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   Contingentia
en leer welke CommuniCatie gedoemd is te mislukken



Een veel gedeeld filmpje op internet laat zien hoe 
bezoekers van de bibliotheek van Utrecht massaal 
de lift nemen. Sommigen trekken zelfs nog een 
sprintje om nog net op tijd bij de open deuren te 
zijn. Een onderzoeksteam brengt vervolgens een 
kleine verandering in de situatie aan. Met een rol 
tape worden lijnen op de vloer aangebracht die 
richting de trap gaan. Het beeld daarna is totaal 
anders: bijna iedereen neemt de trap.
In trainingen veroorzaken zulke filmpjes altijd een 
mengeling van vrolijke herkenning en hoofdschud-
dende verbazing. Herkenning omdat je bij jezelf 
kunt nagaan dat het precies zo werkt. Verbazing 
omdat je ook vindt dat dingen niet zo horen te 
gaan. Zo’n stomme lijn zou geen invloed op je 
keuzes mogen hebben – maar doet het wel.

Dat is fascinerend. We weten best dat onze beslis-
singen van slordige overwegingen en rommelige 
omstandigheden aan elkaar hangen. Maar in ons 
hoofd bestaat een wereld waarin dat helemaal niet 
het geval is. Daarin hebben we gegronde redenen 
voor onze keuzes. Daarin zijn duidelijke motieven, 
oorzaken en gevolgen aan te wijzen. Laten we deze 
wereld voor een moment Prudentia noemen.

In mijn boek Stop met communiceren nodig ik 
lezers uit om Prudentia even te verlaten en mee 
te gaan naar Contingentia. Daar draait het niet om 
nuchtere plannen en doelstellingen. Bijzaken en 
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Het menselijke gedrag hangt van 
slordige overwegingen en toeval-
ligheden aan elkaar. 
Vergeet daarom de wereld van 
Prudentia, waar mensen ge-
gronde redenen hebben om 
iets te kiezen. Drie praktische 
basisregels en vijf tips voor de 
wereld van Contingentia.

in 
   Contingentia

beeld 
Oblomovisme – ver-
noemd naar de klassieke 
luilak uit de gelijknamige 
roman (1859) van Ivan 
gontsjarov –  is overal 
om ons heen zichtbaar. 
Mensen sluiten slechte 
hypotheken af, gaan 
niet naar de sportschool 
maar vergeten wel hun 
abonnement op te zeg-
gen. Wie communiceert 
met Oblomovs houdt het 
uiterst eenvoudig en leer welke CommuniCatie gedoemd is te mislukken

toevalligheden regeren. tussen droom en daad 
bevinden zich hinderlijke emoties en praktische 
bezwaren. De bewoners zijn pot- 
sierlijke uitvergrotingen van onszelf: Oblomovs, 
Veranderhaters, Wij-mensen en Verhalenvertellers 
(zie kader). Ze doen de raarste dingen: ze gaan 
naar Haren terwijl daar géén feest is. Ze sluiten 
slechte hypotheken af en gaan vaak naar McDo-
nalds. 
Een voorbeeld van communicatie in Contingentia. 
Mijn dochter van zes wil een hond. Ik probeer haar 
van die gedachte af te brengen door argumenten 
te noemen waar ze niet omheen kan. Wie gaat 
het dier uitlaten? Hoe moet dat in de vakanties? je 
bent er allergisch voor, weet je nog wel? Haar re-
actie komt onmiddellijk. Ze weerlegt een voor een 
mijn argumenten, is boos op me en er bovendien 
nog sterker van overtuigd dat we een hond moeten 
nemen. 

Communicatieprofessionals hebben een levendi-
ge belangstelling voor inzichten uit de gedrags- en 
breinwetenschappen. je verdwaalt echter gemak-
kelijk in het woud van experimenten en theorieën. 
toch zijn in de wirwar van theorieën best een paar 
rode draden aan te wijzen die handig zijn.
grofweg zou ik drie psychologische basisregels 
willen voorstellen, waaraan communicatie in 
Contingentia altijd aan moet voldoen. Ik zal ze kort 
toelichten.
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1.de onweerstaanbare maCht  
van nabijheid
Wat dichtbij is, is waar. En bovendien goed en 
aantrekkelijk. In Prudentia is dat een verwerpelijke 
uitspraak. Maar in Contingentia is zij zeer gegrond. 
Denk bij ‘dichtbij’ aan alles wat op korte afstand, 
pas gebeurd of bekend is. In de sociale psycholo-
gie zijn heel wat theorieën die op de een of andere 
wijze de macht van nabijheid thematiseren. Een 
product dat je even in je handen hebt gehad is 
meer waard dan een product dat je niet hebt 
aangeraakt. En wat je pas hebt gelezen, gezien of 
gehoord, is belangrijker dan wat zich buiten je ge-
zichtsveld afspeelt. je bent op vakantie in Curaçao 
bijvoorbeeld erg bang voor haaien, omdat je angst-
aanjagende haaienfilms hebt gezien. je maakt 
je echter geen zorgen over een kokosnoot die op 
je hoofd kan vallen. toch schijnen jaarlijks meer 
mensen te overlijden aan vallende kokosnoten dan 
aan haaienbeten. Discovery Channel besteedt 
echter nooit themaweken aan kokosnoten.
Een klassieker in het communicatievak is de theo-
rie van mere exposure. Die komt erop neer dat wat 
je vaak ziet, aantrekkelijker wordt. Erg belangrijk 
voor communicatoren en bijvoorbeeld verkopers. 
niet voor niets mag je proefritjes maken en een 
reis boeken met omboekgarantie. Hoe vaker je 
iets aanraakt, hoe meer je het wilt houden. Maar 
‘dichtbij brengen’ zit eigenlijk in alles wat je doet 
om een onderwerp tastbaar, voorstelbaar en le-
vendig aanwezig te brengen. Een paar levendige 
details, bijvoorbeeld over jezelf, zorgen ervoor dat 
mensen je verhaal veel beter onthouden en dat het 
iets met ze doet. 

2. Consistentie ofwel de wet  
van de uitgesloten derde
Consistentie is een oercategorie in al het menselij-
ke denken en handelen. We willen zeggen wat we 
denken, en doen wat we zeggen. Een gevoel van 

inconsistentie ontstaat gemakkelijk, en er is moei-
lijk mee te leven.
Een beetje handige marketeer stelt dan ook de 
wet van de uitgesloten derde in werking. Er zijn 
immers maar twee opties: kopen of niet kopen. 
En daarbij presenteer je de optie ‘niet kopen’ als 
buitengewoon inconsistent met alles waar de 
ander voor staat. Denk maar aan de collectant 
van een goededoelenorganisatie: ‘Vindt u ook niet 
dat kindslavernij bestreden zou moeten worden.’ 
nadat je voor de vijfde keer je instemming hebt 
betuigd: ‘Wilt u ons met een beperkte maandelijk-
se donatie helpen?’ Misschien heb je een goede 
reden om deze keer niet mee te doen. Maar geef 
toe dat het niet meevalt…
De wet van consistentie is van toepassing op al je 
communicatie. Wat echter niet werkt, is mensen 
direct wijzen op hun inconsistenties. De Verander-
hater zal het je zeer kwalijk nemen en de Verhalen-
verteller zal onmiddellijk een verhaal klaar hebben 
waarom hij of zij tóch consistent handelt. ‘Ik rijd 
wel te hard, maar alleen op plaatsen waar het kan.’
Wat wel kan, is ervoor zorgen dat mensen hun 
eigen inconsistenties ervaren. Experimenten bij 
verzekeraars lieten zien dat het aanzienlijk verschil 
maakt als je klanten vraagt om aan het begin van 
een claimformulier een verklaring te laten tekenen 
dat ze het ‘naar waarheid’ invullen, in plaats van 
achteraf. Want het blijkt moeilijker om een formu-
lier oneerlijk in te vullen als je al hebt verklaard dat 
je eerlijk wilt zijn. 

3. de maCht van de emotie
De macht van emotie in communicatie valt niet te 
onderschatten. Dat wisten we natuurlijk al lang. 
Maar de normen van Prudentia zorgen ervoor dat 
je de macht van emoties toch nog onderschat of 
vergeet. Zeker politici kunnen zich moeilijk losma-
ken van de aanname dat mensen vooral handelen 
op basis van nuchtere feiten en afwegingen. Hoe 
weinig feiten ertoe doen, laat Drew Westen zien in 
zijn fascinerende boek The political brain. Westen 
onderzocht de oordelen van mensen over de 
affaires van de toenmalige president Clinton. Hij 
vroeg of ze dachten dat de geruchten waar waren, 
en wat ze ervan vonden. Vervolgens keek hij naar 
de factoren die van invloed waren op hun antwoor-
den.
Het bleek dat in 85 procent van de gevallen fei-
tenkennis er niets toe deed. Wat dan wel? Vooral 
de mate waarin mensen zich konden identificeren 
met Clinton. Een grote rol speelde de vraag of 
mensen Democratisch of Republikeins stemden. 
Het maakte ook veel uit of je op Clinton leek. als je 
een blanke man was, die net als hij uit het zuiden 
van de VS kwam, en bovendien zelf wel eens 
vreemd was gegaan, dan was de kans groot dat 
je er geen enkel punt van maakte dat Clinton een 
scheve schaats had gereden.

OblOmOvs, verander-
haters, Wij-mensen, 
verhalenvertellers
De bewoners van 
Contingentia:

• Oblomovs. Vernoemd 
naar Oblomov, de klas-
sieke luilak uit de gelijk-
namige roman (1859) 
van Ivan gontsjarov. 
Oblomovisme is overal 
om ons heen zichtbaar. 
Mensen sluiten slechte 
hypotheken af, gaan 
niet naar de sportschool 
maar vergeten wel hun 
abonnement op te zeg-
gen. Wie communiceert 
met Oblomovs houdt 
het uiterst eenvoudig, 
maar regelt liever nog 
dat Oblomov bijna niets 
hoeft te doen, en dat 
hij fouten achteraf kan 
herstellen.

• Veranderhaters. Willen 
alles bij het bestaande 
houden. Want verande-
ringen zijn beangstigend 
en zorgen voor onzeker-
heid en verlies. Het 
beste wat je kunt doen 
is zorgen voor kleine 
stapjes, een gevoel van 
autonomie creëren en 
veel zekerheid bieden.

• Wij-mensen. Een van 
de mythen van onze 
westerse traditie is dat 
we allemaal individuen 
zijn, die onze hoogst 
individuele keuzes 
bepalen. Meestal echter 
doen we vrij klakkeloos 
wat anderen doen. We 
nemen gewoonten en 
meningen over van 
mensen met wie we in 
verbinding staan. Let 
dus goed op interacties 
en laat zien dat heel 
veel anderen je product 
geweldig vinden.

• Verhalenvertellers. 
Houden van een wereld 
die samenhangend en 
begrijpelijk is. Verhalen 
zorgen voor consistentie 
tussen weerbarstige 
feiten. al op een onbe-
wust niveau creëren we 
verhalen die aangenaam 
aanvoelen en die lastige 
feiten weerleggen. Zorg 
als communicator voor 
verhalen die belangrijke 
waarden met elkaar 
verbinden. 

3PsYCho-
logisChe 
basisregels

Succesvol 
communiceren 

betekent 
vaak mínder 

communiceren
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de magische cirkel 
van verandering
Stop met communiceren 
beschrijft drie stappen 
op weg naar een bood-
schap met verander-
kracht. 

1. Vraag je af of het 
gevraagde gedrag 
gemakkelijk te doen 
is. Hebben mensen de 
juiste spullen? Hebben 
ze er tijd voor? Beschik-
ken ze over voldoende 
kennis? 
2. Ontdek beloningen. 
Verzamel informatie 
over de motivatie van 
mensen. Zijn ze geïnte-
resseerd in het gedrag? 
Vinden ze het leuk? 
Wat zou ervoor kunnen 
zorgen dat ze het (een 
beetje) de moeite waard 
vinden? 

3.Ontwerp nu de trigger 
die mensen activeert als 
een lokgodin. Precies op 
het juiste moment. als je 
doelgroep de beloning 
nog niet direct ervaart, 
presenteer deze dan 
saillant en onweer-
staanbaar. als mensen 
zichzelf onbekwaam 
achten, laat dan zien 
dat het oersimpel en zó 
gebeurd is. Stippel altijd 
de hele route uit: van 
trigger naar een eenvou-
dige routine, naar een 
heerlijke beloning.

5   trigger                   routine                
 belo

n
in

gWat kun je doen als communicator in Contin-
gentia? De opgave is momenten te creëren of te 
vinden dat je klanten, medewerkers of burgers 
(even) aandacht hebben voor je product, ver-
haal of vraag, momenten zijn met een active-
rend karakter.

1. doen in Plaats van drammen
Slimme marketingacties proberen mensen 
vanaf het eerste begin iets te laten doen. acties 
zijn waarbij Oblomovs en Veranderhaters zich 
prettig voelen: laagdrempelig, eenvoudig, goed-
koop. Een spelletje op een website, een gratis 
app waar je gemakkelijk modules bij koopt. De 
Verhalenverteller doet de rest: als je het een-
maal doet, vertel je (jezelf) dat het oké is.

2. timing in Plaats van framing
Vaak ontvangen we triggers om iets te doen 
bijna op het juiste moment. Bijvoorbeeld  
’s avonds als we worden geraakt door schrijnen-
de televisiebeelden die een verlangen oproepen 
om geld te doneren voor slachtoffers van een 
aardbeving. Helaas hebben we dan nét even 
geen zin in zoiets als bankzaken. je stelt de 
overboeking uit tot morgen, maar vergeet het. 
Veel beslissingen neem je niet omdat je innerlij-
ke drang je voortstuwt, maar omdat zich toeval-
lig een goed moment aandient. Wanneer besluit 
je om de lift te nemen en niet de trap? Dat is niet 
’s morgens bij een kopje thee als je de plannen 
voor de dag doorneemt. En ook niet op oude-
jaarsavond. nee, de meesten van ons nemen de 
‘beslissing’ ergens op de plek waar je voeten een 
punt bereiken waarop ze ofwel richting trap of 

richting lift gaan. Precies daar doet een met tape 
aangebrachte lijn wonderen.

3. jij bent geen gelukkige boodsChaP-
Per, dus voedt de wij-mensen
Communicatieprojecten beginnen dikwijls met 
de aanname dat de wereld vol verlangen zit te 
wachten op onze boodschap. Dat blijkt meestal 
tegen te vallen. Wie zijn dan wel gelukkige bood-
schappers? Dat zijn de Wij-mensen (zie kader), 
bijvoorbeeld je klanten of de burgers zelf.
Een veelgeprezen voorbeeld is de Facebook-pa-
gina van KLM. Hier brengen duizenden fans 
van het merk dagelijks een bezoek. Ze delen 
plezierige ervaringen, tips en vragen. De KLM 
voedt deze gemeenschap door bijdragen te 
waarderen met leuke reacties en soms met 
aardigheidjes.

4. verdien je Positie
Om het wat Cruijffiaans te zeggen: voordat je be-
gint te communiceren kun je er beter nog even 
mee wachten. je zou veel managers en politici 
willen adviseren om precies het omgekeerde 
pad te bewandelen dan ze meestal doen. Zeker 
als mensen bij een onderwerp al gevoelens 
hebben, zul je eerst moeten uitvinden hoe je 
met ze in gesprek kunt komen. Begrijp wat voor 
iemand belangrijk is en laat dat merken.
niet voor niets luidde een van de beroemdste 
uitspraken van Bill Clinton is: I can feel your 
pain. Clinton wist als geen ander dat je eerst 
contact moet maken, voordat mensen ook maar 
één woord van je verhaal zullen horen. als het 
lukt om in gesprek te komen, zal je verhaal ver-
volgens moeten gaan over emoties en waarden 
die er voor je toehoorder echt toe doen. Praat 
niet over je programma maar over onderwerpen 
waar mensen het over willen hebben. Pas later 
kun je dan heel misschien een paar feiten, cij-
fers en argumenten ter sprake brengen.

5. het allerbeste: maak CommuniCatie 
overbodig
De krachtigste communicatie is het vinden 
van oplossingen die communicatie overbodig 
maken. Wie bijvoorbeeld milieugedrag wil ver-
anderen beperkt zich door alle kaarten te zetten 
op persuasieve strategieën. Op het gebied van 
duurzaamheid worden bijvoorbeeld steeds 
vaker oplossingen gezocht in slim design. Denk 
aan waterkokers die zijn uitgerust met een klas-
sieke fluittoon. Het blijkt namelijk dat mensen 
water gemiddeld 2,4 keer laten koken, doordat 
ze het hele apparaat vergeten.

Harrie van Rooij is auteur van het onlangs 
verschenen boek ‘Stop met communiceren! 
Waarom communicatie meestal mislukt en hoe 
je daar verandering in brengt’, Adfo Groep.

suggesties:


