken verandert 
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Vb.   

  

  

  

  

  

 

 

Onderliggend idee: cognitieve dissonantietheorie (Festinger):  

- Mensen hebben cognities (kennis, opinies, attitudes …over zichzelf en hun omgeving) 

vb. “ik weet dat roken leidt tot een verhoogde kans op kanker” 

- Tussen cognities kunnen drie soorten relaties bestaan:  

o Consonant: overeenstemming tussen cognities 

o Dissonant: geen overeenstemming tussen cognities 

o Irrelevant: niets met elkaar te maken 

- Mate van dissonantie hangt af van relatieve proportie consonante en dissonante cognities, 

en het belang dat aan elk van de cognities wordt gegeven 

- Mensen proberen dissonantie te verminderen/af te zwakken 

vb. “mijn vrienden roken ook, daardoor voel ik me opgenomen in de groep” 

 

2.5.9 Westley en Macleans aanpassing van Newcoms ABX-model 
- Uitgangspunt: grootste verschillen tussen massacommunicatie en interpersoonlijke 

communicatie 

1. Beperktere feedbackmogelijkheden bij massacommunicatie 

2. Grotere aantallen A’s en X’en waaraan individu B wordt blootgesteld 

Aanpassing 1:  

- Interpersoonlijke communicatie 

- Informatiebron A maakt selectie uit reeks gebeurtenissen om over te communiceren met B 

- B kan ook directe ervaring hebben met X (X1B), en kan ook feedback geven aan A 

 

Aanpassing 2:  
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- Massacommunicatie 

- Nieuw element C: communicator, gatekeeper voor verzending van boodschappen over 

omgeving tussen A en B  

- A is bron in samenleving vb. politicus, B is lid van samenleving en C heeft de taak om de 

noden van B te interpreteren en te voldoen door boodschappen naar B te versturen via 

kanaal of medium 

 

Uitleg:  

X = gebeurtenissen of objecten waarover communicatie plaatsvindt via massamedia 

A = “advocate” rol, positie van individuen of organisaties die iets te zeggen hebben over de 

objecten/X’en tot het publiek  

C = individu binnen media, zij kiezen uit A’s of kunnen rechtstreeks ervaringen hebben met 

gebeurtenissen  

B = publiek 

2.5.10 Het massacommunicatiemodel van Maletzke 
Reflecteert psychologische complexiteit van massacommunicatie  

 

Communicator (C): selectie en vormgeving van inhouden wordt beïnvloedt door 
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- Druk of beperking van boodschap vb. nieuws over begrafenis vs. sportnieuws 

- Druk of beperking die uitgaan van medium vb. voor televisie zijn er “beelden” nodig 

- Zelfbeeld  

- Persoonlijkheid  

- Professionele omgeving 

- Sociale omgeving 

- “publiek” karakter communicatie vb. geen foto’s minderjarige daders publiceren in krant 

Ontvanger (R): selectie en effecten van inhouden worden beïnvloedt door 

- Druk of beperking van het medium 

- Persoonlijkheid  

- Publiek 

- Sociale omgeving  

2.5.11 Een ritueel model van communicatie 
- James Carey 

- Betekeniscreatie-school 

- Tegenover transmissiemodellen(2.5.2 – 2.5.10)  

o Transmissiemodel: doorsturen, zenden, bezorgen van info (transport) 

↔ rituele model: representatie van gedeelde opvattingen en overtuigen, 

communicatie als ceremonie (brengt mensen samen) 

o Transmissiemodel: onderscheid tussen zenders en ontvangers 

↔ rituele model: geen onderscheid, iedereen is gelijkwaardig of “participant” 

 

 

- Voorstelling d.m.v. kerstboom, want staat centraal voor een aantal 

waarden  communicatie heeft ook ideeën over bepaalde 

maatschappelijke beelden  
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Toepassing: meme 

- Meme: idee, gedrag, stijl of gebruik dat zich binnen een cultuur verspreidt van persoon tot 

persoon 

- Transmissievisie: memes als strategische communicatie, “going viral” 

- Rituele visie: creëren en recreëren (“mutatie”) - gemeenschapsgevoel 

2.5.12 Het aandachtsmodel van McQuail  
Enkel bedoeling van massamedia om aandacht te trekken  

vb. Temptation Island  

 

Vb. 

  

2.6 Besluit 
Communicatie = Proces waarbij een zender een gedachte-inhoud probeert over te brengen naar een 

ontvanger. De zender moet zijn gedachte-inhoud encoderen. De tekens (boodschap) worden als 

signalen doorgestuurd naar de ontvanger via een kanaal, waarin ruis kan optreden. De ontvanger 

decodeert de boodschap en kan feedback geven. 
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3. Verbale communicatie 

3.1 Inleiding  
Tekens: samenstelling uit signifiants/betekenaars en signifiés/betekende 

Symbolen: speciale vorm van tekens; relatie tussen signifiants en signifiés berust louter op conventie 

vb. taal (systeem dat gebruik maakt van symbolen): Het woord “paard” (signifiant) werd gecreëerd 

om te verwijzen naar een dier met 4 poten, lange staart,… (signifié). Relatie tussen “paard” en dier 

waarnaar we kijken berust op conventie. 

3.2 Kenmerken van de “natuurlijke taal” 
Natuurlijke taal = talen die in een menselijke gemeenschap van oudsher worden gebruikt voor 

algemene communicatie en die een kind als zijn moedertaal leert  

vb. Frans, Engels, Duits,… 

- “natuurlijk”: maakt deel uit van eigenheid van mens 

- individu heeft weinig vat op taal  

- onderscheid tussen: geschreven taal en gesproken taal  

o secundair: geschreven taal  dient om gesproken taal te representeren  

Artificiële taal = talen die door de mens werden gemaakt en die ook door de mens veranderd kunnen 

worden 

vb. Esperanto, formeel wetenschappelijke talen (taal van wiskunde, logica,…)  

4 kenmerken van taal: (zie hieronder) 

1. bestaat uit symbolen 

2. is een kennisgeheel  

3. bestaat uit regels en is “productief”: lingistuistische productiviteit 

4. beïnvloedt ons beeld van de werkelijkheid  

3.2.1 Taal is symbolisch  
- Teken = significant/betekenaar en signifié/betekende/concept  verbindt inhoud met vorm 

vb. natuurlijke taal: signifiant = geheel van klanken 

vb. artificiële taal: signifiant = elektrische pulsen, gebaren, tekens,…  

o Natuurlijke tekenrelatie vb. foto van een hond vertoont gelijkenis met datgene waar 

hij voor staat (de hond) 

o Arbitraire, door de mens gecreëerde relatie vb. Het woord “paard” (signifiant) werd 

gecreëerd om te verwijzen naar een dier met 4 poten, lange staart,… (signifié). 

Relatie tussen “paard” en dier waarnaar we kijken berust op conventie. 

- Woorden als dragers van betekenis 

- Culturen als dragers van betekenis 

3.2.2 Taal is een soort kennis 
- Taal leer je aan 

- Enkel indirect bestuderen: baseren op gesproken taal  

- Engels: onderscheid tussen language en speech 

o “Speech” (gesproken taal): fysiek aspect van taal 

o “Language”: interne, geestelijke kant van “speech” 
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3.2.3 Taal is op reels gebaseerd en productief 
Linguistische productiviteit: wanneer we een taal leren, leren we algemene regels die ons toelaten 

om betekenis te creëren 

vb. “De professor zat met haar voeten in het zand en een cocktail in de hand”: deze zin heb je 

waarschijnlijk nog nooit gezien, en toch kan je deze “ongewone” zin verstaan  

3.2.4 Taal beïnvloedt de manier waarop we de wereld zien  
- We denken in taal vb. jonge kinderen praten of fluisteren wanneer ze denken, wanneer ze 

opgroeien leren ze om die gedachten niet luidop te zeggen (“innerspeech” 

- Het experiment van Carmichael: herinneringen worden in woorden opgeslagen:  

o 12 sets van ambigue figueren  

o Deelnemers moesten figuren reproduceren 

o Figuur snel tonen met woordje uitleg  

o Twee groepen kregen twee verschillende woorden vb. ene groep “bril”, andere 

groep “gewichten” 

o Herinneringen van respondenten werden beïnvloed door woord dat aan figuur werd 

toegevoegd 

 

- De Sapir-Whorf hypothese: aard van ons denken wordt beïnvloed door taal 

o 2 stellingen:  

▪ Linguïstisch determinisme: taal beïnvloed ons denken 

▪ Linguïstisch relativisme: mensen die een andere taal spreken zien de wereld 

op een andere manier 

Vb. Eco: Engelse woord “mouse” is verwant met Latijnse woord “mus”, maar 

verwijzen toch niet naar hetzelfde  

o Woorden die het meest voorkomen in een taal/cultuur benadrukken wat belangrijk 

is voor de sprekers van die taal vb. het Nederlands heeft maar één woord voor 

sneeuw, terwijl het Eskimo veel meer woorden kent  
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o Grammaticale verschillen benadrukken sociale wereld 

Vb. Nederlands en Frans: je (tu) en u (vous) ↔ Engels: you  

3.2.5 Taalvormen 

Dialecten 

Subgroep gebruikt verschillende woordenschat, grammatica of uitspraak da andere sprekers van een 

taal 

Pidgins of creooltalen 

Eenvoudige taal die is gecreëerd zodat mensen die nieuw zijn in een regio, vb. kolonisten, kunnen 

communiceren met mensen die er al langer leven  eenvoudige woordenschat en grammatica 

Lingua Franca 

Een 3de taal die gebruikt wordt om te communiceren tussen verschillende taalgemeenschappen 

vb. Engels in internationale wereld en wetenschap 

Jargon of vaktaal 

Het gebruik van speciale of technische woorden door leden van bepaalde beroepsgroepen 

Argot (“slang”)/Bargoens 

Argot: gebruik van woorden in een andere dan de klassieke betekenis, meestal door niet-dominante 

groepen in de maatschappij die bepaalde dingen willen verborgen houden voor buitenstaanders  

vb. criminelen, gevangenen, prostitutués,… 

vb. “Chinezen”: consumeren van drugs via inhalatie 

Bargoens of dieventaal: geheimtaal die door landlopers, kermisklanten, onderwereldfiguren,… werd 

gebruikt in de 1ste helft van de 20ste eeuw  

vb. Nederlandse dieventaal: zakkenrollen = beroven, buitenlander = onbekend type sleutel 

(inbrekersterm), dekken = op de uitkijk staan, gappen = stelen, kat = buit,  op karwei gaan = een 

misdaad gaan ondernemen, werken= stelen 
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3.3 De subsystemen van taal 
Linguistiek: studie van de natuurlijke taal  

- Systeemlinguistiek: taal als systeem met regels 

o Fonologie: klanken 

o Semantiek: woorden 

o Syntactiek: zinnen  

- Psycholinguistiek: taalvermogen – kennis van grammaticale regels -  acquisition en 

production: studie van de invloed van de menselijke geest op natuurlijke taal en taalgedrag 

- Etnolinguistiek: relatie tussen taalsysteem en samenleving/cultuur 

Pragmatiek: taal in gebruikscontext 

vb. “Heeft u een horloge?” kan verschillende betekenissen hebben: vraag naar tijd, vraag in 

enquête,… 

3.3.1 Klanken 
Fonologie: studie van het klankensysteem  in iedere taal zijn bepaalde klanken belangrijk en 

andere niet vb. Engels: één soort “b” ↔ Hindi: twee soorten “b” 

Fenomenen: kleinste significant klankpatroon vb. Nederlands: “b” en “p” zijn fenomenen, we 

verwarren “baard” niet met “paard” 

3.3.2 Woorden 
Klanken worden gecombineerd tot woorden met een bepaalde betekenis 

Semantiek: studie van het betekenissysteem 

Morfemen: kleinste betekeniseenheid: 

- Vrije morfemen: zelfstandig woord 

- Gebonden morfemen: voor of achter vrij morfeem vb. “s” (meervoud), “je”,… 

Opmerking: jonge kinderen maken vaak fouten omdat hun morfologische regels niet helemaal juist 

zijn, de kinderen kennen de basisregels wel maar de uitzonderingen nog niet  

vb. “loopte”, “koopte” 

3.3.3 Zinnen 
Syntaxis: studie van de structuur van zinnen, belangrijk om: 

- Woorden in juiste volgorde te plaatsen 

- Betekenis toe te kennen op basis van woordvolgorde 

vb. “de jongen die Jan geslagen heeft” 

vb. “de man slaat de hond met de tak” 

- Kleinste eenheid is zin  

3.4 De sociale context van taal 
Pragmatiek: studie van de sociale context van taal 

Verschillende tradities:  

1. Functionele structuralise (Jakobson): 6 factoren moeten aanwezig zijn in elk 

communicatieproces, elk met hun functie: 

- Zender  emotieve functie: houding van zender t.o.v. datgene waarover hij spreekt 

vb.  “Het spijt me dat ik te laat ben”, “gelukkig was hij niet thuis” 
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- Ontvanger  conatieve functie: klemtoon op ontvanger, zoals bij een imperatief 

vb. “Kom!”, “Gordel aandoen!” 

- (fysisch en psychisch) contact  fatische functie: verbale processen die het 

communicatieproces tot stand brengen, verder zetten, afsluiten, aandacht van ontvanger 

trekken en verifiëren of er nog contact is  

vb. “Mooi weer vandaag, he?”, “Zeg, luister je nog?” (alle vormen van smalltalk): contact 

tussen zender en ontvanger 

- Boodschap  poëtische functie: klemtoon op boodschap zoals in poëzie, 

spreekwoorden en zegswijzen (vaak gebruikt in reclame)  

vb. “heerlijk, helder, Heineken”, “met man en muis vergaan” 

- Context (=datgene waaraan boodschap refereert)  referentiële, cognitieve of 

denotatieve functie: nadruk op referent  

vb. “Ik heb hem gisteren op straat zien lopen”: nadruk op context, hij was wel 

buitenshuis 

- Code  metalinguïstische functie: klemtoon op code, met taal over taal spreken 

vb. “wat bedoel je met de “schacht” die bij ons op “kot” zit is “gebuisd”?  

 Binnen communicatie zullen al deze functies voorkomen, er is een voortdurende 

afwisseling: op de ene moment primeert de ene functie, op de andere moment primeert 

de andere functie  
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2. De (Anglo-Amerikaanse) taalhandelingstheorie (Speech Acts Theory): “handelen d.m.v. 

taal”; taal gebruiken is een vorm van communicatie vb. ondervraging, peilen naar kennis, 

geruststellen 

- Zender heeft een DOEL 

- Zelfde zin kan andere bedoeling hebben:  

vb. Heeft u een horloge?, Wat doe je dit weekend?  

- Het is de CONTEXT die informatie geeft over de bedoeling van de speech act 

- De “coordinated management of meaning” theorie (CMM) onderscheidt 4 soorten 

contexten:  

o Episode (situatie) vb. mondeling examen 

o Relationship (rollen, relatie) vb. docent-student 

o Life script (professionele of persoonlijke identiteit) vb. strenge prof 

o Cultural pattern (culturele normen) vb. bestaande cultuur van examineren binnen 

Vlaamse universitaire context  

 De taal die mensen gebruiken moet aan deze contexten zijn aangepast 

3.5 Pragmatische stijlen en structuren 
Afhankelijk van de situatie gebruiken we verschillende “discours” stijlen:  

- = Taaleenheid die groter is dan een zin 

- Bestaat uit meerdere met elkaar verbonden zinnen die een structuur vormen om een 

bepaalde communicatieve functie te vervullen 

- Eigen regels en structuur 

- 2 vormen van discours:  

o Conversatie: private 

o Klasinteractie: publiek  

3.5.1 De conversatie 
- Creëren en onderhouden van relaties 

- Ontwikkelen persoonlijke identiteiten 

- Dagelijkse taken vervullen 

- Essentieel om sociaal te overleven 
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3.5.2 Interactie binnen de klas 

 

3.6 Interactief discours: coherentie en structuur 
Communicatie coördineren is belangrijk voor interactieve discoursvormen, waarbij communicatoren 

aandachtig moeten zijn voor samenhang en structuur  

3.6.1 De coördinatie van conversatiebijdragen 
Indien mensen effectief willen communiceren, moeten ze samenwerken met elkaar door te spreken 

op een sociaal aanvaarde manier: belangrijk om 4 regels/maximes te volgen:  

1. Kwaliteitsmaxime: zeg alleen wat je denkt dat waar is, waar je bewijs voor hebt 

vb. « Mijn dochters zijn altijd voorbeeldig » (schending kwaliteitsmaxime) 

2. Kwantiteitsmaxime: bijdrage voldoende informatief, maar ook niet te veel informatie 

vb. « Een broodje met kaas » (Antwoord op de vraag van de diëtiste : wat heb je vandaag 

gegeten? (wanneer je daarnaast ook twee appels, een pizza en een twix gegeten hebt) 

(schending kwantiteitsmaxime) 

3. Relevantiemaxime: bijdrage moet relevant zijn voor gesprek 

vb. A:” Heb jij al veel gestudeerd “?, B: “Mooi weer vandaag”  (schending relevantiemaxime) 

4. Manner maxime: duidelijk, ondubbelzinnig, ordelijk 

vb1. A: « Wat heb jij vandaag al gedaan? », B : « Koffie gedronken, geblokt, opgestaan, naar 

de les gegaan… » (schending Manner maxime)  

vb2. Vader: « Wie heeft deze vaas gebroken », Zoon: « Eén van je vier kinderen » (schending 

Manner maxime) 

 Indien regels niet volgen, conversatie onmogelijk  

Maar, deze maximes worden soms bewust geschonden 

vb. niet de waarheid spreken (sarcasme); naast de kwestie antwoorden of ambigu zijn 

Beurtwisseling: subtiele verbale en non-verbale signalen tijdens conversatie 

3.6.2 Small talk  
Jakobson: “fatische” functie onderverdelen in 2 processen:  

1. Processen die communicatiestroom organiseren en structureren: 

- Om interactie te beginnen en te beëindigen 

- Conversational mangement, conversational control, interaction management 

- Vb. “En wat denk jij hiervan, Jan?” 

 

2. Processen die ritueel en routineachtig karakter hebben : (smalltalk) 

- Nadruk op relatie 



25 
 

- Beleefdheidsformules 

- Hele conversatie heeft als enige doel het verlengen van communicatie, contact en vermijden 

van stiltes 

- Grooming talk, social cosmetics, cliché conversations of small talk  

Smalltalk heeft 2 functies:  

- “transitional function”: begin van de interactie: praten over ongevaarlijke, niet-

controversiële zaken  

- “explorative function”: je wil zo snel mogelijk weten wat je aan de andere hebt, wat je van 

elkaar kan verwachten,…  extra gesprekstof (zie spiraal van Dance)   

Het beëindigen van conversaties:  

- Interactie afsluiten vb. Ik moet dadelijk naar het werk 

- Bevestiging van voorbije conversatie (OK!) vb. Ik ben blij dat we elkaar nog eens gezien 

hebben 

- Basis voor toekomstige interactie vb. Ik zal je bellen 

Onderwerpen smalltalk:  

- Neutrale topics: feiten uit onmiddellijke omgeving, die zender en ontvanger raken 

vb. praten over weer, praten over trein tot medereiziger 

- Ego-georiënteerde topics: betrekking op spreker, bestaat meestal uit declaratief gezegde 

vb. “Zwaar werk” gezegd door iemand die een karwei opknapt, tegen voorbijganger 

o Kan gebruikt worden door personen met minder macht, vb. student 

- Alter-georiënteerde topics: betrekking op toehoorder, meestal geformuleerd als een vraag 

vb. Kom je hier vaak? 

o Kan gebruikt worden door personen met meer macht, vb. prof  

Keuze van onderwerpen connoteert: status/machtsdimensie en solidariteitsdimensie 

3.7 Taal en sociale identiteit 
Behoren tot een bepaalde sociale klasse, leeftijd, regio, gender,… heeft invloed op taalgebruik 

“Genderlects”: taalverschillen naargelang geslacht? 

- Verschillen in spreekstijlen naargelang geslacht  

o Trouble talk:  

 Mannen:  

▪ Probleem aangehaald door andere persoon minimaliseren of direct advies 

geven 

▪ Vertellen over situaties waarin ze succes hadden, mislukkingen negeren 

 Vrouwen:  

▪ Beantwoorden trouble talk met verhalen over hun eigen problemen 

▪ Vertellen over situaties waarin ze regels overtraden en een slecht figuur 

sloegen 

o Rapport talk vs report talk: 

 Mannen: report talk 

▪ Specialiseren in taakgerelateerde gesprekken 

▪ Focus op inhoud 

▪ Publieke context 
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 Vrouwen: rapport talk 

▪ Specialiseren in relatie-georiënteerde gesprekken 

▪ Focus op relatie 

▪ Interpersoonlijke topics 

▪ Intieme context 

 Nadelen: vb. mannen voelen zich minder op hun gemak wanneer vrouwen hun relatie met 

hun willen analyseren en over hun gevoelens willen praten, vb. vrouwen vinden het moeilijk 

om hun mening publiek te verkondigen in het bijzijn van mannen, vb…. 

 

- Onderzoek naar sekseverschillen: kwantiteit, onderwerpen, grammatica, controle van 

interactie, controle van onderwerpkeuze, gebruik van humor, openheid, woordgebruik 

vb.  

o Wie praat het meest? 

o Waarover praten mannen/vrouwen?  

o Welke woorden gebruiken mannen/vrouwen niet?  

o Wie controleert de interactie?  

o Wie vertelt de meeste grappen?  

o Wie onthult er het meest over zichzelf? 

 

- Bepaalde woordenschat die typischer is voor mannen dan voor vrouwen (en omgekeerd): 

zowel in offline als in online context  

o Figuur: topics waarover mannen en vrouwen het meeste praten 

o Door woordenschat te scannen kan je offline zien of iemand een man of vrouw is, 

hoe oud iemand is,… 

o Manier om pedofielen op te sporen  
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Opmerking:  

- Verschillen tussen spreekstijlen van mannen en vrouwen zijn cultureel bepaald 

- De verschillen tussen spreekstijlen niet zien absoluut  

3.8 Taal en culturele verschillen  
Grote culturele verschillen tussen taal wat betreft:  

- Contextafhankelijkheid  

o Hoge context: sprekers zeggen niet alles letterlijk, je moet tussen de regels lezen om 

de exacte betekenis uit de context af te leiden  belangrijk: stemtoon, oogcontact, 

non-verbale cues,... (Aziatische landen) 

Vb. “ja” zeggen in een vergadering  afleiden uit context dat je eigenlijk “nee” 

bedoeld 

o Lage context: sprekers zeggen alles letterlijk, de boodschap is belangrijker dan de 

context  (UK, VS, Vlaanderen)  

- Verbale directheid:  

o Hoge context: verbale indirectheid, subtiel, rond de pot draaien  

o Lage context: verbale directheid, snel to-the-point, zeggen wat ze denken 

- Expressiviteit vb. aanrakingen  

- Formaliteit:  

o Formeel: sterke machtshiërarchie 

o Informeel: gelijkheid tussen individuen, minder hiërarchie en bureaucratie 

3.9 Besluit  

4. Non-verbale communicatie 
“The most important thing in communication is hearing what isn’t said”  

4.1 Inleiding 
- Onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie niet altijd duidelijk 

Vb. doventaal = non-verbale taal, waarbij natuurlijke taal gewoon vervangen wordt 

- Verbale en non-verbale communicatie kunnen elkaar aanvullen, versterken en vervangen 

4.2 Kenmerken van non-verbale communicatie 
- Vaak onbedoeld, maar niet noodzakelijk 

- Bestaat uit verschillende codes (deeldomeinen) 

- Is onmiddellijk, continu en natuurlijk 

- Is zowel universeel als cultureel 

4.2.1 Non-verbale communicatie kan onbedoeld zijn  
Non-verbale communicatie minder gecontroleerd  wanneer verbale en non-verbale communicatie 

elkaar tegenspreken, gaat men altijd uit van non-verbale communicatie  

vb. iemand zegt niet boos te zijn, maar verheft ondertussen zijn stem  ontvanger trekt conclusie 

dat men wel kwaad is  

↔ communicatie kan ook bedoeld of bewust zijn 

vb. student die een deftig pak aantrekt voor het examen om de prof te tonen dat hij “ernstig” is  
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4.2.2 Non-verbale communicatie bestaat uit verschillende codes (deeldomeinen)  
Succesvolle coördinatoren: bewust zijn van hoe verschillende codes werken en hoe ze te coördineren  

 wanneer non-verbale codes samenwerken en dezelfde boodschap uitzenden, dan versterken ze 

elkaar 

Deeldomeinen van non-verbale communicatie 

Lichaamshouding, -beweging en gestures 
(kinesics) 

Emblemen, illustratoren, regulatoren, 
affectvertoners, adaptoren 

Gelaatsuitdrukkingen en ooggedrag (kinesics) Culturele, professionele en persoonlijke 
“display rules” 

Vocale kenmerken (paralanguage) Vocale kwaliteiten, vocalizations, vocal 
segregates 

Ruimtegedrag (proxemics) Territorialiteit, ruimtegebruik, persoonlijke 
ruimte, aanrakingsgedrag (haptics) 

Tijdsgebruik (chronomics) Psychologische, biologische en culturele 
tijdsoriëntatie 

Uiterlijk en objecttaal Lichaamsvorm, kleding, objecttaal  

 

4.2.3 Non-verbale communicatie is onmiddellijk, continu en natuurlijk 
- Onmiddellijk: non-verbale tekens verbonden aan ons lichaam 

- Continu: geen precies begin of einde  

- Natuurlijk, minder arbitrair: vb. iemand doet teken dat we dichterbij moeten komen, dan 

duiden onze gebaren het pad aan dat we willen dat die persoon bewandelt 

o Toch niet altijd natuurlijk vb. opgestoken middelvinger is bij conventie vastgelegd, 

kan verschillen van cultuur tot cultuur 

4.2.4 Non-verbale communicatie is zowel universeel als cultureel, aangeboren als geleerd 
Universeel of aangeboren, cultureel of aangeleerd 

Universeel:  

- Ekman en Friesen (1975): emoties zoals boosheid, blijheid, 

angst, verrassing, afkeer en verdriet genereren dezelfde 

gelaatsuitdrukkingen in verschillende culturen  

o Geldt ook voor meeste gebaren  

- Wiertzema en Jansen (2005): doof en blind geboren kinderen hebben dezelfde elementaire 

gezichtsuitdrukkingen voor emoties als mensen die deze handicaps niet hebben  

Cultureel:  

- Cultuur en opvoeding leren ons dat bepaalde uitdrukkingen niet passend zijn 

- Ekman (1972): onderzoek bij Amerikaanse en Japanse studenten, tonen van bloederige 

operaties 

o Studenten dachten dat ze niet geobserveerd werden: afkeer 

o Studenten dachten dat ze wel geobserveerd werden (Japanners): afkeer verbergen 

door glimlachen 

- Verschillen tussen man en vrouw  
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4.3 Voor welke soort informatie is non-verbale communicatie belangrijk? 
1. Eerste indrukken en beoordeling  

2. Relationele informatie: liking, status, responsiveness 

3. Emoties uitdrukken 

4.3.1 Eerste indrukken 
Non-verbale kenmerken (uiterlijk, manier van spreken, ruimtegebruik,…): afleiden van informatie 

over geslacht, leeftijd, sociale klasse, persoonlijkheid,…  eerste indruk over andere mensen 

Vb. tinder  

4.3.2 Relationele informatie 
- Liking of mogen: vb. gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, nabijheid,… 

- Status: vb. houding, gebaren, aanrakingsgedrag, nabijheid, tentoongestelde objecten,… 

- Responsiveness of responsiviteit: mate van psychologische betrokkenheid vb. aantal 

gespreksbijdragen, hoeveelheid gebaren, veranderingen in gelaatsuitdrukkingen,… 

4.3.3 Emoties uitdrukken 
Vb.  

 

 

4.4 Non-verbale versus verbale communicatie 
- Non-verbale communicatie is minder controleerbaar dan verbale communicatie:  

o Tegenspraak: ontvangers nemen non-verbale communicatie als uitgangspunt  

▪ “leakage”: non-verbale gedrag laat ware emoties, bedoelingen,… uitlekken 

o Liegers opsporen:  

▪ Gesloten houding 

▪ Stem is meestal hoger 

▪ Raken vaker hun gezicht aan of spelen met voorwerpen 

▪ Gebruiken taal anders: meer vage en minder feitelijke stellingen  

o Maar non-verbale communicatie kan ook gecontroleerd zijn 

- Fylogenese = ontwikkeling van soort: historisch gezien op eerste plaats 

o Pas vanaf zekere schedelomvang en hersenruimte zien we taal ontstaan bij mensen 

- Ontogenese = ontwikkeling van individu 

o Baby leert eerst non-verbaal te communiceren 

- Non-verbale communicatie kan verbale boodschap vervangen, herhalen, tegenspreken, 

aanvullen, accentueren en reguleren (zie vb. p66) 

4.5 Kinesics 
= Studie van lichaamshouding, -beweging en gestures (partiële lichaamsbewegingen vb. armen, 

benen), gelaatsuitdrukkingen en oogbewegingen  

Ekman en Friesen: 

- Emblemen of autonome gebaren: gedragingen waarvan directe verbale vertaling gekend is 

door alle leden van sociale groep (maar cultureel bepaald)  

vb. “Hoe laat is het?” door op een horloge te tikken 

 

https://youtu.be/fRQSRed58XM?t=57s
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- Illustratoren: gebaren die omvang, structuur, vorm of beweging aanduiden  beelden taal 

uit 

vb. ten eerste, ten tweede,… met je vingers uitbeelden  

vb. ik heb zo’n (uitbeelden) grote vis gevangen  

- Regulatoren: verkeerssignaal tijdens interactie 

vb. hoofdbewegingen, oogbewegingen, handbewegingen,… om anderen duidelijk te maken 

dat we willen praten of om anderen toestemming te geven om te praten 

- Affectvertoners: lichaamsbewegingen die emotionele toestand uitdrukken 

vb. leakage: persoon die liegt is meestal opgewonden (lichaamsbewegingen), de leugenaar 

kan ontdekt worden door “strategic cues” (gedragingen die leugenaars gebruiken om zz te 

dissociëren van hun boodschappen en om verantwoordelijk voor wat ze zeggen te 

reduceren) 

- Adaptoren: repetitief, nerveus gedrag  

vb. met een voet schoppen, aan de haren prullen,… 

Per lichaamsonderdeel non-verbale codes ontrafelen: lichaamshouding, handen en armen, 

gelaatsuitdrukkingen, ooggedrag 

4.5.1 Lichaamshouding  
Open versus gesloten lichaamshouding:  

- Open lichaamshouding 

o Ledematen open 

o A-symmetrie in positionering armen en benen 

o Hogere status, veel zelfvertrouwen 

o Positiever beoordeeld door anderen 

- Gesloten lichaamshouding 

o Over elkaar geslagen armen en benen  

o Symmetrie in positionering armen en benen 

o Mensen die zich niet op hun gemak voelen 

Synchronisatie van bewegingen, pacing, interactional synchrony of spiegelen: 

- Hoger geschikten vertonen een bepaald gedrag, ondergeschikten imiteren dit gedrag 

- Bewust en onbewust 

o Onbewust: teken dat mensen elkaar mogen  

4.5.2 Armen en benen 
- Handen en armen als emblemen, illustratoren,… 

- Cultureel bepaald versus universeel bepaald 

o vb. universeel: vuist  agressieve, beledigende of dominante betekenis 

4.5.3 Gelaatsuitdrukkingen 
- cultureel bepaald versus universeel bepaald 

o universeel: 6 basisemoties die door mensen van verschillende culturen op een 

gelijkaardige manier worden uitgedrukt 

o cultureel: bepaalde emoties meer of minder vertonen 

- cultural, professional, personal display rules 

o cultural display rules: wat cultuur van ons verwacht op het vlak van het tonen van 

emoties vb. Amerikaanse cultuur: mannen mogen hun angst niet publiekelijk tonen 
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o professional display rules: regels uit professionele context vb. stewardessen altijd 

glimlachen 

o personal display rules: manieren waarop we onze emoties hebben leren uitdrukken 

door ervaringen  

- Onderzoek: profielfoto’s van MSN: interesse in de mate waarin mensen foto’s kozen waarop 

ze zelf glimlachen:  

o Verschillen tussen man en vrouw: vrouwen glimlachen meer 

o Verschillen tussen culturen: voormalige Oostbloklanen glimlachen minder 

 Verklaring: cultural display rules, non-verbale dialects (subtiele verschillen in hoe dezelfde 

emotie wordt getoond) en culturele scripts (hoe mensen zichzelf dienen voor te stellen)  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Ooggedrag 
- Manier om bepaalde sociale positie te verwerven of behouden: dominante personen 

proberen centrale plaats in te nemen 

- Indicator van positieve en negatieve emoties: kijken naar iets mooi, blik afwenden bij iets 

verschrikkelijk 

- Signaleren of we een relatie met andere willen aangaan 

- Associëren met specifieke karaktertrekken: personen die oogcontact maken beoordeeld als 

vriendelijker dan diegene die oogcontact vermijden 

4.6 Proxemics: territorialiteit en ruimtegebruik 

4.6.1 Soorten territoria en inbreuken op territoria  
Trenholm: verschillende soorten territoria 

- Publieke territoria: territoria die we delen met anderen vb. park, pleinen, shoppingcentra,… 

o Vaak in de gaten gehouden door politie, stadswachter,… 

o Bepaalde regels volgen  

- Thuisterritoria: eigendom van en gecontroleerd door individuen  

o Grotere vrijheid om te bepalen wat men doet 

o Grote nood voor persoonlijk plekje 

- Interactieterritoria: door lichaamshouding, oogcontact,… sluiten diegene die met interactie 

bezig zijn zich af van anderen  

- Lichaamsterritoria: meest private vorm van territoria  

Territoria kan op 3 manier geschonden worden:  

- Contaminatie: territorium vervuilen of onaanvaardbaar maken 

o Eerst schoonmaken vooraleer het weer gebruikt wordt  

o vb. vandalisme, vieze moppen 
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- Overtreding: oneigenlijk gebruik van territorium 

o vb. dakloze in station 

- Invasie: mensen die geen recht hebben op territorium, nemen territorium in  

o meest serieuze vorm van schending 

o vb. verkrachting, motorbende neemt park in  

4.6.2 Ruimtegebruik: zit- en kantoorindeling 
De manier waarop we thuis- en publieke territoria indelen, beïnvloedt onze levens: ruimtelijke 

indeling heeft effect op hoeveelheid en aard van interacties in deze ruimte 

vb. kantoor docent: hoe docenten hun relatie met studenten zien, effect op interactie die er 

plaatsvindt 

Kantoorindeling: Trenholm  

 

4.6.3 Persoonlijke ruimte  
= draagbaar territorium, luchtbel rondom ons 

vb. indien anderen te dichtbij komen, verplaatsen we ons zodat we ons weer op ons gemak voelen 

vb. indien anderen te ver van ons afstaan, zoeken we toenadering 

- Factoren:  

o Liking: mensen die elkaar graag hebben staan dichter bij elkaar 

o Status: mensen met meer status krijgen meer ruimte 

o Gender: mannen hebben grotere persoonlijke ruimte dan vrouwen 

o Aard interactie: grotere afstand van prof, dan van een vriend in een persoonlijke 

conversatie 

o Fysieke mogelijkheden  

- Hall: 4 interactiezones (Amerikaanse cultuur):  

o Intieme afstand: 0 – 45cm (armlengte), zeer persoonlijke 

conversaties 

o Persoonlijke afstand: 45 – 120cm, gewone vriendelijke 

interacties 

o Sociale afstand: 1,20 – 3,5m, onpersoonlijke zakelijke 

interacties 

o Publieke afstand: > 3,5m, publieke communicatie, indien 

we geen interactie willen aangaan 
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- “crowding”: behoefte aan persoonlijke ruimte wordt geschonden  

vb. lift-situatie  

o Gevolg: oogcontact en verbale interactie vermijden, met 

lichaamsdelen of objecten een barrière plaatsen tussen zz en 

anderen 

4.7 Haptics 
= studie van aanrakingsgedrag 

- Sterk cultureel bepaald  

Vb. onze cultuur: restrictief en bestraffend betreffende aanrakingsgedrag 

o Strikte normen binnen familie of gezin voor aanraking:  

▪ Moeders raken hun zonen aan 

▪ Vaders raken hun zonen niet aan 

▪ Vaders raken post-adolescente dochters niet aan 

▪ … 

- Geeft een definitie van relatie: hoe we denken over anderen, hoe we onze relatie zien, wie 

het meeste macht heeft (hoogste status: initiatief om andere aan te raken),… 

- Emotionele behoefte 

- De “power of touch”: aanrakingen  positief beeld  

vb. serveerster: subtiel klant aanraken, zorgt ervoor dat klant een positievere evaluatie geeft 

van een restaurant  

 

4.8 Chronemics 
3 soorten tijdsoriëntatie:  

- Psychologische tijdsoriëntatie: mensen verschillen qua tijdsfocus; verleden, heden of 

toekomst 

- Biologische tijdsoriëntatie: vb. ‘biologische klok’, problemen bij uur veranderingen,… 

- Culturele tijdsoriëntatie:  
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Tijd “communiceert” iets binnen interacties: 

- Beurtwisseling: spreker die pauzeert nodigt andere uit om te reageren 

- Intimiteit: bij intieme relaties langer in ogen kijken 

- Gevoelens: bij negatieve gevoelens minder lange blikken 

- Oproepen emoties: vriend te laat, vind je niet erg want je weet dat dit ‘typisch’ is voor hem 

- Macht:  

o Onderzoek Insel en Lindgren: “iemand laten wachten” is een teken van dominantie; 

dit betekent dat de eigen tijd belangrijker is dan de tijd van de persoon die men laat 

wachten  

4.9 Fysieke kenmerken  
Lichaamsbouw:  

- Ondescheid endomorf, mesomorf, ectomorf 

o Endomorf: klein, rond, dik 

o Mesomorf: gemiddelde grootte, gespierd, atletisch 

o Ectomorf: groot, mager, schril  

- Somatypische score en geassocieerde persoonlijkheidskenmerken: verschillen in 

lichaamsbouw zijn niet absoluut, er zijn dus heel wat tussenvormen 

o Oplossing: schaal toekennen aan hoe endomorf, mesomorf of ectomorf iemand is

 
- Lichaamsvormen worden geassocieerd met bepaalde persoonlijkheidskenmerken:  

o Endomorf: genereus, gevoelig  

o Mesomorf: ambitieus, energiek, competitief, enthousiast 

o Ectomorf: nauwgezet, vreemd, gevoelig, serieus  

 

Grootte: bepaald iemands succes vb. grote mannen vallen beter in de smaak bij vrouwen, krijgen 

sneller een job, hebben sneller kans op promotie,… 

Kleding:  

- Drie functies: 

o comfort en bescherming 

o bescheidenheid: bedekken van lichaamsdelen die als taboe worden beschouwd  

o cultural display: vertellen aan anderen wie we zijn, wat onze plaats is binnen 

verschillende hiërarchieën  basis voor eerste indrukken 

- Kledingcodes: kleding aanpassen aan situatie, want mensen reageren beter op mensen die 

dezelfde kledingstijl hebben als zijzelf  

vb. politiek: klassiek, donker pak met daaronder wit hemd dragen om betrouwbaarder en 

deskundiger te lijken  
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4.10 De “taal” van objecten 
- Voorwerpen als uitdrukking van iemands identiteit vb. kledij van Boss, sportwagen, iPhone,…  

- Architectuur en interieur 

4.11 Paralinguïstiek 
- Nauw verbonden met verbale com. 

- Vocal qualities (bv. toon, intonatie…), vocalisations (speciale geluiden waaraan betekenis kan 

worden gegeven: kreten, gegiechel,..), vocal segregates (pauzes, vulmiddelen zoals “euh”, …) 

 Beïnvloeden betekenis van gesproken woorden  

- Indicator van: persoonlijkheid, sociale status  

4.12 Hoe ziet non-verbale communicatie eruit in een online context? 
CMC: computer mediated communication 

- Tekstgebaseerd 

o Gemakkelijk miscommunicatie  

o Oplossing: emoticons om ware betekenis van verbale boodschap over te brengen 

- Niet altijd tekstgebaseerd 

o Foto’s: kieskeurig openbaar maken van foto’s om ontvangers van onze boodschap 

een positief beeld van ons te laten vormen  impressiemanagement 

4.13 Besluit  

5 Interpersoonlijke en groepscommunicatie 

5.1 Inleiding 
Parallel interpersoonlijke- en groepscommunicatie:  

- Communicatie tussen relatief beperkt aantal personen  

- Proces van toenadering en verwijdering  

- Macht en solidariteit  

5.2 Interpersoonlijke communicatie 
Definitie: 4 visies 

- Communicatie tussen personen (ongeacht aantal) 
- Communicatie tussen 2 personen (dyadisch); direct/face-to-face (soms ook: 

indirect/gemedieerd), persoonlijk, op elkaar inspelen, spontaan, informeel 
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- Communicatie tussen 2 personen: direct/face-to-face of indirect/gemedieerd (vb. via 
computer, GSM,…) 

- Gewone, onpersoonlijke dyadische communicatie kan veranderen in interpersoonlijke 
communicatie, indien regels die relatie leiden en hoeveelheid gegevens die de zenders 
hebben over elkaar veranderen  
 

5.2.1 Interpersoonlijke communicatie als een speciale vorm van dyadische communicatie 
Dyadische communicatie: communicatie tussen 2 personen  

De ontwikkelingsbenadering: communicatie wordt geleid door regels die vertellen hoe we moeten 

communiceren met anderen:  

- Culturele regels:  

o Meest algemeen 

o Mensen die we niet goed kennen  

o Praten over weer, sport, nieuws,… 

- Sociale of sociologische regels: gebonden aan lidmaatschap van bepaalde groep  

vb. studenten praten over lessen, fuiven,…  

- Psychologische regels:  

o Mensen die we goed kennen  

o Persoonlijke en emotionele topics  

o Minst algemeen  

 Wanneer we elkaar beter kennen, breiden onze informatiebronnen uit  

Belang van interpersoonlijke communicatie:  

- Steun en toeverlaat: anderen helpen ons om om te gaan met dagelijkse problemen en stress 

- Ontwikkelen, stabiliseren en onderhouden van een zelfbeeld: zelfbeeld is product van 

goedkeuring en afkeuring van diegenen met wie we contact hebben  

o Pygmalion, Rosenthal of Teacher-Expectancy effect: 

▪ 5 mannelijke studenten  

▪ Zeer gewoon uitziende medestudente: beurt om beurt mee uitvragen en 

haar als mooiste en populairste meisje van campus behandelen  

▪ Meisje verandert: meer attractief, meer zelfvertrouwen  

▪ Laatste student vroeg haar uit en ze sloeg het aanbod af omdat ze zo 

populair was  

 Zelfbeeld is gerelateerd aan manier waarop we denken dat anderen ons percipiëren  
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5.2.2 De ontwikkeling van interpersoonlijke relaties 

5.5.2.1 Toenaderings- en verwijderingsfasen (Knapp) 

Ontwikkeling van (intieme) relaties: Tienstappenmodel van Knapp: Toenaderingsfase, 

verwijderingsfase 

Toenaderingsfasen:  

1. Initiatie: 

- Drie taken:  

o Positieve indruk creëren 

o Observatie van de andere om “cues” te krijgen over persoonlijkheid, attitudes, 

bereidheid om zich verder te engageren,… 

o Zoektocht naar manieren om communicatiekanalen te openen 

- Communicatie is voorzichtig, conventionele “openers” : Kom je hier vaker? Ken ik je ergens 

van? …..  

-  

2. Experimentering:  

- Zoektocht naar iets gemeenschappelijk om relatie op te baseren  

- Communicatie: small talk (fatische functie)  

Meeste relaties stoppen ergens in 2de fase, anderen gaan naar een volgende fase 

3. Intensifiëring: 

- Meer zelfonthullingen 

- Gebruik van “we” en “ons” 

- Kennis van elkaars verbale en non-verbale stijl  

 

4. Integratie: 

- Men wordt een “koppel” in elkaars en andermans ogen  

- Zelfde attitudes en interesses 

- Vriendengroepen vloeien samen 

- Intimiteitstrofeeën vb. elkaars kleren dragen, elkaars foto in portefeuille,… 

- Over de partners denken als helft van een geheel, i.p.v. als individuen  

- Testen van persoonlijk engagement in de relatie: Baxter en Wilmor 

o indirecte suggesties: grappen omtrent ernst van relatie 

vb. al lachend suggereren dat men wil gaan samenwonen, deze hint wordt 

weggelachen door partner, dat betekent dit dat de relatie nog niet ver genoeg staat 

o scheidingstest: nagaan hoe partners zich zonder elkaar voelen 

o uithoudingstest: nagaan hoeveel tijd en energie partner wil vrijmaken voor de ander 

o jaloezietest: nagaan of relaties en reacties van 3den met en tegenover partner met 

afgunst worden onthaald 

 

5. Binding:  

- Publiek ritueel: aantonen dat men een koppel is vb. trouwen  

Verwijderingsfasen:  

1. Differentiëring:  

- Nadruk op verschillen 

- “jij” en “ik” 
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- Openlijke discussies 

 

2. Inperking:  

- beperkte communicatie 

- ontwijking gevoelige onderwerpen 

 

3. Stagnatie:  

- Stilte en inactiviteit 

- Afstandelijke communicatie 

 

4. Vermijding:  

- Partners vermijden elkaar fysiek of emotioneel 

o Fysiek vb. één van de partners blijft langer op werk om confrontatie te vermijden 

o Emotioneel vb. doen alsof andere niet bestaat 

 

5. Beëindiging:  

- Communicatie vervult drie functies:  

o aankondiging scheiding “ik wil de relatie stopzetten” 

o samenvatting van wat is gebeurd “we communiceren niet meer met elkaar” 

o blik op toekomst “je vindt iemand anders” 

Opmerking: partners moeten niet persé in dezelfde fase zitten op hetzelfde moment 

5.2.2.2 Interpersoonlijke aantrekkingskracht: de filtertheorie  
Aantrekking tussen personen: de filtertheorie van Duck: Aantrekking is een proces van eliminatie. 
Filters tonen aan hoe ‘close’ we met anderen zijn, bij iedere filter worden er een aantal partners uit 
gefilterd, dit bepaald het soort relatie: 4 soorten filters 
 

- Sociologische of incidentele factoren: omgevingsfactoren die waarschijnlijkheid van contact 
bepalen vb. woonplaats, werkplaats,…  

- Pre-interactie-factoren: non-verbale factoren vb. lichaamstaal, kleding, schoonheid,… 
- Interactiefactoren: vlotte en aangename interacties vb. veel oogcontact, lachen, beurtrol,… 
- Cognitieve factoren: dezelfde waarden en normen, dezelfde kijk op het leven,… 

 
Gelijkheid-ongelijkheid (Rosengren): bepaalt  graad van communicatie (sociale afstand qua: leeftijd, 
geslacht, persoonlijkheid, opleiding, sociale klasse, nationaliteit) 
 

5.2.2.3 Zelfonthulling in de ontwikkeling van inter-persoonlijke relaties  

Effectieve zelfonthulling/disclosure:  

- = wanneer een persoon op vrijwillige basis dingen over zichzelf vertelt, die de andere 

waarschijnlijk niet kan kennen of ontdekken via andere bronnen.  

- Niet hetzelfde als “open communicatie” ( bv. “Ik wil eerlijk zijn en dit met je delen: iedereen 

hier vindt je verschrikkelijk”) 

- Het Johari-venster (Joseph Luft & Harry Ingham): aantonen wat mensen over zichzelf weten 

(en wat niet), en wat anderen over iemand weten (en wat niet)  

o Open luik:  

▪ Informatie van onszelf die we zelf en die ook anderen van ons kennen  

vb. haarkleur, naam, beroep,…   

▪ feitelijke informatie  

▪ informatie over gevoelens, motieven, gedragingen, behoeften, verlangens,… 

http://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E
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▪ hoe meer we interageren, hoe groter dit venster zal worden  

o Blinde luik:  

▪ Informatie die anderen van ons weten en in ons zien, maar die we zelf niet 

kennen vb. restaurant: eten op wangen 

▪ anderen kunnen ons hierop wijzen, waarna het deel uitmaakt van het open 

luik  

o Verborgen luik:  

▪ Informatie over onszelf die we zelf kennen maar anderen niet 

▪ Persoon onthult deze informatie, waarna het deel uitmaakt van het open luik 

o Onbekende luik:  

▪ Informatie die we niet weten over onszelf en die anderen ook niet weten 

over ons 

 Conclusie: Doorheen proces van zelfonthulling “openen” we bepaalde informatie voor 

anderen, zodat we intiemer worden met hen m.a.w. het verborgen luik wordt kleiner ten 

voordele van het open luik 

 

Functies van zelfonthulling:  

- Manier om informatie te krijgen over een ander persoon (norm van reciprociteit)  

- Meer vertrouwen, meer intieme relatie  

Risico’s i.v.m. zelfonthulling: 

- Negatieve reacties 

- Andere krijgt “macht” 

- Schade aan relatie 

Aanbevelingen t.o.v. zelfonthulling: 

- Niet aangewezen in elke relatie 

- Overweeg vooraf de mogelijke effecten op/van anderen 

- Kies het juiste moment en de juiste plaats 

- Zelfonthullingen moeten met het ‘hier en nu’ te maken hebben 

- Zelfonthullingen moeten gradueel gebeuren:  

veilige onthullingen  persoonlijke onthullingen 

- Zelfonthullingen moeten wederzijds zijn: onthulling van onszelf zal gevolgd worden door een 

onthulling van de andere  
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Verschillen in zelfonthulling:   

1. Veranderingen over de tijd:  

- Breedte: variëteit aan onderwerpen (biografische data, voorkeuren op gebied van eten, 

drinken, kleren…; doelen ; religieuze, filosofische, morele overtuigingen,…) 

- Diepgang : persoonlijke betekenis 

o Oppervlakkig: favoriete eten 

o Persoonlijk: Je genoten opleiding en hoe je daarover denkt. 

o Erg persoonlijk:  je seksuele voorkeuren. 

 

 

 

 

 

2. Gendereffecten op zelfonthulling:  

- Vrouwen onthullen meer dan mannen 

- Mensen onthullen meer in interacties met vrouwen 

- Gemengde gender interacties zijn het meest intiem voor de meeste mensen  

 Conclusie: de combinatie van deze drie effecten voorspelt vooral weinig intimiteit bij man-

man dyades 

5.2.2.4 Online interacties 

Ook in online settings proberen mensen eerste beeld te krijgen van partner: via 3 strategieën:  

- Passief: ene persoon observeert de andere 

vb. hoe reageert persoon in interacties met anderen? 

- Actief: inspanningen om persoon te leren kennen, zonder deze zelf te confronteren  

vb. aan andere personen vragen wat zij over deze persoon denken 

- Interactief: directe interactie tussen 2 personen 

Passief, actief of interactief? 

- Cue-armere, dyadische CMC: interactief 

- Cue-rijke, genetwerkte CMC: passief 

5.2.3 (Potentiële) probleemaspecten binnen relaties 
Verbetering van relationele vaardigheden: reageren op zelfonthullingen van anderen:  

- Adviserende en evaluerende reactie 

- Analyserende en interpreterende reactie 

- Geruststellende en ondersteunende reactie 

- Ondervragende en peilende reactie 

- Parafraserende en begrijpende reactie 

Beheersen van interpersoonlijke conflicten:  

- Zich terugtrekken 

- In de aanval gaan 

- Toegeven 
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- Compromis zoeken 

Afwegen van interpersoonlijke spanningsvelden:  

- Expressie versus afscherming: spanning tussen persoonlijke informatie en privacy  

o Wanneer we close worden met anderen zijn we blij dat we diepste zielenroerselen 

kunnen delen met iemand 

o Wanneer mensen informatie vragen die we té persoonlijk vinden, voelen we ons 

oncomfortabel 

 Comfortabele balans zoeken 

- Autonomie versus samenhorigheid: hoe onafhankelijk of afhankelijk willen we van elkaar 

zijn?  

- Innovativiteit versus voorspelbaarheid:  

o Enerzijds: zekere graad van routine en voorspelbaarheid is noodzakelijk voor 

gecoördineerde actie 

o Anderzijds: niet té veel routine, anders geraakt men verveeld 

Oplossing van interpersoonlijke spanningsvelden:  

- Dialectische nadruk: 1 van de 2 polen/uitersten wordt genegeerd  

vb. wij doen alles samen, de routine vind ik niet zo erg  

- Pseudo-synthese: 2 tegengestelden combineren 

vb. tegelijkertijd autonoom en samen kunnen zijn 

- Reaffirmatie: bewegen tussen 2 polen/uitersten 

vb. zeer drukke periode, dan geeft men elkaar gelegenheid om te werken 

Hoe omgaan met macht?  

- Complementaire interactie: ene neemt dominante positie in, andere neemt onderdanige 

positie in 

vb. kind-ouder relatie: ouders nemen beslissingen en kind ondergaat 

- Symmetrische interactie: beide partijen vechten voor dominante positie of beide partijen 

willen niet de dominantie positie (vb. naar restaurant gaan: kies maar! Nee, kies jij maar!) 

Afwijzende/weerleggende communicatie:  

- Ondoordringbaar antwoord: de ene partner negeert de andere  

o A: Hallo! 

o B: (Gaat gewoon door met telefoneren…)  

- Onderbrekend antwoord:  

o A: Dus ik zei… 

o B: Ik moet er vandoor. Tot ziens! 

- Irrelevant antwoord: plotse verandering van onderwerp en over iets beginnen dat totaal niet 

gerelateerd is aan hetgeen wat daarvoor gezegd werd 

o A: Hij heeft me echt gekwetst. 

o B: Hoe vind je mijn jas? 

- Koersveranderend antwoord: huidige onderwerp snel afsluiten en nieuw topic introduceren 

o A: Hij heeft me echt gekwetst. 

o B: Dat is erg. Ik ben één keer gedumpt. Vorige jaar… 

- Afstandelijk antwoord: formele taal 

o A: Ik begrijp het niet… 
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o B: Dit is een mediërende en geen modererende variabele….  

- Incoherent antwoord: geen samenhang in antwoord  

o A: Hou je van me?  

o B: Wel ja, ik bedoel, natuurlijk, …. .  

- Incongruent antwoord: verbale en non-verbale cues spreken elkaar tegen 

o A: Hou je van me?  

o B: Maar natuurlijk (gezegd op een weinig enthousiaste manier; non-verbale 

communicatie spreekt het tegen) 

5.3 Groepscommunicatie 

5.3.1 Wat is een groep? 
(kleine) menselijke groep : 

- Bestaat uit een beperkt aantal individuen (minimum 3, max. dozijn of 20-tal) 

- Die een gemeenschappelijke identiteit hebben (bewustzijn!), gebaseerd op 

- Een gemeenschappelijk, expliciet of impliciet, doel  

- Eerder informele structuur  

- Soort van informeel of semi-formeel leiderschap  

- Leden hebben met enige regelmaat persoonlijk contact. 

5.3.1.1 Omvang van groepen 

- Toename van aantal deelnemers betekent toename van het aantal 

communicatiekanalen 

- Grotere hoeveelheid bijdragen en ideeën (cfr. brainstorming) 

- Grotere kans op conflicten en misverstanden 

- Grotere groep: minder gelijke verdeling van gesprekbijdragen (zwijgzame mensen gaan nog 

minder zeggen, praters meer, vooral groepsleider aan bod)    

- Ontstaan van subgroepen, cliquevorming 

- Ideale groep: 5-7 personen 

5.3.1.2 Aard van de groep 

Primaire versus secundaire groep:  

Primaire groep: vb. vriendengroep, gezin 

- Sterke betrokkenheid 

- Informeel 

- Belangrijk WIE je bent 

- Groepsleden zijn “onvervangbaar”: geliefde of echtgenoot, vader of moeder, vriend of 

vriendin zijn onmisbaar  

Secundaire groep: vb. werk 

- Formeel, afstandelijk 

- Belangrijk WAT je bent 

- Individuen vervangbaar 
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Aspectomvang:  

- Aantal taken dat de groep vervult 

- Hoe groter aspectomvang  

o Des te meer kenmerken van primaire groep 

o Hoe duidelijker de grenzen zijn (moeilijk om toe te treden) 

o Uiterlijke (kleding, jargon, rituelen, …) en innerlijke overeenkomsten (normen, 

waarden, …) tussen leden 

vb. Lid sportvereniging, je spreekt wekelijks af om met een aantal te gaan voetballen en je 

ziet deze personen daarbuiten nooit, dus de aspectomvang van die groep is vrij beperkt. Er is 

duidelijk doel: samen sporten, maar daar houdt het ook op. 

Toepassing: 3 belangrijkste soorten groepen:  

Gezin: 

- Hechte groep  

- Lange duur  

- Ouders kiezen voor elkaar, kinderen worden onvrijwillig lid van groep 

- Verschillende taken: voeding, woning, zorg voor elkaar 

- Brengen veel tijd door met elkaar 

- Eigen territorium: huis  

- Eigen rituelen  

Adolescentengroep: 

- Tussen 12 – 20 jaar 

- Activiteiten: sporten, naar fuiven gaan, “rondhangen”,… 

- Conversaties over leeftijdsgenoten, ouders, leraren, gevoelens,… 

- Kleine groep 

- Groepsnormen worden slaafs gevolgd  

Arbeidsgroep: 

- Vervullen van een taak 

- Nood aan samenwerking  

- Groep verandert dikwijls 

- Territorium is vaag: groot en toegankelijk voor iedereen 

- Communicatie nodig om taak uit te voeren 
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5.3.1.3 Groepsstructuur 

- Alle groepen (ook informele) hebben een zekere structuur 

- Niet alle leden zijn gelijk 

- Sociogram: visuele voorstelling van alle interacties  

 

Binnen klassen wordt aan alle leerlingen gevraagd om namen te noemen van de leerlingen waarmee 

ze graag en niet graag spelen of werken.  

Individuele fenomenen: 

- Sterren: mensen die worden aangeduid in positieve manier vb. Justin 

- Geïsoleerden: mensen die worden aangeduid in een negatieve manier vb. “met die persoon 

ben ik totaal niet bevriend” 

- Geesten: mensen die niet worden aangeduid, je valt niet op  

Groepsfenomenen: 

- Wederkerige keuzes: A  B, B  A vb. Diane, Donna 

- Kettingen: A  B  C  … vb. Gary  June  Doris  Judy 

- Eilanden: cliquevorming, groepje vb. Mike, Mary, Jim 

- Driehoeken en cirkels: varianten eilanden  

o Driehoeken: 3 mensen in een eiland 

o Cirkels: > 3 mensen in een eiland 

 Toepassing: Six Degrees of Separation:  Stanley Milgram experiment showing that people are all 

connected by an average of six steps 

- A citizen in Nebraska was instructed to mail a letter to someone who they thought would 

know a particular business man in Boston 

- The goal was to measure the number of steps for the letter to reach the business man 

- On average, required six steps 

- Replicated on global scale with same results! 
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 Toepassing: pesten in een netwerk van eerstejaars:  

 

 Toepassing: verspreiding van ziekten: 

 

 Toepassing: Populaire mensen krijgen sneller griep:  

 

5.3.1.4 Groepsleiderschap  

Alle groepen min of meer hiërarchisch georganiseerd 
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Leiderschap beïnvloed door:  

- Mate van gespreksbijdragen: hoe meer je praat binnen groep, hoe sneller je als leider wordt 

gezien 

- Kwaliteit van gespreksbijdragen: vb. groepswerk waarbij één persoon een heel goed idee 

heeft, dan zal die persoon ook de leiding nemen 

- Plaats in communicatienetwerk (toegang tot info): wie centraal staat in een 

communicatienetwerk zal eerder leider worden 

vb. 1 van je collega’s heeft met de baas gepraat, deze persoon heeft dus informatie waar 

andere collega’s niet over beschikken, dan zal deze persoon ook de leiding nemen 

- Cultuur: oudste aanwezige, diegene met de meeste titels,… binnen groep zal eerder leider 

worden 

- Individuele eigenschappen: individuen die beschikken over eigenschappen die passen bij 

groep zullen eerder leider worden; intelligentie, extraversie, aanpassingsvermogen, 

aanvoelen sociale situaties,…   

Twee soorten leiderschap:  

- Instrumenteel of taakleiderschap (doelstellingen): leider houdt rekening met doelstellingen, 

het is een ideeënspecialist 

- Expressief of sociaal-emotioneel leiderschap (relaties): leider houdt rekening met relaties, 

het is een relatiespecialist  

Leiderschapsstijlen:  

- Autoritair 

o Leider beslist/dicteert alles zonder verdere uitleg te geven aan leden 

o Weinig feedback 

o Werkt vaak zelf niet mee 

o Gevolg: indien leider zich terugtrekt, zorgt dit voor chaos in de groep 

- Democratisch 

o Overleg tussen groepsleider en groepsleden 

o Grootste productiviteit en tevredenheid 

- Laissez-faire 

o Leider laat leden zelf beslissen  

o Werkt vaak zelf niet mee 

o Minste productiviteit  
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5.3.2 Groepsprocessen  
= “alle verschijnselen die in het bestaan van een groep met zekere regelmaat en volgens een 

wetmatig verloop voorkomen” 

vb. hoe komt men binnen in een groep, welke fasen maken groepen door, hoe ontstaat samenhang, 

leiderschap, enzovoort 

5.3.2.1 Het binnenkomen in een groep 

- Voorzichtige opstelling: aftoetsen wie de leden zijn, hoe de groep functioneert,…  

 beslissen om al dan niet deel uit te maken van groep 

- Nieuwkomer moet vanalles over groep te weten komen, “ontdekken” 

vb. welke afspraken en normen, wie heeft invloed in groep, hoe liggen relaties, wie is 

bevriend met wie,… 

- Groep let op de nieuweling: 

o Mensen die contact opnemen met nieuweling zijn vaak minder in groep verankerd 

o Invloedrijke mensen aanvaarden nieuwkomer indien hij zich schikt in hiërarchie 

- Indien meerdere mensen tegelijkertijd in groep kunnen: wel in staat om op korte termijn 

invloed te krijgen 

5.3.2.2 Groepsontwikkeling  

Groepsontwikkeling: sociaal-emotioneel (Schutz 1970): 3 sociale basisbehoeften als kernthema: 

erkenning, invloed en genegenheid  
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Erkenning, behoefte om erbij te horen of inclusie 

- Op dit punt begint groepscohesie of integratie    

- Explorerende fase (cfr. small talk): mensen praten over “veilige” onderwerpen zoals files, 

weer, vakanties, televisieprogramma’s,…  belangrijke informative die individu helpt 

beslissen of hij/zij deel wenst uit te maken van deze groep  

Invloed 

- Plaats in de pikorde van de groep: Wie zijn de belangrijkste leden? Wie zijn de minder 

belangrijke leden? Waar sta ik in de groep? Welke invloed kan ik uitoefenen in de groep? 

- Kritiek op leider : (voorbeeld Expeditie Robinson)  

- Verhulde negatieve gevoelens (groep wordt op sterkte en samenhang getest) 

Genegenheid, affectie  

- Uitdrukken van positieve (en negatieve) gevoelens 

- Groepssamenhang wordt ontwikkeld : “wij”, “onze groep” 

- Eigen gebruiken ontwikkelen  

↔ Groepsafbouw: omgekeerde volgorde en sneller:  

Affectie wordt afgerond :  

- Deelnemers uiten hun positieve of negatieve gevoelens voor elkaar 

- Relaties worden in voltooid verleden tijd besproken 

Invloed wordt afgerond: dingen die eerder door groep werden beslist, worden nu zonder discussie 

gedelegeerd aan lid of leiding; eerdere besluiten opnieuw besproken…. 

Inclusie wordt afgerond: groepsleden komen te laat of vertrekken te vroeg, bagatelliseren belang 

dat groep voor hen heeft gehad, men belegt reünie… 

 

Fasen van probleemoplossing: in taakgerichte groepen:  

Oriëntatie of beeldvorming:  

- informatie over probleem 

- reageren op elkaar met feitelijke gegevens, ideeën en vermoedens 
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Evaluatie of oordeelsvorming:  

- elkaars ideeën en informatie uitspreken 

- proberen eens te worden over probleem 

- verschillende oplossingen vergelijken 

Controle of besluitvorming: groep krijgt greep op probleem, procedure en onderlinge interactie 

Bales: soorten van groepscommunicatie:  

- Positieve sociaal-emotionele communicatie vb. solidariteit, spanning ↓, akkoord gaan,… 

- Negatieve sociaal-emotionele communicatie vb. spanning ↑, vijandigheid, niet akkoord 

gaan,… 

- Pogingen tot antwoord op taakgericht vlak vb. mening geven, informatie bieden, voorstellen 

doen,… 

- Vragen stellen op taakgericht vlak vb. vragen om informatie, meningen, voorstellen,… 

5.3.2.3 Groepsnormen en conformisme 

Groepsnormen:  

- Groep heeft “eigen waarden en normen”  

(kunnen afwijken van algemene sociaal aanvaarde normen: gedragsregels waarvan men 

neemt of aanneemt dat ze in de maatschappij van kracht zijn) 

- Moeten (ten minste deels) onderschreven worden  

- Bestraffing van ongewenst gedrag, beloning van gewenst gedrag 

Drie redenen om conformiteit (aanpassing aan groepsnormen) na te streven in een groep:  

- Om taken te regelen die van direct belang zijn voor de taak en de doelen van de groep.  

vb. bij stukwerkers zullen er groepsnormen bestaan over wat een goede werkprestatie is 

- Om interactie te regelen: je moet niet nadenken over eigen gedrag en gedrag van anderen 

wordt voorspelbaar  

vb. bij spreekbeurt zegt men welke onderwerpen je wel en niet mag gebruiken 

- Om de eenheid van de groep tegenover de buitenwacht te beklemtonen (bv. kledingstijl) 

Reacties op groepsovertredingen (van mild tot agressief):  

- Men praat op dissident in zolang “kans op beterschap” 

- “Bekeerde” wordt opnieuw aanvaard 

- Volhardend dissident : wordt gemeden of uit groep gezet 

Beloning van gewenst gedrag: in vorm van aanvaarding, waardering, erelidmaatschap, oorkonde… 

Fasen in proces van aanvaarding groepsnormen: van uiterlijke meegaandheid tot verinnerlijking  

Afwijken van groepsnormen:  

- Wanneer men reeds krediet heeft verworven 

- Evidenter voor wie laag in status en wie hoog in status is 

- Sterkste conformisme: gemiddelde status 
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Experiment conformisme: zelfs in groepen die kort samenwerken en weinig voor de leden 

betekenen, geven mensen soms hun eigen oordeel op voor dat van de meerderheid  

Experiment van Sheriff (1936) autokinetisch effect: Mensen moesten schatten hoeveel een 

lichtpuntje, op een muur in duistere kamer geprojecteerd, bewoog. Eigenlijk stond het lichtpuntje 

stil, maar onder zo’n omstandigheden nemen mensen toch beweging waar. 

Opmerking: aangeboden prikkel is onzeker! 

Fase 1: proefpersonen maken alleen schattingen  

Fase 2: proefpersonen maken schattingen in elkaars aanwezigheid  na 3 rondes zag iedereen 

dezelfde hoeveelheid beweging van het puntje 

Fase 3: proefpersonen maken alleen schattingen  proefpersonen hielden zich aan de groepsnorm 

Resultaat:  

- In onzekere situatie zijn mensen geneigd hun oordeel aan te passen aan dat van anderen 

- Mensen zijn zich niet bewust van dit uniformerend proces 

 “Informationele beïnvloeding” 

Experiment van Ash (1951): lijnen: 6 personen moesten in 12 vergelijking schatten welk van de 3 

lijnen op één kaart gelijk was aan een lijn op een andere kaart. 5 van de 6 personen waren 

geïnstrueerd om onjuiste antwoorden te geven 

Opmerking: aangeboden prikkel is zeker  

Resultaat:  

- Driekwart van groepsleden ging minstens 1 keer mee met onjuiste groepsoordeel 

- Enkelen wisten dat ze gelijk hadden, maar gaven toe uit angst om gek gevonden te worden 

door anderen  

- Vanaf moment dat je medestander hebt die je bevestigd in jouw keuze (C is juiste keuze), 

dan blijf je sneller bij je juiste mening (C is juiste keuze)  

 “Normatieve beïnvloeding” 
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5.3.2.4 Online groepen (“communities”) 

- Afgebakende sociale sferen waarin groepsprocessen zoals vriendschaps-, status- en 

normenontwikkeling plaatsvinden  

- Ontwikkelen relaties met als basis vertrouwen  

- “op gelijke voet”, maar na verloop van tijd zijn statusverschillen toch waarneembaar 

- Sociale normen 

5.4 Besluit  

6 Organisatiecommunicatie 

6.1 Inleiding 
“organisatiecommunicatie”: communicatie die binnen en vanuit organisaties plaatsvindt 

“organisatie”:  

- Groep mensen die taken uitvoeren om een doel te bereiken 

- Formeel opgericht op welbepaalde datum 

- Formele structuur 

- Doelstellingen 

- Verdeelt werk tussen individuen en groepen 

- Noodzaak aan coördinatie en communicatie 

Typisch voor alle organisaties:  

1) Bestaan uit groepen mensen die taken uitvoeren om doel te bereiken  

2) Formeel opgericht op welbepaalde datum 

3) Formele structuur 

4) Specifieke (profit of social-profit) doelstellingen  

a. Profit: bedrijfseconomische doelstellingen vb. Mobistar, Philips, Sony, Interbrew, … 

b. Non-profit, social-profit: sociale, politieke, ecologische…doelstellingen 

vb. Green Peace, Kind en Gezin, Stad Antwerpen, SPa, school, Awel… 

5) Werk verdelen tussen individuen en groepen 

6) Noodzaak aan coördinatie en communicatie 

Onderscheid binnen organisatiecommunicatie:  

Interne en externe communicatie: doelgroep 

- Intern: interne relaties vb. personeel, ondernemingsraad, bestuur,… 

- Extern: externe relaties vb. leveranciers, klanten, financiers,… 
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Marketing- en corporate communicatie: onderwerp 

- Marketing: product of dienst 

vb. Senseo 

 

- Corporate of concern: organisatie  

vb. Philips  

  

 Zowel interne als externe communicatie  

6.2 Interne communicatie 
Opmerking: sociale media in interne communicatie:  

- Afdelingoverschrijdende samenwerking.  

- Makkelijker, leuker en sneller inwerken nieuwe medewerkers.  

- Betrokkenheid bij de organisatie vergroten.  

- Kennis en expertise transparanter maken.  

- Meer openheid en transparantie voor betere besluitvorming.  

- Faciliteren van het locatie- en tijdsonafhankelijk werken.  

- Binden en boeien medewerkers.  

- Interne communicatie wordt “leuker”. 

6.2.1 Soorten informatie en hun functies  
Informatie is noodzakelijk om optimaal te functioneren  

- Informatie over het primaire proces: informatie die medewerkers nodig hebben om hun 

werk te kunnen doen vb. informatie over kwaliteitseisen 

o Taakinformatie:  

▪ Werkinstructie 

▪ Procesinformatie 

▪ Commerciële informatie 

▪ Beslisinformatie 

o Beheerinformatie 

- Beleidsinformatie: informeren van medewerkers over gang van zaken in het bedrijf en de 

lijnen voor de toekomst 

- Motiverende informatie: informatie die nodig is om een positief werkklimaat te ontwikkelen  
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Taakinformatie of functieomschrijving 
- Werkinstructie of ‘on-the-job’-training: wat is mijn taak? 

- Procesinformatie: hoe werk uitvoeren?  

vb. als je bandwerk doet, moet je zicht hebben op jouw eigen taak maar moet je ook zicht 

hebben op wat persoon voor jou en na jou doet van werk  

- Commerciële informatie: informatie over producteigenschappen, prijzen, prijzen 

concurrenten, behoeften van klanten,… 

- Beslisinformatie: manager heeft juiste informatie nodig om tijdig juiste beslissingen te 

kunnen nemen 

Beheerinformatie 

Informatie omtrent wat, op welk moment, door wie iets moet gebeuren 

vb. planningen, werkschema’s 

Beleidsinformatie 

Alle informatie over het reilen en zeilen van de organisatie:  hoe de organisatie ervoor staat, welke 

koers ze zal nemen, hoe haar positie in de markt en ruimere samenleving is,… 

Want nieuws over slechte bedrijfsresultaten, fusies of nieuwe investeringen eerst via pers vernemen, 

dan zal dit niet bevorderlijk zijn voor personen die hun organisatie naar buiten toe willen dragen  

Onderzoek toont aan dat informatie over beleidszaken hoog op behoefte-agenda staat 

 

Motiverende informatie  

Bepaald door individuele factoren: leeftijd, karakter, opleiding,… 

Bepaald door organisationele factoren:  

- Inhoud werk, stijl leidinggeven, wijze van organisatie 

- Motivatiebeleid: eigen doelstellingen, zich onmisbaar voelen, duidelijk takenpakket met 

uitdagende en te realiseren doelen,… 

- Erkenning door directe chefs vb. schouderklopje, evaluatiegesprek 

- “management by walking around”: manager als coach  
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6.2.2 Formele en informele communicatie 
Onderscheid via:  

- Vorm: via voorgeschreven kanalen 

- Inhoud: met betrekking tot het werk  

Formele communicatie:  

- Meestal “geregistreerd” 

- Direct versus gemedieerd 

- “via de lijn” en “parallel” 

- Vaste structuren en regels 

- Voorbereid 

- Vb. vergadering 

Informele communicatie 

- Informeel (taakgericht) afstemmen 

- Sociale informatie-uitwisseling – social talk 

- Niet Voorbereid 

- Zonder Vaste Regels en Structuren 

- Spontaan 

- Geruchten 

- Vb. koffiepraatje  

6.2.2.1 Formele “directe” communicatie en “gemedieerde” communicatie  

Directe, persoonlijke of “in vivo” communicatie:  

- “face-to-face” 

- Specifiek afgestemd op de ontvanger 

Gemedieerde communicatie: 

- communicatie via media 

6.2.2.2 Formele communicatie via de lijn en parallelle communicatie 

Via de lijn: langs de hiërarchische lijn vb. face-to-face 

 veel waarde hechten aan mondelingen informatie via de hiërarchische lijn 

Parallel: iedereen krijgt tegelijkertijd dezelfde boodschap vb. via media  

6.2.2.3 Vormen van informele communicatie  

Informeel (taakgericht) afstemmen 

Regelmatig bespreken van werkzaamheden tussen collega’s 

Het zou een ongezonde situatie zijn moeten collega’s enkel communiceren via vb. memo’s 

Doelgerichte informele beleidsbeïnvloeding (interne lobbying) 

Informeel “winnen” van steun voor een bepaald idee of project via informele ontmoetingen en 

communicaties  vb. via mail, telefoon, face-to-face,… 

vb. een leidinggevende die bij zijn werknemers rond hoort om eventueel geld in te zamelen voor het 

goede doel. 
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De lek (omgekeerde lobbying) 

Uitsijpelen van beleidsplannen met als doel de mogelijke reacties van de leden van de organisatie te 

testen  indien onverwacht of ongewenst resultaat: zogenaamde ‘geruchten’ afdoen als fictie 

Het wandelgangencircuit (“tam tam”, “grapevine”) 

Informele communicatie die betrekking heeft op te verwachten beleidsontwikkelingen of andere 

zaken die organisatie betreffen, nog vooraleer hierrond duidelijke formele communicatie ter 

beschikking is  m.a.w.: fragmenten van informatie waartussen verbanden worden gecreëerd, die 

verder worden aangevuld met gissingen  

Opmerking: te lang wachten met formeel communiceren kan geruchtencircuit doen uitgroeien tot 

contraproductief fenomeen  

Social talk 

Alle uitwisselingen die niet gerelateerd zijn aan de opdracht binnen de organisatie, maar 

- aan de (gedeelde) interesses van personen vb. sport, hobby  

- aan de behoefte aan een goede relatie 

- aan ontspanning  

- om persoonlijke problemen te bespreken 

6.2.2.4 Informele communicatie: negatief of postief? 

- Behoefte aan beide 

- Informele geen vervanging van formele  

vb. probleem indien wandelgangen enige betrouwbare bron voor essentiële informatie te 

verwerven  

- Communicatiemanagement heeft meeste greep op formele communicatie, informele 

communicatie kan slechts indirect worden beïnvloed: communicatieverantwoordelijke 

werkt aan formele communicatiestructuren en hoopt daarbij om indirect een positieve 

invloed te hebben op de informele communicatie  

Opmerking: “roddel in the office”: “gossip” in het Engels heeft een positieve en negatieve connotatie 

- Negatief: gesprek waar iemand niet bij is,  over persoon die er niet bij is ga je negatieve 

dingen zeggen  

- Positief: gesprek waar iemand niet bij is, prijzen voor de dingen die hij gedaan heeft 

6.2.3 Communicatiestromen en –netwerken 
- Neerwaartse of top-down communicatie: van boven naar onder 

- Opwaartse of top-down communicatie: van onder naar boven  

- Horizontaal of lateral  

- Diagonaal 

 

 

  

 

Verticaal  
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6.2.3.1 Neerwaartse of top-down communicatie 

= leiding communiceert direct of via interne media met de onderliggende niveaus over zaken die de 

taakuitvoering of prestaties betreffen  

Topmanagement, zender: communicatievaardigheden, communicatiebereidheid 

Middenkader: 

- Gepaste selectie aan en vertaling van boodschap aan doelgroep  

- In contact met topmanagement 

- Voeling met dagelijkse praktijken van de organisatie via eerstelijns-verantwoordelijken  

Communicatie via de lijn: tussenliggende niveaus als filters 

Parallelle communicatie via interne media: precies dezelfde 

boodschap aan alle medewerkers overbrengen op dezelfde 

moment  

- Stoorzenders vermijden  

- Weg tussen zender en eindontvanger zo kort mogelijk te 

maken 

vb. gesprek tussen baas en medewerker, evaluatiegesprekken, 

geleide groepsvergaderingen, informatieborden… 

Opmerking: bottom-up en top-down communicatie = verticale 

communicatie,  want hiërarchische relatie domineert  

6.2.3.2 Opwaartse of bottom-up communicatie 

- Taakgerelateerde info kan naar boven toe worden meegedeeld via: rapporten, 

discussievergaderingen, enquêtes, follow-up sessies,… 

- Ook feedback op top-down-berichten 

- Filterende instanties nog actiever: 

o Bang bij ondergeschikten om mond open te doen 

o Middenkader wil vermijden om met slecht nieuws naar hoger echelon te moeten 

stappen 

 Want slechtnieuwsbrengers worden zelf slecht bevonden!  

 Gevolg: topmanagers leven in organisatievreemde sfeer 

Opmerking: bottom-up en top-down communicatie = verticale communicatie,  want hiërarchische 

relatie domineert  

6.2.3.3 Horizontale en diagonale communicatie 

Horizontale communicatie: communicatie tussen personen die tot hetzelfde niveau behoren 

Diagonale communicatie: informatie-uitwisseling tussen collega’s van dezelfde werkgroep of 

communicatie met personen van andere secties of afdelingen  

6.2.3.4 Communicatienetwerken 

Formele communicatiestructuur: Linking-pin model van Likert: iedere 

werknemer maakt deel uit van een groep, terwijl de leider van de groep ook deel 

uitmaakt van een hiërarchisch hogere groep  
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Informeel communicatienetwerk: verschillend  

Soorten structuren:  

- Wielstructuur: 

- Cirkelstructuur: 

- Open-kringstructuur:  

- Lijn- of kettingstructuur: 

 

Rollen: onderscheid tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde netwerken  

- Groepsleden: ‘centrale’ positie die alle informatie uitstuurt en ontvangt 

- Bruggen: als lid van een bepaald netwerk ook een positie binnen een ander netwerk 

bekleden en zodoende informatie uit die structuur kunnen inbrengen  

- Geïsoleerden: zeer gelimiteerd contact met beperkt aantal mensen 

- Liaisons: behoort niet tot een welbepaald netwerk, maar is in staat om contacten te leggen 

tussen netwerken (aanzien) 
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Experiment Bavelas-Leavitt (MIT) (jaren 1940-1950): Collectief oplossen van puzzel met 5 personen, 

beperkt in communicatiemogelijkheden 

- Bij de start bezit ieder individu unieke informatie (vijf van zes symbolen) 

- Ieder individu moet ontdekken welk symbool ze allemaal gemeenschappelijk hebben  

- Om dit op te lossen, geven ze geschreven informatie door (respondenten zitten afgezonderd 

in gekleurde kubus)  

- Onderzoekers kijken of de groep de puzzel kan oplossen en hoe snel 

Conclusie: Bavelas & Leavitt concludeerden dat  meer gecentraliseerde structuren efficiënter zijn. 

- Tijd: wiel en y waren allebei veel sneller dan lijn en cirkel  

- Boodschappen: Wiel en Y stuurden de minste boodschappen door, vervolgens de lijn en de 

cirkel 

- Leiderschap: toenemend geloof dat groep een leider had: cirkel, keten, Y en wiel  (100%)  

- Tevredenheid: cirkelleden vonden de taak het leukst, gevolgde door keten en Y , minste 

tevredenheid bij wiel 

Latere experimenten hebben de resultaten gerelativeerd:   

- Voor eenvoudige taken  zijn wiel en Y efficiënter.  

- Voor complexe, ambigue taken,is een ster (of gedecentraliseerde cirkel) efficiënter 

6.2.4 Organisatiestructuur en interne communicatie 
Structuur van organisatie zodat communicatie zo efficiënt mogelijk:  

- Functies die veel met elkaar te maken hebben vallen binnen één organisatie-eenheid  

- Functies die weinig met elkaar te maken hebben vallen in andere eenheden  

Mintzberg: belangrijk overzicht van voorkomende structuren m.b.t 5 organisatietypenµ 

 

Mintzberg: standaardidee organisatiestructuur:  

- Strategische kop: mensen die beleidsbeslissingen nemen  

vb. topmanager, raad van bestuur,… 

- Operating core: mensen die werk uitvoeren vb. bedienden,… 

- Middle line: managers op tussenniveaus  

- Technostructure: ondersteuning vb. analisten 
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- Support staff: ondersteuning; draagt niet bij tot kernopdracht van organisatie, maar is wel 

belangrijk om ervoor te zorgen dat organisatie goed wordt georganiseerd  

vb. personeelsdienst, communicatiedienst, administratieve dienst,… 

vb. universiteit: personeelsdienst draagt niet bij tot kernopdracht, maar is wel belangrijk  

Ondernemende structuur of jong dynamische organisatie 

- Kleine, beginnende bedrijven en bedrijven in turn-around situatie 

- Vrij informeel  

- Veel top-down – en horizontale communicatie  

- Weinig ruimte voor feedback 

- Klein/relatief zwak middenkader, want persoon die aan de top staat gaat vaak zelf de 

boekhouding doen, personeel aannemen,…  

Vb. start-ups, kleine winkels,… 

Machinebureaucratie 

- Grotere, oudere bedrijven 

- Massaproductie  

- Veel gestandaardiseerd, opgenomen in handboeken (technische staf) 

- Top-down communicatie veel schriftelijk 

- Horizontale communicatie moeizaam want zeer gespecialiseerde afdelingen  

- Bottom-up geformaliseerd 

- Veel regels en normen  

- Vrij moeilijk veranderen  

- Belangrijk middenkader: veel macht door specialisatie  

Vb. NMBS, grote bank,… 

Professionele bureaucratie 

- Nauwelijks top-down 

- Horizontale communicatie beperkt zich tot coördinatie werkzaamheden 

- Hoge specialisatiegraad van uitvoerend personeel 

- Middenkader (bestuur, stafafdelingen, administratie): specialisten ondersteunen, onderlinge 

relatie van specialisten regelen  

- Specialisten opereren vrij t.o.v. andere specialisten 

Vb. ziekenhuis, ingenieursbureau 

Divisiestructuur 

- Centrale eenheid met autonome organisaties die aan de centrale 

rapporteren en verantwoording schuldig zijn 

- Divisies meestal opgedeeld volgens product-marktcombinaties  

- Top-down en bottom-up vooral over financiële zaken 

- Bottom-up onderhandelen over bevoegdheden van divisies 

- Rapporten en beleidsplannen 

Vb. Unilever, Procter & Gamble,… (multinationals)  
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Adhocratie 

- Behoefte aan innovatie en creativiteit  

- Weinig formele, platte organisatie want geen duidelijke hiërarchische 

structuur: onderscheid tussen bazen en ondergeschikten verdwijnt  

- Nauwelijks top-down 

- Horizontale communicatie beperkt tot maken van afspraken over 

werkpakketten (vb: reclamebureau) 

Vb. innovatieve ondernemingen, denktanken,… 

6.2.5 Organisatiecultuur en interne communicatie  
Organisatiecultuur:  

- Waarden: dingen die men belangrijk acht binnen de organisatie 

vb. winst, duurzaamheid, erkenning,…  

- Normen: concrete vertaling van waarden 

vb. “er wordt naar een rentabiliteit van 15% van het EV gestreefd”, 

“klachten van werknemers worde serieus onderzocht” 

- Symbolen: woorden, tekens of dingen met speciale betekenis 

vb. directeur IKEA heeft zelfde bureau als werknemers om aan te 

tonen dat er nauwelijks hiërarchische verschillen bestaan 

- Helden: legendarische personen in de geschiedenis van de 

organisatie, gedragsmodellen 

- Rituelen: handelingen die technisch overbodig zijn, maar sociaal noodzakelijk 

vb. wijze waarop men met elkaar omgaat, wijze waarop verjaardagen gevierd worden,… 

- Gedragspatronen 

Organisatiecultuur: typen – Deal & Kennedy (1982)- criteria : risico & feedback:  

- Stoere jongens – machocultuur: elkaar inspireren en naar hoger niveau tillen 

vb. reclamebureaus 

- Work hard/play hard cultuur: premie als individuele verkoper, waardoor verkopers elkaars 

kopers proberen af te snoepen  

vb. autodealers 

- Bet your company (gok)cultuur: beslissingen nemen die LT-gericht zijn, dit zijn heel onzekere 

beslissingen, je weet in het begin niet of de juiste beslissing hebt gemaakt 

vb. oliemaatschappijen 

- Procescultuur: bureaucratie; procedures, regels, documenten, aanvragen,… 

vb. overheidsdiensten en dienstverlenende bedrijven 

Organisatiecultuur: typen:  

- Machtscultuur 

- Rol- of procedurecultuur 

- Taak cultuur of “hard werken”-cultuur 

- Persoonscultuur 
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6.2.6 Stijl van leiding geven en interne communicatie 
Belangrijke aspecten leidinggevende:  

- Taakgerichte aspecten: toegewezen taak van afdeling dient zo goed mogelijk en op tijd 

verricht te worden  

- Mensgerichte aspecten: werksfeer en motivatie werknemers bevorderen  

4 leiderschapsstijlen: op basis van taakgerichte- en mensgerichte aspecten 

Bevelend:  

- Hoog taakgericht, weinig mensgericht 

- one-way-communicatie: manager zegt wat, waar, wanneer en hoe iets moet gebeuren 

- zakelijke sfeer 

- geen echte groepsvorming  

- 1-op-1-contacten 

Onderhandelend: 

- Hoog taakgericht, hoog mensgericht 

- Two-way 

o Manager zegt wat, waar, wanneer en hoe iets moet gebeuren  

o Werknemer: waarom-informatie 

- wederzijds begrip 

- openheid 

- conflict niet vermeden 

Participatief:  

- weinig taakgericht, hoog mensgericht: arbeid aangepast aan belangen van medewerkers, en 

in mindere mate op taken die uitgevoerd dienen te worden  

- Veel informeel 

- verzoeken i.p.v. bevelen   

Delegeren:  

- weinig taakgericht, weinig mensgericht  

- Manager doorgeefluik van mededelingen van chef 

- weinig two-way-communicatie 
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6.2.7 Online interne communicatie 
Voordelen:  

- verhogen productiviteit en effectiviteit van bepaalde activiteiten 

- vergemakkelijken formele en informele communicatie 

vb. via e-mail kunnen medewerkers op eenvoudige manier werkgelateerde informatie 

uitwisselen, roddelen tussen medewerkers via e-mail,… 

Nadelen:  

- verlagen productiviteit 

vb. i.p.v. te werken, versturen medewerkers persoonlijke e-mails 

- niet altijd even geslaagd  

vb. e-mail- of informatieoverload  

6.3 Corporate communicatie 
Centraal: organisatie 

Via communicatie beeld (“imago”) over organisatie in hoofden van verschillende doelgroepen 

beïnvloeden  

6.3.1 Imago 
Imago, corporate image: beeld van organisatie bij diverse publieksgroepen  

- Zelfbeeld: beeld dat interne publieksgroepen hebben van eigen organisatie  

- Het vermeend imago (perceived image): veronderstellingen bij interne publieksgroepen over 

het corporate image van de organisatie   

6.3.2 Identiteit  
Of “corporate identity”  

= het geheel van maatschappelijke kenmerken van de organisatie (Galjaard, 1997) 

Wezenlijke kenmerken van organisatie (verschillend van gewenste identiteit):  

- Historie 

- Bedrijfsmix 

- Managementstijl 

- Naamgeving 

- Kwaliteit  

- Karakter 

- … 

6.3.3 De relatie tussen imago en (gewenste) identiteit  
Idealiter : sterke samenhang tussen identiteit, gewenste identiteit en imago 
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Praktijk: imago ≠ identiteit:  

- Imago < identiteit: publiek heeft verouderd beeld en is niet op de hoogte van vernieuwingen  

o Oplossing: imagocampagne, nieuwe huisstijl 

- Imago > identiteit: te hoge verwachtingen, risico op vertrouwen publiek schaden  

o Oplossing: grotere bescheidenheid in communicatie, identiteit versterken  

6.3.4 Aspecten van het bet corporate imago  
Vos: kenmerken van corporate imago:  

1. Imago is beleving in hoofd van mensen 

2. Imago is persoonsgebonden, want beeld wordt door ontvanger geconstrueerd  

3. Imago is tijdsgebonden: beeld is onderhevig aan sterke wisselingen, want nieuwe 

gebeurtenissen beïnvloeden beeld  

4. Imago kan variëren van vaag tot helder, beperkt tot uitvoerig: netwerk van associaties in 

het geheugen van de doelgroep 

 
5. Imago komt in mindere of meerdere mate overeen met identiteit: 

6. Imago ontstaat uit directe en indirecte ervaringen: Imago is resultaat van alle ervaringen, 

overtuigingen, gevoelens en indrukken van publiek m.b.t. een gegeven onderneming, het 

beeld ontstaat (bewust of onbewust) op basis van:  

a. Eigen ervaringen 

b. Indirecte ervaringen via communicatie met anderen 

 Totaalbeeld of schema  

7. Imago beïnvloed door grotere geheel waarvan organisatie deel uitmaakt: vb. imago 

“branche”, imago van land,… 
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8. Imago omvat impressies en evaluaties: 

a. Impressie: som van overtuigingen en ideeën die een persoon heeft t.a.v. object 

b. Evaluatie: algemene waardering van organisatie  

9. Imago heeft band met waarden: vertrekkende vanuit hun waardenpatroon, nagaan welke 

betekenis de elementen die mensen associëren met een welbepaalde organisatie nu precies 

hebben  

10. Imago kan een invloed hebben op het gedrag: sterk imago geeft organisatie macht:  

a. Grotere interesse bij consumenten  

b. Beleggers zullen eerder investeren in sterk imago 

c. Sponsor gaan eerder financiële steunverlening geven aan sterke imago 

d. Gemakkelijk invloed uitoefenen op politieke en maatschappelijke besluitvorming 

e. Meer betrokken en gemotiveerde werknemers 

f. … 

11. Imago-onderzoek: meetmodel 

Primaire impressie: eerste beeld dat respondent voor ogen komt bij noemen van naam van de 

organisatie 

Bekendheid: hoe intensief is men bij de organisatie betrokken? Als klant of indirect via massamedia? 

Perceptie: karakteristieken die door respondenten in een schaal worden toegekend aan organisatie 

Preferentie: preferentie toekennen aan elke karakteristiek  

Positie: positie die men toekent aan de organisatie t.o.v. andere organisaties  

 

 

- primaire impressie

- bekendheid 

- perceptie

- preferentie 

- positie 
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6.3.5 Image- of impressiemanagement d.m.v. corporate communicatie  
Door “corporate communicatie” instrumenten kan organisatie beeld dat leeft bij verschillende 

doelgroepen trachten te beïnvloeden: 

- Communicatie werkt slechts ondersteunend  

- Vooral acties, gedragingen van organisatie zijn doorslaggevend 

Voorwaarde voor creëren van gewenst imago bij externe doelgroepen: intern draagvlak 

vb. wie kwaliteit en service wil communiceren, moet zorgen dat medewerkers die kwaliteit ook 

willen en kunnen leren  

Corporate communicatiemix: externe doelgroepen:  

- Corporate PR (inclusief Free Publicity, public affairs…) 

- corporate advertising  

- huisstijl 

- sponsoring cr 

- arbeidsmarktcommunicatie 

- financiële communicatie 

Corporate PR 

“Public Relations”: stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar 

publieksgroepen 

PR is mogelijk om 2 niveaus:  

Marketing PR: merk/product 

Corporate PR: organisatie 

- public affairs (PA): relaties met lokale, nationale en supranationale overheden 

- financiële PR: communicatie met financiële wereld vb. aandeelhouders, beleggers, banken 

- crisis-PR: pers als doelgroep, om te reageren op onvoorziene omstandigheden die kunnen 

zorgen voor negatieve publiciteit 

ook: free publicity: strategie waarbij men (kostenloze) media-aandacht probeert te krijgen 

opmerking: vormen corporate mangement: defensief vs assertief, strategisch vs tactisch  

- communicatiemanagement = strategisch assertief 

- crisismanagement = tactisch defensief vb. olieramp Golf van Mexico 

Corporate advertising 

Advertising of reclame: informatie overbrengen over producten, diensten en bedrijven via 

massamedia 

Inschakelen voor één van volgende doelstellingen:  

- bekendmaken organisatiewijzigingen vb. fusie 

- weerleggen negatieve publiciteit, standpunt van onderneming onder aandacht brengen  

- belangstelling wekken bij financiële wereld 

- goodwill kweken bij toekomstig personeel 

- bijsturen bedrijfsimago  

Opmerking: betaalde communicatie (↔ free publicity)  
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Huisstijl  

Huisstijl: visuele identiteit van een organisatie:  

- uitsluitend symbolische gedeelte 

vb. naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal 

(stramienen/vlakken/curves/opmaak), fotografiestijl 

- gebruikt in presentaties, briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, website,… 

- bewaakt door communicatieafdeling in grote bedrijven  

vb. “A” van stad Antwerpen:  

Vóór juli 2004: 

- 100 verschillende logo’s van de “A” 

- 10 verschillende wapenschilden 

- allerlei verschillende stijlen 

- grote kwaliteitsverschillen in de communicatie-uitingen 

- grote inhoudelijke verschillen 

gevolg:  

- Een stad met veel communicatie-initiatieven  

- MAAR: communicatie gedecentraliseerd en versnipperd 

- Antwerpenaar had niet door dat zijn / haar stad met hem / haar sprak 

o hele reeks autonome (nochtans stedelijke) entiteiten, met eigen huisstijl, eigen 

namen… 

voorbeelden:  

 

 

Dat moest veranderen:  

- Reorganisatie stedelijke administratie 

o Bedrijf Marketing & communicatie 

o Centralisering communicatiebudgetten 

- Professionalisering communicatie 

o Efficiënt, effectief, eenduidig 
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o Selectie externe partner 

Implementatie:  

- Gedachtengoed implementeren bij +/- 8 000 stadsmedewerkers 

- Radicale brand design oefening 

o Ontwikkeling nieuw logo & baseline 

 

 

 

 

 

 

 

o Kleurgebruik: primaire & secundaire kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

o Fotografie volgens welomschreven stijl 

o Basisstructuur = ‘legoblokken’ voor creatie van printuitingen 

Vb. “gridblokken” 

  

  

  

  

  

  

 

  

o Vertaling naar touchpoints 

▪ Schriftelijke communicatie 

▪ Campagnes 

▪ Websites 

▪ Gadgets & give aways  

▪ Werfborden  
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- Ontwikkeling van één unieke visuele identiteit voor de stad Antwerpen, die nieuwe missie en 

visie vertaalde 

Overbrengen intern:  

- Communicatie gedecentraliseerd 

- Organiseren van vele informatiesessies doorheen ganse organisatie 

- Ontwikkeling twee belangrijke instrumenten: 

o Huisstijlgids 

o Merkbijbel 

Sponsoring 

Overeenkomst met rechten en plichten tussen 2 partijen:  

- Sponsor: stelt geld, goederen of dienster ter beschikking van gesponsorde 

- Gesponsorde: stelt prestaties tegenover bijdragen sponsor  

Doelstellingen: 

- Vestigen of versterken naamsbekendheid  

- Versterken imago 

- Creëren van platform om met doelgroepen in contact te komen 

- Stimuleren of ondersteunen van verkoopacties 

-  Verwerven free publicity  

“goede” sponsoractie: Overeenkomst vrij lange duur, zodat overeenkomst groeit uit tot soort 

partnership  

Arbeidsmarktcommunicatie 

- Structureel communiceren naar interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen 

o “structureel”: specifiek beleid  

- Doel: verwerven van nieuwe medewerkers, het contact onderhouden met huidige, 

potentiële en oud-medewerkers 

- Directe of indirecte wervingsboodschap:  

o Direct: vraag naar personeel 

o Indirect: positief beeld scheppen over organisatie als potentiële werkgever 

(employee relationship management) 

Financiële communicatie 

Vb.  



69 
 

6.3.6 De online reputatie van een organisatie 
Gevolg: moeilijker om beeld dat mensen van producten, diensten of organisatie hebben is moeilijker 

te sturen  

Want: via sociale media delen mensen hun eigen ervaringen met de organisatie 

Gevolg: “online reputation” in de gaten houden  

Vb.  

6.4 Marketingcommunicatie 
= proces van bedenken en uitvoeren van het ontwerp, prijszetting, promotie (of communicatie) en 

distributie van ideeën, goederen en diensten om zo’n uitwisseling te creëren die de realisatie van 

doelen (individu, organisatie) mogelijk kan maken 

- Centraal: product, dienst  

- Ondersteuning marketing  

- Marketingmix: 4 P’s 

o Product  

o Plaats 

o Prijs  

o Promotie = marketingcommunicatie 

- Merknaam, vormgeving, verpakking, prijs, winkel waar te koop  

- Producten onder aandacht brengen door marketingcommunicatie-mix 

6.4.1 De marketingcommunicatie-mix 
Themacommunicatie: above the line 

- Gaat vooraf aan verkoop 

- Merkbekendheid 

- Attitude t.o.v. het merk 

- Koopintentie 

- Thematische promotie: merkbekendheid of affectieve waarde van merk vergroten 

vb. Niveau deelt op zonnige dag zonnekleppen uit zonder dat consumenten verplicht zijn om 

zonnebrandolie te kopen  

 Indirecte beïnvloeding van kennis en/of gedrag 

Actiecommunicatie:  

- Tijdens of na koopproces 

 Directe beïnvloeding van koop gedrag 
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Reclame 

- Reclame is overredende informatie over producten, diensten en bedrijven, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, attitude en mogelijk het 

gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden 

- ≠ publiciteit  

o Publiciteit: kosteloos cfr. Free publicity 

o Reclame: betaald  

- ≠ propaganda, want propaganda is overbrengen van ideeën op politiek en cultureel gebied  

vb. door politieke partijen: vb. presidentsverkiezingen 

 
vb. door overheid “voorlichting”: promoten van sociaal goed (vb. veilig verkeer,…) = ideële 

reclame  

Sponsoring 

Overeenkomst met rechten en plichten tussen 2 partijen:  

- Sponsor: stelt geld, goederen of dienster ter beschikking van gesponsorde 

- Gesponsorde: stelt prestaties tegenover bijdragen sponsor  

Doelstellingen: 

- Vestigen of versterken naamsbekendheid  

- Versterken imago 

- Creëren van platform om met doelgroepen in contact te komen 

- Stimuleren of ondersteunen van verkoopacties 
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-  Verwerven free publicity  

“goede” sponsoractie: Overeenkomst vrij lange duur, zodat overeenkomst groeit uit tot soort 

partnership  

Marketing-PR 

- Merk of product staat centraal  

- Specifieke vorm van PR 

Vb.  

 

(Thematische en klassieke) promotie 

= tijdelijke verbetering van de prijs/waardeverhouding van een product of dienst die tot doel heeft 

extra verkopen te realiseren. 

- Prijsdaling of waarde verhoging 

- Doel: extra verkopen realiseren  

- Productintroducties, aantrekken nieuwe gebruikers, consumptieverhoging onder huidige 

gebruikers, behouden huidige gebruikers 

- 2 niveaus:  

o Gericht op tussenhandel  

o Gericht op consument  

Klassieke promotie: gecommuniceerd via reclame, persoonlijke verkoop, verpakking, enz. 

vb.  

 

Thematische promotie: geen directe omzetdoelstelling (geen verplichte aankoop) 

Meest gebruikte strategieën: tijdelijke prijskortingen, waardebonnen, sampling en demonstraties, 

bonusverpakkingen, gratis premiums, premiums met bijbetaling, spaaracties, prijsvragen en 

wedstrijden. 

 

 



72 
 

Winkelcommunicatie 

= verzamelnaam voor marketingcommunicatie in de winkel 

- Communicatie vlak voor, tijdens en vlak na koop 

Elementen: actie-communicatiemix:  

- Verpakking: “eigen gezicht”, zegt iets over merk  

- Persoonlijke verkoop:  

o Voordelen: Face-to-face-contact, afstemming van 

 boodschap op individu, tweerichtingsverkeer 

o Nadelen: erg duur, tijdsintensief 

o Persoonlijke verkoop: belangrijk bij industriële producten 

(B-t-B) en duurzame consumptiegoederen (huis, auto, ….) 

- Artikelpresentatie: alle activiteiten die merk op plaats van verkoop optimaal 

onder aandacht van consument moet brengen:  2 elementen  

o Vaste artikelpresentatie: indeling van schappen:  

▪ Ooghoogte: beste 

▪ Vloerhoogte: slechtste 

o Tijdelijke presentatie op displays voor artikelen die extra aandacht nodig hebben 

▪ Eiland: midden in gangpad 

▪ Kop: begin of einde van stelling  

▪ Schap: artikel in schap 

▪ Kassa: dichtbij check-out  

 Display: tijdelijk karakter want meestal ingezet bij promotie  

 

Direct marketing-communicatie 

Of DM = verkrijgen of onderhouden van een duurzame directe relatie tussen aanbieder en afnemer 

d.m.v. media (zoals e-mail, telefoon,…)  

Verzameling persoonlijke gegevens via media met responsmogelijkheid (aanvraag klantenkaart, 

website, …)  makkelijker inspelen op wensen en koopgedrag van afnemers  

Permanent karakter 
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vb.  

6.4.2 Marketingcommunicatie in het digitale tijdperk 
Gevolg digitale tijdperk: herdenken van klantenrelaties:  

Vroeger:  

- Marketingacties 

- Public relations 

- Éénrichtingsverkeer: passieve klanten, informatie wordt gecontroleerd door organisatie 

Nu:  

- Multidirectioneel: organisatie is deel van controle kwijt 

- “conversatie” over merk 

- Vb. Dove campagne: “conversatie” over self-esteen van vrouwen  

 

6.5 Besluit  
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7. Massacommunicatie: de mediaorganisatie  

7.1 Inleiding 
Opkomst van massamedia: tweede helft 19de eeuw (periode industrialisering in Europa)  

 voordien werd er al wel nieuws verspreid vb. kerk, markt,… 

Institutionele zender (complexe organisatie, vaak ook commercieel) 

Grote, diverse groep ontvangers (“openbare communicatie”) met diverse achtergronden en 

interesses 

Zenders en ontvangers zijn ruimtelijk en/of temporeel gescheiden 

vb. wat in krant staat wordt niet op zelfde moment gecommuniceerd als het moment waarop je het 

leest   

Indirect, gemedieerd contact via gespecialiseerde zend- en ontvangapparatuur 

Weinig mogelijkheden tot feedback 

Erg competitieve omgeving: het is erg moeilijk om een nieuw medium op te starten omdat hierbij 

nood is aan groot kapitaal voor toetreding  

De smaak van de “gemiddelde kijker/lezer” domineert 

Massacommunicatie-onderzoek:  

- Aandacht voor (negatieve) effecten: “morele paniek” 

vb. Waarom medium TV? Dit zorgt ervoor dat mensen minder sociaal contact hebben,… 

vb. Wat voor effect heeft TV op TV-kijkers? 

- Aandacht voor inhoud: inhoud bestuderen 

vb. we kunnen pas zeggen dat er een effect is van vb. gewelddadige serie, als we weten 

hoeveel geweld er in de TV-serie zat   

- Aandacht voor communicatoren (de media-organisatie):  

vb. journalisten, producers,…  

Werking en structuur van media-organisatie beïnvloedt media-output 

De massamedia-organisatie:  

Interne factoren die inhoud beïnvloeden:  

- individueel niveau van de mediawerkers: 

vb. nieuwsbericht die door iemand anders wordt gemaakt is anders, deze zal andere dingen 

benadrukken omdat journalist op individueel niveau bepaalde keuzes maakt 

- niveau van de mediaroutines: 

- niveau van de organisatie: 

Externe factoren die inhoud beïnvloeden:  

- economische, politieke en sociale, publieks-, technologische invloeden 

- culturele/ideologische invloeden 
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Toepassing: Welke gebeurtenissen maakt meeste kans om nieuws te worden? 

- Koning Filip krijgt hartaanval 

- Jeanne Beckers uit Berchem krijgt hartaanval 

 

- 5 doden bij busongeluk in Antwerpen 

- 5 doden bij busongeluk in Vilnius 

Tendensen afgelopen decennia: 

- Globalisering en lokalisering  

- Komst van nieuwe ICT  

vb. krant via pc maken, zorgde ervoor dat deadlines werden verlaat, waardoor nieuws actueler 

werd  

- Informatiemaatschappij of netwerkmaatschappij 

- Beter opgeleide, ontzuilde burger, nieuwe waarden 

- Commercialisering  

- Interactiviteit, tweewegscommunicatie 

7.2 Een organisationele benadering van nieuwsproductie 

7.2.1 De inhoud van het nieuws  
Gans: “Deciding what’s news”: onderzoek naar laatavondnieuws van 2 Amerikaanse 

omroepnetwerken en naar 2 belangrijke nieuwsmagazines 

Individuen:  

- Politieke figuren  

- ‘onbekende individuen’: overtreders van wetten en gebruiken 

vb. protesteerders, relschoppers, demonstranten,… 

Activiteiten: vb. regeringsbenoemingen, beslissingen, onenigheden, misdaden, schandalen, 

onderzoeken, rampen,… 

Boone: “verschraling” van nieuws op diverse vlakken: 

Thematische:  

- Meestal ‘ernstige’ zaken  

- Politieke, sociale en economische thema’s (= “hard news” ↔ “soft news” zoals sport, 

entertainment, showbusiness,…)  

- Negatieve gebeurtenissen 
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Geografische: 

- Oververtegenwoordiging geïndustrialiseerde landen  

- Ondervertegenwoordiging ontwikkelingslanden  

- Nationaal nieuws 

Personele: 

- Dominantie bepaalde figuren en groepen  

- Politieke, economisch-financiële, culturele en wetenschappelijke elites 

 

Journalistieke: 

- Natuurlijke of technische beperkingen journalist 

- vb. omvang rubrieken, deadline, mogelijkheid om fotomateriaal te nemen… 

Fauconnier: maatschappelijke: 

- minderheden, alternatieve groepen komen minder vaak in het nieuws  

 

Opmerking: “mensen” verhalen of “soft news” zijn een soort tegengewicht voor slechte 

hoofdnieuws, want deze verhalen zijn tijdloos en kunnen worden gebruikt indien nodig  

Gans: 6 types interessante verhalen:  

1. “mensen-verhalen”: gewone mensen in ongewone situaties, publieke personen die zich op 

gewone manier gedragen  

2. Rolomkeringen: vb. “man bijt hond”: hond die man bijt is normaal/gewoon, man die hond 

bijt is abnormaal 

3. “human interest” verhalen: gewone mens in ongewone situaties die bij publiek sympathie, 

medelijden of bewondering opwekken vb. mensen die zich heldhaftig gedragen bij rampen 

4. Verhalen over kleine schandalen, morele overtredingen beroemdheden,… 

5. Heldenverhalen: vb. gewone mens die crimineel aanpakt, avonturiers,… 

6. “Gee Whiz” verhalen: verrassende verhalen, ongewone gebeurtenissen, het buitengewone 

maar trivale vb. kip die groene eieren legt  

Focus “hard news” is aangetast door “tabloidization” (sensatiekrant): tabloidization:  

- “narratives” (persoonlijke verhalen) i.p.v. analyses 
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- “Human interest” verhalen 

- “sensationalisme” 

- Privélevens beroemdheden, gewone mensen, schandalen, entertainment,…  

7.2.2 Organisatie-interne en –externe factoren die de nieuwsinhoud beïnvloeden 

7.7.2.1 Invloeden op het individueel niveau van de professionele mediawerkers 

Mediawerkers: journalisten 

Achtergrond en persoonlijke kenmerken 

- Mannen 

- Hoog opgeleid 

- Maar < 35 jaar: vrouwen 

o In lagere leeftijdscategorieën zijn man-vrouwverhoudingen meer in balans dan in 

oudere leeftijdscategorieën  

- Gemiddelde leeftijd 44j 

- Meerderheid geboren in België 

- Geen eensgezindheid over sterke en invloed van factoren (leeftijd, geslacht, opleiding, 

sociale klasse,…) op geproduceerde inhoud 

o Sommigen: klein effect 

o Anderen: groot effect vb. vrouwen kunnen op gunstigere manier verslag uitbrengen 

over Gelijke Rechten Amendement  

Journalisten België 2013 

Politiek-ideologisch profiel 

- Progressief: links-politiek gericht  

- Geen eensgezindheid over effect van politieke waarden en overtuigingen van journalisten op 

geproduceerde inhouden:  

o Sommigen: klein effect, door organisationele beperkingen en professionele normen 

o Anderen: groot effect  

 



78 
 

Rolopvatting 

Journalisten indelen in 3 groepen naargelang rolopvatting:  

Neutralen: disseminatiefunctie, zo snel mogelijk informatie bezorgen aan een zo groot mogelijk 

publiek, waarbij ongeverifieerde berichten vermeden moeten worden 

 betrouwbare informatie verschaffen 

Participanten: interpretatieve functie, informatie uitpluizen om een verhaal te ontdekken en te 

ontwikkelen  

 analyse en duiding verschaffen bij complexe problemen  

Tegenstandersfunctie: als tegenstanders van politici en bedrijfsleiders fungeren  

 

7.2.2.2 Invloeden op het niveau van de mediaroutines 

Routines die samengaan met media-jobs, en die dus een belangrijke invloed hebben op door 

mediawerkers geproduceerde inhouden  

Mediaroutines komen voort uit beperkingen verbonden met:  

- Publiek: wat is aanvaardbaar voor consument? 

- Organisatie: hoeveel kan organisatie verwerken? 

- Bronnen: welke producten worden door bronnen ter beschikking gesteld? 

Publiekgeoriënteerde routines 

- Nieuwswaarden  

- Objectiviteit  

- Omgekeerde piramide 
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Nieuwswaarden 

= dingen die mensen belangrijk en interessant vinden  

Galtung & Ruge (1966):  

1. Omvang in de tijd, frequentie: gebeurtenis die evolueert in zelfde “ritme” als 

nieuwsmedium heeft meer kans op selectie 

2. Omvang van de gebeurtenis, drempelwaarde*: opmerken door nieuwsmakers door zekere 

drempelwaarde te overschrijden (hoe hoger intensiteit, hoe meer kans op selectie) 

3. Betekenis, culturele nabijheid: wat cultureel gelijkaardig is heeft meer kans op selectie  

vb. betrokkenheid Vlaamse burgers in gebeurtenis in buitenland 

4. Negativiteit:  nieuws is vaker negatief dan positief  

vb. geen nieuws over succesvolle landing vliegtuig 

vb. wel nieuws over neerstorting vliegtuig  

5. Duidelijkheid, ondubbelzinnigheid: hoe minder ambigu, hoe groter kans op selectie  

vb. politiehervorming die 3 jaar duurt is moeilijk uit te leggen in een tekst van 300 woorden 

6. Personificatie* of verwijzing naar personen: gebeurtenissen presenteren als handelingen 

van specifieke personen, i.p.v. als resultaat van sociale krachten 

7. Het onverwachte*: meest onverwachte of meest zeldzame gebeurtenissen hebben grootste 

kans op selectie  

8. Het verwachte (consonantie)*: gebeurtenissen die vooraf gepland zijn in de tijd, waar je als 

mediaorganisatie op kan anticiperen, hebben meer kans op selectie  

9. Continuïteit*: eens in hoofdpunt, dan blijft gebeurtenis nog even in spotlight 

10. Elitelanden: focussen op eigen land, Westerse geïndustrialiseerde landen 

11. Elitepersonen: focussen op personen met vb. belangrijke politieke functie 

12. Compositie*: gebeurtenis opnemen in nieuws omdat deze past in balans van 

nieuwsmedium 

vb. “licht” verhaal gebruiken om balans te vormen voor “zwaar” nieuws 

Aanvullingen o.m. op basis van Warren (1934):  

1. Suspense: een verhaal als strijd kunnen brengen met winnaars en verliezers, want dit maakt 

het verhaal spannender 

2. Seks*: vb. Tempation Island 

3. Emoties (human interest): gewone mens in ongewone situaties die bij publiek sympathie, 

medelijden of bewondering opwekken vb. mensen die zich heldhaftig gedragen bij rampen  

4. Vooruitgang: nieuwe ontdekking binnen wetenschap 

vb. “Bewoonbare planeet ontdekt vlakbij aarde” 

5. Geweld: 

“Update” Galtung en Ruge door Harcup & O’Neill, 2001:  

1. De machtselite (organisaties, personen…) ,  

2. Beroemdheden  

3. Entertainment (verhalen over seks, showbusiness, dieren, drama of gebeurtenissen die zich 

lenen tot een humoristische behandeling, entertainende foto’s of aansprekende titels) 

4. Verrassing 

5. Slecht nieuws 

6. Goed nieuws 

7. Omvang 

8. Relevantie 
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9. Follow-up 

10. Nieuwsagenda van de nieuwsorganisatie 

 

 D.m.v. “nieuwswaarden” kunnen gatekeepers inhouden selecteren die het publiek 

apprecieert 

Objectiviteit 

Set van procedures die journalisten toepassen om zichzelf te beschermen tegen berispingen van 

superieuren en tegen aanvallen van buitenuit 

- Toeleggen op controleerbare feiten:  

- Statements tussen aanhalingstekens 

- Zoveel mogelijk namen betrekken 

- Bijkomend materiaal verzamelen voor “feit”  

vb. gebruik citaten  

omgekeerde piramide of “lead”-structuur 

Structureren van nieuwsverhaal:  

1. Lead: wie, wat, waar, wanneer, waarom? 

2. Body: verdere uitwerking verschillende elementen  

 

 Informatie waarvan aangenomen wordt dat ze belangrijkste zijn worden als eerste gegeven, 

daarna worden kleine pakketjes van minder relevante informatie weergegeven in volgende 

alinea’s  

 

Organisatiegeoriënteerde routines 

Welke routines zijn ontwikkeld om organisatie te helpen met verwerken van informatie? 

- Beat-systeem 

- Nieuwsagenda 

- Gatekeeping  

Beat-systeem 

Elke informatie zoeken:  

- Op bepaald gebied vb. journalist die spreekt vanuit Frankrijk, net na aanslagen 

- Bij bepaalde institutie vb. Wetstraat-journalist 
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Nieuwsagenda 

Plannen van werk  

 

Prescheduled: nieuws kan je voor een stuk plannen, van bepaalde gebeurtenissen weet je dat ze 

eraan komen vb. presidentverkiezingen  

Unexpected: nieuws dat je als nieuwsredactie niet zag aankomen, maar kan je wel snel naar het 

publiek brengen vb. verkeersongeval, dit kan je niet plannen maar wordt wel gebracht op de dag dat 

het gebeurd  

Non-scheduled: nieuws dat nieuwswaardig is, maar je moet het niet noodzakelijk meteen brengen 

vb. “Koorddanser wandelt geblinddoekt tussen wolkenkrabbers Chicago” 

Gatekeeping 

Uit het totale aanbod van nieuwsverhalen moeten er een aantal geselecteerd worden. De journalist 

heeft functie om te bepalen wat naar buiten gaat van nieuws en wat niet.  

 

Brongeoriënteerde routines 

Nadruk op routinekanalen (persberichten, persconferenties, officiële handelingen, ..) 

Media is sterk afhankelijk van bronnen of voorzieners van ruw materiaal (zoals interviews, 

toespraken,…), deze bronnen doen mediaroutines ontstaan:   

vb. politicus die persconferentie geeft en uitschrijft, die lijkt op een artikel, waardoor kranten niet 

veel hoeven te veranderen  
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Sigal (1973): indeling informatiekanalen journalist:  

- Routinekanalen (veelgebruikte kanalen):  

o Officiële handelingen vb. processen, horingen,… 

o Persberichten 

o Persconferenties  

o Niet-spontane gebeurtenissen vb. toespraken, ceremonies 

- Informele kanalen (minder gebruikte kanalen):  

o Informele briefings 

o Lekken  

o Niet-gouvernementele handelingen vb. vakbondsbijeenkomst  

o Verslagen van andere nieuwsorganisaties, interviews met andere journalisten,… 

- Ondernemingskanalen (zelden gebruikte kanalen):  

o Interviews die op initiatief van journalist werden afgenomen  

o Spontane gebeurtenissen waarbij journalist ooggetuige is  

o Onafhankelijk onderzoek  

o Eigen analyses en conclusies van reporter 

 Veelvuldig gebruik van routinekanalen, omdat:  

o Werk plannen  

o Job vergemakkelijken  

o Objectiviteit vb. namen vermelden, uitspraken citeren,…  

Vasterman en Aerden: twee soorten bronnen waarop journalist kan steunen:  

Professionele bron:  

- Functie  

- Frequent contact met media  

- vb. politici, voorzitters, woordvoerders, deskundigen, wetenschappers,… 

 vaak in nieuws, omdat  

o productiviteit: permanente stroom feiten en meningen  

o betrouwbaarheid  

o aanbod kant-en-klaar nieuws 

o sociale en geografische nabijheid  

Niet-professionele bron: alle andere categorieën  “gewone mens” vb. ooggetuige 

7.2.2.3 Invloeden op het niveau van de organisatie  

Organisationele invloed op media-inhoud  

Zie 4 vragen HBp163-164 

Organisaties en hun doelstellingen  

Primaire doelstelling: winst maken  

Maar ook andere doelstelling zijn mogelijk vb. publiek dienen, professionele waardering krijgen,… 

De organisatie: rollen en structuur 

Rollen toewijzen en structuur ontwikkeling zodat leden op optimale wijze kunnen werken  
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Verticale opdeling mediaorganisatie:  

- Laagste niveau: ruwe materiaal verzamelen én vormgeven vb. schrijvers, reporters 

- Middenniveau: proces coördineren, communicatie tussen laagste- en hoogste niveau 

vb. redacteurs, producenten 

- Top niveau: beleid vb. baas, manager, beheerraad 

Horizontale opdeling mediaorganisatie: departementen   

- Mediaprofessionals  

- Commerciëlen  

- Technici  

Het (traditionele) dagbladbedrijf en het (traditionele) televisiestation  

 

Kenmerken Dagbladbedrijf Televisiestation 

Departementen? 3 departementen: 
mediaprofessionals (editoral), 
commerciëlen (business), 
technici (mechanical) (zie 
horizontale opdeling)  
 

3 departementen: 
mediaprofessionals (editoral), 
commerciëlen (business), 
technici (mechanical) (zie 
horizontale opdeling) 

Belang nieuws in media-
inhoud 

Erg belangrijk Het nieuws is slechts een klein 
onderdeel van media-inhoud 
 

Systeem? Beat-systeem: journalisten 
worden erop uit gestuurd om 
informatie over bepaald 
onderwerp of over bepaalde 
geografische plaats te 
verzamelen  
= “news net” 
 Gevolg: specialisatie qua 
onderwerp of geografisch 
gebied 

Generalisten: verslag 
uitbrengen over om het even 
welke gebeurtenis of situatie  
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Top niveau? Uitgever: autoriteit, 
verantwoordelijkheid (zie 
verticale opdeling) 

Manager 

 

Invloed van de organisatiestructuur op de media-inhoud  

Conflicten zijn ingebouwd in het systeem van de mediaorganisatie:  

- Horizontaal conflict: conflicten tussen verschillende afdelingen van een welbepaald 

departement 

- Verticaal conflict: conflict tussen laag, midden en top niveau  

Controle: hoe wordt macht uitgeoefend? 

Controle is een essentieel gegeven, gezien de conflicten inherent aanwezig zijn in de 

mediaorganisatie:  

- Controle via beloningssysteem:  

o Taak goed vervullen  beloning vb. promotie, salarisverhoging 

o Taak niet goed vervullen  bestraffing vb. degradatie, ontslagen 

- Controle via zelfcontrole: grenzen en richtlijnen voor beslissingen: medewerkers leiden af 

wat hun superieuren willen, waardoor de facto controle is uitgeoefend  

Studie Breed: “Social Control in the Newsroom”: manieren waarop nieuweling zich socialiseert:  

- Imitatie en afkijken andermans gedrag 

- Bijwonen dagelijkse redactieoverleg 

- Goed lezen eigen krant  

- Overnemen en bediscussiëren van schriftelijke correcties  

- Aanhoren kritiek, opmerkingen  

- Bedrijfsinterne roddelcircuit 

 Bij inwerking in redactiecultuur is er nauwelijks begeleiding, inwerkperiode is “learning by 

doing”  

7.2.2.4 Drukkingen van buitenuit  

 

Economische drukkingen  

- Winstdoel  

o Gevolg: concentraties, overnames  

vb. Mediahuis in 2015 ook overname van NRC Media Holding  

- Eisen van adverteerders hebben grote invloed op nieuwsinhoud  

o Afstemmen op gewenste doelpubliek  
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o Niet botsen met belangen adverteerders  

Technologische drukkingen  

- Video  

- Satellietverbindingen: rechtstreekse interventies  

- Grafische technieken  

- Elektronische redactie:  

o Gevolg: minder fouten op spelling, zinsconstructie,… 

- Internet:  

o “Computer assisted reporting”: internet als journalistiek hulpmiddel 

▪ Gevolgen:  

• Informatieverzameling via internet, waardoor meer vanuit werkplek 

• Sneller van verslaggeving naar redactie  

• Informatiemanagement: selecteren, beoordelen en bewerken van 

binnenkomende informatie  want betrouwbaarheid van informatie 

op internet is moeilijk controleerbaar 

• Toenemende technische vaardigheid 

o Ontstaan nieuwe nieuwskanalen met eigen karakter  

vb.  

Politieke en sociale drukkingen  

Staat/regering controleert massamedia, alhoewel “vrijheid van de pers”:  

- Landen met private media: controle via wetten, reguleringen, licenties, taksen,… 

- Landen met publieke media: controle via wetten, reguleringen, licenties, taksen, 

financiering,…  

John Merril: rangschikken gebieden naargelang hun neiging om pers te controleren. Op de 1ste plaats 

staat Midden-Oosten, de staat/regering heeft rechtstreekse invloed op berichtgeving:  

- Wetten die objectieve, neutrale berichtgeving eisen  

- Noodsituaties vb. oorlog: informatie doelbewust achterhouden  

- “staatsgeheimen”, zwijgplicht ambtenaren  

Belangengroepen:  
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Druk van het publiek : 

- Doelgroep 

- Conceptie ‘publiek’ bij journalisten: journalisten zijn niet zo enthousiast om publieksleden co-

auteurs te laten worden 

o vb. Williams et al.: BBC journalisten zagen materiaal van publiek vooral als 

informatiebron en besloten dat echte samenwerkingen tussen journalisten en 

publiek uitzondering waren  

vb.  

7.2.2.5 Het algemene kader waarbinnen de mediaorganisaties opereren, culturele/ideologische 

invloeden 

Westerse maatschappij: 

- Kapitalisme 

- Democratie 

 Deze waarden worden door media gearticuleerd en geaffirmeerd  

7.2.3 Nieuwe vormen van journalistiek? 
Door nieuwe media (internet) wordt het wel makkelijker om de markt te betreden. Het internet 

verlaagt de drempel.  

- Onvrede met ‘homogenisering’, 'commercialisering’, ‘oppervlakkigheid’ pers  

- Pleidooi voor kwaliteitsvolle, onafhankelijke journalistiek 

- Nieuwe initiatieven (ook mogelijk door nieuwe media): bv. Apache, onafhankelijke 

bloggers,… 

7.3 Een organisationele benadering van de fictieproductie (in casu: soapproductie) 
 Serials Series 

 Verhaallijn Elke aflevering is een op 
zichzelf staande plot 

Afleveringen? Eeuwig Specifiek aantal afleveringen 

 

“serials” (en geen “series”): daytime versus primetime 

- Daytime serials of traditionele soaps: iedere weekdag uitzending  

- Prime time/evening serials: minder frequente uitzending  
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7.3.1 De inhoud van soap opera’s 
1) Beperkt aantal thema’s, personages, locaties  

- Thema’s: familie, ouderschap, hofmakerij, werkaangelegenheden… 

- Personages: “types”, sociodemografische kenmerken… 

o 5 primaire types:  

Stijlvolle, voorstedelijke type Hoog opgeleid, prestatiegericht, alleenstaand of 
gescheiden, 20 – 40 jaar, modebewust, 
zorgeloos, egoïstisch 

Subtiele, alleenstaande persoon Jong, hoog opgeleid, professioneel, 
carrièregerichte vrouw, familie en vrienden  

Traditionele familiepersoon Getrouwd 

Succesvolle workaholic Middelbare leeftijd, meestal man maar in 
toenemende mate vrouw, alleenstaand of 
gescheiden, in principe goed maar ontaardt 
door teveel belang hechten aan werk en 
carrière 

Elegante socialite Vrouw, middelbare leeftijd, middenklasse, rijk 

  

o 7 secundaire types:  

▪ Self-made business persons: zichzelf omhoog werken in zakenwereld 

▪ Tevreden, blije adolescenten 

▪ Ontevreden adolescenten  

▪ Gelukkige huisvrouwen 

▪ Ontevreden huisvrouwen  

▪ Gepensioneerden  

▪ Gefrustreerde arbeiders 

o Ongeveer evenveel mannen als vrouwen 

↔  andere televisieprogramma’s: oververtegenwoordiging mannen  

o Hogere klasse  

o 35 – 55 jaar  

o Getrouwde mensen % in TV-fictie < getrouwde mensen % in werkelijkheid  

o Erg veel tewerkstelling én veel professionals in TV-fictie 

 

- Locaties: thuis, café, restaurant, hospitaal, werk, straat.. 

o Gesloten ruimtes om te bezinnen, discussiëren,… 

o Ziekenhuis: voor leven en dood 

o Rechtszaal: omgaan met goed en slecht, schuld en onschuld 

o Restaurant en café: socializing 

o Eigen huis: settings voor meest persoonlijke obsessies 

 

2) Narratieve vorm: serialiteit, complexiteit 

- Indeling in episodes/afleveringen 

- ‘Segmented, interrupted narratives’: verhaallijn wordt onderbroken, er wordt van de ene 

verhaallijn naar de andere verhaallijn geswitcht  

- ‘Wandering viewpoint’, gaps (‘retention’ en ‘protension’): bruggen bouwen tussen delen => 

coherentie  
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o M.a.w.: personages converseren meer over gebeurtenissen dan dat de 

gebeurtenissen gebeuren  

vb. ga je mee naar een feestje? Je ziet geen beelden van het feestje, de volgende dag 

praten de personages over dit feestje 

 

- Open/gesloten format (cliff hangers, open einde, etc.): Aan het einde van elke episode/ elk 

deel gebeurt er iets spannends  

o Close-up (emoties – spanningen) 

- Verstrengelende verhaallijnen:  

- Verwachting van ontknoping wordt uitgesteld: Verhaallijn ontwikkelt zich, er komen altijd 

nieuwe elementen bij waardoor verhaallijn andere richting opgaat: verwachting van 

ontknoping wordt uitgesteld 

- Serialiteit=> kijkgedrag, betrokkenheid 

 

3) Narratie via conversatie: verhaal wordt grotendeels verteld via conversatie tussen 

personages 

 

4) Relatief trage ontwikkeling, 1 episode > space van gerepresenteerde tijd: ritme dagelijkse 

leven volgen vb. één aflevering thuis is weergave van één dag 

- Soaps proberen parallel te lopen met werkelijkheid vb. kerstmis, Pasen,… om identificatie te 

vergroten  

- Tijd in een soap gaat dus sneller dan in werkelijkheid 

 

5) Private sfeer (belang van ‘space’ en setting), locatie 

- Specifieke communities of families 

- Relatief groot aantal personages + kenmerken personages (vb. familie, werk, leeftijd, gender, 

ras,…) 

- 23 jaar Bold and the Beautiful in zes minuten  

- Verschillen tussen VS en Europa 

- Kritiek van ‘banaliteit’, focus op privéleven 

 

6) Emotioneel realisme > realiteitsgehalte:  

- (melo)dramatisch, emotie en intrigue, daarom “opera” 

- characterological reversals, last-minute plot twists, cliffhangers  

 

7) Associatie met vrouwelijk publiek:  

- Laatste decennia wel verminderd 

 

8) Drie subgenres van soaps:  

- Dynastic: 1 familie centraal en anderen vb. Dallas  

- Community: gemeenschap (van zelfde straat/buurt) vb. Neighbours 

- Dyadic: nadruk op koppels, relaties tussen mensen van ongeveer zelfde leeftijd 

vb. The bold and the beautiful) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
https://www.youtube.com/watch?v=3nQaaG6WRJ4
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7.3.2 Organisatie-interne en –externe drukkingen die de inhoud van soaps beïnvloeden 

7.3.2.1 Invloeden op het individueel niveau van de mediawerkers 

Invloed van diverse personen/functies die betrokken zijn bij de productie van soaps op de inhoud: 

- Schrijvers: belangrijke rol, want verhaal, plots en personages zijn veel belangrijker dan 

acteurs en productiekwaliteit  

- Producers:  

o Zorgen voor goed verloop (vb. productieschema’s, deadlines, supervisie 

schrijversteam, richtlijnen, acteurs kiezen,…) 

o Relaties met de pers 

o Cantor (1971): 3 types tv-producers:  

 Filmmakers Schrijvers-
producers 

Carrière-producers 

Eigenschappen? Jong, goed 
opgeleid, ambitie 
filmregisseur 

Verhalen 
waardevolle 
betekenis aan 
breed publiek 

Ouder, minder goed 
opgeleid, carrière 
binnen 
televisiemaatschappij 

Relatie met 
management? 

Weinig conflicten, 
want filmmaker is 
bereid om 
doeleinden van 
organisatie te 
aanvaarden, zodat 
ze ervaring en geld 
opdoen, waardoor 
later overstappen 
naar filmregisseur 

Meeste conflicten:  
Management: 
belang dat product 
aanslaat bij publiek, 
niet te vernieuwend  
Schrijvers-
producers: 
“waardevolle” 
boodschap 
overbrengen  

Weinig conflicten 

 

o Eindverantwoordelijke voor de creatieve aspecten, maar rechtstreekse invloed op de 

inhoud van de soap is beperkt 

 

- Regisseurs: hebben vaak minder sterke invloed op de media-inhoud die ze creëren dan 

andere regisseurs (Kilborn)  

o Taak: scripts vertalen in episodes, beste halen uit acteurs/actrices en technisch 

personeel 

- Acteurs/actrices: minder belangrijk, kunnen makkelijk uit een stuk geschreven worden 

7.3.2.2 Invloeden op het niveau van de mediaroutines 

Organisatiegeoriënteerde routines 

Efficiëntiedruk (continuïteit van programma-aanbod en kosten minimaliseren) geeft aanleiding tot:  

- Routinewerk: verregaande arbeidsverdeling binnen schrijversteam 

o vb. hoofdschrijver: ontwikkelen verhaal, plots, personages 

o vb. dialoogschrijvers: concrete uitwerking ideeën hoofdschrijver 

- Gestandaardiseerde formules: bepaalde types personages, bepaalde thema’s, bepaalde 

setting 

- Korte repetities: na repetitie gebeuren eigenlijke opnames (meeste scènes worden maar één 

maal opgenomen) 

- Beperkte hoeveelheid locaties: 
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 Publiekgeoriënteerde routines 

- Soaps steunen op “habitual viewing” (= kijken uit gewoonte, op vast tijdstip), omroepen 

proberen de kijkeraandacht te regulariseren, m.a.w. publiek aan zender binden  

- Inhoudelijke kenmerken gericht op bereiken (en vasthouden) van zo groot mogelijk publiek: 

o Traag: indien je een aflevering mist, kan de volgende aflevering nog altijd volgen 

o Diverse verhaallijnen: variëteit 

o Diverse personages:  

Snelle karakterisering door kledij en stem 

▪ Mensen moeten zich kunnen identificeren met bepaald personage 

o Cliffhanger: nieuwsgierigheid, waardoor naar volgende aflevering kijken  

7.3.2.3 Invloeden op het niveau van de organisatie 

- Soaps zijn onderdeel kijkcijferstrategie en bepalen imago van zender 

vb. Kijkcijfers vrijdag 18/11/16 

1. Thuis - 1.130.358 

2. Het 7 uur-Journaal - 955.502 

3. Belgium's Got Talent - 953.922 

4. Iedereen Beroemd - 942.946 

5. Familie - 712.701 

6. Blokken - 700.058 

7. Nieuws 19u VTM - 621.952 

8. Vera - 615.026 

9. De Buurtpolitie - 540.029 

10. Het 1 uur-Journaal - 444.291 

 

- Vrij veel macht: soaps zijn meest winstgevende programma’s voor televisiestation, waardoor 

makers soap vrij goede functie hebben in televisiestation 

vb. macht want indien makers van soap wijzigingen willen aanbrengen in script of 

productieformule veranderen zij daarmee een groot deel van tv-zender 

- Niettemin concurrentie om middelen (met andere programmamakers) 

7.3.2.4 Drukkingen van buitenuit  

Economische drukkingen  

- Winstdoel  

- Adverteerders: soap opera’s zijn een belangrijk middel van adverteerders om kijkers op 

regelmatige basis te bereiken (eens soap gevestigd, dan blijft publiek loyaal kijken)  

o Dus het is belangrijk om onzekerheden te reduceren, zodat adverteerders uur na 

uur, dag na dag, en week na week een publiek hebben  

o Adverteerders hebben rechtstreekse invloed op inhoud: thema’s en personages die 

aansluiten bij doelgroep en bevorderlijk zijn voor verkoop van hun producten  

o Cfr. ontstaan “soaps”: jaren ’30: fabrikanten van wasmiddelen sponsorden 

radiodramaseries om op die manier een groot publiek van vrouwen op regelmatige 

basis te bereiken  

Technologische drukkingen  

- Opgenomen op video  voordelen vb. langere uitzendingen  

- Digitalisering/”nieuwe media” 
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Politieke en sociale drukkingen  

- Sociale drukkingsgroepen: inhoud van soap moet vrij zijn van seks en geweld, want 

veronderstelde negatieve reacties van jeugdige kijkers (soaps uitgezonden tijdens “familie”-

uren):  

o Nationale verschillen in vertonen van seksuele handelingen in soaps 

vb. Britse soap: gebrek aan romantiek 

vb. Australische soaps: meer open voor seksualiteit 

vb. Amerikaanse soaps: seks als constant thema 

o Minder geweld in soap dan in andere tv-fictie  

- Politieke drukkingen: tv-station moeten “ontspanningsprogramma’s” zoals soaps aanbieden 

bij wet naast educatieve en informatieve uitzendingen 

Drukkingen afkomstig van publiek  

Oorspronkelijk gericht op (huis)vrouwen, want consumeren meeste huishoudproducten, 

schoonheids- en verzorgingsmiddelen,… 

Nu: 

- Ruimer publiek (vrouwen, gepensioneerde, studerende mannen en vrouwen, werklozen,…) 

doordat vrouwen buitenshuis zijn gaan werken 

- Daling kijkerspubliek bij uitzending soaps door komst van video (programma’s opnemen)  

Het algemene kader waarbinnen de mediaorganisaties opereren: culturele/ideologische invloeden 

Morele standaarden van maatschappij worden op conventionele manier behandeld: normen 

overtreden leidt tot bestraffing  

 Weerspiegeling van normen en waarden (bv. op vlak van interpersoonlijke relaties) in 

Westerse maatschappij 

Morele normen soaps:  

- Voorhuwelijkse/buitenhuwelijkse seks is verkeerd 

- Bigamie is verkeerd 

- Kinderen moeten binnen huwelijk geboren worden  

- Abortus is verkeerd 

- Incest is verkeerd 

- Verkrachting is verkeerd 

- Echtscheiding zorgvuldig nadenken  

- Ouders mogen hun kinderen niet verwaarlozen  

- Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen 

- Alcoholgebruik/verslaving is verkeerd 

- Druggebruik/verslaving is verkeerd 

- Anderen bedriegen is verkeerd 

- Chantage is verkeerd 

- Moord is verkeerd  

Tijdgebonden en cultuurgebonden karakter blijkt uit:  

- Vrouwen die buitenshuis werken 

- Seksuele relaties, seksuele moraliteit  

o vb. overspel, transgender in Thuis, tienerzwangerschap in Thuis 

- Kledij  
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7.4 Besluit  

8 Massacommunicatie: de inhoud  

8.1 De inleiding  
Waarom media-inhoud bestuderen? 

Beschrijven en vergelijken van media-output: beschrijven wat er in media 

gebeurd en dit vergelijken  

vb.1 Waarin verschilt Het Laatste Nieuws van Het Nieuwsblad? 

vb.2 Kranten binnen één mediagroep delen meer contents met elkaar, en nemen 

dus meer contents van elkaar over waardoor ze meer op elkaar gelijken  

vb.3 Via deze datasets zie je vakbonden (ACV, ABVV) meer aan bod komen binnen 

VRT dan binnen VTM-nieuws  

- kwantitatieve traditie: inhoudsanalyse 

Voorbeelden:   

o Steunpunt media: wat biedt VTM voornamelijk aan? … 

o Global media monitoring project: hoeveel mannen en vrouwen 

komen op het nieuws? Slechts 21-22% vrouwen in nieuws , dus 

meerderheid mannen  

▪ Elite (experten,…): meerderheid mannen aan woord, 

mannen zijn langer aan het woord 

▪ Getuige: meerderheid mannen aan woord, mannen zijn langer aan het 

woord 

▪ Voxpop (mening aan iemand op straat vragen): meerderheid mannen aan 

woord, mannen en vrouwen zijn even lang aan het woord 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 2 

Voorbeeld 3 
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Gevolg: krantenartikel “Vrouwelijke politici moeten sneller zwijgen” 

Maar: stijging in vrouwelijke participatie op Eén en VTM, maar nog altijd niet gelijk: 

De Swert & Hooghe, analyse 2003-2005: 

▪ Stereotypering? Vrouwen meer in ‘vrouwelijke’ topics? 

▪ Beperkte invloed geslacht journalist 

▪ VTM scoort beter dan VRT 

▪ Lichte stijging, maar cijfers blijven redelijk stabiel, ondanks toenemende 

emancipatie  

▪ Problematisch indien nieuws een weerafspiegeling van de realiteit zou 

moeten zijn 

 

 
 

o Children’s Television Worldwide: kijken naar personages in kinderprogramma’s: over 

alle landen heen zijn 2/3de van de personages mannelijk en slechts 1/3de van de 

personages vrouwelijk 

 
 

Media vergelijken met sociale realiteit, studie van media “bias”: kijken of media-inhoud 

overeenkomt met sociale realiteit  

vb. TV-dokters = echte dokters? Als je je hierop focust, dan denk je dat dokter altijd heel erg knap is, 

maar dit is natuurlijk niet zo in realiteit, dit is een foute afspiegeling van de realiteit  

vb. De kotmadam: leven op kot is anders dan het wordt voorgesteld bij de Kotmadam, dit is een 

foute afspiegeling van de realiteit. 

 media geeft vaak foute afspiegeling van de realiteit 

Media-inhoud als reflectie van sociale en culturele waarden en overtuigingen:  

vb.Fawlty Towers: Bepaalde epidsode werd ieder jaar herhaald. Maar een paar jaar geleden kwam 

hier erg veel kritiek op, omdat men het woord “nigger” gebruikt. Vroeger gebruikte men vaak het 

woord “nigger” maar nu gebruikt men dit best niet meer.  
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vb. Hoeveel holebi’s in media? Er zijn nog nooit zoveel holebi personages in de media geweest 

vb. Discussie over schoolboeken: schoolboeken zijn té cliché bevestigend, er wordt vaak uitgegaan 

van een oudersituatie waar kind zowel mama als papa heeft, maar vandaag de dag zijn er erg veel 

varianten (éénoudergezinnen, 2 mama’s, 2 papa’s,…)  

 

vb. Kinderversjes aanpassen 

 

vb. Discussie Sinterklaasliedjes 

 

vb. Aanpassing kinderboeken  

 
 

 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=SQ1QUV75
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Hypothesen ontwikkelen ivm functies en effecten:  

vb. Als er meer geweld is in een bepaalde serie, kan dit aanleiding geven tot gewelddadige effecten 

bij het publiek 

vb. Artikel over “Praten over de aanslagen in Parijs met je kinderen” 

vb. “De grote donorshow”: Een kerngezonde kandidate ging haar nier weggeven aan één van 3 

nierpatiënten. Hier kwam veel commotie op, terwijl dit programma eigenlijk opgezet spel was. Er 

kwam hierdoor erg veel discussie over het al dan niet registreren als orgaandonor. Effect: erg veel 

mensen registreerden zich als orgaandonor.  

Mediaperformance evalueren (bv. objectiviteit): vb. voldoet de openbare omroep aan de eisen die 

zjjn vastgelegd in de beheerovereenkomst? 

Vb. Performantiemaatstaven (objectieve maatstaf) 

  

 VRT diversiteitscharter:  

- VRT beheersovereenkomst 2011-2016 

- 6.1.2.2. Diversiteit en doelgroepenbeleid (p.15) 

- SD2: De VRT zet diversiteit centraal in de organisatie en hanteert een integrale aanpak op 

vlak van aanbod en beeldvorming. Het charter diversiteit zal daarbij de leidraad zijn. 

- OD2.1.: jaarlijks actieplan, streefcijfers (vrouwen 33% intern en externe producties, 5% 

nieuwe Vlamingen) 

- OD2.2.: genuanceerde en genderneutrale beeldvorming, speciale aandacht voor vrouwen, 

nieuwe Vlamingen, personen met handicap, medioren en senioren, jaarlijkse monitoring 

- OD2.3.: (kans)armoede en seksuele geaardheid, genuanceerde beeldvorming, evaluatie 

monitoring 

vb. Oproep naar vrouwelijke experten om meer vrouwen aan te trekken, zodat 

performantiemaatstaven beter zijn 

Genre, tekstuele en discoursanalyse, narratieve en andere formats (cfr. infra):  

- Berelson: Klassieke kwantitatieve inhoudsanalyse (1952):   

“Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative 

description of the manifest content of communication.” 

o Voorbeelden:  

▪ Hoeveel aandacht aan welk soort nieuws? (cfr. supra) 
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▪ Hoeveelheid en welk soort geweld in allerlei televisiegenres? 

▪ Hoeveel en welke soort reclame in vrouwenbladen?  

▪ Hoeveel aandacht voor ‘cyberpesten’ in Vlaamse dagbladen? 

▪ Hoe stellen mensen zichzelf voor op Facebook?  

o Kritiek:  

▪ “objectiviteit” onhaalbaar: beter spreken over “systematisch” en 

“repliceerbaar” (cijfers op zich zeggen niet alles) vb. programma heeft 400 

tweets, maar deze zijn wel negatief dus dit geeft verre van een goed beeld!  

▪ “frequentie” waarmee iets voorkomt: veel of weinig-zeggend? 

• vb. aantal doden in films 

o Robocop (1987) :  32 doden 

o Robocop 2 (1990):  81 doden 

o Rambo (1985):  62 doden 

o Rambo III (1988):  106 doden 

o Die Hard (1988):  18 doden 

o Die Hard 2 (1990):  264 doden 

▪ “manifeste” inhoud: oppervlakkigheid?  

• Kwalitatief onderzoek inhoudsanalyses:  

o Uitgangspunt: betekenis van element hangt af van context 

▪ Hoe verhoudt een bepaalde gebeurtenissen binnen programma zich tot de 

rest van de gebeurtenissen binnen programma?  

o Verschillende onderzoeksbenaderingen mogelijk: narratieve analyse 

▪ vb. narratieve structuur van “series” versus “serials” 

▪ vb. narratieve structuur slasher-film:  

GEBEURTENISSEN IN HET VERLEDEN: 

1. De jongerengemeenschap bezondigt zich aan een grove fout.  

2. De moordenaar ziet een beschadiging / verminking / dood.  

3. De moordenaar ervaart een zeker gemis.  

4. De moordenaar vermoordt de schuldigen.  

GEBEURTENISSEN IN HET HEDEN: 

5. Een bepaalde gebeurtenis herinnert aan of herdenkt het verleden. 

6. De moordenaar krijgt opnieuw destructieve krachten.  

7. De moordenaar zoekt en vindt opnieuw de schuldigen. 

8. Soms krijgt de gemeenschap waarschuwingen van een ziener.  

9. De gemeenschap negeert de ziener.  

10. De moordenaar besluipt zijn slachtoffers.  

11. De moordenaar vermoordt jongeren.  

12. De heldin ziet de omvang van de gebeurtenissen.  

13. De heldin ziet de moordenaar.  

14. De heldin levert strijd tegen de moordenaar.  

15. De heldin bedwingt of doodt de moordenaar.  

16. De heldin overleeft, maar is niet echt vrij. 

8.2 De mediatekst 

8.2.1 Wat is een mediatekst?  
- Traditioneel: zender – ‘boodschap’ – ontvanger 
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- Mediatekst: ruime betekenis, niet alleen geschreven boodschap 

vb. rocknummer, radionieuws, televisieprogramma,… 

- “Tekst”:  

o Het product door de media geproduceerd vb. film, televisieprogramma 

o Fiske: de betekenisvolle uitkomst van de ontmoeting tussen inhoud en lezer 

▪ “programma”: datgene wat geproduceerd is door maker  

▪ “tekst”: datgene wat geproduceerd is door lezer  

 Moeilijk onderscheid tussen beide benaderingen 

vb. met tekst wordt meestal verwezen naar concreet mediaproduct, en niet naar 

interpretatie door lezer  

- Niet enkel de tekst en lezer in beschouwing nemen, ook de context beïnvloedt de 

betekenis(geving) 

vb. intertekstualiteit: je vindt “Tegen de sterren op” pas grappig als we de bekende 

Vlamingen waarmee de draak wordt gestoken kennen van andere mediateksten 

8.2.2 Open versus gesloten teksten 
Eco: “Open” versus “gesloten” teksten (1979):  

 Open teksten Gesloten teksten 
Interpretaties? Veel Weinig 

Cultuur? Hoge Populaire 

 Maar deze benadering werd al snel achterhaald  

Ang: ‘Watching Dallas’ (1985): serie Dallas 

- Kijker gaat op zeer actieve manir om met tekst die als typevoorbeeld gold voor gesloten tekst 

- Conclusie:  

o Mediateksten kunnen altijd als open beschouwd worden 

o Alle teksten zijn polysemisch (meerdere interpretaties)  

▪ Fiske: polysemie is zelfs noodzakelijk kenmerk voor populaire cultuur, want 

hoe meer potentiële betekenissen, hoe groter kans dat je verschillende 

publieken aanspreekt 

8.2.3 Soorten lezingen of “decoderingen” 
- Dominante,“hegemonische” of voorkeurs lezing (preferred reading): mediateksten zijn 

polysemisch, maar zijn vaak zo opgebouwd en gestructureerd dat ze een bepaalde 

interpretatie waarschijnlijker maken dan een andere  

Toepassing lezing Assepoester: “Dit verhaal schetst een ideaal beeld van romantische liefde. Het 

toont aan dat echte liefde alles overwint en moedigt mensen aan om te geloven dat hun dromen 

waarheid kunnen worden.”  

- Genegotieerde of onderhandelde lezing: lezer deelt deels de codes en aanvaardt de 

bedoelde betekenis, maar verwerpt bepalde dingen op een manier die zijn/haar eigen 

ervaringen en belangen reflecteren 

 

- Oppositionele lezing: lezer produceert een individuele interpretatie die ver af staat van 

preferred reading  



98 
 

Toepassing lezing Assepoester: “Dit verhaal gaat over de oppervlakkigheid van mannen die vrouwen 

enkel beoordelen op basis van hun fysieke aantrekkelijkheid. Een man die met een vrouw wil 

trouwen op basis van een paar uurtjes dansen zal haar net zo snel weer verlaten. Dit verhaal 

waarschuwt ons tegen het idee van een romantische liefde. “ 

8.2.4 Realisme van mediateksten 
- “Realisme” kan verschillende dimensies bevatten:  

alle 4 filmpjes gaan over een ongeval 

o Overval: bewakingscamera: realistisch, want is gebaseerd op bestaande 

bewakingsbeelden 

o Overval: film: realistisch, het zou kunnen gebeuren, maar zou het wel echt zo 

gewelddadig zijn? 

o Overval: film 2: niet zo realistisch 

o Overval: lego: niet zo realistisch  

- Realisme op basis van 2 dimensies:  

o Realisme op niveau van de afbeelding: wat wordt afgebeeld lijkt op de realiteit 

vb. overval in film versus overval in stripverhaal 

o Realisme op niveau van de inhoud: “echtheid” 

▪ Bij non-fictie: vb. nieuws waarbij schema of tekening wordt gebruikt 

▪ Bij fictie:  innerlijk of emotioneel realisme; realisme op het niveau van de 

waarschijnlijkheid van het verhaal – “zou ook in het echt kunnen gebeuren” 

- Hoe komt realisme tot stand? 

o Bepaalde film- en schrijftechnieken komen realisme ten goede  

vb. shot-reverse shot (camera brengt eerst spreker in beeld en vervolgens 

conversatiepartner), accurate documentaire-achtige beschrijvingen 

o Inhoudelijke waarachtigheid vaak gevolg van intertekstualiteit:  

▪ Realisme van één soort tekst ondersteund door ander soort tekst 

▪ Realisme hangt af van waarschijnlijkheid (gelijkaardige elementen in 

gelijkaardige teksten) 

- Beoordelen op vorm: realistisch of niet? 

- Hall: verdere uitwerking realisme op basis van dimensies: vormen van realisme:  

o Plausibility: tekst beoordelen op geloofwaardigheid 

o Typicallity: bepaalde elementen zijn typisch voor vb. bepaalde TV-genres 

vb. Horrorfilms met vampier, dit is niet realisisch, maar we weten dat vampiers wel 

typisch zijn voor horrorfilms 

o Factuality: vb. mate dat 50/50 verhouding van man-vrouw op TV komt 

o Narrative consistency: fouten die in mediateksten voorkomen  

vb. film: in de ene scène draagt personage en horloge, in de volgende scène draagt 

personage geen horloge meer 

o Emotional involvement: Kan ik mij vinden in de manier waarop personages 

emotioneel reageren? Is dit realistisch? 

o Perceptual persuasiveness: Laat ik mij overtuigen door de boodschap? 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OQYEjkOHD3A
https://www.youtube.com/watch?v=J1BpY9B8cAA
http://www.youtube.com/watch?v=3EKrF_ImXyQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBu6GJ02jQg
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8.2.5 Analyse van mediateksten 
Berelson: Klassieke kwantitatieve inhoudsanalyse (1952):   

- “Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative 

description of the manifest content of communication.” 

o “objectiviteit”: categorieënsysteem moet zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd 

worden zodat verschillende personen zouden komen tot dezelfde resultaten  

o “systematiek”: vaste regels voor selecteren van materiaal en coderen  

o “kwantitatief”: tellen, meten,… 

o “manifest”: toespitsen op wat duidelijk in de tekst staat, niet tussen de lijnen lezen  

m.a.w. datgene wat duidelijk zichtbaar is  

- Voorbeelden:  

o Hoeveel aandacht aan welk soort nieuws? (cfr. supra) 

o Hoeveelheid en welk soort geweld in allerlei televisiegenres? 

o Hoeveel en welke soort reclame in vrouwenbladen?  

o Hoeveel aandacht voor ‘cyberpesten’ in Vlaamse dagbladen? 

o Hoe stellen mensen zichzelf voor op Facebook?  

- Kritiek:  

o “objectiviteit” misleidend, want subjectiviteit speelt altijd een rol  

▪ beter spreken over “systematisch” en “repliceerbaar”  

o “frequentie” waarmee iets voorkomt: veel of weinig-zeggend? 

▪ vb. aantal doden in films 

• Robocop (1987) :  32 doden 

• Robocop 2 (1990):  81 doden 

• Rambo (1985):  62 doden 

• Rambo III (1988):  106 doden 

• Die Hard (1988):  18 doden 

• Die Hard 2 (1990):  264 doden 

▪ vb. onderzoek over geweld op televisie: tellen van aantal gewelddaden per 

minuut, dit zegt niets over het al dan niet positief of negatief zijn van het 

geweld 

o “manifeste” inhoud: oppervlakkigheid? Veel van de betekenis van een mediatekst is 

lanent, en dus niet zichtbaar.  

Kwalitatief onderzoek inhoudsanalyses:  

- Uitgangspunt: betekenis van element hangt af van context 

vb. relatie tussen eenheden bekijken  

- Verschillende onderzoeksbenaderingen mogelijk:  

o Narratieve analyse: teksten bestuderen alsof verhaal  

▪ vb. narratieve structuur van “series” versus “serials”: Bepaalde elementen 

ontbreken, worden niet getoond. Bepaalde narratieve elementen helpen ons 

echter te begrijpen wat er gebeurd (vb. personage in serie kan aankondigen 

dat hij/zij iemand moet zien, en dan “springt” de film vooruit naar een ander 

tijdstip en een andere locatie) 

 

 

 

 



100 
 

▪ vb. narratieve structuur slasher-film:  

GEBEURTENISSEN IN HET VERLEDEN: 

1. De jongerengemeenschap bezondigt zich aan een grove fout.  

2. De moordenaar ziet een beschadiging / verminking / dood.  

3. De moordenaar ervaart een zeker gemis.  

4. De moordenaar vermoordt de schuldigen.  

GEBEURTENISSEN IN HET HEDEN: 

5. Een bepaalde gebeurtenis herinnert aan of herdenkt het verleden. 

6. De moordenaar krijgt opnieuw destructieve krachten.  

7. De moordenaar zoekt en vindt opnieuw de schuldigen. 

8. Soms krijgt de gemeenschap waarschuwingen van een ziener.  

9. De gemeenschap negeert de ziener.  

10. De moordenaar besluipt zijn slachtoffers.  

11. De moordenaar vermoordt jongeren.  

12. De heldin ziet de omvang van de gebeurtenissen.  

13. De heldin ziet de moordenaar.  

14. De heldin levert strijd tegen de moordenaar.  

15. De heldin bedwingt of doodt de moordenaar.  

16. De heldin overleeft, maar is niet echt vrij. 

o Genreanalyse: teksten bestuderen vanuit verband met andere teksten  

▪ vb. analyse van muziekgenres 

o semiotiek: tekensten bestuderen door middel van tekensystemen en codes 

Overeenkomsten tussen kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse: 

- wetenschappelijke betrouwbaarheid  

- kijken naar regelmaat en herhaling in culturele zaken, en niet naar unieke zaken  

- vermijden van morele of esthetische waarden  

- bedoeld als middel met andere doelstellingen  

vb. inhoudsanalyse om vragen te beantwoorden over link tussen inhoud, producent, sociale 

context en publiek 

8.3 Mediagenres 
Typische manier om mediateksten in te delen is in genres 

8.3.1 Kenmerken  
- (Voornaamste) manier om (veelheid aan) teksten in te delen 

- Fiske: ‘attempts’ to structure some order into the wide range of texts  

- Genre (theory) in literatuur, film, televisie, muziek, etc.  

Genre analyse binnen het academische veld:  

- Definitie: welke elementen/mechanismen bepalen de essentie van een bepaald genre 

- Geschiedenis: generische shifts / veranderende cult. context  

- Interpretatie: betekenis in bredere maatschappelijke context 
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Genre verwijst naar elke categorie inhoud die de volgende kenmerken heeft: 

- Collectieve identiteit (van mediateksten) die erkend is door zowel producenten als 

consumenten:  

o Publiek/consument: creëren van verwachtingen  

o Producent: beschrijving van hun project  

- Identiteit is gebaseerd op 

o Doelstellingen: vb. informatie, entertainment,.. 

o Vorm vb. lengte, snelheid, structuur, taal 

o Betekenis (voorbeeld EBU) 

- Identiteit heeft zich ontwikkeld over de tijd heen, gegroeid tot conventies 

o Eén programma creëert, definieert of vormt de categorie niet  

o Resultaat van intertekstuele relatie tussen meerdere teksten, resulterend in een 

gemeenschappelijke categorie (intertekstualiteit)  

vb. westernfilm: “goeien” met witte hoed, “slechten” met zwarte hoed 

- Genres hebben vaak ook subgenres, hybridegenres (kenmerken van verschillende genres 

bundelen) vb. subgenres: Western: psychologische western, spaghettiwestern, comedy 

western, soap opera western 

- Genres kunnen binnen medium, maar ook over verschillende media onderscheiden 

worden 

vb. Western TV-series, Westernfilms, Western stripverhalen,… 

Lacey: elementen waarop TV-genres steunen (2000): toepassing TV-gameshow 

- Soort(en) personages: studiopubliek, TV-gastheer, gewone mensen 

- Setting: TV-studio 

- Iconografie en stijl: manier waarop iets in beeld brengen  

o Iconografie: “high tech, glitzy set” 

o Stijl: basis live 

- ‘narrative’: vragen of taken die moeten beantwoord worden om prijzen te winnen  

 Generieke eigenschappen die het publiek kent (BBC voorbeeld) en verwachtingen creëert 

 Verwachtingen die je hebt op basis van een genrecategorisering kunnen op de proef gesteld 

worden binnen een individuele tekst 

o Competent readers of a genre are not generally confused when some of their initial 

expectations are not met 

o Challenging too many conventional expectations for the genre could threaten the 

integrity of the text 

Berger: 4 belangrijke TV-genres op basis van 2 variabelen (objectiviteit en emotionaliteit) met telkens 

2 dimensies:  

- Wedstrijden: competitie, echte spelers 

vb. quizzen, sportprogramma’s,… 

- Actualiteit 

vb. nieuwsprogramma’s, documentaires, 

realityprogramma’s,… 

- Persuasie: overtuigen 

vb. reclame, propaganda,… 

- Drama 

vb. bijna alle vormen van TV-fictie  

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3322.pdf
http://youtu.be/aHun58mz3vI?t=9s
http://youtu.be/aHun58mz3vI?t=9s
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Kritiek: moeilijk om schema te blijven hanteren, omdat er nieuwe genres opduiken  

vb. docudrama  

Of genre als component? 

- Bepaalde thema’s komen terug in meerdere genres (Bordwell 1989) 

- ‘Genres are instances of repetition but also difference. Difference is essential to the economy 

of genre’ (Neale 1980) 

- ‘Both forms and functions are dynamic: Genre is not simply "given" by the culture: rather, it 

is in a constant process of negotiation and change’ (Buckingham 1993) 

- Teksten bevatten vaak elementen van meerdere genres en kan dus tot meerdere genres 

behoren (bv. doorheen de tijd) 

Zie foto hiernaast: Westworld gebruikt een aantal componenten uit science fiction, 

western en thriller. Indien meerdere series dit zouden doen dan kan dit 

misschien leiden tot een nieuwe categorie.  

- Dus: zowel stabiele formaties als actieve processen 

o Voortdurend in beweging, definitie voortdurend onderhandeld 

o Maar toch stabiel genoeg om overeenstemming te bereiken over de definitie van een 

genre? 

- Genres kunnen veranderen 

o Binnen een genre 

o Ontstaan van nieuwe (sub)genres 

o Hybride genres (dramedy, scripted reality, mockumentary, enz.) 

8.3.2 Voorbeeld van een (vrij recent) genre: reality-tv 
- Ontstaan: einde jaren ‘80 

- Binnen “nieuwe omroeporde” 

- Kilborn (1994): 3 belangrijke elementen in defenitie van reality-tv 

o “recording on the wing”: camera treedt in de alledaagse leefwereld en registreert 

alles wat er gebeurd bij toeval  

o Simulatie van echte leven: dramatisering, cliffhangers  

o “reality credentials”, realiteitsclaim, aanspraak op realiteit: amusement, 

realiteitswaarde 

- Oorspronkelijk: programma’s waarin interventies van politie- of andere hulpdiensten werden 

getoond 

- Maar is uitgegroeid tot bredere noemer: subgenres van reality-tv (Bondebjerg 2002):  

o ‘Reality-magazine’: een journalistiek magazine dat cases uit het echte leven 

presenteert, vb. Rescue 911.  

o ‘Docu-soap’: toont echte plaatsen en echte personen, verbonden met een speciale 

lokatie, een speciale instelling of een speciale gemeenschappelijke interesse.  

vb. Kinderziekenhuis  

o ‘Reality show’: is een ‘serialized’ vorm van spelprogramma met gewone mensen in 

buitengewone situaties. 

vb. Expeditie Robinson, Big Brother, … 

8.4 Besluit  
 

 

ComponentCategorie
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Massacommunicatie: het publiek  

9.1 Inleiding   
= Ontvangers van communicatie  

Verschillende soorten: Publiek van één bepaalde uitzending, Publiek van een serie, Publiek van een 

zender, Publiek van een bepaald genre, Het televisiepubliek, bioscooppubliek, enz., Publiek op een 

bepaald moment (bv. prime time),…  

Onderscheid tussen feitelijk – en doelpubliek:  

- Feitelijk publiek: mensen die medium consumeren  

- Doelpubliek: mensen waarop makers van boodschap mikken 

vb. K3 

- Doelpubliek: volwassen vb. eerste liedje is seksueel getint  

- Feitelijk publiek: kinderen  

vb. My little pony:  

- Doelpubliek: kinderen (meisjes)  

- Feitelijk publiek: jongeren, vnl mannelijk, want vooral verwijzingen die volwassenen snappen  

Hét publiek? Of verschillende publieken voor verschillende media? Idee van één grote massa is 

geëvolueerd naar idee dat er verschillende publieken bestaan.  

9.2 Veranderende publieksconcepten  
Van massapubliek tot “prosumers” 

1) Publiek als massapubliek (Blumer 1939/46) 

- Heterogeen  

- Anoniem en verspreid 

- Geen interactie 

- Geen leiderschap: één kijker is niet belangrijk dan andere kijker 

- Passief en beïnvloedbaar: “one step flow”, directe invloed van media op publiek 

- Wispelturig  

- Geen verfijnde smaak 

 

2) Publiek als groep: verschillende soorten publieken die onderling van elkaar verschillen  

- Persoonlijk vb. bepaalde krant lezen omdat deze bij je past  

- Kleinschalig 

- Geïntegreerd in sociale leven: mensen omringen zich vaak met anderen die dezelfde normen 

en waarden nastreven, dit kan tot uiting komen in je mediagebruik 

 

3) Publiek als markt: periode van liberalisering, demonopolisering en commercialisering van 

omroepsector in W-Europa 

- Media als economische identiteiten 

- Publiek als consumenten 

- Zender en ontvanger: economisch gelinkt 

- Nadruk op mediaconsumptie i.p.v. receptie 

- Effectieve communicatie en kwaliteit van de publiekservaring zijn van secundair belang 
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- “Ratings”-discours: kwantiteit > kwaliteit vb. kijkcijfers  

o vb. Beheersovereenkomst VRT 2016 – 2020: kijkcijfers  

  
o vb. Dagblad “Goedele”: Anderhalve week na de lancering van het magazine 

'Goedele', van Goedele Liekens, zijn alle exemplaren uitverkocht. Het eerste nummer 

was zo een succes dat men met 115.000 exemplaren niet aan de vraag van de lezers 

kon voldoen.  

 

4) Publiek als prosumers: samentrekking producenten en consumers 

- Door introductie nieuwe technologieën  

- Nieuwe media  

- Voormalige (passieve) ‘consumenten’ produceren nu ook (actief) inhoud 

vb. YouTube, Blogs, Twitter, Facebook, Wikipedia, … gebruiken om massaal content te 

uploaden en beschikbaar te stellen voor een groot publiek  

9.3 Publieksonderzoek  

9.3.1 Doelstellingen: media- versus publieksgecentreerd 
Mediagecentreerd: publieksonderzoek door mediasector: kijk- en luister onderzoek  

- Feitelijk en potentieel bereik meten voor boekhoudkundige en reclamedoeleinden (verkoop 

en ratings) 

- Uitkijken naar nieuwe marktmogelijkheden 

- Testen van producten 

- Verbetering van effectiviteit 

Eerst tot ontwikkeling in vooroorlogse VS, na WO2 tot ontwikkeling in Europa.  

Tendens: meetinstrumenten en onderzoek werden alsmaar meer verfijnd  

Toegespitst op behoeften van commerciële sector  

Problemen:  

- Representativiteit: ondervertegenwoordiging van subculturen, te veel nadruk op klassieke 

socio-demografische variabelen,… 

- Nauwkeurigheid van instrumenten: meten instrumenten wel nauwkeurig genoeg? 

- Invloed kijkmeting op gedrag 

- Onderontwikkeling van meer kwalitatieve aspecten  

- Verwerkingsproblemen  

- Softwareproblemen  

vb. CIM: 

- vb. Kijkonderzoek 

o Panel van 750 gezinnen in Vlaanderen 



105 
 

o In elk van gezinnen wordt kijkmeter geïnstalleerd  

o Kijkmeter registreert kijkgedrag van alle gezinsleden (en eventuele bezoekers) 

o Constante meting (dagelijkse cijfers) 

 Op basis van 750 gezinnen worden kijkcijfers geëxtrapoleerd naar volledige publiek 

 

- vb. Radio-onderzoek  

o Drie golven van bevragingen per jaar 

o Vraag om gedurende 7 dagen dagboek bij te houden (noteren per kwartier naar 

welke radio ze luisteren) 

o Bij telkens 8000 personen in België 

Publieksgecentreerd: publieksonderzoek door (communicatie)wetenschappers 

- Verantwoordelijkheid nemen om tegemoet te komen aan de noden van het publiek 

- Evaluatie van media performance vanuit het perspectief van het publiek 

- Motieven voor keuze en gebruik in kaart brengen 

- Ontdekken van betekenisgeving door publiek 

- De context van het mediagebruik bestuderen 

vb. Onderzoek “De Vlaming over VRT”: dia 25 - 27 

9.3.2 Onderzoekstradities  
1) Structurele traditie van publieksonderzoek 

- Ontstaan n.a.v. noden van media-industrie  

- Bereik van media (kwantiteit): surveys, kijkcijfermetingen, dagboekmethodes,… 

- Kenmerken van ontvangers/publiek: Wat is omvang, bereik van radiostations/kranten/…? 

Leeftijd? Geslacht? Klasse? … 

- Achterliggend doel: aantrekken van adverteerders  

- Exposure based benadering (representatieve sample) → benadering gebaseerd op big data 

(grote hoeveelheden data over publieksgedrag)  

Zie dia 29 – 30 

2) Gedragstraditie: media-effecten en –gebruik 

- Media-effecten:  Wat doen media met mensen?  

o Nadruk op mogelijke negatieve effecten van media op kinderen en jongeren 

o Passieve ontvangers 

- Media-gebruiken: Wat doen mensen met media? 

o Nadruk op (gemotiveerd) mediagebruik  

o Actieve ontvangers  cfr. Uses and gratifications 

- Motieven, keuzes, reacties gemeten 

- Kwantitatief onderzoek (survey, experiment,…) 

vb. dia 32: Wat is zelfbeeld van vrouwen na kijken naar foto’s van slanke modellen?  

Er worden lagere scores gegeven voor het zelfbeeld. 
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vb. dia 33 – 34: “gratifications”: Waarom kijken mensen naar bepaalde programma’s? Waarom post 

men iets op FB? 

- TV-quizzen: excitement, basis voor social interaction, self-rating view (“Kende ik het 

antwoord op die vraag?”), educational  

 

- Foto’s op FB: er zijn een zestal redenen waarom je foto’s op FB zou posten: affection, 

attention seeking, information sharing,…  

 

3) Culturele traditie en receptie-analyse: Wat doen mensen met media inhouden? Hoe vormt 

media een deel van hun groter maatschappelijk geheel?  

- Kruispunt sociale wetenschappen – antropologie - letteren 

- Studie van populaire cultuur 

- Mediagebruik (Wat doen mensen met media?) als reflectie van socio-culturele context, als 

een aspect van de alledaagse ervaring 

- Publiek als ‘interpretatieve gemeenschappen’ 

- Kwalitatieve onderzoeksmethoden  (etnografisch onderzoek, diepte-interviews, kwalitatieve 

inhoudsanalyses,… ) 

vb. TV-gebruik binnen gezin bestuderen  

vb. Interpretaties van TV-kijkers:  
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9.3.3 Onderzoeksmethoden  
Kritische bedenkingen:  

- Self-reports of zelfrapporteringen: respondenten moeten zelf hun gedrag omschrijven 

o Mensen zijn niet altijd goed in staat om hun ontvangersgedrag te beschrijven 

▪ Onbewust mediagedrag, geheugenfouten,..  

▪ Moeilijk om te zeggen hoe lang je vb. TV hebt gekeken  

vb. Hoeveel minuten heb je gisteren in totaal besteed aan :  

het kijken naar televisie? …..min. 

 het luisteren naar de radio? ….min. 

het opzoeken van informatie op het internet? …..min.  

o Mensen willen hun ontvangersgedrag niet altijd eerlijk of juist weergeven:  

▪ Sociale wenselijkheid  

vb. Hoe graag kijk je naar de volgende soorten programma’s. Duid aan met een score van 0 ( = zie ik 

helemaal niet graag) tot 10 (= zie ik heel graag):  

Soaps:        ……/10 

Nieuws:       ……/10 

Natuurdocumentaires:     ……/10 

Erotische programma’s:   ……/10 

Actieprogramma’s:     ……/10 

Detectives:      ……/10 

 

- Onnauwkeurige terminologie, operationalisering:  

o vb. ‘kijkvolume’ : “Hoeveel kijkt u op een gewone weekdag ?” “Hoeveel uren hebt u 

gisteren gekeken?”,… “Kijkvolume” is onderzocht op tientallen manieren 

- ‘Cross-sectional’ onderzoek (vb. link tussen mediagebruik en bv. BMI, angstgevoelens) is niet 

per definitie een ‘effect’  

o vb. Correlatie tussen aantal mensen die verdronken zijn in een zwembad en aantal 

films waarin Nicolas Cage voorkomt bestaat, maar wil niet zeggen dat dit persé een 

effect heeft! Beide concepten hebben niets met elkaar te maken  

- Technologische evoluties zorgen voor uitdagingen 

o vb. Omvat TV kijken enkel het bekijken van programma’s via een TV toestel? En 

maakt het dan uit of dit real-time of uitgesteld gebeurd? … 
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9.4 Totstandkoming van een (TV)-publiek 
2 benaderingen:  

1) Het publiek als een gevolg van externe processen: publiek als verzameling van individuen 

waarop media een effect hebben  

- Structurele en omgevingsfactoren verklaren het mediagebruik  

o Niet kijken naar behoeften en voorkeuren van mensen  

- Publiek als tamelijk passief beschouwd 

 

2) Het publiek als actor:  

- Mensen beslissen welke media-inhouden ze consumeren + geven eigen interpretatie 

- Uses and Gratificatons – theorie: Wat doen mensen met media? (Mediagebruik)  

9.4.1 Benadering 1: Structurele verklaringen voor TV-kijken  
Kijkgedrag wordt verklaard door:  

- Kenmerken en programmeringsstrategieën van de zenders 

- Structurele kenmerken van het publiek 

- Omgevingsfactoren 

Wetmatigheden’ op niveau van cumulatief kijkgedrag (dupliciteitswetten): 

- Programmaloyauteit: Groot deel van mensen die naar één programma kijken, kijken ook 

naar volgende aflevering van dat programma 

- Kanaalloyauteit: Groot deel van mensen die naar één programma op een zender kijken, 

kijken ook naar andere programma’s op die zender 

- Inheritance of lead-in effect: Groot deel van mensen die naar een programma kijken, kijken 

ook naar het volgende programma op hetzelfde kanaal  

o versus lead-out-effect: mensen kijken, in afwachting van programma dat ze eigenlijk 

graag willen zien, ook al naar het programma dat daaraan voorafgaat  

9.4.1.1 Programmastrategieën van de zenders 

Kenmerken van de zender:  

- Horizontale programmeringsstrategieën : eenzelfde programma telkens op hetzelfde tijdstip 

uitzenden (routine) 

- Verticale programmeringsstrategieën : programma’s zo achter elkaar plaatsen, dat mensen 

geneigd zijn om door te kijken  

- Rekening houden met concurrentie: non-coterminale programmeerstrategieën: zenders 

trachten ervoor te zorgen dat hun programma’s niet op hetzelfde moment eindigen als de 

programma’s op andere kanalen (mensen zijn minder geneigd om over te schakelen op een 

programma wanneer begin gemist)  

Verschillende programmeerstrategieën:  

- Stacking/blocking: programma’s van hetzelfde genre achter elkaar plaatsen 

vb. Prime Night op Vier  

- Hammocking (hangmat): nieuw/zwakker programma tussen twee succesnummers 

- Tent poling (pieken): één serie of één evenement met grote aantrekkingskracht 

- Stretching: oprekken van duur van populair programma 

vb. Slimste Mens: programma duurt langer dan vroeger  



109 
 

- Counterprogramming: aanvullend programmeren 

vb. Voetbal op VT4 en laatavondfilm voor vrouwen op VijfTV 

- Blunting/mimmicking: hard tegen hard, zenders richten zich op hetzelfde publiek  

vb. één en VTM 

- Stunting: eenmalig iets bijzonders doen 

vb. De Gouden Schoen, uitreiking van Oscars,… 

Dus goede programmeerstrategie:  

- Start op juiste moment met aantrekkelijk programma 

- Jaag mensen niet weg (verticale programmering + non-coterminaal) 

- Creëer routine (horizontaal)  

Maar heeft programmering nog evenveel invloed op ons als vroeger? 

vb. Netflix  

Belangrijke rol social media: social media geven spoilers, waardoor mensen een programma niet 

uitgesteld gaan kijken  

vb. de slimste mens ter wereld  

9.4.1.2 Kenmerken van de kijkers 

Studies rond programmaloyauteit: Van de mensen die naar aflevering X van een programma kijken, 

kijkt slechts ongeveer 55% naar aflevering X + 1. Uit verdere studies is gebleken dat mensen niet naar 

een andere aflevering van een programma kijken, omdat:  

- Beschikbaarheid van de kijker : Kijker moet beschikbaar zijn op moment van uitzending 

- Beschikbaarheid van programma  

- Kennis van de alternatieven : Ben je je bewust van wat er op alle andere zenders wordt 

uitgezonden ? 

- Kijkvolume: Iemand die veel TV kijkt, heeft grotere kans om naar meerdere soorten 

programma’s te kijken 

- Zoekrepertorium: repertorium van zenders waaruit mensen kiezen  

9.4.1.3 Omgevingsfactoren 

- Het weer/maan :  

o Goed weer : weinig TV kijken  

o Slecht weer (winter) : meer TV kijken  

o Hoe dichter bij volle maan, hoe meer mensen kijken  

- De sociale kalender : 

o Weekend : meer TV kijken 

- Fysiologische processen :  

o vb. Migraine : minder TV kijken 

o vb. Moe : meer TV kijken 

- Groepsprocessen : leven in groep (vb. gezin), dus deals sluiten over programma’s waardoor 

uw mediagebruik beïnvloed wordt door anderen 

9.4.2 Benadering 2: Uses and Gratifications (U&G): mediagebruik als doelbewuste 

behoeftebevrediging  
Centrale vraag in U&G: WAAROM kijk je naar dat programma?  

 



110 
 

9.4.2.1 Inleiding: vroege studies  

Uses & Gratifications – theorie of nuttigheidstheorie = Mediagebruik is resultaat van doelbewust 

gedrag, waarbij mensen mediagebruik gaan vertonen wanneer ze verwachten dat het hun behoeften 

zal bevredigen. Als reactie op media-effecten, waarbij men zich afvraagt wat media doen met 

mensen. 

Eerste officiële formulering door Katz et al. 

Toch eerdere studies:  

- Audiences for Daytime Radio Serials  - Herzog (1944): Effecten van radiosoaps op vrouwen 

die daar regelmatig naar luisterden gedurende enkele Jaren. Er zijn 3 belangrijke types van 

gratificaties of voldoeningen:  

o Emotional release: gevoelens van medeleven, verdriet en vreugde 

o Opportunity for wishful thinking: eigen mislukkingen compenseren door luisteren 

naar succesverhalen in radiosoap 

o Advice: advies over gepast gedrag, omgaan met bepaalde situaties,… 

- Berelson (1949) : What missing the newspaper means: Krantenbezorgers van 8 belangrijke 

kranten legden het werk stil voor 17 dagen in NY. Onderzoek naar rol van krant in leven van 

mensen. Er zijn 5 belangrijke gratificaties of voldoeningen van kranten:  

o Informatie over en interpratie van public affairs 

o Hulpmiddel alledaagse leven  

o Ontspanning  

o Sociale prestige 

o Sociaal contact  

- Studie: “Television in the lives of our children” – Schramm (1958-1960): Betekenis van TV in 

leven van kinderen. Er zijn 3 belangrijke gratificaties of voldoeningen:  

o Entertainment  

o Informatie  

o Sociaal nut  

9.4.2.2 Uitgangspunten van de Uses and Gratifications – theorie 

- Het publiek is actief (wat doen mensen met media?), mediagebruik is doelgericht: bepaalde 

behoeften bevredigen  

- Mediagebruik kan een wijd spectrum aan behoeften bevredigen 

cfr. McQuail 1983: Mediafuncties indelen in:  

o Informatie: inwinnen informatie over onmiddellijke omgeving, verkrijgen advies over 

praktische zaken of beslissingskeuzen,… 

o persoonlijke identiteit: versterking persoonlijke waarden, rolmodellen,… 

o integratie en sociale interactie: sociale empathie, substituut voor echt gezelschap,… 

o entertainment: ontspannen, tijd invullen, … 

- De verkregen voldoening of gratificaties kunnen voortvloeien uit:  

o De media-inhoud 

▪ vb. seksuele opwinding door lezen of bekijken van erotisch materiaal 

o De blootstelling aan de media als zodanig, onafhankelijk van de media-inhoud 

▪ vb. tijdverdrijf door TV kijken  

o En/of de situatie waarin de blootstelling plaatsvindt  

▪ vb. gezellig om naar bioscoop te gaan 

- Swanson (1992): opsplitsing: 
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o Gratificaties die resultaat zij van de aangename ervaring van de media-inhoud en 

gerealiseerd worden tijdens consumptie  

o Gratificaties die resultaat zijn van verweving van informatie uit media-inhoud en  

gebruik van die kennis in praktijk 

 Culter & Danowski:  

o Proces & content gratifications  

o Cognitive gratifications 

 McQuail :  

o Cultural or affectual/imaginative gratifications  

o Cognitive gratifications  

 Rubin:  

o Ritual gratifications  

o Instrumental gratifications 

- Lichtenstein en Rosenfeld: aantonen link tussen gebruik bepaalde media en het zoeken en/of 

bekomen van specifieke gratifications  

o Boeken, films, opgenomen muziek: ontspanning, entertainen en stoom afblazen  

o Tv, radio, tijdschriften en dagbladen: ontspanning en informatie 

- Swanson: Verschillende mensen hebben verschillende redenen om naar bepaalde 

programma’s te kijken. Dus onderzoeker mag geen waardeoordelen uitspreken over inhoud 

en media  

o Daarom eerst weten welke behoeften door zulke media worden vervuld 

- Op basis van de media-inhoud kan men geen nauwkeurige schatting van het 

behoeftenpatroon maken.  

- De media concurreren met andere bronnen van behoeftenbevrediging: Goed begrip van 

mediagebruik vraagt om fenomenen te bestuderen in de context van andere activiteiten.  

o Rosengren:  

▪ Relatief belang van mediaconsumptie t.o.v. andere activiteiten  

• vb. tijd besteed aan diverse activiteiten, nut diverse activiteiten,… 

▪ causale of functionele verbanden leggen tussen mediaconsumptie en andere 

activiteiten  

9.4.2.3 Aanvullingen en kritiek op de Uses and Gratifications-theorie  

Aanvulling 1: gratifications sought versus gratifications obtained 

- sought: “ik zoek naar ontspanning” 

- obtained: “ik kijk naar De Slimste Mens Ter Wereld, dat heeft me ook daadwerkelijk 

ontspannen” 

 Indien sought en obtained overeenkomen is gratificatie of voldoening voldaan  

Aanvulling 2: Media dependency theory (DeFleur and Ball-Rokeach (1976)): 

- Hoe meer afhankelijk individu is van medium voor bevredigen behoeften, hoe belangrijker 

medium is voor hem of haar 

Aanvulling 3: Rubin (1983/1984) Ritual(ised) vs. instrumental viewing 

- Ritual(ised): ritueel kijken, uit gewoonte 

- Instrumental: doelbewust kijken vb. “ik wil weten wat er vandaag gebeurd is, dus ik kijk naar 

het nieuws”  

- 5 dimensions: 

o Pass time / habit 
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o Inform (I) 

o Entertain (R) 

o Companion (R) 

o Escape (R) 

Kritiek:  

- Gebrek aan definitie ‘behoeften’: Iedereen hanteert verschillende definities: 

o vb. Rosengen: menselijke basisbehoeften  

▪ fysiologische behoeften  

▪ veiligheidsbehoeften  

▪ behoefte om ergens bij te horen, behoefte aan liefde 

▪ esteem needs 

▪ behoefte aan zelfrealisatie 

o … 

 Wij opteren voor biologische en psychologische basisbehoeften  

- Erg individualistisch – sociale context over het hoofd gezien  

o vb. soms wordt mediagebruik ‘opgelegd’: een ander gezinslid monopoliseert het TV-

toestel 

- Gebaseerd op zelfrapportering, kwantitatief onderzoek 

- Relatief weinig aandacht voor de media-inhoud  

9.4.3 Integratie van beide perspectieven? 
U & G: ontvangersgedrag is bewust en doelgericht  

Structureel: individuele voorkeuren hebben weinig invloed  

Maar toch kunnen beide stromingen worden geïntegreerd in één theorie: betrokkenheid en 

selectiviteit 

- Gemotiveerde behoeftebevrediging 

o Zeer betrokken  

o Actief inhoud kiezen  

- Gemotiveerde ontwijking  

o Zeer betrokken  

o Actief inhoud vermijden  

- Tijdverdrijf 

o Weinig betrokken  

o Toch blijven kijken  

- Onvrijwillige ontwijking  

o Weinig betrokken  

o Geen bewust vermijdingsgedrag  

Zie vb. p216 
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9.5 Televisie 2.0? 
Vroeger: TV lineair  

Nieuwe technologieën:  

- Videorecorder: programma’s opnemen en herbekijken op beter geschikt moment  

- Digitale TV: zelf makkelijk programma’s opnemen of inhouden opvragen via video-on-

demand 

 Macht van kijker is toegenomen: hij/zij beslist wanneer en via welk medium inhouden 

bekeken worden  

 TV-zenders moeten nieuwe strategieën gebruiken  

9.6 Besluit  

10 Massacommunicatie: effecten  

10.1 Inleiding 
Onderzoek en theorieën over media-effecten. Er zijn 4 grote periodes of paradigma’s:  

- Almacht van de media (op korte termijn): effecten van media op mensen zijn op KT 

- Beperkte effectenparadigma: effecten van media op mensen zijn beperkt 

- Paradigma van de actieve gebruiker: Uses & Gratifications – theorie; Wat doen mensen met 

media? 

- Terugkeer naar de almacht van de media (op lange termijn): effecten van media op mensen 

zijn op LT 

10.2 Almacht van de mediaparadigma (KT) 

10.2.1 Uitgangspunten  
Periode: einde 19de Eeuw – jaren ’30 van de 20 ste eeuw 

Metaforen: synoniemen  

- magic bullet: bij blootstelling aan media-inhoud, wordt je meteen beïnvloed 

- hypodermic needle: media inhouden worden ingespoten zoals een spuit in het lichaam, je 

ondervindt daar een onmiddelijk effect van  

- one-step-flow: onmiddelijk effect van media op publiek  

Uitgangspunten: 

- Weerloze massa 

- One step flow: directe effecten 

- Stimulus-respons: korte termijn 

- (vooral) persuasieve inhoud 

Onderzoek:  

- Aanvankelijk “Geloofsovertuiging”: theorieën zijn gebaseerd op geloofsovertuigingen 

- Nadien startend onderzoek: psychologische invalshoek (experimenten en surveys) 

10.2.2 Belangrijke studies 

10.2.2.1 Onderzoek naar propaganda 

In periode van WO’en heel wat onderzoek naar gebruik van propaganda:  
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Propaganda = communicatie strategisch inzetten door strijdende mogendheden om publieke opinie 

in welbepaalde richting te beïnvloeden  

Oprichting Institute for Propaganda Analysis (IPA): Nagaan welke technieken door propagandisten 

warden gebruikt om volk te beïnvloeden: 7 technieken  

- Zwart maken (name-calling) 

o Propagandisten gebruiken negatieve labels voor diegenen die ze willen veroordelen: 

terroristen, extremisten, dictators, enz.  

o Veel voorkomende vorm van propaganda 

- Mooi maken (glittering generalities): 

o Propagandisten gebruiken positieve, intense, emotioneel geladen termen die sterk 

verbonden zijn met centrale waarden, om eigen ideeën of programma te 

omschrijven: waarheid, vrijheid, eer… 

o vb: “ter verdediging van de Islam”  

o vb. Golfoorlog: Saddam Hoessein noemt gevangen buitenlanders “gasten” ipv 

gijzelaars 

- Prestige verlenen (transfer):  

o Propagandisten dragen autoriteit, sanctie en prestige van iets of iemand waar we 

respect voor hebben over op iets dat ze willen dat wij accepteren  

o vb. gebruik van symbolen zoals vlag, kruis…om natie of kerk van iets te overtuigen 

o vb. aanslagen in Parijs: teruggrijpen naar nationale symbolen  

- Autoriteit geven (testimonial)  

o Een bekend persoon geeft zijn steun aan een bepaald persoon, aan 

bepaalde ideeën  

o vb. Hillary Clinton die steun krijgt van Beyoncé 

- De burger bereiken (plain folks):  

o Propagandisten proberen vertrouwen te winnen door aan te tonen dat ze gewone 

mensen zijn  

o vb. presidentskandidaten die alledaagse dingen doen zoals hond uitlaten, joggen,… 

- Samenhorigheid veinzen (band wagon): 

o “iedereen doet het”-argument: als persoon doe je mee aan een tendens die op dat 

moment populair is  

o vb. Rode Duivels die goed spelen krijgen meer fans, zelfs fans die daarvoor helemaal 

geen fan waren, ze gaan mee met de tendens. 

o vb. Na aanslagen veranderen mensen hun profielfoto in één van de symbolen 

- Slim selecteren (card stacking):  

o Over- en onderbenadrukking, vervorming van feiten, verkondiging leugens, 

censuur…. 

o vb. IS propaganda  

10.2.2.2 Payne fund studies 

Grootschalig onderzoek naar de effecten van films op kinderen (ook studie van publiek en inhoud) 

- 13 verschillende studies 

- Gefinancierd door Payne Fund  

- Periode van late 1920’s- begin 1930’s 

- O.m. psychologische veldexperimenten (racial attitudes / slaappatronen…) , maar ook 

kwalitatieve studies (bv. Blumer) 
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Concreet: Hoe films attitudes veranderen, emoties kunnen stimuleren, morele standaarden kunnen 

beïnvloeden, kennis kunnen overbrengen,…  

Conclusie:  

1) Eén film heeft weinig effect op houdingen van kinderen t.o.v. rassen en etnische categorieën. 

Maar meerdere films zorgen wel voor een significant effect!  

2) Kinderen spelen manieren van doen en spreken na, haar- en kledingstijlen van sterren 

overnemen, scènes naspelen,… Door het bekijken van een film ondergaan kinderen 

emotionele veranderingen  

(1) Nu “modelling’ en “betekenisgeving” 

10.2.2.3 War of the worlds (1938) 

- Radiohoorspel over de invasie van marsmannetjes: hoorspel begon met wat muziek en 

“saaie” berichten, totdat er ineens een “nieuwsflash” was 

- Luisteraars panikeren: lijkt bevestiging van almacht van media, want velen geloofden dat 

uitzending echt was 

- Wetenschappelijk onderzoek door Cantril 

o Gebruik van verschillende methodes om antwoord te vinden: diepte-interviews, 

surveys, analyse krantenartikel, analyse luisteraarsbrieven,… 

o Wat was omvang van de paniek? 

▪ 28% van respondenten dachten dat het om nieuws ging, waarvan 70% 

angstig was  

o Waarom deed deze uitzending mensen panikeren? Er zijn 5 elementen die maakten 

dat deze uitzending mensen had doen panikeren:  

▪ Dramatische excellentie en geloofwaardigheid programma 

▪ Geloofwaardigheid medium radio in die tijd 

▪ Gebruik van zogenaamde experten  

▪ Gebruik van echte plaatsen  

▪ Heel wat mensen hadden aankondiging dat het om een fictief hoorspel ging 

gemist 

o Waarom reageerden sommige mensen zo angstig en anderen helemaal niet? 

Luisteraars kunnen worden ingedeeld in 4 categorieën:  

▪ Diegene die uitzending kritisch onderzochten op waarheidsgehalte, niet bang  

▪ Diegene die externe check deden, niet bang  

▪ Diegene die externe check deden, maar toch bleven geloven dat het om een 

echte nieuwsuitzending ging, bang  

▪ Diegene die op geen enkele manier de uitzending probeerden te checken, 

bang 

 Verschillen tussen luisteraars zijn een eerste stap naar beperkte effecten-paradigma 

 Geen bevestiging van almacht van media  

 

o Conclusie:  

▪ Enkel bepaalde personen zijn kwetsbaar voor media-inhouden: emotionele 

instabiliteit, fobische persoonlijkheid, fatalistisch, gebrek zelfvertrouwen)  

▪ Media werd beschouwd als instituut, en iet meer als instrument van politieke 

verdrukking en manipulatie  
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Opmerking Belgische versie van War of the Worlds: Normaal programma werd onderbroken door 

nieuwsuitzending dat Vlaanderen de eenzijdige onafhankelijkheid had uitgeroepen. Dit leidde bij een 

beperkt aantal mensen tot paniek.  

10.3 Beperkte effecten – paradigma 

10.3.1 Uitgangspunten  
Periode:  Jaren ’40 – jaren ’60 van 20ste eeuw 

Uitgangspunten: 

- Sociale inbedding van individuen 

- Two step flow:  

o Directe effecten: op opinion leaders  

o Indirecte effecten: via opinion leaders op andere mensen  

- (nog steeds) persuasieve inhoud 

- (nog steeds) korte termijn 

Onderzoekstradities: vooral sociologische invalshoek 

10.3.2 Belangrijke studies 

10.3.2.1 The People’s choice (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet 1940) 

Het onderzoek: onverwachte resultaten  

Context: Presidentsverkiezingen van 1940 

Uitgangspunt: hypodermic needle theory: media hebben een groot en direct effect op de 

kiesintenties van het publiek 

Methode:  

- Selectie van “Erie county” als onderzoekssite, want  

o Weinig afwijking van nationale kiespatronen  

o Kleine stad, zodat beslissingproces van dichtbij opvolgen  

- Paneldesign (multivariate analyse): 

o 3000 personen 

o Variabelen: leeftijd, geslacht, residentie, opleiding, 

oorsprong, bezit telefoon, bezit auto 

o Steekproeven van 600 personen  

Resultaten:  

- Relatie tussen diverse variabelen en stemmen voor Republikeinen/Democraten 

o Ouderen, beter opgeleiden, protestanten: Republikeinen  

o Jongeren, lagere socio-demografische kenmerken, katholieken: Democraten  

- Interesse in verkiezingen: correlatie met opleiding, leeftijd 

o Interesse voor verkiezingen steeg met de leeftijd en met opleidingsniveau 

o Effect op moment van definitieve beslissing: hoe meer interesse in verkiezingen, hoe 

vroeger beslissing wordt genomen wie men zou kiezen  

- Vroege versus late beslissingen – typologie van kiezers:  

o Early deciders: 53% keuze in het begin, nooit veranderen 

o Crystallizers: 28% geen keuze in het begin, wel tegen einde van verkiezingscampagne 

o Waverers: 15%  kiezen voor bepaalde kandidaat, veranderen van keuze, en toch 

uiteindelijk kiezen voor die eerste bepaalde kandidaat 
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o Converts: 8% kiezen voor bepaalde kandidaat, veranderen van keuze (door 

campagne) 

- Effecten van mediacampagnes:   

o Activatie: Politieke communicatie activeert latente (verborgen) predisposities 

(vatbaarheid) door effectieve argumenten te presenteren aan mensen die die 

selectief opnemen omdat ze consistent zijn met hun predisposities. Propaganda wekt 

interesse op, die leidt tot meer blootstelling, waardoor stemkeuze manifest 

(duidelijk) wordt.  

▪ Beperkte groep (14%) 

o Bevestiging: Campagnes van politici zorgen voor bevestiging van keuze 

▪ Meer dan de helft 

o Conversie: Technieken om mensen te overtuigen  

▪ Slechts uitzonderlijk!  

- Aandacht voor campagne:  

o Beperkt segment binnen de populatie is in sterke mate blootgesteld aan radio, 

kranten-, en tijdschriftenpropaganda. Anderen hebben weinig aandacht voor 

campagne.  

o Veelvuldig blootgestelden zijn: sterk geïnteresseerde kiezers, diegenen die al beslist 

hebben en diegenen met hogere SES. 

- Mensen krijgen heel wat informatie en beïnvloeding van anderen (zie two-step-flow) 

- Beperkingen:  

o Zelfrapportering  

o Weinig aandacht media-inhoud  

o Klassieke demografische variabelen 

Aanvulling 1: de two-step-flow- en multi-step-flow-hypothese 

Two-step-flow-hypothese:  

- Face-to-face discussies zijn belangrijke bron van informatie en beïnvloeding   

- Sommige mensen fungeren als opinieleider  

o Meer sociaal actief en meer mediagericht 

o Kennis  

o Positie in bepaald sociaal netwerk  

o vb. ik heb zelf modeblog niet gelezen, mijn beste vriendin wel en mijn beste vriendin 

vertelt me wat de modetrends zijn van vandaag  

 Vormen een brug tussen de media en minder actieve secties van de bevolking  

- Oorspronkelijk: Nagaan of koopgedrag van lagere klasse vooral beïnvloed wordt door 

koopgedrag van hogere sociale klasse.  

o Conclusie: Vrouwen werden vooral beïnvloed door andere vrouwen uit hun 

omgeving, met dus dezelfde sociale klasse 
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Multi-step-flow-hypothese: 

 

Aanvulling 2: wie zijn de opinieleiders? 

- Geen aparte elite, lijken op wie ze beïnvloeden (qua sociale positie, beroep, inkomen en 

interessen)  

- Beïnvloeden gewoonlijk 4 of 5 anderen 

- Opinieleiders verschillend ngl. domein (mode, sport, film, …) 

- Opinieleiders bezitten informeel leiderschap op basis van vb. technische bekwaamheid, 

sociale toegankelijkheid, kennis,… 

- Opinieleiders zijn actief in geven van en zoeken naar informatie 

- Opinieleiders zijn meer op vernieuwing gericht 

Identificatie van opinieleiders:  

- “Zelfidentificatie”: cfr. Lazarsfeld: Heeft iemand jou om advies gevraagd? Heb jij geprobeerd 

om iemand te overtugien van een bepaalde visie?  

o Have you recently tried to convince anyone of your political ideas? 

o Has anyone asked you for your advice on a political question?  

- Identificatie door sleutelinformanten: Aan sleutelinformaten vragen om opinieleiders te 

identificeren  

- Sociometrische technieken: “Aan wie zou je politieke vragen stellen?” “Bij wie zou je ten rade 

gaan voor politiek?”… al deze vragen in kaart brengen zoals hieronder  

o  = visuele voorstelling van alle interacties  
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Aanvulling 3: Kennisklooftheorie  

- Tichenor, Donohue and Olien (1970) 

- Iemand met hogere sociale status neemt sneller informatie op 

- Gevolg: mensen met hoge en lage SES groeien daardoor uit elkaar 

= kenniskloof 

 

 

“Is het waarschijnlijk dat mensen ooit op maan 

landen?” 

 

 

 

10.3.2.2 Iowa-studie 

The Iowa study of hybrid seed corn: the adoption of innovation”(1943, Ryan & Gross):  

- Adoptie van hybride granen door boeren in Iowa 

- Hybride granen die beter bestand waren tegen allerlei soorten ziekten  

o Nadeel: elk jaar opnieuw zaden kopen, want zaden konden zichzelf niet voortplanten  

- Na aantal jaren: 3/4de van de boeren overgestapt op hybride zaden  

- Innovatie onder de aandacht door:  

o +/- 50%: via verkopers van zaadfabrikanten  

o 15%: via buren  

o 10%: via radio 

- Bron met meeste invloed: buren: 

o Informatiebron in beginjaren  

o Beïnvloedingsbron tijdens adoptieproces  

- Vrij grote tijdspanne tussen “voor de eerste keer iets horen over innovatie” en er vervolgens 

mee werken  

 Verband tussen awareness omtrent nieuw product (vaak door info die door media wordt 

aangereikt) en actie/adoptie 

Aanvulling 1: innovatietheorie, diffusietheorie of “flow”-studies 

Rogers (1962):  

Innovatie = idee, praktijk of object dat als nieuw wordt gepercipieerd door individu 

Diffusie = proces waarbij over een innovatie wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen  

5 fasen in adoptieproces:  

- Awareness: op de hoogte zijn van bestaan van innovatie (via massamedia)  

- Interest: interesse of belangstelling opwekken 

- Evaluation: wat zijn voor- en nadelen? 

- Trial: innovatie uitproberen  

- Adoption: aanschaf innovatie 
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5 type mensen:  

- Innovators:  

o Diegenen die als eerste innovatie adopteren  

o Gedreven om het nieuwste te hebben, meer “kosmopolitisch” 

- Early adopters:  

o Eerste groep die vernieuwing overneemt 

o Vernieuwing nog relatief onbekend en duur 

o Opinieleiders 

- Early majority:  

o Eerste grote groep die vernieuwing overneemt.  

o Sterke sociale contacten , maar geen leiders of voorlopers 

- Late majority:  

o Volgen als laatsten 

o Technologie is al wijdverspreid en verandert daardoor het sociale leven 

o Merken innovatie laat op of staan er van nature pessimistisch tegenover 

o Aanvaarding uit economische noodzaak of onder sociale druk  

- Laggards:  

o Achterblijvers  

o Weigeren de vernieuwing te aanvaarden 

o Sterk geïsoleerde mensen 

 

 

Opmerking: Slechts beperkte rol aan media, enkel “early adopters” zouden op een directe manier 

beïnvloed worden door media-inhoud. Anderen nemen de innovatie pas over wanneer ze beïnvloed 

worden door andere mensen.  

Toepassing op nieuws: Nagaan op welke manier het nieuws over bepaalde gebeurtenissen zich 

verspreidt 

- Het verspreiden van nieuws gebeurt eveneens in fases 

- Veranderende technologieën hebben een invloed op nieuwsdiffusie 

- Nieuws met emotionele aarde voor het grote publiek doet snel zijn ronde  

- Bij echt belangrijke gebeurtenissen kan word-of-mouth nog steeds de belangrijkste bron van 

informatie zijn  

o Two-step-flow model wordt hier niet gebruikt!  
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- Moment waarop nieuws vrijkomt is belangrijk voor verspreiding ervan  

o vb. moord op Olaf Palme gebeurde op vrijdagavond/nacht, de meeste mensen 

vernamen daarom ’s ochtends het nieuws 

 

Opmerking: Nieuwe patronen van nieuwsdiffusie? Sociale media is vaak sneller dan traditionele 

media.  

 

10.3.2.3 “Experiments with film” en “Communication and persuasion” 

Experiments with film: persuading the American Soldier in World War 2” (tijdens WOII):  

- soldaten in VS 

- “Why we fight” films om soldaten snel op de hoogte te brengen van aanleiding tot oorlog, 

redenen waarom en warden waarvoor ze moesten vechten  

- Uitgangspunt: Films zijn effectief in vergroten van kennis  

- Onderzoek Carl Hovland:  

o Experimentele groep die “Why we fight” films kreeg te zien  

o Controle groep die geen films te zien kreeg  

- Conclusie: 

o Attitude en motivatie werden niet beïnvloed door de films 

o Kennis werd wel beïnvloed door de films  

“Communication and persuasion: the search for the magic keys”(1946-1961):  

Onderzoek Hovland: Effecten van boodschapformulering bij overredende communicatie m.a.w. 

nagaan wat effecten zijn van bepaalde zender-, inhoud-, vorm- en ontvangerskenmerken op 

effectiviteit van communicatie:  

- Zenderkenmerken: geloofwaardigheid  

o Onderzoek bij studenten. Artikel lezen met geloofwaardige of ongeloofwaardige 

bron. Resultaat: Artikels geloofwaardige bron werden positiever beoordeeld.  

▪ Maar persuasieve effect werkte niet meer na een tijdje: “sleeper” effect = 

mensen dissociëren boodschap en zender, waardoor ze argumenten wel 

onthouden (boodschap), maar ze vergeten zender 
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- Inhoudskenmerken: gebruik van angst of “fear appeal” (nadruk op negatieve gevolgen van 

het niet accepteren van een conclusie) 

o Onderzoek bij 4 groepen studenten:  

▪ Sterke fear appeal: sterke focus op negatieve gevolgen van slechte 

tandhygiëne  

▪ Moderate appeal: gevaren op meer feitelijke manier 

▪ Minste fear appeal: minst verwezen naar negatieve gevolgen  

o Resultaat: boodschappen riepen verschillende graad van angst op  

▪ Kleinste fear appeal is meest effectief  

- Vormkenmerken: expliciete conclusie (conclusie expliciet vermelden), tweezijdige 

argumentatie (voor- en nadelen vermelden?) 

o Expliciete conclusie zorgt voor meer attitudeverandering in gewenste zin  

o Eenzijdige argumentatie is even goed als tweezijdige argumentatie om attitude te 

veranderen in gewenste zin  

- Ontvangerskenmerken: groepslidmaatschap, persoonlijkheid 

o Mensen die zich sterk betrokken voelen bij groep kunnen moeilijk overtuigd worden 

van een opinie die ingaat tegen de groepsnormen  

Laboratoriumexperimenten (soc-psych)  

10.3.2.4 Klapper  

“Effects of mass communication”: overzicht van beperkte effecten – paradigma: 

- Phenomenistic theory: Media geneert zelden directe effecten, en is machteloos in 

vergelijking met andere sociale en psychologische factoren (vb. sociale status, opleiding,…) 

- Reinforcement theory: De media versterkt (NIET veranderen) de reeds aanwezige 

gedragingen en attitudes. Media zijn dus eerder ondersteuners. Slechts onder zeer extreme 

omstandigheden zouden drastische veranderen in gedrag of attitude door media veroorzaakt 

worden. Filters tussen zender en ontvanger die mogelijke effecten van massamedia 

beperken:  

o Selectieve blootstelling: Mensen stellen zich open voor beperkt aantal media en 

boodschappen 

o Selectief waarnemen en onthouden: Mensen nemen slechts een klein gedeelte waar 

van wat wordt aangeboden, en daarvan onthoudt men slechts een klein deel 

o Selectieve aanvaarding: Boodschap wordt vergeleken met de al heersende normen 

en waarden in gemeenschap  

o Selectieve verspreiding: Met boodschappen komen we niet altijd rechtstreeks in 

aanmerking, maar vaak wel door interpersoonlijke uitwisseling (opinieleiders) 

o Selectie door opinieleiders: Opinieleiders selecteren boodschappen die door hen 

worden herwerkt 

o Selectie door de commercie: Zenders concentreren zich op behoeften van markt, 

omdat zij hun producten willen verkopen.  

 Persuasieve communicatie (politieke campagnes, reclame, propaganda…) 

o Voornaamste effect = versterking van bestaande meningen 

o Radicale veranderingen zijn zeldzaam 

o Wel invloed bij doen ontstaan van meningen over nieuwe gegevens 

o Wel effecten bij twijfelaars 
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Voordelen:  

- Overdreven angst voor massamedia-effecten ↓ 

- Geen speculatieve theorievorming  

- Kwantitatieve onderzoekstechnieken  

 

Nadelen:  

- Enkel kwantitatieve methode, geen kwalitatieve methoden  

- Beperkte theorievorming  

10.4 Het actieve publiek: Uses and Gratification  
Actieve publiek associatie met Uses and Gratification theorie: “Wat doen mensen met media?” 

Zie vorig hoofdstuk!  

10.5 Terugkeer naar de almacht van de media (op lange termijn)  

10.5.1 Uitgangspunten  
Periode: vanaf jaren ’60- ’70 

Uitgangspunten: Terugkeer van de machtige media? Verschil met “machtige media”:  

- Lange-termijn-effecten (cfr. stalagmieten-theorieën) i.p.v. korte-termijn-effecten 

- Effecten van informatie (nieuws) en fictie i.p.v. strategische communicatie 

10.5.2 Studies/theorieën  

10.5.2.1 Agendasetting  

- Introductie door Mc Combs & Shaw 

- Studie van presidentiële campagnes in 1968, 1972, 1976 

o Wat zijn de belangrijkste issues volgens de media en volgens de kiezers?  

o Sterke correlatie tussen mate waarin mediaverslaggeving tijd besteedde aan topics 

en belang dat kiezers hechtten aan deze topic  

o Dus media vervult een “agenda setting” rol: media bepaalt waarover mensen praten, 

nadenken,… 

- Onduidelijkheid over correlatie: Bepalen media waarover mensen denken? Of Is het publiek 

verantwoordelijk voor de agenda van de media (onderzoek Iyengar, Kinder 1987):  

o Problemen die meest uitgesproken aandacht kregen in nationale nieuws worden 

vervolgens de problemen die kijkerspubliek als meest belangrijke problemen 

beschouwt  

▪ Groter belang toekennen aan problemen  

▪ Mening dat overheid sneller iets moet doen aan probleem  

 

Causaliteit van agendasettingtheorie 
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Aanvulling 1: onderscheid first level agenda setting en second level agenda setting  

- First level agenda setting (cfr supra): invloed van hoeveelheid berichtgeving omtrent een 

“attitudeobject” – issue of persoon (waarover denken mensen)  

- Second level agenda setting: invloed van media-agenda van attributen omtrent het 

attitudeobject: criteria op basis waarvan issues en personen worden beoordeeld (hoe 

denken mensen over iets of iemand?) 

o ≈ priming = het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde stimulus als men 

deze eerder heeft waargenomen 

▪ Psychologisch mechanisme aan basis van agendasetting: activeert geheugen 

van mensen, waardoor er invloed wordt uitgeoefend op 

informatieverwerkingsproces en meningsvorming  

▪ Bij de beoordeling van persoon, gebeurtenis.. zullen mediagebruikers zich 

baseren op de meest toegankelijke informatie (recent, in grote 

hoeveelheden gehoord/gelezen/…,…) 

Aanvulling 2: Framing  

- = hoe een issue ter sprake gebracht of “gekaderd” wordt in het nieuws  

- Geen eenduidige definitie 

- Hoe iets gekaderd wordt heeft een belangrijke invloed op hoe het begrepen wordt door het 

publiek 

- Bepaalde aspecten van de realiteit worden benadrukt en andere aspecten onderdrukt, om zo 

je nieuwsverhaal als een verhaal te kunnen vertellen. Je kan niet alles vertellen, dus je 

overbelicht een aantal aspecten. 

o   ‘to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described. 

 

 

 

 

 

 

 

 


