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‘Gelieve niet 
naar rechts 
te kijken’

Van alle communicatiemiddelen zijn bordjes de meest gehate. Formele mededelingen aan 

de muren van deftige instanties of vluchtig gekrabbelde boodschappen in een informele  

setting: ze hebben één ding gemeen. Ze wekken wrevel, hoon en weerstand.

Toen ik studeerde, hingen er op mijn studentenflat vaak briefjes met 
‘Graag zelf je lege flessen opruimen s.v.p.!!’ Ernaast hing altijd een 
briefje, voorzien van nog meer uitroeptekens, met de tekst: ‘Graag 
niet communiceren via briefjes!!!!’

Waarom vinden we opschriften in publieke omgevingen zo erg? Om 
te beginnen omdat ze bijna altijd slecht nieuws betekenen. Ze atten-
deren je erop dat iets niet mag, dat je een boete kun krijgen als je het 
toch doet, dat de winkel door omstandigheden gesloten is.

SOCIAAL GEVAAR
Slecht nieuws is nog tot daar aan toe. Erger is dat we ons bedreigd 
en onderdrukt voelen. Dat gaat vanzelf. Misschien is het grootste 
misverstand over communicatie dat mensen zich oriënteren op de 
inhoud van een boodschap. Daar komen we heel vaak niet aan toe. 
Ik weet niet hoe het mensenbrein precies werkt, maar ik stel het me 
voor als een radar die continu quickscans uitvoert. Die scans zijn in 
eerste instantie niet gericht op inhoudelijke, maar op sociale aspec-
ten van een mededeling. Ze detecteren ‘sociaal gevaar’. En volgens 
breinwetenschappers gaat het alarm heel snel af.

Waar zijn we bang voor? Vooral voor status- en autonomieverlies. 
Statusverlies ervaren we als we het gevoel hebben dat iemand zich 

boven ons plaatst. Dat gevoel roept een bordje razendsnel op. Het is 
eigenlijk al voldoende als er staat wat je moet doen: ‘Fietsen binnen 
de vakken plaatsen.’ Dat zullen we nog wel eens zien!

Autonomiebedreigingen ontstaan als we ons in onze vrijheid beperkt 
voelen. Ook dat gebeurt helaas vliegensvlug, bijvoorbeeld als een 
reclamebord je met argumenten wil overtuigen. Het schijnt dat veel 
slogans een averechts effect sorteren doordat we het gevoel krijgen 
dat een verkoper ons met gepolijste woorden een bepaalde richting 
in wil bewegen. We willen geen gedachten van anderen opgedrongen 
krijgen. Pas als je het gevoel hebt dat je het zelf hebt bedacht, gaat je 
brein zich met het idee verzoenen.

ERGERNIS 
Een extra probleem met bordjes is dat ze zo onpersoonlijk zijn. De 
schurende teksten die je toezeuren vanaf een onbestemde plek, in 
een ruimte waar je toch al niet wilde zijn … Nooit wordt helemaal 
duidelijk wie er spreekt, laat staan tegen wie. Ik bedoel: een aanma-
ning van de belastingdienst is ook niet prettig, maar die is tenminste 
nog aan jou persoonlijk gericht.

Zeven tips voor prettige bordjes in publieke ruimtes
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     LOS HET ANDERS OP
Mensen moeten al genoeg informatie in zich opnemen. En je behang 
is te mooi om er een lelijk bord op te schroeven. Kun je het pro bleem 
anders oplossen? Als bezoekers struikelen over je drempel is het 
misschien tijd om een klusjesman te laten komen. In plaats van alles 
te verwachten van een opschrift: ‘Pas op de opstap!’

Ook de onderstaande poging om verstoppingen tegen te gaan is 
vermoedelijk suboptimaal. Er moeten toch betere middelen tegen 
kalkvorming bestaan dan rode inkt? Pluspuntjes: het is sympathiek 
om uit te leggen waaróm je iets van mensen vraagt (zie vuistregel 2) 
en de passage over ‘voortvloeiende verstoppingen’ heeft beslist poë-
tische waarde.

In wat voorafgaat, gingen we ervan uit dat bordjes er zijn om 
gedragsveranderingen te bewerkstelligen, of in ieder geval om pro-
blematisch gedrag te bestrijden. Het is nog maar de vraag of dat 
meestal ook het doel van die bordjes is. Op onze oproep om opval-
lende bordjes in te zenden, kwamen enkele opschriften binnen die 
vooral bedoeld leken om ergernis te uiten.

DRIE VALKUILEN
Maar laten we er even van uitgaan dat gedragsverandering het doel 
is. Dan kunnen we op basis van de korte analyse hierboven al meteen 
drie valkuilen identificeren: weerstand, ontwijking en activering van 
het tegenovergestelde.

Weerstand is een ingebouwd mechanisme tegen status- en auto-
nomiebedreigingen. Als de mededeling begint met ‘U moet …’, is je 
eerste reactie: ‘Ik moet niks.’ Bazig geblaf willen we niet belonen met 
medewerking.

Ontwijking treedt op als we de boodschap echt niet willen horen. Ook 
daar zijn we heel effectief in. In Nederlandse treinen wordt in het 
algemeen luid gepraat in stiltécoupes. Reizigers die daarop worden 
aangesproken, hebben in negen van de tien gevallen oprecht de 
le vensgrote borden met ‘Stilte’ niet waargenomen. Want onplezierige 
of oninteressante informatie houden we buiten ons blikveld, bewust 
of onbewust. Als we ons gedrag niet kunnen of willen aanpassen, vin-
den we altijd wel een manier om zulke boodschappen uit de weg te 
gaan. Of we weerleggen ze met een slimme redenering. Kijk maar 
hoe rokers de afschuwwekkende waarschuwingen op sigarettenpak-
jes negeren of weglachen.

Van ‘activering van het ongewenste’ is sprake als we met onze me -
dedeling het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat we voor 
ogen hadden. Daarbij kan weerstand opnieuw een rol spelen: je 
ergernis is zo groot dat je het verbod expres gaat overtreden. Maar 
bordjes kunnen ook op meer subtiele wijze het ongewenste gedrag 
triggeren. Ze kunnen per ongeluk laten doorschemeren dat alle 
anderen wél hun afval op het gras gooien, ijsjes eten in de tram en 
luid telefoneren in een winkel. Zulke gedachten zijn aanstekelijk, zelfs 
als er in blokletters NIET voor staat. Tijdens een schoolkamp trof ik 
in de keuken van de kampeerboerderij de wandtekst aan: ‘Verboden 
met de deksels van pannen tegen elkaar te slaan.’ Je hoeft geen psy-
choloog te zijn om te voorspellen welk effect zo’n tekst (om zeven uur 
‘s ochtend) heeft.

Welke adviezen kunnen we bordjesmakers op grond van die over-
wegingen meegeven? Hieronder volgen zeven tips voor publieke 

 

     LEG UIT WAAROM JE IETS VRAAGT
Uitleg geven is niet meer dan beleefd. Verrassend genoeg maakt de 
reden die je opgeeft voor je verzoek, vaak niet zo veel uit. Als je maar 
de moeite neemt om een reden te geven. Sociaal psycholoog Ellen 
Langer en haar medewerkers (Langer, Blank & Chanowitz, 1978) lie-
ten zien dat zelfs slechte redenen prima werken. Ze deden een expe-
riment in een bibliotheek waarin ze wachtenden bij het kopieerap-
paraat vroegen: “Mag ik even voorgaan, want ik moet even een paar 
kopieën maken.” Bijna iedereen maakte plaats. Maar als de vraag-
steller een vraag zonder het woordje want gebruikte (“mag ik even 
voorgaan, ik hoef maar een paar bladzijden”), gingen veel minder 
mensen opzij.

Opnieuw: we letten blijkbaar niet zo scherp op de inhoud, maar eer-
der op signalen of iemand ons serieus neemt. Een woordje als want is 
een teken dat iemand de moeite neemt om uit te leggen waarom hij 
of zij iets van je vraagt. Het onderstaande voorbeeld gaat misschien 
verder dan nodig is.

opschriften die de sociale breinscan doorstaan én die bijdragen aan 
gewenst gedrag. Eén tip laat ik achterwege omdat die zo evident is: 
een bordje moet allereerst een duidelijk en passend antwoord geven 
op de vraag: wat moet ik doen? 

Medeling 

Beste collega’s / bezoekers,
Wij verzoeken u vriendelijk, na het  
gebruik van het urinoir, deze goed door te spoelen. 
Dit ter voorkoming van  
kalkvorming in de afvoerbuizen en hieruit 
voortvloeiende verstoppingen. Bij  
voorbaat hartelijk dank.

Het serviceteam.
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     GEEF RUIMTE
We laten ons liever niet door anderen vertellen wat we moeten doen. 
Maar wel door onszelf. Daar kun je bij aansluiten door vragen te stel-
len in plaats van te vertellen wat mensen moeten doen.

Bij een experiment in een bar kregen studenten een poster te zien 
waarop een open vraag stond over alcoholgebruik: ‘Waarom zou jij 
minder alcohol drinken?’ Andere studenten zaten in dezelfde bar, 
maar dan met een dwingender poster (‘Drink minder alcohol’). De 
experimentleiders hielden de alcoholconsumptie van alle deelne-
mers precies bij. Het bleek dat de studenten die de open vraag zagen, 
duidelijk minder alcohol consumeerden (Loman et al., 2018).

Volgens de onderzoekers komt dat doordat open vragen, ook onbe-
wust, bevorderen dat we zelf argumenten verzinnen voor ander 
gedrag. En zelf gegenereerde argumenten zijn veel krachtiger dan 
redenen die we op een briefje krijgen.

     PRAAT ZOALS THUIS
Als we een bordje maken, veranderen we vaak in een ambtenaar of 
een jurist. We gebruiken woorden die we normaal nooit gebruiken. 
Op een toon die onze gezinsleden nooit van ons zouden pikken.

Stuur je ambtenaar met verlof. Zeg bijvoorbeeld niet (de volgende 
voorbeelden komen uit een blog van organisatie- en management-
auteur Seth Godin):

     ZEG WAT MENSEN WÉL KUNNEN DOEN
Mensen worden recalcitrant als je alleen maar zegt wat ze níet mogen 
doen. Bovendien blijven niet-boodschappen slecht plakken in het 
brein. Als je pech hebt, lok je er zelfs het ongewenste gedrag mee uit.

Maak dus duidelijk wat wél de bedoeling is. Als het je lukt om precies 
op de juiste plaats een positieve boodschap te brengen, is je opschrift 
goud waard. Wie wel eens in Engeland komt herkent de volgende 
tekst bij oversteekplaatsen, bedoeld voor toeristen van het vasteland. 
Beter getimede communicatie is moeilijk denkbaar.

NOT RESPONSIBLE FOR 
LOST OR STOLEN ITEMS.

BATHROOMS FOR 
PATRONS ONLY

Careful! We’d like to 
watch your stuff for 
you, but we’re busy 

making coffee.

Our spotlessly clean 
restrooms are for our 

beloved customers only, 
so come on in and buy 

something! Also, there’s 
a public bathroom in 
the library down the 

street.

     EEN BEETJE HUMOR MAG (SOMS)
Met humor is het altijd oppassen. Maar als je dat op gepaste en 
goed gedoseerde wijze toedient, kan het de afstand verkleinen en 
spanning wegnemen. Zoals de onderstaande boodschap gericht aan 
viervoeters;

Maar

Het volgende bordje op de volgende pagina in de gemeente Den Haag 
haalde de krant en werd een bescheiden hit op sociale media. Oogge-
tuigen meldden dat fietsers in grote aantallen en zonder gemop per 
de aangewezen omweg namen.
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Harrie van Rooij
Harrie van Rooij is adviseur, spre ker  
en onderzoeker op het gebied van 
overheids communicatie. Hij publiceert 
over gedragsverandering, framing, po  -
la ri satie en over de manier waarop 
communicatie (niet) werkt. Het liefst 
allemaal tegelijk.
hjm.van.rooij@casema.nl
www.harrievanrooij.com

Waarom werkte het bord zo goed? Trekt de voorgespiegelde ‘belon-
ing’ van 22 kilocalorieën fietsers over de streep? Dat lijkt me onwaar-
schijnlijk. Het zit hem eerder in de glimlach die een kleine overtreding 
van de conventies veroorzaakt. Daardoor wordt de communicatie 
ineens een soort van persoonlijk contact. Teksten van ambtenaren 
zijn normaal gesproken als dorre citroenschillen waar al het leven 
uit is geknepen (“DOORGAAND FIETSVERKEER AFGESLOTEN”). Ver-
rassend genoeg komen hier ineens mensen aan het woord. Met een 
knipoog vragen ze om een beetje geduld. En je weet ook nog waar 
je aan toe bent: drie minuten omfietsen. Minpuntje: het lastige met 
conventies doorbreken is dat je het niet kunt herhalen. Plaats dit bor-
dje nog drie keer en mensen gaan zich kapot ergeren. De kunst is 
om te zoeken naar telkens nieuwe manieren om buiten de lijntjes te 
kleuren.

ZORG VOOR EEN PRETTIGE EN POSITIEVE 
BEELDTAAL
Misschien ontkom je er niet altijd aan om mensen te wijzen op wat 
moet, niet mag, gevaarlijk of (on)gewenst is. Veel boodschappen kun 
je prima in beelden overbrengen in plaats van in woorden.

Goed uitgevoerde beelden genereren minder snel sociale bedreigin-
gen dan woorden. En ze zijn makkelijker en sneller te begrijpen.

CONCLUSIE
Ervaringen met bordjes vertellen veel over onze communicatieve 
basisbehoeften. We leggen de lat hoog voor iedereen die ons wil ver-
tellen wat we moeten doen en laten. We eisen ruimte, erkenning en 
een fijnbesnaarde bejegening. De bordjesmaker die daar rekening 
mee houdt, handhaaft moeiteloos de orde in tram, toiletruimte en 
restaurant.  
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