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Voorwoord 

 

Dit proefschrift berust op drie pijlers, de data, de theorie en tenslotte mijn eigen 

ervaring.  

Zonder gegevens richt je weinig uit. Ook dit proefschrift was, zeker niet in deze 

vorm, tot stand gekomen zonder data. Voor degenen die indertijd de databe-

standen waarvan ik gebruik mocht maken, in zo’n goede staat hebben aangele-

verd, kan ik alleen maar heel veel waardering hebben.  

Zonder theorie richt je eveneens weinig uit. Een samenhangende theorie over 

issues en het ontstaan van issues bestond niet in de sociaal-wetenschappelijke 

literatuur, laat staan een definitie van het verschijnsel issue. Met mijn promotor 

Theo Verhallen heb ik in de loop der jaren een ontdekkingsreis gemaakt op 

zoek naar een formule in figuurlijke zin, die als rode draad voor het verhaal kon 

dienen. Dat er uiteindelijk een formule uit is gerold die het verschijnsel issue 

meetbaar kon maken, was indertijd niet in ons verwachtingspatroon verdiscon-

teerd, op zoek naar de rode draad. Die rode draad is er gekomen in de vorm van 

Pai  Pbi * Sbi. Deze formule vat in een notendop het proefschrift samen.  

Je hoeft een verhaal niet ingewikkelder te maken dan het is. Ondanks die inten-

tie is het toch nog een complex en omvangrijk geheel geworden. Het is gegaan, 

zoals het is gegaan. De route die gevolgd is, heeft uiteindelijk tot een resultaat 

geleid, waarvan ik hoop dat het nog een vervolg zal krijgen. Ik wil Theo harte-

lijk bedanken voor zijn bijdrage aan het behaalde resultaat, alsmede voor de tijd 

die er was om ook over andere dingen te praten dan de theorie en de empirie. 

Hopelijk gaan we daar mee door als de promotie achter de rug is.  

Greg Richards heeft in latere fase, als co-promotor de begeleiding van het 

proefschrift op zich genomen. Door met een frisse blijk naar het verhaal te kij-

ken dat al voor een groot deel in de stijgers stond, heeft ook hij mij erg gehol-

pen. Met de kritische vragen die hij stelde, was ik heel erg geholpen en kwam ik 

zelf ook weer op ideeën. Greg zeer bedankt voor je inbreng. We zullen elkaar 

nog regelmatig spreken over de transitie van stadscentra. 

 

 

 



 

 
 

In eerdere fase heeft Cees van Woerkum manuscripten doorgelezen en de 

zwakke kanten in het verhaal naar boven gehaald, waarvoor ik hem erkentelijk 

ben. 

Daarnaast is ook een woord van dank op zijn plaats voor de leden van de pro-

motiecommissie. Zij allen hebben zonder aarzeling of bedenking de taak op zich 

genomen om het omvangrijke verhaal minutieus door de te lezen en van com-

mentaar te voorzien. Jan Gutteling, Jac Geurts, Fred van Raaij en Jouke de 

Vries wil ik daarvoor hartelijk bedanken. 

 

Ook de eigen ervaring is van betekenis geweest bij het tot stand komen van dit 

proefschrift. De anekdotes waar ieder hoofdstuk mee begint, vormen daar een 

afspiegeling van. Ik heb mij in het verleden vaak afgevraagd, ook in interviews 

die ik -zonder toestemming van de ‘baas’- af en toe gaf, hoe het komt dat be-

paalde maatschappelijke vraagstukken, zoals het milieuprobleem indertijd, in-

eens sterk in de belangstelling komen te staan en waarom daar soms te weinig 

gebruik van werd gemaakt in het beleid. Ik hoop dat dit proefschrift een ant-

woord op die vraag kan geven. Als ik dertig jaar jonger was geweest, had ik 

door het ontbreken van deze werk- en levenservaring hierop waarschijnlijk nog 

geen antwoord kunnen geven.  

 

Je eigen ervaring wordt ook vorm gegeven door de omgeving waarin je verkeert. 

Een aantal mensen uit mijn omgeving hebben stukken gelezen of hun mening 

gegeven over de vormgeving, anderen hebben het lang volgehouden om te vra-

gen hoe de vlag er bij stond en wanneer ze een feestje konden verwachten. Ik 

heb ze lang moeten teleurstellen, maar nu kan ik eindelijk Hanneke Oltheten, 

Lidwien de Haas, Mieke Elderhorst, Ineke Bartels, Paul Rosdorff, Roger Berg-

mans en Jan Poels uitnodigen. 

Last but not least, mijn lieve vrouw Map. Kort en krachtig, heeft zij op haar 

geheel eigen wijze bijgedragen aan de voltooiing van dit proefschrift. Haar ge-

duld is meermalen behoorlijk op de proef gesteld, maar dat heeft zij met glans 

doorstaan. Toen het eenmaal zo ver was, haalde zij wel opgelucht adem. Dat 

deden ook onze inmiddels volwassen dochters, Merel en Roxanne die tijdens de 

promotie de taak van paranimf op zich hebben genomen. 

  



 

 

 

Stellingen 

 

Voetbal is een semi-denksport, als mix van hollen, golfen, 

ping-pong en bridgen. 

Onverwachte gebeurtenissen zetten mensen op hun verkeer-

de been. 

De onverwachte gebeurtenis is de ultieme assist voor een po-

liticus. 

Hoe relevant of relatief zijn issues? Regelmatig ontaarden ze 

in een politieke crisis en soms evolueren ze in revoluties. 

De jeugd heeft de toekomst, ouderen hun verleden. 

Instituties zijn pas instituties als zij eigen gemaakt zijn. 

De speltheorie is de wiskundige legitimatie voor het spel om 

de macht dat mensen dagelijks met elkaar spelen. 

Mensen maken de geschiedenis, maar niet in de omstandig-

heden die ze zelf voor het kiezen hebben (Karl Marx). 

Jazz is the result of the energy stored up in America (George 

Gershwin). 

Populisme kent geen publieke opinie en een publieke opinie 

kent geen populisme.  

Een proefschrift, afgemeten aan het eindresultaat laat een 

buitenproportioneel grote ecologische footprint achter. On-

derzoek naar proefschriften heeft uitgewezen dat tenminste 

tien bomen per dissertatie herplant moeten worden om CO
2
 

neutraal te zijn. 
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         SAMENVATTING 

 

Inleiding  

Dit onderzoek gaat over de vraag wat issues zijn, hoe ze ontstaan en zich in de loop 

der tijd ontwikkelen, welke rol adoptie en diffusie daarin vervullen, wat de impact 

van issues is op individuele personen, organisaties en de samenleving en tenslotte 

welke functies issues in politiek en maatschappelijk opzicht vervullen.  

Issues zijn controversiële kwesties die uit maatschappelijke problemen voortvloeien 

en buitengewoon veel aandacht van publiek en pers trekken. De volgorde publiek 

en pers is met opzet gekozen, omdat aan de publieke opinie een belangrijker rol 

wordt toegeschreven in het ontstaan van issues dan aan de media. Voor een maat-

schappelijk controversiële kwestie (issue) leggen mensen een bovengemiddelde 

belangstelling aan de dag, ze praten er regelmatig over en denken dat anderen er 

veel belang aan hechten. Issues zijn het gesprek van de dag en houden mensen meer 

dan normaal bezig. Ze roepen controverses op door botsende opinies. Voordat het 

echter zover is, moet er het één en ander zijn gebeurd. Maatschappelijke problemen 

worden een issue als er iets onverwachts of verrassends gebeurt, dat impact heeft op 

individuele personen en alom beroering wekt in de samenleving. Een gebeurtenis 

wordt als onverwacht of verrassend ervaren als die niet overeenkomt met het ver-

wachtingspatroon van een individu. Een onverwachte gebeurtenis hoeft beslist niet 

grootschalig te zijn, zoals de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 

september 2001. Ook relatief kleinschalige gebeurtenissen waarbij weinig of geen 

slachtoffers vallen, kunnen een enorme impact hebben. Illustratief is de groepsver-

krachting van een Indiase medisch studente in New Dehli, medio december 2012, 

die dat met de dood moest bekopen. De NRC van 28 december 2012 berichtte daar-

over met de volgende krantenkop: ‘Geweten in India lijkt ontwaakt na verkrach-

ting’, waarna het artikel daarover volgde: ‘De groepsverkrachting van een vrouw in 

een bus anderhalve week geleden in de Indiase hoofdstad heeft tot steeds grotere 

beroering geleid. De Indiase kranten staan nu dagelijks vol met berichten over 

verkrachting van vrouwen en mishandeling van dienstmeiden en inwonende 

schoondochters, zonder dat daar doorgaans veel aandacht aan wordt besteed. Deze 

keer lijkt het geweten van de natie te zijn ontwaakt. In verlegenheid gebrachte poli-

tici en politie roepen om het hardst om maatregelen om Dehli veiliger te maken 
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voor vrouwen, om politieagenten adequater te laten reageren en om snelle en harde 

straffen voor de daders. Premier Manmohan Singh zei vandaag dat commissies zijn 

benoemd die voorstellen moeten doen’. Met die oproep van de premier van India 

werd het probleem politiek geagendeerd. Vlak daarna werden nog een aantal bui-

tenlandse toeristen verkracht. De positie en veiligheid van vrouwen in India is 

dankzij deze gebeurtenissen op de politieke agenda gekomen, hoewel de media er 

tot dan toe, zoals te doen gebruikelijk in India, nauwelijks of geen aandacht aan 

hadden besteed. Had deze gebeurtenis niet plaatsgevonden, dan was er hoogstwaar-

schijnlijk geen politieke reactie gevolgd op een al langer sluimerend maatschappe-

lijk probleem en een toenemende maatschappelijke onvrede over de behandeling 

van met name jonge vrouwen in de traditionele Indiase samenleving. De verwach-

tingen, waarden en wensbeelden van jonge vrouwen botsen met de tradities en het 

waardestelsel van India. De groeiende kloof daartussen en het toenemende pro-

bleembesef als gevolg daarvan, legden een voedingsbodem voor een maatschappe-

lijk probleem, waaruit een issue heeft kunnen ontstaan, dat in de hele wereld de 

aandacht van de media heeft gewekt. De behandeling van vrouwen in India is dank-

zij deze gebeurtenis een issue geworden en politiek geagendeerd. Naar aanleiding 

hiervan is het Indiase ministerie van Toerisme uit vrees voor een slechter wordend 

imago van India bij toeristen een campagne begonnen, waarin horecapersoneel, 

taxichauffeurs en mensen die in de toeristensector werken, opgeroepen worden een 

button te gaan dragen met de volgende tekst: ‘I respect women: Incredible India’. 

Zeer recent heeft het Indiase Hooggerechtshof een wet aangenomen die de verkoop 

van zuren aan banden legt, in de hoop dat er op vrouwen vanwege mislukte huwe-

lijksaanzoeken, tegenvallende bruidsschatten of overspel geen zuuraanslagen meer 

worden gepleegd
1
. 

De rol die onverwachte gebeurtenissen in het triggeren van issues spelen, wordt 

eventsetting genoemd. Eventsetting wordt gezien als een oorzaak van issues en 

agendering als één van de belangrijke gevolgen. Politieke agendering kan het resul-

taat zijn van issues en een eerste stap op weg naar de oplossing van een maatschap-

pelijk probleem, maar issues kunnen ook ontaarden in een politieke crisis of zelfs 

evolueren in een revolutie. Politieke agendering zou er toe moeten leiden dat een 

maatschappelijk probleem opgelost wordt of een begin gemaakt wordt met een 

oplossing, wat uiteindelijk de nodige maatschappelijke veranderingen tot gevolg 

kan hebben, bijvoorbeeld wanneer individuele personen en organisaties al in een 

vroegtijdig stadium anticiperen op de politieke agendering van een maatschappelijk 

probleem. 

Issues zijn in maatschappelijk en politiek opzicht relevant omdat ze drie dingen in 

werking zetten: in de eerste plaats op individueel-, microniveau een leerproces dat 

                                                           
1
 Volkskrant, 19 juli, 2013, p. 2 
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leidt tot de vorming van nieuwe associaties. In de tweede plaats op mesoniveau, 

door de -politieke- agendering van het maatschappelijk probleem in kwestie binnen 

organisaties. In de derde plaats kunnen op macroniveau door een diffusieproces op 

grotere schaal opinieveranderingen in de samenleving optreden, die bij voldoende 

massa tot een omslag van de publieke opinie en tenslotte tot sociale veranderingen 

kunnen leiden.  

 

Wat zijn issues en hoe ontstaan ze? 

Onverwachte gebeurtenissen kunnen een trigger vormen voor het ontstaan van 

issues, op voorwaarde dat maatschappelijke onvrede omtrent een maatschappelijk 

probleem al tot een zekere mate van probleembesef heeft geleid bij bepaalde seg-

menten van de bevolking. Probleembesef is een voedingsbodem voor issues. Zon-

der probleembesef zijn issues niet levensvatbaar. Wil een issue kunnen ontstaan, 

dan moet in de maatschappij al iets aan de hand zijn, een maatschappelijke onvrede 

die wijst op een sluimerend maatschappelijk probleem dat probleembesef oproept 

bij alerte en bezorgde burgers. Als mensen al probleembesef hebben ontwikkeld, 

dan zal dat niet op het zelfde moment en met de zelfde intensiteit opgebouwd zijn. 

Verondersteld wordt dat er sprake is van uiteenlopende momenten waarop, en ver-

schillende snelheden waarmee personen probleembesef ontwikkelen en issues adop-

teren, overeenkomstig het in dit proefschrift ontwikkelde Issues activation model 

(IsA model). Op het moment dat een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, zullen 

heel veel personen nog geen probleembesef ontwikkeld hebben en op grond daar-

van een onverwachte gebeurtenis nog niet in hun verwachtingspatroon verdiscon-

teerd hebben. Als probleembesef ontbreekt of latent is, zullen zij op een andere 

manier met een onverwachte gebeurtenis omgaan en met een maatschappelijk pro-

bleem in verband brengen, dan personen die wel probleembesef hebben en een 

onverwachte gebeurtenis al min of meer in hun verwachtingspatroon hebben ver-

disconteerd. Voor hen komt een onverwachte gebeurtenis minder als een verrassing. 

Zij kunnen een beroep doen op bestaande verwachtingen, zonder dat nieuwe cogni-

ties ontwikkeld hoeven te worden. Het betekent dat verschillende personen verschil-

lende adoptietrajecten kunnen volgen bij het herkennen en erkennen van een maat-

schappelijk probleem, het duiden van een onverwachte gebeurtenis en het adopteren 

van een issue.  

 

Onverwachte gebeurtenissen roepen in eerste instantie reacties op bij individuele 

personen, wanneer bestaande verwachtingen geen soelaas bieden om een onver-

wachte gebeurtenis te kunnen verklaren en betekenis te geven. Dat kan het geval 

zijn bij personen met èn zonder probleembesef, hoewel de kans dat personen met 

een manifest probleembesef een onverwachte gebeurtenis al enigszins hadden ver-
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wacht, aanzienlijk groter is dan bij personen met een latent of ontbrekend pro-

bleembesef. Bij hen passen onverwachte gebeurtenissen (nog) niet in hun verwach-

tingspatroon. Bij personen die een onverwachte gebeurtenis al in hun verwachtings-

patroon verdisconteerd hebben, zal de reactie daarop minder heftig zijn, maar wel 

tot een versterking van hun probleembesef kunnen leiden. Door het optreden van 

onverwachte gebeurtenissen en het gemis van een duiding, kunnen mensen onzeker 

worden. Op zoek naar de betekenis en de verklaring van een onverwachte gebeurte-

nis, wordt het geheugen afgetast. Als het aftasten van het geheugen weinig of niets 

oplevert, wordt een leerproces in werking gezet dat kan leiden tot de vorming van 

een nieuwe associatie tussen de onverwachte gebeurtenis en het maatschappelijk 

probleem in kwestie. De functie van nieuwe associaties is het duiden van een on-

verwachte gebeurtenis die is opgetreden en het reduceren van onzekerheid. Als 

nieuwe associaties door individuen gedeeld en zo mogelijk sociaal bevestigd wor-

den, treedt er een diffusieproces in werking waardoor op grotere schaal een opinie-

verandering in de samenleving tot stand kan komen. Als een onverwachte gebeurte-

nis een diffusieproces op gang weet te brengen, kan een maatschappelijk probleem 

momentum krijgen en tot een controversiële kwestie (issue) in een samenleving 

uitgroeien. 

 

Issues zijn maatschappelijk controversiële kwesties, maar geen maatschappelijke 

problemen en evenmin mediahypes. Issues kunnen begrensd worden van maat-

schappelijke problemen en mediahypes op grond van twee karakteristieke proces-

sen: adoptie en diffusie. Bij maatschappelijke problemen is alleen maar sprake van 

adoptie en bij mediahypes alleen maar van diffusie, waarin sociale media overigens 

een steeds belangrijker rol gaan spelen. De levensduur van issues is aanzienlijk 

korter dan van maatschappelijke problemen, maar langer dan van mediahypes, die 

soms maar enkele dagen in het middelpunt van de belangstelling staan. Mediahypes 

duren te kort en zijn te weinig waardegeladen om bij individuele personen een 

adoptieproces in werking te stellen dat kan beklijven. Bij issues is sprake van adop-

tie èn diffusie. Bij non-issues ontbreken zowel adoptie als diffusie. 

 

Probleembesef  

Er worden vier typen maatschappelijke problemen onderscheiden, waaruit issues 

kunnen voortkomen: risicovraagstukken, verdelingsproblemen, symbolische pro-

blemen en tenslotte omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken. Dit onderscheid is 

mede gebaseerd op de vier factoren waaruit de formule met betrekking tot het pro-

bleembesef is samengesteld. Van probleembesef en het daarmee samenhangende 

maatschappelijk probleem is sprake wanneer een divergentie tussen een gewenste 

en een waargenomen (feitelijke) toestand bestaat, die als een discrepantie wordt 
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ervaren en tot gevoelens van dissonantie kan leiden. Een ongemakkelijk gevoel 

(dissonantie) op individueel niveau kan zich al gauw in sociaal onbehagen en maat-

schappelijke onvrede vertalen en in een samenleving voor maatschappelijke span-

ningen zorgen. In iedere samenleving ontstaan regelmatig divergenties tussen de 

waarneming van een toestand enerzijds en de maatschappelijk gewenste toestand 

anderzijds, al of niet geïnitieerd door afwijkingen tussen verwachtingen en de 

waarneming van een toestand. Als een verwachting en de waarneming als gevolg 

van het optreden van een onverwachte gebeurtenis niet langer corresponderen, kan 

de waargenomen toestand aan een verandering onderhevig worden en gaan diverge-

ren met de gewenste toestand. De divergentie tussen de waargenomen en gewenste 

toestand vormt de basis voor het ontstaan van probleembesef. De definitie van een 

maatschappelijk
2
 probleem kan in een formule omgezet worden, waarin een maat-

schappelijk probleem geïndiceerd wordt door de mate van probleembesef dat door 

het maatschappelijk probleem in kwestie wordt opgeroepen:  
 

Pbi  Wi ∑ (|Twij | – |Tgij |).  
 
Pbi staat voor probleembesef. Aan de hand van Wi (waarden) wordt het belang van 

de waargenomen (Twij ) en van de gewenste toestand (Tgij ) geëvalueerd en op 

waarde geschat en per saldo de ernst van de kloof daartussen beoordeeld. Waarden 

geven uitdrukking aan het persoonlijk belang dat individuen aan een waargenomen 

en een gewenste toestand hechten, terwijl verwachtingen de (gepercipieerde) haal-

baarheid van het realiseren van een gewenste toestand (Tgij ) aangeven. Wanneer 

mensen een beeld over een gewenste toestand in de (nabije) toekomst hebben, dan 

beschikken zij meestal óók over een verwachting met betrekking tot de haalbaar-

heid
3
 daarvan. Als verwachtingen met betrekking tot de haalbaarheid van een ge-

wenste toestand niet al te hoog gespannen zijn, dan zal het probleembesef van indi-

viduele personen ook getemperd worden. Verwachtingen zijn ook verbonden met 

de waargenomen toestand. Als verwachtingen niet langer stroken met de waarne-

ming van een toestand (Twij ) kunnen veranderingen die dan optreden in de waarge-

nomen toestand leiden tot een divergentie met de gewenste toestand en uiteindelijk 

tot een toename van het probleembesef (Pbi). De formule met betrekking tot pro-

bleembesef verschaft een aanwijzing hoe ernstig een maatschappelijk probleem 

door bepaalde segmenten in de samenleving wordt ervaren. Indien probleembesef 

goeddeels ontbreekt, is een maatschappelijk probleem gedoemd tot een non-issue en 

is de kans op het ontstaan van een issue vrijwel uitgesloten. 

                                                           
2
 Van een maatschappelijk probleem is sprake als de kloof tussen een waargenomen en  

 een maatschappelijk gewenste toestand gevoelens van dissonantie oproept, waarvan  

 de ernst afgemeten wordt aan waarden die in het geding zijn, wat uiteindelijk kan  

 resulteren in een bepaalde mate van  probleembesef. 
3
 Walder, 2009; Coleman, 1994; Klandermans, 1987. 
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De Issues activation cycle 

Issues komen en gaan, terwijl maatschappelijke problemen waaruit issues voortko-

men, voor langere tijd blijven bestaan. Thema’s zoals milieu, minderheden, crimi-

naliteit, gezondheidszorg, privacy, mobiliteit, drugsgebruik en veiligheid kunnen 

soms decennia lang een sluimerend bestaan leiden en ineens in het centrum van de 

belangstelling van publiek en pers komen te staan. Na verloop van tijd zal de be-

langstelling voor een maatschappelijk probleem weer tanen, zonder dat de ernst 

ervan hoeft te zijn afgenomen. Het op- en neergaan van de belangstelling voor 

maatschappelijke problemen neemt de vorm aan van een S-vormige curve, de Is-

sues activation cycle. Maatschappelijke problemen die een non-issue zijn, laten een 

vlak verloop zien. 

 

Van de ruim dertig maatschappelijke thema’s die tussen 1981 en 1998 onder de 

loep zijn genomen, laat een aantal een trendmatig verloop zien dat overeenkomsten 

vertoont met een S-vormige curve. Niet al deze thema’s zijn in die periode een issue 

geweest. Er zitten bijvoorbeeld vier thema’s tussen die in de jaren zeventig een 

issue waren en begin jaren tachtig uit de gratie raakten. Dat gold voor thema’s als 

Zuid-Afrika, Aids, ontwapening en kernenergie die een dalende trend lieten zien en 

sindsdien geen issue meer zijn geworden. Acht thema’s met een S-vormige trend 

zijn tijdens de onderzochte periode tussen 1981 en 1998, op enig moment een issue 

geweest: automobiliteit, energie, gezondheidszorg, milieu, minderheden, sociale 

voorzieningen, werkloosheid en woningnood. Slechts één maatschappelijk pro-

bleem vertoonde een lineaire trend, namelijk criminaliteit. Andere thema’s zoals 

multinationals, privacy, onderwijs, alcoholmisbruik, normvervaging, nationalisme, 

duurzame ontwikkeling, genetische manipulatie en het broeikaseffect hebben gedu-

rende de periode 1981 – 1998 een vlakke trend laten zien. In die periode zijn deze 

thema’s geen van allen een issue geweest in Nederland. Na het jaar 2001 zijn een 

aantal daarvan wel, zoals onderwijs, normvervaging en het broeikaseffect een ver-

kiezingsissue geweest. Soms zijn issues grensoverschrijdend, in andere gevallen 

niet. Genetische manipulatie is in Nederland geen issue geweest, maar wel in Enge-

land. 

De Issues activation cycle kan in acht fases worden verdeeld, een dal (fase 1 en 9) 

en een top (fase 5), een pré momentum (fase 2) en een post momentum (fase 4) en 

tenslotte het momentum (fase 3). Tussen het dal en de top zitten drie opgaande en 

tussen de top en het tweede dal drie dalende fases. Halverwege dal en top zit de fase 

die als momentum van een maatschappelijk probleem wordt aangeduid. Dat is de 

fase (3) waarin een versnelling van het adoptie- en diffusieproces optreedt en de S-

vormige curve van de Issues activation cycle in een rechte lijn omhoog gaat en een 
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lineaire functie kan aannemen op basis waarvan de stijgingssnelheid berekend kan 

worden. In fase 3, de momentumfase is een maatschappelijk probleem een issue. De 

belangstelling voor een maatschappelijk probleem stijgt het snelst tijdens het mo-

mentum. Overigens dalen ze ook weer het snelst in fase 7, het dalende momentum.  

 

In fase 5 bereikt de belangstelling voor maatschappelijke problemen haar hoogste 

waarde, maar dat is tegelijkertijd het begin van het einde van een opgaande trend in 

de belangstelling voor een maatschappelijk probleem. De hoogste waarde van de 

indicatoren informatie uitwisseling en issuerelevantie werd in de periode tussen 

1981 en 1998 vastgesteld voor het thema minderheden. Gemiddeld 68% van de 

bevolking van Nederland dacht tussen 1993 en 1995 dat anderen het betreffende 

maatschappelijke probleem belangrijk vinden (issuerelevantie). Dat is ruim zeven 

jaar voordat het een verkiezingsissue werd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 

van 15 mei 2002. Het momentum van het thema minderheden voltrok zich zelfs nog 

eerder, ergens in het jaar 1992, toen de fractievoorzitter van de VVD, Frits 

Bolkestein verwoede, maar vergeefse pogingen deed om het minderhedenprobleem 

politiek te agenderen. 

Een cyclus van maatschappelijke problemen met een S-vormige trend, neemt -van 

dal tot dal- ongeveer 10 jaar in beslag. Tussen maatschappelijke problemen bestaan 

echter wel enige verschillen in de duur van een cyclus. De cyclus van het thema 

gezondheidszorg heeft bijna 9 jaar geduurd, milieu ruim 10 jaar, minderheden 11 

jaar, werkloosheid 12 jaar, woningnood ruim 9 jaar en het energievraagstuk 7 jaar. 

Afgaande op de bevindingen uit dit onderzoek treden gedurende één decennium 

zo’n zeven à acht issues op. De meeste maatschappelijke problemen worden geen 

issue, blijven wat ze zijn, of raken in de vergetelheid en leven voort als een non-

issue.  

 

Adoptiesegmenten 

Uit de innovatie-diffusie theorie is bekend dat verschillende segmenten in de be-

volking onderscheiden kunnen worden die met een verschillende intensiteit en met 

een verschillende snelheid informatie oppikken en nieuwe ideeën adopteren. In dit 

onderzoek worden vier adoptiesegmenten onderscheiden, de voorhoede, de bezorg-

de burgers, de stille meerderheid en de achterhoede. Deze adoptiesegmenten verto-

nen qua omvang een flinke overeenkomst met de adoptiegroepen uit de innovatie-

diffusie theorie
4
. Blijkbaar bestaan er in dat opzicht ook bepaalde constanten in de 

maatschappij. De omvang van de stille meerderheid is gemiddeld 57% voor thema’s 

met een S-vormige trend en gemiddeld 54% voor het totaal van de ruim dertig 

                                                           
4
 Rogers, 1983; Bass 1969. 
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maatschappelijke thema’s, dat onderzocht is. De omvang van het segment bezorgde 

burgers (15%) voor de thema’s met een S-vormige trend is iets groter dan het ge-

middelde over dertig thema’s (10%), maar benadert de omvang van de adoptiegroep 

voorlopers uit de innovatie-diffusie theorie (13,5%). De omvang van de achterhoe-

de komt voor thema’s met een S-vormige trend uit op 19% en in de innovatie-

diffusietheorie op 16%.  

 

De vier adoptiesegmenten hebben over het algemeen een homogene sociaal-

demografische samenstelling, wanneer 32 verschillende maatschappelijke proble-

men in ogenschouw genomen worden. Het meest homogene segment qua sociaal-

demografische samenstelling is de stille meerderheid. De grootste sociaal-

demografische verschillen werden aangetroffen tussen de voorhoede en de achter-

hoede. Bij de meeste maatschappelijke vraagstukken verschillen de adoptiesegmen-

ten in opleiding en sociale status. De voorhoede is hoger opgeleid en heeft een ho-

gere sociale status dan de bezorgde burgers, die op hun beurt weer hoger opgeleid 

zijn en een hogere sociale status hebben dan de stille meerderheid. Ook hier sluit de 

achterhoede, wat betreft opleiding en sociale status, de rij. Ook voor leeftijd geldt 

dat de voorhoede jonger is dan de bezorgde burgers en dit segment is op zijn beurt 

weer jonger dan de stille meerderheid. De achterhoede heeft de hoogste gemiddelde 

leeftijd. De verschillen in leeftijd, opleiding en sociale status tussen de vier adoptie-

segmenten, die de variantie analyse aangaf, worden bevestigd worden door de toet-

sing door middel van de Scheffé toets, enkele uitzonderingen daar gelaten en door 

de Gamma associatiemaat, die een rangorde weergeeft van de homogeniteit van de 

sociaal demografische samenstelling van de vier adoptiesegmenten gemeten bij 32 

maatschappelijke problemen. Automatisering, emancipatie, het Kabinetsbeleid, het 

energieprobleem, multinationals, het milieuprobleem, autoverkeer, minderheden en 

de economie van Nederland zijn de maatschappelijke thema’s waarbij de sociaal-

demografische samenstelling van de adoptiesegmenten de meeste homogeniteit 

vertoont. Onveiligheid van de burger, belastingontduiking, gezondheidszorg, belas-

tingdruk, sociale voorzieningen en terrorisme zijn maatschappelijke thema’s die de 

geringste homogeniteit vertonen wat betreft de sociaal-demografische samenstelling 

van de adoptiesegmenten. Naarmate de sociaal-demografische samenstelling van 

adoptiesegmenten onderling grotere verschillen vertoont en adoptiesegmenten ho-

mogener van samenstelling zijn, zal een issue een controversiëler karakter kunnen 

hebben. Naarmate die verschillen geringer zijn, zal er in de samenleving een grotere 

consensus bestaan over het belang van het maatschappelijke thema in kwestie. 

Uit de analyses komt verder naar voren dat 20 van de 32 maatschappelijke vraag-

stukken gestratificeerd zijn, en negen niet gestratificeerd, dat wil zeggen geen con-

sistent oplopende (leeftijd) of aflopende (opleiding en status) sociaal-demografische 
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patronen laten zien, terwijl drie maatschappelijke vraagstukken als gespecialiseerde 

thema’s opgevat kunnen worden. 

 

Adoptietrajecten 
 
Het moment waarop adoptiesegmenten inhaken op een fase van de Issues activation 

cycle en de duur en de snelheid waarmee de trend van de Issues activation cycle 

voor ieder van de vier adoptiesegmenten stijgt, bieden niet alleen een nadere onder-

bouwing voor het onderscheiden van adoptiesegmenten, maar ook voor twee adop-

tietrajecten, zoals het Issues activation model veronderstelt: adoptietraject 1 en 2. 

Adoptietraject 1 wordt over het algemeen gevolgd door mensen met een manifest of 

ontluikend probleembesef, en adoptietraject 2 door mensen met een latent of ont-

brekend probleembesef. Wanneer personen adoptietraject 1 volgen, kunnen be-

staande verwachtingen een onverwachte gebeurtenis in meerdere of mindere mate 

verklaren en zal er voor hen geen noodzaak bestaan om het geheugen intensief af te 

tasten en nieuwe associaties te vormen. Een onverwachte gebeurtenis is al geheel of 

gedeeltelijk in hun verwachtingspatroon verdisconteerd. Hun probleembesef en 

daarmee samenhangende associaties bieden voldoende aanknopingspunten om een 

onverwachte gebeurtenis te kunnen duiden en hun typerende reactie op het plaats-

vinden van een onverwachte gebeurtenis is dan ook: ‘het verbaast me niets, je kon 

er op wachten’. Indien nog nodig kan door personen die adoptietraject 1 volgen, in 

tweede instantie naar sociale bevestiging gezocht worden om de juistheid van hun 

opinies en opvattingen bij anderen te peilen. Maar ook omdat issues het gesprek van 

de dag zijn. Bij personen met een ontluikend probleembesef, de bezorgde burgers, 

zal de noodzaak om het geheugen af te tasten groter zijn dan bij de voorhoede. 

Wanneer personen adoptietraject 2 volgen, zal het aftasten van het geheugen, on-

danks pogingen daartoe, in veel gevallen geen resultaat opleveren en moeten nieu-

we associaties gevormd worden om een onverwachte gebeurtenis te kunnen duiden, 

die vervolgens sociaal bevestigd moeten worden. Bij personen met een latent of 

ontbrekend probleembesef correspondeerde een onverwachte gebeurtenis niet met 

hun verwachtingspatroon. Beide adoptietrajecten sluiten elkaar niet uit. Een persoon 

kan zowel het ene als het andere traject volgen, alleen de volgorde waarin, kan per 

individu en per adoptiesegment verschillen. 

Sociale bevestiging activeert een diffusieproces. Zij versterken elkaar wanneer 

mensen informatie uitwisselen en denken dat andere personen een maatschappelijk 

probleem belangrijk vinden. 

 

Analyses hebben uitgewezen dat bij geen van de acht maatschappelijke vraagstuk-

ken die tussen 1981 en 1998 een issue zijn geweest, een specifieke volgorde viel te 

ontdekken in het moment waarop adoptiesegmenten aanhaakten, die recht doet aan 
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de veronderstellingen van het Issues activation model. De voorhoede loopt voorop 

bij autoverkeer, het energievraagstuk en woningnood, de bezorgde burgers bij ge-

zondheidszorg en het minderhedenvraagstuk en de stille meerderheid bij milieu en 

sociale voorzieningen. 

De stijgingssnelheid van de trend geeft wel een bevestiging van de veronderstellin-

gen die aan het Issues activation model ten grondslag liggen. De snelste stijging van 

de trend doet zich namelijk voor bij de stille meerderheid en niet bij de voorhoede 

of de bezorgde burgers. De trend van de Issues activation cycle stijgt bij de achter-

hoede beduidend minder snel dan bij de drie overige adoptiesegmenten.  

De duur van de trend van issuerelevantie gemeten in aantallen weken per opgaande 

fase van de Issues activation cycle  is het kortst voor de voorhoede en het langst 

voor de achterhoede. Het omgekeerde geldt als de trend van informatie uitwisseling 

in beschouwing wordt genomen. De duur van de fases van de Issues activation 

cycle is van betekenis voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Wordt te lang 

gewacht met het nemen van maatregelen dan kunnen informatie uitwisseling en 

issuerelevantie al snel in waarde gaan dalen, het momentum van een maatschappe-

lijk probleem aan kracht inboeten, waardoor het draagvlak in de maatschappij voor 

het nemen van maatregelen kan afbrokkelen. Wordt op het goede moment een 

maatregel getroffen, dan kan volop geprofiteerd worden van het positieve sentiment 

dat in de samenleving heerst: het draagvlak in de samenleving en het maatschappe-

lijk klimaat zijn dan optimaal om beleid geaccepteerd te krijgen en zonder al te veel 

trammelant uit te voeren. Zijn daarentegen het sentiment neutraal en het draagvlak 

wankel, bijvoorbeeld omdat een issue over zijn hoogtepunt heen is, dan kan een 

beleidsmaatregel op meer weerstand bij de bevolking rekenen en op onverschillig-

heid in de publieke opinie stuiten, waardoor uiteindelijk niet het beoogde effect 

gesorteerd wordt om een gewenste toestand te realiseren (Tgij ). 

 

Het Issues activation model 

De verschillen die in het Issues activation model tot uiting komen als vier procesva-

riabelen, dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie zijn verbonden met de 

inhoudelijke pijlers van het IsA model (Issues activation model) probleembesef, 

sociale bevestiging en probleemadoptie. Als de procesvariabelen veranderen, resul-

teert dat in de eerste plaats in probleembesef, als product van waarden en dissonan-

tie (Pbi  Wi * Di), in de tweede plaats -gegeven de dissociatie tussen waarneming 

en verwachting- in sociale bevestiging, als product van informatie-uitwisseling en 

issuerelevantie (ai1 * bi1 ) en in de derde plaats in probleemadoptie als product van 

probleembesef en sociale bevestiging. Als probleembesef sociaal bevestigd wordt, 

is de weg vrij voor probleemadoptie: Pai Wi x Di).(ai1 * bi1).  
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Voor probleemadoptie en het ontstaan van een issue is het noodzakelijk dat het 

probleembesef in een samenleving van voldoende omvang is, een onverwachte 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden en er voldoende ‘massa’ in een samenleving 

voorhanden is voor het momentum van een maatschappelijk probleem en de diffu-

sie van een issue. 

 

Met name bij personen die adoptietraject 2 volgen, is sprake van een dissociatie 

tussen waarneming en verwachting, die hen noopt nieuwe associaties te vormen, 

wat vervolgens sociaal bevestigd moet worden. Sociale bevestiging wordt in de 

formule voor probleemadoptie (Pai) uitgedrukt als het product van de termen  

(ai1 * bi1). Bij personen die adoptietraject 1 bewandelen, ligt het accent primair op het 

probleembesef en daarna op sociale bevestiging.  

 

Het eerste gedeelte van de formule Pai Wi x Di).(ai1 x bi1) -het probleembesef 

Wi x Di)- heeft betrekking op dat gene wat binnen een persoon gebeurt (intra-

individueel) en het tweede gedeelte (ai1 x bi1) heeft betrekking op wat er tussen per-

sonen (inter-individueel) gebeurt: sociale bevestiging. Probleembesef zorgt voor 

een voedingsbodem voor het ontstaan van issues en sociale bevestiging zorgt er 

voor dat issues, nadat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zich 

daadwerkelijk -versneld- kunnen gaan verspreiden door de samenleving, waardoor 

een maatschappelijk probleem momentum krijgt. Voor sociale bevestiging zijn twee 

dingen noodzakelijk: in de eerste plaats informatie uitwisseling, waardoor pro-

bleembesef tussen en binnen groepen verspreid en gedeeld wordt en in de tweede 

plaats issuerelevantie. Van dat laatste is pas sprake als voldoende personen over-

tuigd zijn van de relevantie van een issue of een maatschappelijk probleem, waar-

door het diffusieproces daadwerkelijk van start kan gaan. Informatie uitwisseling en 

issuerelevantie zijn als volgt toegevoegd aan de formule voor probleembesef:  
 

       Pai  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij |Tgij |)}.(ai1 * bi1 ).  
 
De term ai1 staat voor informatie uitwisseling en bi1 voor issuerelevantie als indica-

toren voor sociale bevestiging: Sbi. In verkorte vorm geschreven als: 

Pai  {Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |)}.(ai1 * bi1 ) en daaruit afgeleid de formule in zakformaat 

Pai Pbi * Sbi. In deze formule in zakformaat staat Pai voor probleemadoptie, Pbi 

voor probleembesef en Sbi. voor sociale bevestiging.  

De term (∫Vwij) in de volledige formule staat voor verwachtingen die verbonden 

zijn met de waarneming van een toestand (Twij) en die normaal gesproken daarmee 

corresponderen of associëren, tenzij een onverwachte gebeurtenis optreedt die zorgt 

voor een dissociatie tussen waarneming en verwachting. De term (∫Vgij) staat voor 

de haalbaarheid van het realiseren van een gewenste toestand (Tgij).  
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Agendering 

De vraag kan opgeworpen worden waarom maatschappelijke problemen niet direct 

opgelost worden. Soms gebeurt dat ook, als er een oplossing wordt aangedragen die 

maatschappelijk aanvaardbaar is. Vaak gebeurt het niet om uiteenlopende redenen. 

Probleembesef kan ontbreken. Daarnaast kan er in de politiek of in de samenleving 

geen draagvlak zijn en te veel verdeeldheid heersen, die verlammend werkt op de 

besluitvorming en het nemen van beleidsmaatregelen blokkeert. Probleemadoptie 

en/of agendering blijven in dat geval achterwege. Het uitblijven van een oplossing 

kan er toe leiden dat een maatschappelijk probleem blijft sluimeren en een veen-

brand wordt, die door het ‘minste geringste’ voorval kan ontvlammen. Denk aan de 

zelfmoord van de Tunesische fruitverkoper die het startsein vormde voor de Arabi-

sche lente, die eind 2011 begon, maar nog steeds voortduurt en in sommige landen 

ontaard is in een politieke crisis (Egypte en Tunesië) en in andere Arabische landen 

in een burgeroorlog is geëscaleerd (Libië en Syrië). Er woedde in de Arabische 

wereld al lang een veenbrand die een voedingsbodem had in zowel het probleembe-

sef onder goed opgeleide jongeren, als in een wijdverbreide maatschappelijke on-

vrede als gevolg van een gebrek aan vrijheid, voedsel, werk en inkomen, die door 

die ene onverwachte gebeurtenis kon ontvlammen. Maatschappelijke spanningen 

kwamen op een gegeven moment tot uitbarsting. 

 

Ondanks jarenlange vergeefse pogingen van de toenmalige VVD leider Bolkestein 

om het thema minderheden op de politieke agenda te krijgen, heeft de moord op 

Pim Fortuyn uiteindelijk geresulteerd in het politiek agenderen van dit thema en het 

denken over de plaats en de rol van minderheden in de samenleving behoorlijk 

veranderd. De moorden op Pim Fortuyn en met name op Theo van Gogh werden 

geassocieerd met het minderhedenprobleem, terwijl de dood van de grensrechter in 

Almere op 2 december 2012 in de context is geplaatst van het gebrek aan respect 

waarmee Nederlanders elkaar zowel binnen als buiten de lijnen van het sportveld 

bejegenen. Pogingen om de dood van de grensrechter aan het minderhedenprobleem 

op te hangen, dan wel als een Marokkanenprobleem te bestempelen, faalden, hoe-

wel Nederlanders van Marokkaanse komaf verantwoordelijk zijn voor zijn dood. 

Het proces tegen de daders stond overigens in de belangstelling van internationale 

persbureaus, waaronder Al-Jazeera, die live aanwezig waren tijdens de uitspraak 

van het vonnis tegen de daders.  

Sinds het incident is het aantal geweldsincidenten in het amateurvoetbal met 15% 

gedaald
5
. 

                                                           
5
 WWW.Nos.nl, 13 augustus 2013; WWW.KNVB.nl: de trend is sinds het seizoen  

  2011-2012 met 5-11% per seizoenshelft dalende.  

http://www.nos.nl/
http://www.knvb.nl/
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Een interessante vraag is hoe het komt dat deze onverwachte gebeurtenis geen 

nieuwe impuls gaf aan het minderhedenprobleem, maar door een deel van de pu-

blieke opinie met een ander maatschappelijk probleem geassocieerd werd. Voor 

veel mensen zijn incidenten waarin Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken, 

reeds in hun verwachtingspatroon verdisconteerd. Een gebeurtenis zoals in Almere 

heeft plaatsgevonden, wordt niet langer als onverwacht ervaren, omdat bestaande 

associaties al voor voldoende duiding hebben gezorgd. Een “onverwachte” gebeur-

tenis die reeds in een verwachtingspatroon verdisconteerd is, komt niet als een ver-

rassing en zal dan ook weinig reacties oproepen bij individuele personen, althans in 

zoverre deze gebeurtenis geassocieerd wordt met het minderhedenprobleem of met 

de Marokkaanse minderheid in Nederland. Het minderhedenprobleem als een knel-

lend maatschappelijk vraagstuk dat veel maatschappelijke onvrede had opgeroepen, 

bleek al enige tijd over zijn hoogtepunt heen te zijn. En het was zeker geen issue 

meer. Het speelde ook geen rol meer als verkiezingsthema in de aanloop naar de 

Tweede Kamer verkiezingen van 12 september 2012, terwijl dat tien jaar eerder wel 

het geval was tijdens de verkiezingen van 15 mei 2002. Andere maatschappelijke 

problemen die te maken hebben met de staat van de economie stonden in 2011 en 

2012 in het brandpunt van de belangstelling. Tussen 2 mei 2002 en 3 december 

2012 zijn ruim 10 jaar verlopen.  

Iets soortgelijks gebeurde met de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986. Ver-

wacht had mogen worden dat de maatschappelijke belangstelling voor het thema 

kernenergie naar aanleiding van de kernramp gedurende langere tijd zou stijgen. 

Het tegendeel gebeurde. Niet lang na de kernramp daalde de belangstelling weer op 

het niveau van vlak voor de ramp. De periode voor de kernramp in Tsjernobyl was 

de trend met betrekking tot issuerelevantie en belangstelling voor kernenergie al 

langere tijd dalende. Kernenergie was geen issue meer en de kernramp zorgde er 

niet voor dat de dalende trend in de maatschappelijke belangstelling voor het thema 

kernenergie omgebogen werd in een stijgende trend. 

Politici die het tij van de Issues activation cycle niet mee hebben en tegen de maat-

schappelijke stroom van een dalende trend in moeten roeien, of politiek moeten 

bedrijven in een neutraal klimaat waarin een maatschappelijk probleem in feite een 

non-issue is, hebben het niet makkelijk als zij een maatschappelijk probleem op de 

politieke en maatschappelijke agenda willen krijgen en naar een oplossing streven 

die niet op weerstand stuit en maatschappelijk aanvaard wordt. Een opgaande trend 

en zeker een issue zorgen voor draagvlak in de samenleving, waardoor de invoering 

en uitvoering van beleid op minder weerstand uit de bevolking stuiten en als legi-

tiem ervaren worden.  

 

Een stijgende trend van maatschappelijke problemen neemt ruim vier jaar in beslag 

en dat is iets langer dan de gemiddelde zittingsduur van een regering. Gedurende 
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die periode van vier jaar dat de trend van de Issues activation cycle stijgt, kan de 

belangstelling voor een maatschappelijk probleem versneld toenemen en het thema 

in kwestie momentum krijgen. Het thema milieu was daar ooit een goed voorbeeld 

van. Het betekent dat mensen openstaan voor een maatschappelijk vraagstuk, daar-

over geïnformeerd willen worden, een standpunt willen innemen, veranderings-

gezind zijn en eerder bereid zijn als persoon een bijdrage aan de oplossing te leve-

ren met als gevolg dat overheidsmaatregelen op minder weerstand in de samenle-

ving stuiten. Die omstandigheid doet zich vooral gelden als een maatschappelijk 

probleem momentum krijgt door het optreden van een onverwachte gebeurtenis 

waardoor een issue wordt getriggerd.  

 

De impact van onverwachte gebeurtenissen en issues 

De snelheid waarmee de trend van de Issues activation cycle stijgt, biedt een betere 

onderbouwing voor het onderscheiden van adoptiesegmenten en adoptietrajecten 

dan het moment waarop adoptiesegmenten aan een fase van de Issues activation 

cycle beginnen. De stille meerderheid laat de hoogste stijgingssnelheid zien tijdens 

het momentum van een maatschappelijk probleem (fase 3) en tijdens de opgaande 

fases van de Issues activation cycle. De hogere stijgingssnelheid van de stille meer-

derheid valt te verklaren uit hun latente probleembesef. Het probleembesef van de 

voorhoede en van de bezorgde burgers is manifester aanwezig dan dat van de stille 

meerderheid, maar de stijgingssnelheid van de trend is gelijk of lager, omdat een 

onverwachte gebeurtenis al gedeeltelijk of grotendeels in het verwachtingspatroon 

van de meeste personen die deel uitmaken van de voorhoede en van het segment 

bezorgde burgers is verdisconteerd. Een onverwachte gebeurtenis komt voor de 

voorhoede meestal niet als een verrassing uit de lucht vallen en veroorzaakt daar-

door ook een minder heftige reactie zoals bij de stille meerderheid wèl het geval is. 

Vanwege haar latente probleembesef en haar verwachtingspatroon is de stille meer-

derheid veel ontvankelijker voor het optreden van onverwachte gebeurtenissen.  

Het doorslaggevende belang van het adoptiesegment stille meerderheid voor het 

momentum van een maatschappelijk probleem en het ontstaan van issues, is niet 

alleen gebaseerd op haar -ontbrekende- verwachtingen en hun behoefte aan sociale 

bevestiging, maar ook op haar massa. Als sociale bevestiging voor de stille meer-

derheid een belangrijk mechanisme is om issues te adopteren, zal het gegeven dat 

de stille meerderheid massa heeft, een extra impuls kunnen geven aan het diffusie-

proces, dat zorg draagt voor een bredere verspreiding van een issue in de samenle-

ving. Sociale bevestiging en diffusie versterken elkaar, en als er voldoende massa 

aanwezig is, kan dat het momentum van een maatschappelijk probleem aanzwenge-

len. Probleembesef is voor de voorhoede en de bezorgde burgers van belang voor 
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het adopteren van issues, terwijl de stille meerderheid in eerste instantie door mid-

del van sociale bevestiging issues adopteert. 

 

Dat verschillende adoptiesegmenten uiteenlopende adoptietrajecten bewandelen, 

zou ook kunnen betekenen dat de media geen uniforme invloed uitoefenen op de 

publieke opinie. Een directe invloed van de media op de publieke opinie ligt om 

twee redenen minder voor de hand: ofwel manifest probleembesef en een daarmee 

corresponderend verwachtingspatroon bieden weerstand tegen de beïnvloeding van 

opinies en attitudes, ofwel sociale bevestiging is dominant wat betreft het overne-

men van opinies, attitudes en verwachtingen en uiteindelijk wat betreft de adoptie 

van issues. In beide gevallen spelen de media een ondergeschikte rol in het ontstaan 

en de adoptie van issues.  

 

Zodra voldoende mensen hun persoonlijke betrokkenheid met anderen delen, kan 

sociale bevestiging als bindmiddel voor de publieke opinie gaan fungeren en resul-

teren in politiek correcte meningen, waarop de media weinig vat krijgen. Adoptie 

en diffusie versterken elkaar tot het moment, waarop de belangstelling van het pu-

bliek tanende is en overgaat in desinteresse, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe 

verrassende feiten boven water komen, nieuws geen nieuws meer is en/of omdat de 

aandacht van het publiek wordt opgeëist door een ander issue. Ook de media zijn 

onderhevig aan de wet van de afnemende meeropbrengst Het beeld dat zo ontstaat 

is dat issues komen en gaan, terwijl maatschappelijke problemen nog een tijdje 

blijven bestaan.  

 

Voorspellende factoren: de ‘4 WD’ metafoor 

Het probleembesef met betrekking tot een maatschappelijk probleem is vertaald in 

de formule Pbi  Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |). De factoren waaruit deze formule is samen-

gesteld, kunnen een toepassing krijgen als ‘forewarning detectors’, vroegtijdige 

signalen die een maatschappelijk probleem detecteren en op basis waarvan rekening 

gehouden kan worden met de kans tot optreden van een onverwachte gebeurtenis 

die een issue kan triggeren. Deze ‘forewarning detectors’ kunnen benoemd worden 

als de ‘4 WD’ metafoor:  
 
1. in de eerste plaats kan er pas gesproken worden van een maatschappelijk pro-

bleem als er een divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand 

optreedt. Een divergentie (|Twij | – |Tgij |) zorgt voor maatschappelijke onvrede 

en creëert een prille voedingsbodem voor een issue; 
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2. in de tweede plaats veroorzaakt een onverwachte gebeurtenis een dissociatie 

tussen een waarneming (Twij ) en een verwachting, waardoor de waargenomen 

toestand kan gaan divergeren van de gewenste toestand; 

3. in de derde plaats kan de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste 

toestand (|Twij | – |Tgij |) op zijn beurt door individuele personen als een discre-

pantie ervaren worden; 

4. in de vierde plaats kan de ervaren discrepantie tussen een waargenomen en een 

gewenste toestand (|Twij | – |Tgij |) bij individuele personen voor dissonantie 

(een ongemakkelijk gevoel) zorgen;  

5. tenslotte moeten de verschillen die door deze vier factoren gesymboliseerd 

worden, voldoende belangrijk gevonden worden door individuele personen, om 

van een maatschappelijk probleem te kunnen spreken. 
 
Bij het hanteren van de ‘4 WD’ metafoor gaat het er uiteindelijk om een antwoord te 

krijgen op vijf vragen die betrekking hebben op de specifieke omstandigheden in 

een samenleving die een divergentie, een dissociatie, een discrepantie en/of disso-

nantie kunnen signaleren, als prille voortekenen van een issue: 
 
1. Doet zich een divergentie voor tussen een waargenomen en een gewenste toe-

stand? 

2. Doet zich een dissociatie voor tussen een waarneming en een verwachting door 

het optreden van een een onverwachte gebeurtenis? 

3. Wordt er een discrepantie ervaren tussen een waargenomen en een gewenste 

toestand? 

4. Treedt er dissonantie op als gevolg van een divergentie en/of een ervaren dis-

crepantie? 

5. Zijn er op enig moment waarden in het geding of geactiveerd door een onver-

wachte gebeurtenis of staan er belangen op het spel, die lading geven aan de in 

punt 1 tot en met punt 4 genoemde verschillen (dissociatie, divergentie, discre-

pantie en dissonantie) en worden die verschillen belangrijk genoeg gevonden 

door individuele personen? 
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 DEEL 1 
 

Het Issues activation model 
 
In deel 1 van dit onderzoek wordt het Issues activation model stap voor stap ont-

wikkeld.  

In hoofdstuk 1 wordt begonnen met een beschrijving van issues en maatschappelij-

ke problemen, waar issues uit voortkomen. Issues worden gepositioneerd ten op-

zichte van maatschappelijke problemen, mediahypes en non-issues aan de hand van 

twee begrippen, adoptie en diffusie.  

In hoofdstuk 2 wordt een eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van het 

Issues activation model. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de kloof tussen de 

feitelijke en de waargenomen toestand. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de divergentie tussen een gewenste en een feite-

lijke toestand en de vraag welke gevolgen een divergentie daartussen kan hebben 

voor een samenleving.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ontwikkeling van probleembesef en ontstaan 

de eerste contouren van het Issues activation model. Er wordt in dit hoofdstuk een 

formule met betrekking tot probleembesef ontwikkeld waarin de kloof tussen de 

waargenomen en de feitelijke toestand (hoofdstuk 2) en de divergentie tussen de 

gewenste en de waargenomen toestand (hoofdstuk 3) een essentieel onderdeel van 

vormen.  

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de betekenis van de onverwachte gebeurtenis. 

Wat gebeurt er in de samenleving als verwachtingen niet langer overeenkomen met 

datgene wat men waarneemt?  

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt het Issues activation model verder uitgewerkt op 

basis van de formule die in hoofdstuk 4 is ontwikkeld met betrekking tot probleem-

besef en de rol die adoptie en diffusie spelen in het ontstaan van issues. Voorts 

worden in dit hoofdstuk adoptiesegmenten onderscheiden, die in hoofdstuk 7 in 

deel 2 diepgaander worden beschreven. 
 

1.  Wat zijn issues?  

2.  Feitelijke en waargenomen toestand 

3.  Waargenomen en gewenste toestand 

4.  Een waarde-verwachtingsmodel 

5.  Eventsetting en gebeurtenissen  

6.  Het Issues activation model  
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Voor ons huis, tussen mijn vader en mijn moeder, Henk en Puck: oktober 1948 
    

 Lege straten, toen met spelende kinderen op straat.  
 In 1948 waren milieu en de auto nog geen issues, 
zoals eind  jaren tachtig wel het geval was. De we-
deropbouw van Nederland was net begonnen en de 
Koude Oorlog had zich aangediend met de blokkade 
van Berlijn in de zomer van 1948 als hoogtepunt. 
Vijftig jaar later is de wereld sterk veranderd. Een 
interview met het magazine van Milieudefensie in 
2000. “Je ziet nu veel investeringen in de infra-
structuur, je kunt mensen niet de 'auto uit voorlich-
ten'. Alleen voorlichting helpt niet, zonder alterna-
tieven ben je nergens. Bij ongewijzigd beleid zie ik 
het somber in," aldus Gerard Bartels van VROM. 

 

 

                          Bron: Milieudefensie, 5 februari 2000  
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                                   1 
 

      WAT ZIJN ISSUES? 
 

 

Aanleiding en inleiding  
 
Dit boek gaat over maatschappelijke problemen die controversieel zijn en het ge-

sprek van de dag zijn geworden, kortweg issues genaamd. Begonnen wordt met een 

‘huis-, tuin- en keukendefinitie’ van issues: een issue is een maatschappelijk pro-

bleem dat het gesprek van de dag is. Een issue roept controverses op door botsende 

opinies. Een thema kan bestempeld worden als het gesprek van de dag wanneer 

mensen daarover onderling informatie uitwisselen en als een thema ‘ergens over 

gaat’, dat wil zeggen dat mensen het idee moeten hebben dat anderen een bepaald 

onderwerp voldoende belangrijk vinden om er met anderen over te praten. Dit laat-

ste wordt issuerelevantie genoemd. Op beide eigenschappen van issues, informatie 

uitwisseling en relevantie wordt later uitgebreid ingegaan.  

 

Het doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de vraag wat issues zijn, 

hoe ze ontstaan en zich in de loop der tijd ontwikkelen, welke rol adoptie en diffusie 

daarin vervullen, wat de impact van issues is op individuele personen, organisaties 

en de samenleving en tenslotte welke functies issues in politiek en maatschappelijk 

opzicht vervullen. Deze vragen komen voort uit de waarneming dat halverwege de 

jaren negentig de belangstelling voor het milieu tanende was, zowel bij het publiek 

als bij de politiek en de pers. Tegelijkertijd werd het thema minderheden door de 

bevolking van Nederland als het belangrijkste maatschappelijke probleem be-

schouwd. Lang voordat het in 2001 politiek geagendeerd werd en de media er veel 

aandacht aan gingen besteden, was het thema minderheden in 1995 ‘top of mind’ 

bij de bevolking van Nederland (MDI, 1995). Het zelfde gold eerder voor het thema 

milieu. Voordat het thema milieu geagendeerd werd door de politiek, was de pu-

blieke belangstelling al bijna over haar hoogtepunt heen. Politiek en media anticipe-

ren over het algemeen niet op thema’s die sterk in de publieke belangstelling zijn 

gekomen, maar zijn in veel gevallen volgend (zie De Koning, 1998). Verondersteld 

wordt dat agendasetting door politiek en media, ondanks bijvoorbeeld verwoede 

pogingen van VVD leider Bolkestein om de integratie van minderheden op de poli-

tieke agenda te krijgen (Bolkstein, 1992), geen doorslaggevende rol speelt in het 
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ontstaan van issues (zie Peters & Hogwood, 1985), in tegenstelling tot de heersende 

opvattingen (zie Vastermans, 2004; ROB, 2003; Kleinnijenhuis, 2008 als aanhan-

gers van de agenderende rol van de media), maar eerder een gevolg van issues is. 

De Koning (1998, p. 215) trekt in haar proefschrift
6
 op basis van een diepgaande en 

zeer uitgebreide inhoudsanalyse de volgende conclusie ten aanzien van de ontwik-

keling van de publieke aandacht voor het thema milieu: ‘De publieke aandacht 

kwam als eerste op. Vervolgens kwam de aandacht van de media op. Daarna kwam 

de politieke aandacht op. Ook in de tweede milieugolf komt de publieke aandacht 

als eerste op. In tegenstelling tot de eerste milieugolf komt daarna de politieke aan-

dacht op. De media-aandacht komt als laatste op. De aandacht van publiek en me-

dia dalen eerder dan de politieke aandacht’. Afgaande op deze onderzoeksresulta-

ten, hebben de media geen doorslaggevende invloed gehad op het ontstaan van de 

publieke aandacht voor het milieuvraagstuk. Politiek en media vervullen in de sa-

menleving blijkbaar niet altijd een agendasettende rol. Als beiden niet per definitie 

een agendasettende functie vervullen, wordt de vraag opgeroepen hoe issues dan 

wel ontstaan en of er andere mechanismen een rol spelen die van invloed zijn op de 

belangstelling voor een maatschappelijk probleem.  

 

Vaker dan men zich realiseert, wordt de samenleving overvallen door onverwachte 

gebeurtenissen die uitgroeien tot issues, zoals bijvoorbeeld het geval was met de 

WAO crisis in 1994, 9-11, het middennachtelijke televisiedebat tussen de lijsttrek-

kers van de grote politieke partijen na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen 

van 6 maart 2002, de moord op Theo van Gogh in november 2004, de kredietcrisis 

van 2008, de onthullingen over kindermisbruik in de katholieke kerk, de Q-koorts, 

de zelfmoord van een Tunesische jongeman die de democratiseringsbeweging in de 

Arabische wereld op gang bracht en de ramp met de Japanse kerncentrales die het 

thema kernenergie ineens weer tot een controversiële maatschappelijke kwestie 

maakte: “gebeurtenissen werpen niet alleen hun schaduw vooruit”, ze maken een 

latente trend ook manifest. Ze kunnen een keerpunt vormen in de loop der dingen 

en van grote invloed zijn op maatschappelijke verhoudingen en het doen en laten 

van mensen: ‘events transform or reconfigure social relations’ (Sewell, 2005, blz. 

9). Aan dit onderzoek ligt de veronderstelling ten grondslag dat onverwacht optre-

dende gebeurtenissen maatschappelijke kwesties (issues) kunnen triggeren, die een 

grote impact op de samenleving kunnen hebben, zowel ten goede als ten kwade. Dat 

neemt echter niet weg dat het belang van onverwachte gebeurtenissen die met een 

maatschappelijk probleem in verband worden gebracht, te vaak onderschat wordt 

                                                           
6
 Als opdrachtgever ben ik direct betrokken geweest bij de financiering en de  

begeleiding van het dissertatie onderzoek van Marieke de Koning, getiteld ‘De  

aandacht van publiek, media en politiek voor  milieuproblemen’.  
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(Sewell, 2005, 1996) en in de wetenschappelijke literatuur onderbelicht blijft of 

zelfs genegeerd wordt: ‘While dramatic events are commonly understood to attract 

increased attention to public problems, few studies of the policy process have empi-

rically studied the influence of these events on the agenda generally, or on group 

activity in particular’ (Birkland, 1998, p. 53). Een bescheiden aantal auteurs refe-

reert weliswaar aan (onverwachte) gebeurtenissen, zoals Pilkington (1998) en Cobb 

en Elder (1983) die het over ‘trigger events’ hebben. Anderen die over issues publi-

ceren delen aan onverwachte gebeurtenissen echter geen noemenswaardige plaats 

toe in hun denken (zie Gamson & Mogdiliani 1989; Hallahan, 2001). Pilkington 

(1998, p. 4) noemt het optreden van een onverwachte gebeurtenis impliciet, door te 

veronderstellen dat sommige issues ineens uit het niets opdoemen, terwijl andere 

issues een constante vormen in de samenleving: ‘Some, particularly the ideological, 

are always with us although they may fluctuate in importance. Others suddenly 

appear out of nowhere, become very important for a time, and fade away again’. 

Ook de geestelijke vader van de issue-attention cycle
7
, Anthony Downs (1972, p. 

39) noemt onverwachte gebeurtenissen slechts terloops in zijn artikel waarin hij het 

concept issue-attention cycle lanceert: ‘As a result of some dramatic events (like the 

ghetto riots in 1965 and 1967), or for other reasons, the public suddenly becomes 

both aware of and alarmed about the evils of a particular problem’.  

Sewell (1996, 2005) is één van de weinige wetenschappers die in een aantal publi-

caties uitgebreid heeft stilgestaan bij de vraag hoe het komt dat zowel in de sociale 

als in de historische wetenschappen zo weinig getheoretiseerd is over het concept 

gebeurtenis en de impact van gebeurtenissen op het doen en laten van mensen en 

hun onderlinge verhoudingen en gedragspraktijken: ‘Battles, alliances, scandals, 

conquests, conspiracies, revolts, royal successions, reforms, elections, religious 

revivals, assassinations, discoveries: momentous events have always been the bread 

and the butter of narrative history. But despite the prominence of events in histori-

cal narratives, the event has rarely been scrutinized as a theoretical category. Tra-

ditional narrative historians who revelled in the contingency and particularity of 

events generally refused on principle to engage in explicit theorizing. Meanwhile, 

historical sociologists, along with the minority of historians who turned to the so-

cial sciences in order to escape the hegemony of political narrative, generally dis-

dained the study of mere events and sought instead to discover general causal pat-

terns underlying historical change’ (Sewell, 2005, p. 225; 1996, p. 841). 

Het optreden van onverwachte gebeurtenissen als trigger van issues roept ook de 

vraag op of agendasetting een oorzaak of een gevolg van issues is, ondanks het feit 

dat in veel gevallen agendasetting door de media als reden voor het ontstaan van 

                                                           
7
 Het begrip ‘issue-attention cycle’ dat door Downs (1972, p.39) gelanceerd werd, zal  

   vervangen worden door het begrip ‘Issues activation cycle ’. 
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controversiële maatschappelijke kwesties wordt genoemd en niet de onverwachte 

gebeurtenis (Vastermans, 2004; Kleinnijenhuis, 2008; Neuman, 1990; McCombs & 

Weaver, 1977). Afgezien van het onderzoek naar agendasetting en naar verkie-

zingsthema’s, mag geconcludeerd worden dat over de wijze van ontstaan van issues 

weinig bekend en ook weinig gepubliceerd is in de wetenschappelijke literatuur. 

Dat betekent dat issues conceptueel tot op heden als een onontgonnen terrein be-

schouwd kunnen worden. Een eenduidige definitie van issues ontbreekt (zie Lane & 

Ersson, 1991;1999). Al op de eerste bladzijde van zijn boek merkt Pilkington hier-

over het volgende op: ‘there is a singular lack of agreement as to what the term 

means, and remarkably few attempts to define it’ (Pilkington, 1998, p. 1). Door het 

ontbreken van concepten en een definitie blijven issues ongrijpbare fenomenen die 

richtingloos in een dimensieloze ruimte van de ene naar de andere publicatie zwer-

ven. Dat kan ook een reden zijn dat er veel onduidelijkheid heerst over de maat-

schappelijke en politieke impact van issues en de gevolgen op wat langere termijn. 

Definiëring van issues moet zorgen voor een goed onderbouwde keuze van de di-

mensies van issues, met behulp waarvan issues conceptueel onderscheiden kunnen 

worden van fenomenen waarmee issues vaak onder een noemer geplaatst worden, 

zoals mediahypes en maatschappelijke problemen. Als uitkomst van de vraag wat 

issues zijn en hoe ze ontstaan, zal het IsA model, het Issue Activeringsmodel (Is-

sues activation model) ontwikkeld worden. Dit onderzoek biedt een eerste presenta-

tie van dit model. 

 

Voorbeelden van issues en gebeurtenissen 

De schaal waarop issues zich kunnen manifesteren varieert. Er zijn issues die natio-

naal de aandacht trekken en op verjaardagen en partijen druk besproken worden, 

maar er zijn ook issues die internationaal in de belangstelling staan en het gesprek 

van de dag zijn. Een recent voorbeeld is de Europese schuldencrisis met Grieken-

land in de hoofdrol. De schaal van een issue kan echter ook regionaal of zelfs lokaal 

zijn. Er wordt dan gesproken over regionale en lokale issues, bijvoorbeeld de aanleg 

van een trambaan door de binnenstad van Leiden. Ongeacht de schaal waarop een 

issue zich afspeelt, de onderliggende mechanismen die in het Issues activation mo-

del tot uiting komen, zijn het zelfde voor (inter)nationale, regionale of lokale issues. 

Daarnaast kunnen issues domein specifiek of generiek zijn, zoals verdelingsvraag-

stukken of ethische kwesties. Een voorbeeld van een domein specifiek issue is de 

kwestie rond de frauderende Tilburgse hoogleraar, die vooral veel stof deed op-

waaien in de academische wereld. Omdat dankzij deze fraude ook algemeen gel-

dende normen in het geding waren, ging deze domein specifieke controversiële 

kwestie niet ongemerkt aan de samenleving voorbij. Tekenend was dat acht uur 
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journaal van de NOS in het najaar van 2011 een aantal malen opende met deze 

kwestie. 

Eerst zullen een aantal voorbeelden de revue passeren die nationaal in de belang-

stelling hebben gestaan, daarna komen een aantal issues aan de orde die internatio-

naal de aandacht hebben getrokken.  

 

In Nederland hebben zich in de jaren negentig van de vorige eeuw een aantal maat-

schappelijke problemen gemanifesteerd, die tot issues zijn uitgegroeid, zoals het 

milieuvraagstuk, de minderhedenproblematiek, de gezondheidszorg en criminaliteit. 

Deze thema’s mochten zich op een gegeven moment in een grote publieke belang-

stelling verheugen. Ze losten issues als de kruisraketten, kernenergie, werkloosheid, 

woningnood en energieproblematiek af, die in de jaren tachtig hoog op de publieke 

agenda stonden. Een aantal economisch getinte issues, zoals werkgelegenheid, 

energieproblemen en woningnood zijn dankzij de kredietcrisis weer terug van weg-

geweest. Andere voorbeelden zijn de gratie voor de drie van Breda, de abortusdis-

cussie die culmineerde in de sluiting van de Bloemenhovekliniek, de voortdurende 

oplaaiende discussies rond het Koningshuis, in de jaren vijftig begonnen met de 

Greet Hofmans affaire, via het Lockeed schandaal, de diverse huwelijken, van 

Maxima, Margarita en Mabel en de onroerend goedprojecten van de kroonprins. De 

gezondheidszorg, met als stenen des aanstoots de hoogte van het eigen risico, de 

wachtlijsten en de handen aan het bed, het drama in Sebrenica, de bolletjesslikkers, 

terrorisme, de opkomst van Pim Fortuyn inclusief de neergang van alles wat met 

Paarse politiek en Paarse waarden te maken had, de moord op Theo van Gogh die 

de vrijheid van meningsuiting als issue triggerde, Moslim fundamentalisme, Afga-

nistan en ‘last but not least’ de veronderstelde islamisering van de Westerse wereld 

en kindermisbruik door Rooms-katholieke geestelijken zijn voorbeelden van maat-

schappelijke controversiële kwesties (issues), die gedurende een bepaalde periode 

voor grote of wat minder grote beroering in de samenleving hebben gezorgd.  

Maatschappelijke thema’s als onderwijs, alcoholmisbruik, normvervaging, nationa-

lisme, duurzame ontwikkeling, genetische manipulatie en het broeikaseffect zijn in 

de jaren negentig van de vorige eeuw geen van alle een issue geweest. Tot het jaar 

1998 heeft géén van deze thema’s een momentum gekend, zoals af te lezen valt uit 

de Issues activation cycle  (MDI 1981 – 1998). Pas vanaf 2000 trad een toename in 

de belangstelling van het publiek op met betrekking tot een aantal van deze thema’s 

wat tot uiting kwam in een scherpe stijging van de trend van de Issues activation 

cycle  (zie de Leefomgevingsmonitor, 2000). Na het jaar 2000 zijn een aantal van 

deze maatschappelijke problemen tot een issue uitgegroeid en verkiezingsthema 

geworden, bijvoorbeeld onderwijs, integratieproblematiek, normvervaging en het 

broeikaseffect en vervolgens op de politieke agenda terecht gekomen. 
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Thema’s die in aanmerking kunnen komen om een issue te worden, mits zich een 

gebeurtenis gaat voordoen die als trigger gaat fungeren, zijn de hypotheekrenteaf-

trek, pensioenen (leeftijd en hoogte van de uitkeringen), privacy, werkloosheid, de 

Europese Unie, de euro en de verzorgingsstaat. 

De Brent Spar kwestie die speelde in het voorjaar van 1995 is bijna een icoon als 

het om issues gaat. Het afzinken van de Brent Spar in de Noordzee vormde een 

gebeurtenis die een maatschappelijke controversiële kwestie triggerde. Het issue 

speelde zich af in een niemandsland, in een gebied dat geen grenzen en geen poli-

tieke instituties kent, de Noordzee. Een veelbelovende biotoop voor het ontstaan 

van een issue: er bestond namelijk geen duidelijk probleemeigendom, terwijl uit-

eenlopende partijen, zoals NGO’s, overheden en politieke partijen een rol in de 

oplossing claimden. De partijen die in dit issue verwikkeld raakten, in eerste instan-

tie Shell en Greenpeace, en later de Regeringen van diverse landen, schroomden 

niet om via tal van interventies de individuele burger voor hun standpunt te winnen, 

wat uiteindelijk in Duitsland, zonder dat dit land direct betrokken was, door toedoen 

van de Duitse bondskanselier Kohl onverwacht uitmondde in een consumentenboy-

cot van Shell producten. Onder invloed van de publieke discussies die zich gedu-

rende 51 dagen rond de Brent Spar ontsponnen hebben, ontstond al heel snel een 

bewustwordingsproces over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onder-

nemingen, dat zijn sporen naliet in de publieke opinie en niet te vergeten in de cul-

tuur van Shell (Howarth, 1997). 

 

Een internationaal tot de verbeelding sprekende gebeurtenis die tot een issue leidde, 

was het verongelukken van prinses Diana. De (ontbrekende) reactie daarop van het 

Engelse Koningshuis triggerde een issue omdat van het ene op het andere moment 

niet alleen de vastgeroeste constitutionele verhoudingen in Groot-Brittannië zicht-

baar werden gemaakt, maar ook de aard van de relatie tussen het Engelse volk en 

het koningshuis blootlegde (zie ook Devereaux-Ferguson, 1999). Het laatste reste-

rende laagje koninklijk vernis bladderde door die gebeurtenis definitief af. De af-

stand tussen volk en koningshuis correspondeerde niet meer met de zich langzaam 

democratiserende verhoudingen in een snel veranderende samenleving, die van 

origine traditioneel en hiërarchisch was. Televisiebeelden toonden onbarmhartig de 

emotionele armoede van de leden van het Engelse koningshuis aan en dat greep het 

Engelse volk vervolgens aan, zowel letterlijk als figuurlijk. De problematische posi-

tie van het Engelse koningshuis was al lange tijd latent, maar werd door de dood 

van Diana manifest. De herpositionering van het Engelse koningshuis in de samen-

leving kwam op de politieke agenda te staan en is vooral door toedoen van Tony 

Blair een ‘going concern’ geworden. Het issue koningshuis verdween na een tijdje 

langzamerhand uit de aandacht van het Britse volk.  
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Een aantal jaren later (najaar 2000) legde de ondergang van de Russische onderzee-

er Koersk op een soortgelijke wijze als in Engeland de politieke verhoudingen in 

Rusland, de besluitvorming op het hoogste regeringsniveau en de relatie tussen het 

Kremlin en het volk op een ongenadige wijze bloot. Ook de Sars epidemie in China 

in 2005 en de problemen met het vervuilde melkpoeder in 2008 hebben voor dat 

land tot iets ongebruikelijks geleid: hoge partijfunctionarissen werden ten overstaan 

van het hele volk massamediaal de laan uitgestuurd omdat ze over de omvang van 

de epidemie geen open kaart hadden gespeeld met het volk ofwel omdat ze hadden 

gefaald. De verkiezingsfraude in november 2004 in de Oekraïne en de volksopstand 

die onder aanvuring van de charismatische leider Viktor Joesjtsenko min of meer 

spontaan ontstond, tot verrassing van het Kremlin en de politieke elite van de Oe-

kraïne, is illustratief voor het ontstaan van een issue. Er was al langere tijd een 

breed gedragen ongenoegen en de verkiezingsfraude vormde de spreekwoordelijke 

druppel die de emmer deed overlopen. De fraude tijdens de verkiezingen zette de 

recent verworven democratische waarden op het spel. Ook de fraude tijdens de 

verkiezing van de president van Iran in 2009 leidde tot massale demonstraties en tot 

een politieke crisis. Democratie en vrijheid van meningsuiting waren de waarden 

die in het geding kwamen door de verkiezingsfraude, die de hooggespannen ver-

wachtingen omtrent eerlijke verkiezingen om zeep hielp.  

De acties van de Franse boerenleider José Bové, die rond de eeuwwisseling lang-

zamerhand een grensoverschrijdend karakter kregen, zowel in geografisch opzicht 

als qua thematiek, hebben als controversiële maatschappelijke kwestie internatio-

naal de nodige aandacht getrokken. Ging het eerst om genetisch gemodificeerd 

voedsel, later ook om een protest tegen de mondialisering en multinationalisering 

van de cultuur onder het motto: ‘de wereld is niet te koop’, vergelijkbaar met het 

kader waarin Greenpeace de Brent Spar plaatste: ‘de Noordzee is geen vuilnisvat’. 

Ook de steeds belangrijker wordende samenhangende thema’s zoals voedselproduc-

tie, vleesconsumptie en dierenrechten krijgen langzamerhand een grensoverschrij-

dend karakter. In al deze gevallen was er al langere tijd sprake van onderliggende 

maatschappelijke problemen die door het ontstaan van een issue manifest werden. 

 

Tenslotte de orkaan Katrina die in 2005 een reeks van al langer bestaande maat-

schappelijke problemen in de VS aan de oppervlakte bracht. Naast de slachtoffers, 

de daklozen, de materiële- en waterschade en de milieuvervuiling als direct gevolg 

van de orkaan, werd als indirect gevolg het achterstallig onderhoud aan de infra-

structuur blootgelegd. Het plegen van achterstallig onderhoud aan de Amerikaanse 

infrastructuur zou een van de pijlers onder het economisch beleid van President 

Obama worden. Zijn voorganger, president Bush haalde in zijn speech in New Or-

leans op 16 september 2005 een drietal voorbeelden van onvoldoende of niet erken-

de maatschappelijke problemen in Amerika aan, die de desastreuze gevolgen van de 
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orkaan Katrina aan het licht hebben gebracht: 1) het armoedeprobleem, 2) de falen-

de overheid en 3) het gebrek aan onderhoud aan de infrastructuur die de veiligheid 

van vooral arme Amerikanen ter discussie stelde (Yahoo, 16-9-2005). Ook het poli-

tieke lot van Bush werd, zoals pas achteraf is gebleken, mede bezegeld door de 

gevolgen van de orkaan Katrina. 

Bush refereerde in de context van de ravage die Katrina aangericht had aan een 

aantal waarden, zoals ongelijkheid, legitimiteit en veiligheid, maar ook aan maat-

schappelijke problemen die decennialang als een veenbrand onder de oppervlakte 

bleven, maar door Katrina een uitslaande brand werden: 
 
1. “As all of us saw on television, there's also some deep, persistent poverty in this 

region, as well. That poverty has roots in a history of racial discrimination, 

which cut off generations from the opportunity of America. We have a duty to 

confront this poverty with bold action. So let us restore all that we have cher-

ished from yesterday, and let us rise above the legacy of inequality. When the 

streets are rebuilt, there should be many new businesses, including minority-

owned businesses, along those streets.”  
 
2. “Yet the system, at every level of government, was not well-coordinated, and 

was overwhelmed in the first few days. It is now clear that a challenge on this 

scale requires greater federal authority and a broader role for the armed forces, 

the institution of our government most capable of massive logistical operations 

on a moment's notice. Four years after the frightening experience of September 

the 11th, Americans have every right to expect a more effective response in a 

time of emergency. When the federal government fails to meet such an obliga-

tion, I, as President, am responsible for the problem, and for the solution.”  
 
3. “Protecting a city that sits lower than the water around it is not easy, but it can, 

and has been done. City and parish officials in New Orleans, and state officials 

in Louisiana will have a large part in the engineering decisions to come. And the 

Army Corps of Engineers will work at their side to make the flood protection 

system stronger than it has ever been. Our cities must have clear and up-to-date 

plans for responding to natural disasters, and disease outbreaks, or a terrorist at-

tack, for evacuating large numbers of people in an emergency, and for providing 

the food and water and security they would need.” 
 
Bush plaatste Katrina niet alleen in een context van waarden en (onopgeloste) maat-

schappelijke problemen. In een interview dat ABC News op 1 december 2008 met 

de voormalige president had, laat hij ook zijn licht schijnen op de rol van onver-

wachte gebeurtenissen: ‘In other words, I didn't anticipate war. Presidents -one of 

the things about the modern presidency is that the unexpected will happen’. 

Naar aanleiding van de impact van Katrina en de beelden ervan, werd Amerika in 

de media als een derde wereldland afgeschilderd met een verloederde infrastructuur. 

Dat beeld ging steeds beter passen, nadat ook de kredietcrisis zijn tol had geëist en 
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veel woningen werden verlaten door huizenbezitters die hun hypotheeklasten niet 

meer konden opbrengen.  

 

Maatschappelijke problemen worden een issue als er iets onverwachts gebeurt, dat 

alom beroering wekt in de samenleving. Illustratief is de groepsverkrachting met 

dodelijke afloop van een Indiase medicijnen studente in New Dehli, op 16 decem-

ber 2012. De NRC van 28 december 2012 berichtte daarover met de volgende kran-

tenkop: ‘Geweten in India lijkt ontwaakt na verkrachting’, waarna het artikel 

daarover volgde: ‘De groepsverkrachting van een vrouw in een bus anderhalve 

week geleden in de Indiase hoofdstad heeft tot steeds grotere beroering geleid. De 

Indiase kranten staan nu dagelijks vol met berichten over verkrachting van vrouwen 

en mishandeling van dienstmeiden en inwonende schoondochters, zonder dat daar 

doorgaans veel aandacht aan wordt besteed. Deze keer lijkt het geweten van de 

natie te zijn ontwaakt. In verlegenheid gebrachte politici en politie roepen om het 

hardst om maatregelen om Dehli veiliger te maken voor vrouwen, om politieagen-

ten adequater te laten reageren en om snelle en harde straffen voor de daders. 

Premier Manmohan Singh zei vandaag dat commissies zijn benoemd die voorstellen 

moeten doen’. In een artikel uitgegeven door persbureau Reuters stond het vol-

gende: ‘Political leaders vowed steps to correct "shameful social attitudes" towards 

women in the world's biggest democracy. "The need of the hour is a dispassionate 

debate and inquiry into the critical changes that are required in societal attitudes," 

the prime minister (Manmohan Singh) said in a statement. "I hope that the entire 

political class and civil society will set aside narrow sectional interests and agenda 

to help us all reach the end that we all desire - making India a demonstrably better 

and safer place for women to live in.’ ‘The attack has put gender issues centre stage 

in Indian politics. Issues such as rape, dowry-related deaths and female infanticide 

have rarely entered mainstream political discourse. Commentators and sociologists 

say the rape has tapped into a deep well of frustration many Indians feel over what 

they see as weak governance and poor leadership on social issues’ (Reuters, New 

Dehli, 28-12-2012).  

De volkswoede houdt aan. In New Dehli en andere steden zijn talloze betogingen 

en rellen, die worden georganiseerd via sociale media, vooral door jongeren uit de 

middenklasse. Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden en het 

centrum en de metro van New Dehli zijn afgesloten voor het publiek. In de kranten 

en de sociale media is een hevig debat ontstaan over de positie van vrouwen in de 

samenleving. Deze gebeurtenis heeft veel Indiërs duidelijk gemaakt dat de positie 

van de vrouw in India een ernstig probleem is, ook al is de leider van de regerende 

Congrespartij een vrouw, Sonia Gandhi, zijn er talloze vrouwelijke iconen in de 

zakenwereld en de sport en spelen vrouwen een steeds belangrijker rol op de ar-
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beidsmarkt’ (De Volkskrant, 31 december 2012, p. 3). Volgens het National Crime 

Records Bureau zijn in 2011 in India van de 256.329 geweldsmisdrijven 

(http://ncrb.nic/ figures at a glance) 228.650 tegen vrouwen gericht 

(http://ncrb.nic.in/ TABLE-5.1: Incidence & Rate Of Crime Committed Against 

Women In States, UTs and Cities During 2011 & figures at a glance). Het onderlig-

gende maatschappelijke probleem is gigantisch, zonder dat de media er veel aan-

dacht aan besteed hadden of dat het politiek geagendeerd werd. De positie van 

vrouwen in India is dankzij deze gebeurtenis op de politieke agenda gekomen. Had 

deze gebeurtenis niet plaatsgevonden, dan was er hoogstwaarschijnlijk voorlopig 

geen politieke reactie gevolgd op een al lang sluimerende maatschappelijke frustra-

tie over de behandeling van jonge vrouwen in de traditionele Indiase samenleving. 

De waarden van jonge vrouwen botsen met de tradities en het waardestelsel van 

India: ‘Als er hoop is, is dat er omdat er buiten de omvang van het geweld tegen 

vrouwen in India en de talloze andere sociale problemen, nu iets anders is komen 

bovendrijven: een grote kloof tussen velen in dit grote land en de mensen in de 

regering. De grotendeels spontane protesten hebben iets nieuws geopenbaard: het 

bestaan van grote aantallen jonge, goed opgeleide, stedelijke kiezers die niet langer 

van plan zijn een grotendeels onbekwame politieke elite en bureaucratie te tolere-

ren, die niet in staat is de meest fundamentele taken te vervullen’ (Burke, 2013
8
).  

 

Na de dood van de vrouw kregen ook andere berichten over groepsverkrachtingen 

in India wereldwijd veel meer aandacht
9
. De groepsverkrachting in New Delhi heeft 

grote gevolgen gehad voor het toerisme in India
10

. Uit een onderzoek van de Indiase 

Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal buitenlandse toeristen sinds december 

2012 is gedaald met 25 procent. Vooral vrouwen blijken weinig zin meer te hebben 

in een vakantie naar India. Sinds het nieuws over de vele verkrachtingen in India is 

het aantal vrouwen dat naar India gaat met 35 procent gedaald. Een groot deel van 

de Indiase reisorganisaties dat meedeed aan het onderzoek, zegt dat er na de berich-

ten over verkrachtingen veel reizen werden geannuleerd. Vooral vrouwen uit Groot-

Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Australië zagen van hun vakantie naar 

India af. Al deze voorbeelden geven aan dat het ontbreken van probleemherkenning 

en probleemerkenning door de politiek een tijdige agendering van maatschappelijke 

problemen in de weg heeft gestaan. Het optreden van onverwachte gebeurtenissen 

heeft bijgedragen aan de herkenning en erkenning van maatschappelijke problemen 

en de politieke agendering daarvan. 

                                                           
8
 Artikel in NRC van 5 januari 2013. 

9
 Bron: http://nos.nl/artikel/490867-toerisme-india-daalt-na-verkrachting.html 

10
 Bron: http://www.assocham.org/prels/shownews.php?id=3947;  

http://nos.nl/artikel/490867-toerisme-india-   daalt-na-verkrachting.html 

http://ncrb.nic/
http://nos.nl/artikel/490867-toerisme-india-daalt-na-verkrachting.html
http://www.assocham.org/prels/shownews.php?id=3947
http://nos.nl/artikel/490867-toerisme-india-%20%20%20daalt-na-verkrachting.html
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Semantiek van issues  
 
In de inleiding op dit hoofdstuk werd geconstateerd dat issues conceptueel nog een 

onontgonnen terrein vormen en er om die reden ook geen eenduidige definitie be-

staat. Te vaak worden issues, onterecht op één hoop gegooid met maatschappelijke 

problemen of mediahypes (zie Vastermans, 2004; ROB, 2003). Waar definities 

ontbreken is het raadzaam om eerst eens even stil te staan bij de verschillende bete-

kenissen die het woord issue kan aannemen. In het alledaags taalgebruik komen de 

volgende betekenissen voor: pikant nieuws, een kwestie, een affaire, een conflict, 

een publicitaire rel, een gebeurtenis, een gerucht, een hype, een rage, een thema, 

een onderwerp, een maatschappelijk probleem, een sociaal vraagstuk of een verkie-

zingsthema. Issues worden vaak op een hoop gegooid met hypes. Een hype is een 

rage met een veelal beperkte -cognitieve- houdbaarheidsdatum.  

 

Het begrip issue verwijst naar overactiviteit. Ook een hype kan duiden op een kort-

stondige, massieve media-exposure en kortdurende, maar intensieve publicitaire 

oprispingen. In het woordenboek (Van Dale, 1997) wordt het begrip issue omschre-

ven als uitstroming, uitkomst, naar buiten komen, geboren worden, geschilpunt, 

kwestie, emissie, lozing, uitspuwen, uitstoten en tenslotte onderwerp. In zijn alge-

meenheid kan gezegd worden dat een issue een uitingsvorm van iets anders is, in de 

context van dit onderzoek, een onderliggend maatschappelijk probleem. Volgens 

Van Dale (1997) komt het woord issue van het Latijn exire. ‘Ex’ betekent uit en 

‘ire’ gaan. Issue betekent ‘uitgaan’, enigszins vergelijkbaar met een gerucht dat de 

ronde doet: ‘het gerucht gaat….’. Het woord uitgaan is dubbelzinnig, want het 

betekent enerzijds emissie en anderzijds doven en dat gebeurt niet alleen met hypes, 

maar ook met issues, zoals de issue-attention cycle van Downs (1972) laat zien.  

 

Kenmerkend voor hypes en issues is hun eindigheid, hun relatief korte levensduur, 

vergeleken met maatschappelijke problemen: ineens zijn ze er, blijven een tijdje 

rondzingen in de samenleving, maar op een goed moment verdwijnen ze, ontdaan 

van emoties, uit de aandacht van het publiek, uit de actualiteit en van de voorpagi-

na’s; echter niet altijd uit het geheugen van mensen en de publieke opinie. Downs 

(1972, p. 38) merkt daar het volgende over op: ‘American public attention rarely 

remains sharply focussed upon any one domestic issue for very long, even if it in-

volves a continuing problem of crucial importance to society. Each of these prob-

lems suddenly leaps into prominence, remains there for a short time, and then  

-though still largely unresolved- gradually fades from the center of public atten-

tion’. Een verschil tussen hypes en issues zou kunnen zijn, dat issues in het (collec-

tieve) geheugen beklijven en dat hypes daar na korte tijd al uit verdwijnen.  
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Definities van issues en maatschappelijke problemen 

Maatschappelijke problemen en issues worden vaak op een hoop gegooid, als zijn-

de identieke verschijnselen. Dat is niet terecht. Vandaar dat in dit hoofdstuk een 

poging gedaan wordt om ze conceptueel van elkaar te onderscheiden. Als issues en 

maatschappelijke problemen conceptueel van elkaar te scheiden zijn, kan de sa-

menhang tussen beide ook beter belicht worden. Om te kunnen (onder)scheiden, is 

een definitie van issues geen overbodige luxe, maar daar wringt volgens Lane en 

Ersson de schoen. De wetenschappelijke literatuur geeft geen uitsluitsel over een 

algemeen aanvaarde definitie van issues: ‘What properties define a problem as 

politically salient enough for it to be labelled an issue? Actually, there is no stand-

ard definition of issue in the literature’ (Lane & Ersson, 1991; p. 269; 1999, p. 

265). Ook Pilkington (1998, p. 1) is die mening toegedaan. Blijkbaar wordt dat wel 

als een gemis ervaren omdat het ontbreken van een standaard definitie ook iets zegt 

over de conceptuele status van issues. Desalniettemin staan zes aspecten steeds 

centraal in de wetenschappelijke literatuur en dat zijn conflict, controverse, politise-

ring, belang, verdeling en (schaarse) bronnen. Deze aspecten plaatsen issues exclu-

sief in een politieke context. Vanuit de politicologische gezichtshoek noemt Pil-

kington (1998) een drietal in het oog springende aspecten: 
 

1.   het gaat om kwesties waarover het publiek (diepgaand) verdeeld is;  

2.   het gaat om kwesties waarover bij het publiek uitgesproken meningen be-

staan;  

3.   het gaat er om dat issues opgelost worden, en daar worden politici in  ver-

kiezingstijd  door burgers op afgerekend.  
  
In feite noemt Pilkington slechts twee aspecten van issues (=maatschappelijk con-

troversiële kwestie): ‘over kwesties waar het publiek diepgaand over verdeeld is, 

hebben ze meestal uitgesproken meningen’. Een ‘diepgaande verdeeldheid’ duidt op 

ambiguïteit en onzekerheid en ‘uitgesproken meningen’ op een hoge betrokkenheid: 

onzekerheid en belang verenigen zich hier.  

De drie aspecten die Pilkington noemt, zijn op zich zeker niet onjuist, maar te be-

perkt om een issue in zijn volle omvang te doorgronden en te beschrijven. Zo noemt 

hij bijvoorbeeld het tijdsbestek waarbinnen issues zich afspelen, niet. Het tijdsbe-

stek is belangrijk omdat de belangstelling van het publiek een versnelling kan on-

dergaan, het zogenoemde momentum van een maatschappelijk probleem. De vraag 

is waardoor een versnelling in werking wordt gesteld, hoe lang zo’n versnelling 

duurt en hoe sterk die versnelling is. De drie kenmerken die Pilkington noemt, ver-

schaffen bovendien onvoldoende aanwijzingen waarom het publiek verdeeld is over 

een bepaald maatschappelijke kwestie en hoe en waarom er eigenlijk -binnen heel 
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korte tijd- uitgesproken meningen onder het publiek over een maatschappelijk pro-

bleem kunnen ontstaan.  

 

Voor Lane en Ersson (1991; 1999) verandert een maatschappelijk probleem in een 

issue, zodra het doelwit wordt van parlementaire activiteit en media-aandacht en 

daardoor gepolitiseerd raakt en geagendeerd kan worden. Impliciet geven zij daar-

mee te kennen dat maatschappelijke problemen een noodzakelijke voedingsbodem 

vormen voor het ontstaan van issues en dat een onderscheid aangebracht kan wor-

den tussen issues en maatschappelijke problemen. Waardoor iets doelwit van par-

lementaire activiteiten en media-aandacht wordt, laten Lane en Ersson echter in het 

midden. Hun zienswijze zou veronderstellen dat conform de agendasetting theorie 

(Weaver et al., 1981), issues willens en wetens zouden worden veroorzaakt door de 

politiek en/of de media. Die opvatting is voor wetenschappelijke twijfel vatbaar (zie 

Rogers & Dearing, 1988; Shaw, 1977). Lane en Ersson (1991, 1999) vragen zich 

vervolgens af wat er voor nodig is om een maatschappelijk probleem te politiseren, 

zodat het als een (politiek) issue aangemerkt kan worden. Het typerende van issues 

is volgens hen, dat het ofwel onderwerp van uiteenlopende en conflicterende oriën-

taties van politieke partijen is of een probleem van maatschappelijk belang, waarbij 

het sociale systeem in het geding is. En als dat laatste het geval is, dan hebben 

waarden ook hun betekenis voor issues. Een van de weinige definities die deze 

opvatting bevestigt, luidt als volgt: 'those social, cultural, economic or political 

concerns or ideas which are, at any given time considered important and which are 

the source of debate, controversy or conflict' (Watson & Hill, 1984). Een min of 

meer gelijkluidende definitie wordt door Cobb en Elder gegeven (1983, p. 82): ‘An 

issue is a conflict between two or more identifiable groups over procedural or sub-

stantive matters relating to the distribution of positions or resources’. Sjöblom 

(1968, p. 123) ziet een issue als iets dat zich vrijwel exclusief afspeelt in het poli-

tieke domein: ‘issue in this context refers to a matter of dispute between the parties 

in the electoral arena’. Deze definitie oogt tijdgebonden en lijkt daarom achter-

haald gezien de vervagende scheidslijnen tussen politiek en maatschappij en het 

veranderende domein van issues.  

 

Cobb en Elder (1983) zien een issue als een verdelingsvraagstuk en als een -

politiek- conflict tussen groepen. Hoewel zij ‘trigger events’ (onverwachte gebeur-

tenissen) noemen als potentieel belangrijke oorzaak van issues, laten zij na dat as-

pect in hun definitie van issues op te nemen. Echter, niet ieder verdelingsvraagstuk 

wordt een issue en niet ieder issue gaat over een verdelingsvraagstuk -bijvoorbeeld 

criminaliteit- terwijl ieder issue wel altijd als een risico beschouwd kan worden (zie 

Devereaux-Ferguson, 1999). Sommige verdelingsvraagstukken kunnen een maat-

schappelijk probleem gaan vormen, maar blijven een non-issue, bijvoorbeeld omdat 
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incidenten uitblijven. Op de keper beschouwd worden relatief weinig verdelings-

vraagstukken een issue. De sociale geschiedenis laat daar tal van voorbeelden van 

zien. De ongelijkheid in kansen, inkomen, tussen sexen en de toegang tot instituties 

is nog steeds groot in de wereld. De definitie van Cobb en Elder lijkt ook minder 

geschikt om issues te omschrijven, omdat zij in hun definitie een accent leggen op 

een specifieke manifestatie van issues en niet op hun ontstaan, hun maatschappelij-

ke werking en hun dynamiek. In de definitie van maatschappelijke problemen van 

Henshel (1990, p. 3) staat de veranderbaarheid van een ongewenste situatie veel 

meer centraal: ‘A social problem is a collective object of concern, a condition felt to 

pertain to society as a whole or to important parts of it, and believed to be both 

undesirable and changeable’. 

 

Voordat Eyestone met een definitie op de proppen komt, omschrijft hij issues met 

een ondertoon van dynamiek, als volgt (1974, p. 1): ‘Issues are the fuel of politics, 

sustaining the fires of conflict and controversy; or when tamed and transmuted to 

bureaucratic responses, providing the energy for the day-to-day business of gov-

ernment. The customary image of political issues is that of transitory events or con-

troversies arising rapidly, reaching a peak of public interest and involvement, and 

subsiding again’. Het is een impliciete beschrijving van de Issues activation cycle  

en van issues. Zonder het expliciet te benoemen is het begrip momentum daarin van 

belang, hoewel dit begrip weer niet opgevoerd wordt in de definitie die Eyestone 

geeft voor issues. In de definitie van Eyestone (1974, p. 3) staan evenals in de 

definitie van Cobb en Elder (1983) conflict en controverse centraal: ‘An issue arises 

when a public with a problem seeks or demands governmental action, and there is 

public disagreement over the best solution to the problem’.  

De benadering van issues door Pilkington (1998, p. 4) heeft evenals bij Eyestone 

een dynamische ondertoon. Hij veronderstelt dat issues een variabele levensduur 

hebben: ‘Issues have variabele lifespans. Some, particularly the ideological, are 

always with us although they may fluctuate in importance. Others suddenly appear 

out of nowhere, become very important for a time, and then fade away again’. De 

definitie van Hallahan (2001; p. 28) sluit aan op die van Cobb en Elder. Hallahan 

definieert issues als volgt: ‘an issue is a dispute between two or more parties over 

the allocation of resources, which might be natural, financial, political, or symbol-

ic’. Daarnaast is Hallahan (2001; p. 29) ook van mening dat issues sociale construc-

ties zijn die onafhankelijk van waarneembare maatschappelijke problemen waaraan 

zij hun bestaan ontlenen tot wasdom kunnen komen. Issues ontstaan volgens hem 

zodra mensen problemen met anderen delen en daarover met elkaar (kunnen) com-

municeren. De visie van Hallahan op issues wijst er op dat diffusie een belangrijke 

factor kan zijn in het ontstaan van issues. Diffusie zorgt voor massa. Er moet zich in 

de publieke opinie volgens Neuman (1990) eerst een kritische massa gevormd heb-
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ben, met voldoende probleembesef, vooraleer een issue tot politieke agendering kan 

leiden. Daaraan zou de veronderstelling ten grondslag kunnen liggen dat agendering 

de uitkomst van een issue is en niet de aanzet voor een issue.  

Volgens Cobb en Elder (1983) neemt de kans op het ontstaan van issues toe, indien 

maatschappelijke problemen aan een aantal van de onderstaande kenmerken kunnen 

voldoen:  
 
1. de thematiek ervan maatschappelijk gezien belangwekkend is; 

2. ze meer implicaties op lange termijn hebben; 

3. ze sneller getransformeerd kunnen worden in een emotioneel issue; 

4. ze dubbelzinnig gedefinieerd kunnen worden; 

5. ze uniek zijn, dat wil zeggen zonder precedent zijn; 

6. ze momentum ontwikkelen, waardoor ze publieke aandacht kunnen trekken;  

7. ze minder in technische termen of in jargon gecommuniceerd hoeven te wor-

den, maar in eenvoudige en begrijpelijke termen over het voetlicht gebracht 

kunnen worden. 
 
Tegen de meeste definities en opvattingen over issues kan, met uitzondering van 

Neuman (1990), Pilkington (1998) en Hallahan (2001) aangevoerd worden, dat 

issues te veel beschouwd worden als statische verschijnselen, die zich exclusief in 

het politieke domein afspelen en betrekking hebben op belangenconflicten. Dat is 

slechts één kant van de medaille. Een statische benadering van issues sluit onvol-

doende aan bij het momentum van maatschappelijke problemen en het proces van 

adoptie en diffusie. Issues spelen zich in de samenleving af, waarbij de publieke 

opinie dankzij de vorming van een kritische massa (Neuman, 1990) in beweging 

komt en dynamiek geeft aan controverses over maatschappelijke problemen. In het 

vervolg zal vanuit meerdere invalshoeken naar issues gekeken worden. Niet alleen 

de statische zienswijze, waarin conflict, controverse, politisering, belang, verdeling 

en (schaarse) bronnen centrale concepten zijn (Eystone 1974; Cobb & Elder, 1983; 

Pilkington, 1998; Lane & Ersson, 1999; Hallahan, 2001) zal aandacht krijgen. 

Vooral wordt gekeken naar de meer dynamische en procesmatige kanten van issues 

(Downs, 1972; Rogers, 1983, 1995; Neuman, 1990), zoals adoptie- en diffusiepro-

cessen en de rol die onverwachte gebeurtenissen spelen in het ontstaan van issues.  

 

Hypes, non-issues, persoonlijke en maatschappelijke issues 
 
Een populaire veronderstelling is dat de media een grote invloed zouden hebben op 

het ontstaan van issues en hypes. Regelmatig wordt de pers er van beschuldigd dat 

zij rond een bepaald maatschappelijk vraagstuk een mediahype veroorzaakt. Of die 

aantijging al of niet terecht is, het maakt in ieder geval wel duidelijk dat een onder-
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scheid tussen issues en hypes geen overbodige luxe is. Volgens de Raad voor het 

Openbaar Bestuur (2003) ontstaan maatschappelijke en politieke problemen vaak 

naar aanleiding van mediahypes. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) pro-

beert het verschijnsel mediahype in een dynamisch perspectief te plaatsen: ‘Media 

concurreren onderling en dat leidt tot de paradoxale uitkomst dat nieuws uit het ene 

medium ook gebracht moet worden door een ander medium. In plaats van zich van 

elkaar te onderscheiden lijden de media onder eenvormigheid. Een typerend ver-

schijnsel is de mediahype. Op elkaar reagerende nieuwsmedia veroorzaken zo een 

nieuwsgolf zonder dat de feitelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Politi-

ci voelen zich genoodzaakt te reageren op hypes en dragen zo zelf weer bij aan de 

verdere uitvergroting. Een nieuw maatschappelijk en politiek probleem kan zo ge-

boren worden. Men denke aan de gevallen van zinloos geweld (een term uit de me-

dia) die door uitvergroting tot het verschijnsel van stille tochten hebben geleid’ 

(ROB, 2003, p. 24).  

De conclusies die Raad voor het Openbaar Bestuur in haar rapport ‘Politiek en Me-

dia: pleidooi voor een LAT-relatie’ (ROB, 2003) trekt naar aanleiding van media-

hypes, doen denken aan de opvattingen van Vastermans. Vastermans (2004, p. 31) 

definieert mediahypes als ‘een mediabrede, snel piekende nieuwsgolf die één ge-

beurtenis als startpunt heeft en die voor het grootste deel het gevolg is van zichzelf 

versterkende processen bij de nieuwsproductie’. In deze definitie worden gebeurte-

nissen als ‘startpunt van snel piekende nieuwsgolven gezien’. Gebeurtenissen staan 

echter nooit op zichzelf. Ze krijgen betekenis door de maatschappelijke context 

waarin ze plaatsvinden en door relevante actoren en de media geplaatst worden. 

Bovendien laat Vastermans het begrip ‘zelfversterkende processen’ ongemoeid, 

terwijl het nou juist interessant is om daar meer over te weten te komen. Naar aan-

leiding van zijn definitie van een mediahype trekt Vastermans (2004, p. 32) twee 

conclusies die van betekenis zijn voor het maken van een onderscheid tussen hypes 

en issues. Volgens Vastermans is de snelle escalatie van de berichtenstroom bij een 

mediahype: 
 
1. eerder het gevolg van de nieuwsmakende dan van de verslaggevende activiteiten 

van de media; 

2. eerder een gevolg van het loswoelen van maatschappelijke reacties door de 

massale media-aandacht, dan van het registreren van maatschappelijke ontwik-

kelingen die ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf. 
 
De conclusies die Vastermans trekt, bieden weinig houvast. Ten eerste is het onder-

scheid tussen nieuwsmakende en verslaggevende activiteiten niet duidelijk als tege-

lijkertijd ‘een snel piekende nieuwsgolf een gebeurtenis als startpunt heeft’ zoals in 

zijn definitie van mediahypes vermeld wordt. Hoe je het ook wendt of keert, ge-

beurtenissen die meestal spontaan zonder interventie van een medium ontstaan, zijn 
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de nieuwsmakers en daar wordt vervolgens verslag van gedaan door de media. In de 

tweede plaats is het onderscheid tussen ‘het loswoelen van maatschappelijke reac-

ties door de massale media-aandacht’ en ‘het registreren van maatschappelijke 

ontwikkelingen die ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf’ onduidelijk. Het 

‘loswoelen’ van maatschappelijke reacties is alleen mogelijk als je gaat schoffelen 

en wieden in het tuintje van opinies en emoties. Dan komen zaken aan de opper-

vlakte die blijkbaar belangrijk zijn voor mensen, die een waarde vertegenwoordi-

gen. Daarentegen wordt aan non-events geen waarde gehecht. Ze roepen geen emo-

ties op en bloeden al snel dood bij gebrek aan een maatschappelijke voedingsbo-

dem. Non-events genereren dus geen nieuwsgolf.  

‘Maatschappelijke reacties’ zijn min of meer hetzelfde als ‘maatschappelijke ont-

wikkelingen die ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf’ als we Vastermans 

mogen geloven, maar ‘maatschappelijke reacties’ vinden wat eerder plaats dankzij 

een (onverwachte) gebeurtenis die vervolgens een nieuwsgolf veroorzaakt.  
 
Blijkbaar liggen aan door de media losgewoelde maatschappelijke reacties, maat-

schappelijke ontwikkelingen ten grondslag, die vroeg of laat volgens Vastermans 

‘ook zouden plaatsvinden zonder nieuwsgolf’. Dat zou betekenen dat mediahypes 

zich nooit zouden kunnen voordoen, als er geen sprake zou zijn van een (onderlig-

gende) maatschappelijke ontwikkeling, de onderstroom. En dat is strijdig met zijn 

definitie waarin mediahypes worden voorgesteld als een verschijnsel dat ‘voor het 

grootste deel het gevolg is van zichzelf versterkende processen bij de nieuwsproduc-

tie’. Deze strijdigheid vormt in ieder geval een van de aanleidingen om issues en 

hypes van elkaar te onderscheiden.  

Daarnaast zijn hypes een korter leven beschoren dan issues die door hun verbinding 

met waarden en maatschappelijke problemen een grotere impact kunnen hebben, 

minder aan de oppervlakte blijven en een langer leven zijn beschoren. Wat overi-

gens wel interessant is, is dat zowel Vastermans als de ROB een onderscheid maken 

tussen feitelijke en maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en de waarneming 

daarvan via de media anderzijds. Hierop wordt dieper ingegaan in de volgende 

hoofdstukken. 

 

Verondersteld wordt dat wanneer zich een nieuwsgolf (Vastermans, 2004; ROB, 

2003) voordoet, het nieuws zich door een mediabrede aandacht snel kan versprei-

den. Dit wordt de diffusie van nieuws en informatie genoemd (De Fleur, 1988). 

Diffusie veronderstelt adoptie (Rogers, 1983, 1995; Bass, 1969; Mahajan, Muller & 

Bass, 1990), maar het is zeer de vraag of het vluchtige karakter van een mediahype 

adoptie bevordert. Naarmate mediahypes elkaar sneller afwisselen, krijgen ze ook 

minder betekenis en beklijven nauwelijks. Mediahypes vormen meestal geen reeks, 

maar gaan steeds weer over iets anders en staan op zichzelf, waardoor hun cognitie-
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ve houdbaarheid beperkt blijft en de kans op adoptie vooralsnog gering zal zijn. 

Bovendien zijn er rond hypes geen waarden en verwachtingen gedrapeerd.  

 

Adoptie èn diffusie zijn juist wel kenmerkend voor issues. De adoptie van een opi-

nie gevoed door een maatschappelijk ongenoegen, is volgens Pilkington (1998) 

essentieel voor het ontstaan van issues. Dissonantie (a feeling that something is 

wrong), probleembesef (warnings of experts en public concern), waarden (injustice, 

unfairness) en veranderingsgezindheid (something needs doing) zijn factoren die 

daarin een belangrijke rol spelen: ‘For issues involving reform or change, where 

political parties are not directly involved, the issue begins with public concern, a 

feeling that something is wrong or that something needs doing. Sometimes that 

concern is merely part of a general unease at injustice, unfairness or the things are 

going, but in other areas concern may be sparked off by warnings of experts’ (Pilk-

ington, 1998, p. 4). Probleembesef vormt volgens Pilkington het startpunt voor het 

ontstaan van de meeste issues. Probleembesef kan manifest, ontluikend of latent 

zijn. Van een manifest probleembesef is sprake als personen het bestaan van een 

maatschappelijk probleem herkennen en erkennen, van een ontluikend problem-

besef als er wel sprake is van herkenning, maar niet van erkenning en van een latent 

probleembesef kan gesproken worden als herkenning en erkenning ontbreken of 

slechts sluimerend aanwezig zijn. 

 

Of een maatschappelijk probleem de publieke opinie in beweging kan brengen, 

hangt af van de mate waarin adoptie, dat wil zeggen het herkennen en erkennen van 

een maatschappelijk probleem zich voordoet en de snelheid waarmee en de omvang 

waarin diffusie (verspreiding) plaatsvindt. Diffusiesnelheid is bepalend voor de 

vraag of een maatschappelijk vraagstuk momentum kan krijgen en het momentum 

voldoende krachtig is om een maatschappelijk probleem om te zetten in een maat-

schappelijk controversiële kwestie (issue). In navolging van de ‘huis-, tuin- en keu-

kendefinitie’ van issues, ‘een issue is een maatschappelijk probleem dat het gesprek 

van de dag is’, kan het momentum van een maatschappelijk probleem omschreven 

worden als een versnelling in het diffusieproces. 

In figuur 1 wordt het onderscheid tussen issues, hypes, persoonlijk issues (maat-

schappelijke problemen) en non-issues weergegeven aan de hand van twee dimen-

sies, adoptie en diffusie. Adoptie en diffusie vormen twee dimensies van een assen-

stelsel met vier kwadranten, aan de hand waarvan issues worden onderscheiden van 

hypes, non-issues en persoonlijke issues (maatschappelijke problemen). 
 
In kwadrant 1 zijn persoonlijke issues gepositioneerd. Een persoonlijk issue is wel-

iswaar een maatschappelijk probleem, maar nog geen issue, dat wil zeggen geen 

controversiële maatschappelijke kwestie die een voldoende aantal mensen bezig-
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houdt, in beweging brengt en aanzet tot veranderingsgezindheid. Het ongenoegen 

over een maatschappelijk probleem beperkt zich tot een verzameling losse indivi-

duen of een maatschappelijke voorhoede. Zij hebben met betrekking tot een maat-

schappelijk probleem als eersten een manifest probleembesef ontwikkeld, echter 

zonder dat andere segmenten begeesterd zijn geraakt. Er vindt geen transfer van 

probleembesef tussen groepen plaats, diffusie ontbreekt, maar mogelijkerwijs wel 

binnen groepen, bijvoorbeeld binnen groepen die als maatschappelijke voorhoede 

aangemerkt kunnen worden. 

 

Figuur 1: het onderscheid tussen issues, maatschappelijke problemen, non-issues  

      en mediahypes met behulp van twee dimensies, adoptie en diffusie. 
 

             adoptie 
 
 
 wel adoptie, géén diffusie  adoptie èn diffusie 

manifest probleembesef   manifest probleembesef 

 maatschappelijk probleem  issue 

1  2 

geen diffusie                diffusie  

    4  3 

 adoptie noch diffusie   wel diffusie, géén adoptie 

 latent probleembesef   latent probleembesef  

 non-issue    hypes, mediaophef en rages 
 

           geen adoptie 
 
Een maatschappelijke voorhoede (maximaal 15% van de bevolking; zie Downs, 

1972, p. 41) vertoont in tegenstelling tot de stille meerderheid (ongeveer 55% van 

de bevolking) onvoldoende massa (omvang), waardoor er vooralsnog geen diffusie 

op ruime schaal kan plaatsvinden, laat staan een versnelling in de diffusie, waardoor 

een maatschappelijk probleem momentum kan krijgen. Een maatschappelijk pro-

bleem blijft in zo’n situatie een persoonlijk issue van de voorhoede. De maatschap-

pelijke voorhoede toont op basis van haar manifeste probleembesef haar engage-

ment, lang voordat de massa, in de gedaante van de stille meerderheid er mee aan 

de haal is gegaan. Voor mensen die probleembesef hebben ontwikkeld is een maat-

schappelijk probleem manifest: ‘Manifest social problems are those generally re-

cognized as problems. Latent social problems are conditions not widely identified 

as problems even though in fact they are at odds with people’s interests and values’ 

(Merton, 1976, p. 41). 
 
Waar de dimensies van adoptie en diffusie elkaar in kwadrant 2 treffen, is er sprake 

van issuevorming. Adoptie en diffusie zijn beiden nodig om een maatschappelijk 
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probleem van een persoonlijk issue tot een maatschappelijk controversiële kwestie 

uit te laten uitgroeien: ‘…the need for a “critical mass” or treshold to move a mat-

ter from the status of private concern to a public, political issue’ (Neuman, 1990, p. 

159). Er vindt zowel diffusie binnen groepen als tussen groepen plaats. In de maat-

schappij neemt het antal mensen met een manifest probleembesef toe. Probleembe-

sef wordt door steeds meer mensen gedeeld en geadopteerd.  
 
In kwadrant 3 is sprake van een hype. Een hype moet voldoende massa hebben om 

als hype betiteld te kunnen worden. Diffusie zorgt voor voldoende massa, maar er 

vindt geen adoptie plaats, waarmee de vluchtigheid van een hype en het verschil 

met een issue wordt aangegeven. Hypes worden niet geadopteerd, beklijven niet in 

het individuele bewustzijn en dalen iet in de publieke opinie in, aangezien ze niet in 

een (gedeelde) waarde wortelen, die door een maatschappelijk probleem is geacti-

veerd. Bovendien is een hype meestal geen uiting van een prangend maatschappe-

lijk probleem. Vaak hebben hypes betrekking op gepersonaliseerde conflicten tus-

sen bekende personen, die hun vetes uitvechten in de media en die niet op basis van 

controversiële en waardegeladen inhoudelijke kwesties standpunten innemen, zoals 

bij issues wel het geval is. Verondersteld wordt dat degenen die zich door hypes 

laten meeslepen niet direct in een bepaald adoptiesegment zijn onder te brengen. 

Dat zal waarschijnlijk per hype verschillen. 
 
Als er noch adoptie, noch diffusie plaatsvindt, zoals in kwadrant 4 het geval is, dan 

is er simpelweg sprake van een non-issue. Een maatschappelijk probleem wordt in 

het geheel niet onderkend en erkend. Probleembesef ontbreekt.  

 

Hoewel een issue in heel korte tijd kan ontstaan, komen issues niet uit de lucht val-

len. Issues kennen een voorgeschiedenis en hebben hun voedingsbodem in een 

maatschappelijk probleem dat al geruime tijd bepaalde segmenten in de samenle-

ving bezighoudt, vandaar de alledaagse definitie van issues: een issue is een maat-

schappelijke probleem dat het gesprek van de dag is. De voorgaande beschouwin-

gen geven echter aanleiding om het begrip issue in wat formele termen te defini-

eren, waardoor het begrip meer conceptuele lading krijgt: een issue is een uit een 

maatschappelijk probleem voortgekomen controversiële kwestie, dat veel publieke 

aandacht opeist en getriggerd wordt door één of meer onverwachte gebeurtenissen, 

die de publieke opinie beroert en in beweging brengt en uiteindelijk kan resulteren 

in probleemadoptie en agendering. 

 

Kenmerkend voor het verloop van issues is dat zij via een adoptie- en diffusieproces 

verspreid, vorm en richting geven aan zowel de publieke opinie als de politiek. De 

vorming van een publieke opinie zal na verloop van tijd moeten resulteren in de -

politieke- agendering van het maatschappelijke probleem in kwestie. Dat gebeurt 
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echter niet in alle gevallen. Issues kunnen ook hun doel voorbij schieten en ontaar-

den in een politieke crisis. 

 

Dit onderzoek probeert een antwoord op de volgende vragen te geven:  
 
a. Wat zijn issues? 

b. Hoe ontstaan issues? 

c. Hoe ontwikkelen issues zich in de loop der tijd en welke mechanismen spelen 

daarin een rol? 

d. Welke betekenis hebben adoptie en diffusie voor de conceptualisering van 

issues? 

e. Hoe verhouden issues zich tot maatschappelijke problemen en mediahypes? 

f. Wat is de impact van issues op individuele personen, organisaties en de sa-

menleving? 

g. Welke functies vervullen issues in politiek en maatschappelijk opzicht?  

h. Kunnen verschillende adoptiesegmenten onderscheiden worden en hoe reage-

ren die op issues en onverwachte gebeurtenissen?  

 

Tot slot 

Geconstateerd is dat issues qua theorievorming een onontgonnen gebied zijn. Dat 

zou de voor de hand liggende reden kunnen hebben dat issues maatschappelijk irre-

levante verschijnselen zijn. Het is de vraag of dat inderdaad het geval is. Hieronder 

zullen en aantal argumenten genoemd worden waarom issues maatschappelijk rele-

vant zijn en in feite als belangrijke maatschappelijke verschijnselen beschouwd 

moeten worden. Daar zijn de volgende argumenten voor aan te dragen. In de eerste 

plaats doorlopen maatschappelijke problemen die een controversiële kwestie wor-

den een vaste cyclus, ondanks of juist dankzij het feit dat issues getriggerd worden 

door onverwachte gebeurtenissen. De fase in een cyclus kan bepalend zijn voor de 

kans dat maatschappelijke problemen opgelost worden. Politieke besluitvorming 

vroeg in de cyclus levert bijvoorbeeld geen draagvlak op en bij politieke besluit-

vorming laat in de cyclus bestaat altijd het gevaar dat een maatschappelijk probleem 

verdrongen wordt door nieuwe maatschappelijke problemen die opdoemen. In de 

tweede plaats krijgt de publieke opinie
11

 dankzij issues een stem, waardoor een 

maatschappelijk probleem een controversiële kwestie kan worden. In de derde 

plaats kunnen issues een verandering in de publieke opinie te weeg brengen, waar-

door opvattingen die in de maatschappij leven heel snel kunnen veranderen. In de 

                                                           
11

 De publieke opinie wordt door Macionis (2011, p. 544) als volgt gedefinieerd:  

   ‘widespread attitudes about controversial issues’. 
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vierde plaats kunnen issues dankzij een verandering in de publieke opinie tot grote 

maatschappelijke veranderingen leiden. In de vijfde plaats zorgen issues voor 

draagvlak onder de bevolking, waardoor beleidsmaatregelen aan legitimiteit winnen 

en minder weerstand onder de bevolking ontmoeten. In de zesde plaats kunnen 

issues leiden tot de politieke agendering van maatschappelijke problemen. Indien 

politieke agendering tot niets leidt, kunnen issues in de zevende plaats in een poli-

tieke crisis ontaarden (bijvoorbeeld de schuldencrisis in de eurolanden en de Arabi-

sche lente) of zelfs evolueren in een revolutie en in het minst erge geval tot een 

smeulend maatschappelijk probleem, dat als een veenbrand zijn weg baant door de 

samenleving. Dat was in Nederland het geval met het minderhedenvraagstuk in de 

tweede helft van de jaren negentig. Onopgeloste maatschappelijke problemen kun-

nen op enig moment tot een politieke crisis leiden, zoals bleek in de periode vlak 

voor na de moord op Pim Fortuyn, de Belgische kabinetsformatie en de Europese 

schuldencrisis en de Amerikaanse begrotingstekorten eind 2012. 
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Een issue in huize Bartels, eind jaren vijftig. Er was sprake van een kloof 
tussen de feitelijke  toestand en de gewenste toestand, toen al ! Voor 
Bijbelse geschiedenis had ik het hoogste cijfer en moest propandamateriaal 
van de CHU in opdracht van het hoofd van de school in Dordrecht rond-
brengen. Mijn belangstelling voor politiek was al vroeg gewekt. Mijn vader 
verbood de inzet van kinderen voor politieke doeleinden en riep het hoofd op 
het ‘matje’. Later zijn mijn ouders heel vaak door de rector van het Gemeen-
telijk Lyceum ontboden, als mijn zus Ineke of ik weer eens voor de zoveelste 
keer uit de klas waren gestuurd.      .  

Resultaten in het verleden behaald, 
vormen geen garantie voor de toekomst !

voetbal 987
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           2 
 

 

FEITELIJKE & WAARGENOMEN TOESTAND 
 

Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen issues, maatschap-

pelijke problemen, hypes en non-issues aan de hand van twee criteria, adoptie (het 

herkennen, erkennen en diffusie (verspreiding). In dit hoofdstuk wordt voortgebor-

duurd op de definitie van issues, met het oog op het formuleren van een definitie 

van maatschappelijke problemen. Issues
12

 zijn controversiële kwesties die uit maat-

schappelijke problemen voortkomen. Aan de hand van de literatuur zal via een 

aantal invalshoeken worden nagegaan hoe het concept maatschappelijk probleem 

wordt gedefinieerd en welke definitie uiteindelijk het meest passend is om een beter 

inzicht te krijgen in de vraag hoe en waarom issues ontstaan.  

 

Vanuit een objectief gezichtspunt bezien worden maatschappelijke problemen 

meestal in in categorieën of typologieën ingedeeld (zie Lane & Ersson, 1999; Pil-

kington, 1998; Shweder, 1982). Een indeling van maatschappelijke problemen in 

vaststaande categorieën is te statisch gezien de dynamiek die in de feitelijke maat-

schappelijke omstandigheden kan optreden en laat nauwelijks ruimte aan de inter-

pretatie en waarneming van maatschappelijke problemen door individuen. Burgers 

kunnen er wel eens heel andere interpretaties en definities op nahouden dan experts 

of politici, die vaak in geobjectiveerde categorieën denken. Dat een maatschappelijk 

probleem op een gegeven moment sterk in de belangstelling komt te staan, zonder 

dat de media en de politiek daarop hebben geanticipeerd, kan al een aanwijzing zijn 

dat burgers anders tegen maatschappelijke problemen aankijken dan bijvoorbeeld 

politici. Wat voor de een wel een maatschappelijk probleem is, hoeft dat voor de 

ander niet te zijn, waardoor uiteenlopende probleemdefinities kunnen ontstaan (zie 

Nelissen, 1991). Een indeling in categorieën van maatschappelijke problemen kan 

een knellend frame vormen dat geen ruimte biedt aan andere en afwijkende pro-

bleemdefinities, anders dan die van probleemeigenaren en experts.  

                                                           
12

 Een uitgebreidere definitie van issues luidt als volgt: Een issue is een uit een  

maatschappelijk probleem voortgekomen controversiële kwestie dat getriggered  

wordt door onverwachte gebeurtenissen en resulteert in probleemadoptie en  

agendering. 
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Door het denken in termen van categorieën van maatschappelijke problemen kan er 

tussen burgers en experts een wereld van verschil bestaan met betrekking tot de 

vraag wat wel en wat niet een maatschappelijk probleem is. En dat is niet bevorder-

lijk voor de politieke agendering van maatschappelijke problemen. Uiteenlopende 

probleemdefinities kunnen een bron van maatschappelijke controverses zijn. Dat 

neemt echter niet weg dat typologieën van maatschappelijke problemen en officiële 

statistieken wel een onmisbaar ijkpunt vormen om de omvang van de kloof tussen 

een gewenste en een feitelijke toestand te kunnen bepalen.  

Zo bestaan er voor het bepalen van de ernst van sommige maatschappelijke pro-

blemen normen waarover politieke consensus bestaat. Ook normen brengen de 

divergentie tussen een genormeerde toestand (= een gewenste toestand) en een fei-

telijke of waargenomen toestand in kaart. Als een norm overschreden wordt kan er 

ingegrepen worden. Bijvoorbeeld de begrotingsnorm van de Europese Unie die zegt 

dat het begrotingstekort van de lidstaten niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto 

nationaal product en de staatsschuld niet hoger dan 60%. Als die norm indertijd 

gehandhaafd zou zijn, was er naar alle waarschijnlijkheid in 2011 geen Europese 

schuldencrisis ontstaan.  

 

Om milieuproblemen te bestrijden en te voorkomen bestaan geluids-, waterkwali-

teit-, luchtkwaliteits- en klimaatnormen. Om de verkeersveiligheid en de luchtkwa-

liteit te bevorderen, mogen automobilisten in Nederland niet harder dan 130 kilo-

meter per uur rijden. Om een gewenst rendement van het onderwijs te realiseren 

zijn eveneens normen geformuleerd waarover politieke consensus bestaat, bijvoor-

beeld de klassengrootte en de lengte van vakanties. Het politiek aanwenden van 

normen brengt wel met zich mee dat over maatschappelijke problemen vaak wordt 

gesproken in termen van feitelijke omstandigheden, die ver verwijderd kunnen zijn 

van de alledaagse realiteit die burgers waarnemen en wat zij als gewenste toestand 

zien. 

 

In tegenstelling tot het beleid, worden in de wetenschappelijke literatuur de feitelij-

ke toestand en de gewenste toestand als op zichzelf staande grootheden gezien. De 

feitelijke en de gewenste toestand worden zelden met elkaar in verband gebracht, 

behalve waar het gaat om verklaringen over het ontstaan van revoluties (zie Davies, 

1982; Aya, 1979). Dergelijke verklaringen vormen overigens een legitiem argument 

om ook maatschappelijke problemen in het licht te zien van de relatie tussen een 

feitelijke en een gewenste toestand, temeer daar issues uit maatschappelijke pro-

blemen voortkomen en kunnen ontaarden in een politieke crisis en zelfs revoluties. 

Hierop wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan (zie Lane en Erson, 1991, 

1999). 
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Indelingen van maatschappelijke problemen 

De werkdefinitie van issues geeft aan dat verondersteld wordt dat issues met maat-

schappelijke problemen samenhangen en daar uit voortkomen. Daarom wordt be-

gonnen met het beschrijven van een aantal indelingen van maatschappelijke pro-

blemen, teneinde een beter beeld te krijgen hoe maatschappelijke problemen wor-

den gecategoriseerd. Deze classificaties zijn voor zover zij betrekking hebben op 

maatschappelijke problemen van toepassing op moderne samenlevingen (zie Lane 

en Ersson, 1991, 1999; Pilkington, 1998; Beck, 1997). Alleen de classificatie van 

collectieve problemen van Shweder (1982) heeft in principe betrekking op uiteen-

lopende typen samenlevingen, zowel westerse als niet-westerse samenlevingen. 

Lane en Ersson (1991, 1999) hebben een poging ondernomen om tot een objectieve 

indeling van maatschappelijke problemen te komen, die volgens hen zo veel moge-

lijk recht doet aan de feitelijke toestand in diverse Europese landen. Op basis van 

hun onderzoek in Europa maken zij een onderscheid tussen structurele en niet-

structurele problemen. Onder structurele problemen scharen zij klassenverschillen 

(bijv. stakingen, medezeggenschap), religieuze aangelegenheden (verhouding tus-

sen staat en kerk en ethische kwesties) en tenslotte regionale thema’s (culturele 

relaties, de status van minderheden, regionaal economische ontwikkeling en land-

bouw). Onder niet-structurele thema’s vallen buitenlandse politiek en defensie (in-

ternationale organisaties, ontwikkelingssamenwerking en militaire aangelegenhe-

den), de werking van het politieke systeem (de constitutie, regeerstijl en binnen-

landse veiligheid), de publieke sector (inflatie en sociale zekerheid) en tenslotte 

milieuvraagstukken (kernenergie, industriële vervuiling en nul-groei).  

In de meeste Europese landen treffen we een gemengd beeld aan; er komen zowel 

structurele als niet-structurele thema’s voor. Thema’s met een religieuze ondertoon, 

lopend van een discussie over de geldigheid van de evolutietheorie tot en met isla-

misering en ritueel slachten, winnen de laatste jaren terrein in het publieke debat, 

omdat waarden -zaken die mensen persoonlijk belangrijk vinden in hun leven-  

daarin een centrale rol spelen, bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst (zie  

Rokeach, 1973).  

In Duitsland, Griekenland en Finland komen regelmatig niet-structurele thema’s 

voor die geen maatschappelijk probleem, maar de politiek zelve tot onderwerp heb-

ben. België wordt nog regelmatig geteisterd door de taalstrijd, terwijl in Noord 

Ierland religieuze tegenstellingen aan de basis liggen van structurele thema’s. Grie-

kenland kampt met chronische economische problemen, die verweven zijn met het 

politieke systeem: ‘Despite positive outcomes of massive EU support Greece has 

had to struggle with economic policy problems involving high unemployment, infla-

tion and deficits’ (Lane & Ersson, 1999, p. 275) 
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Pilkington (1998) maakt een onderscheid tussen drie typen maatschappelijke the-

ma’s, namelijk ideologische thema’s, constitutionele thema’s en thema’s die te 

maken hebben met de kwaliteit van leven (vergelijk Heath, 1997 en Beck, 1997). 

Ideologische thema’s hebben betrekking op de vraag hoe de samenleving ‘gerund’ 

moet worden en waar de prioriteiten moeten liggen wat betreft de aanpak van maat-

schappelijke vraagstukken zoals de economie, sociale voorzieningen, openbare 

orde, defensie en buitenlandse zaken. Dit zijn de thema’s die volgens Pilkington 

bepalend zijn voor het stemgedrag van burgers, omdat zij in niet onbelangrijke mate 

het dagelijkse leven en de levensstandaard van mensen beïnvloeden. Het gaat daar-

bij ook om een keuze tussen de korte- en langetermijn (zie Hofstede, 1994).  

Constitutionele thema’s hebben betrekking op de vraag hoe burgers geregeerd wil-

len worden: wel of geen gekozen burgemeester, de Europese Grondwet of de natio-

nale Grondwet, direct of indirect belasting betalen aan Europa, de positie van een 

koningshuis in een samenleving, de vernieuwing van het kiesstelsel en het al of niet 

invoeren van referenda; kortom welke structurele gezagsverhoudingen tussen over-

heid en burger moeten geïnstitutionaliseerd zijn en welke zijn voor verandering 

vatbaar? 

Thema’s met betrekking tot de kwaliteit van leven tenslotte gaan over zaken als het 

milieu en de leefomgeving, rassenrelaties, veiligheid, vrouwenrechten en de inte-

gratie van minderheden. In deze thema’s staan de kwaliteit van leven van individu-

en en het vermijden van discriminatie, exploitatie en onveiligheid centraal, dat wil 

zeggen maatschappelijke problemen die de realisering van belangrijke waarden en 

de bevrediging van behoeftes in de weg kunnen staan. Het gaat bij dit soort thema’s 

ook om vragen betreffende de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, om gezags-

verhoudingen en de tegenstelling tussen individualisme en collectivisme, kortom 

collectieve problemen (Shweder, 1982; Hofstede, 1994). Over thema’s die betrek-

king hebben op de kwaliteit van leven, zoals gezondheids- en milieurisico’s zegt 

Pilkington (1998, p. 256) het volgende: ‘By their nature those events which cause 

most public concern are unforseen and unplanned. Some persist in the public mind 

and become long-lived political issues’. Pilkington preludeert hier op de rol van 

onverwachte gebeurtenissen in het ontstaan van issues en op diffusie- en adoptie-

processen, waardoor die thema’s beklijven. 

De Duitse socioloog Beck (1997) spreekt over de wording van de risicosamenle-

ving. Zijn waarneming stemt overeen met de opvattingen van Pilkington (1998, 

256) die veronderstelt dat het ontstaan van issues die betrekking hebben op de kwa-

liteit van leven onvoorzien en onbedoeld is. Inherent aan dergelijke issues is dat zij 

met onzekerheid omgeven zijn. Volgens Beck gaan sociale conflicten steeds minder 

over de verdeling van welvaart, zoals Cobb en Elder (1983) veronderstelden, maar 

in toenemende mate over de verdeling van risico’s, wie verantwoordelijk is voor de 
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gevolgen die met risico’s samenhangen, wie het meest blootgesteld wordt aan de 

gevolgen van risico’s en over de vraag wie mag beslissen welke groepen in de sa-

menleving welke risico’s mogen lopen (Beck, 2001, p. 10). In de risicosamenleving 

zullen issues steeds vaker betrekking hebben op de verdeling van risico’s binnen 

samenlevingen in sociaal en geografisch opzicht èn tussen samenlevingen (Beck, 

2001). Risico’s worden vanwege de globalisering steeds meer grensoverschrijdend. 

Aangezien er nauwelijks activiteiten zijn te bedenken zonder risico, bestaat er in 

aanleg een groot reservoir aan maatschappelijke thema’s die risico’s met zich mee-

brengen. Risico’s zorgen voor onzekerheid en leveren maatschappelijk ongenoegen 

op, die zich op intra-idividueel niveau kunnen uiten in gevoelens van onveiligheid. 

Veiligheid is één van de meest saillante waarden die in het geding zijn als het om 

risico’s gaat. Hoe risico’s rechtvaardig verdeeld worden in een samenleving, is een 

kwestie van maatschappelijke solidariteit die geïnstitutionaliseerd kan zijn in de 

vorm van collectieve verzekeringen. 

 

Shweder (1982) heeft een typologie van collectieve problemen ontworpen. Collec-

tieve problemen worden hier genoemd omdat ze evenals maatschappelijke proble-

men ten grondslag kunnen liggen aan issues. Een collectief probleem kan omschre-

ven worden als de voortdurende uitdaging waarvoor individuen en groepen zich 

geplaatst zien om hun identiteit en belangrijke waarden als culturele eigenheid, 

persoonlijke ontplooiing, privacy, autonomie, vrijheid, veiligheid, macht, status en 

prestige te kunnen uiten en te waarborgen in een samenleving. Het verschil tussen 

collectieve en maatschappelijke problemen is, dat ieder individu dat deel uitmaakt 

van een bepaalde samenleving vroeg of laat met collectieve problemen te maken 

krijgt. In veel gevallen kan een adequate socialisering er voor zorgen dat collectieve 

problemen waar individuen tegen aanlopen in goede banen worden geleid. Een van 

de vele uitzonderingen daarop vormen bijvoorbeeld de Arabische landen waarin de 

relatief goed opgeleide populatie die jonger dan 25 jaar is de meerderheid van de 

bevolking vormt. Jongeren krijgen geen kansen om een maatschappelijke positie in 

te nemen en hun rol in de samenleving te spelen, door het tekort aan werkgelegen-

heid, onvoldoende huisvesting en het ontbreken van vrijheid en democratische rech-

ten. Als samenlevingen in dat opzicht te kort schieten, kunnen collectieve proble-

men manifest worden en zich in maatschappelijke problemen vertalen of in een 

politieke crisis ontaarden. 

 

Shweder (1982) identificeert tien collectieve problemen die voor ieder persoon op 

verschillende momenten in zijn leven existentiële en persoonlijke dilemma’s kun-

nen oproepen. Ieder individu wordt ermee geconfronteerd bij het vervullen van een 

maatschappelijke rol en het vinden van een positie in de samenleving die een identi-

teit verschaft, betekenisvol is, behoeften bevredigt en menselijke betrekkingen re-
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gelt. Samenlevingen kunnen onderling sterk verschillen in de wijze waarop collec-

tieve problemen worden opgelost, bijvoorbeeld omdat in iedere samenleving waar-

den en verwachtingen weer anders ingevuld worden en vanwege religieuze, econo-

mische, demografische, culturele of politieke verschillen. Eigenheid als collectief 

probleem (4), kan ten grondslag liggen aan het homohuwelijk en de positie en ac-

ceptatie van homo’s in een samenleving. Etniciteit (5) als collectief probleem kan 

leiden tot het issue minderheden en de multi-culturele samenleving. Shweder (1982) 

noemt de volgende tien collectieve problemen: 
 
1. het probleem van de grenzen van het individu (wat is van mij, behoort tot mijn 

persoonlijke identiteit en heb ik geïnternaliseerd en wat is collectief? In welke 

mate mogen instanties de opvoeding van kinderen van de ouders overnemen? 

Wat behoort tot het publieke domein en wat tot het private domein?) 

2. het probleem van de seksuele identiteit (ben ik man of vrouw; transgenders? In 

hoeverre kan een man van oudsher vrouwelijke eigenschappen uitbaten om op-

timaal te kunnen functioneren in diverse levenssferen? Homofobie en het mas-

keren van de seksuele identiteit door de politiek of door de godsdienst in diver-

se landen, waaronder sommige Oost-Europese landen, Amerika en Rusland.  

3. het probleem van de (overgang naar) volwassenheid (op welke leeftijd is een 

persoon handelingsbekwaam? De puberteit als speerpunt van overheidsbeleid) 

4. het probleem van eigenheid (wie behoort tot mijn soort qua levensstijl, status en 

religie? Mogen christenen een homohuwelijk afsluiten en met een ander aan-

gaan?).  

5. het probleem van etniciteit (wie hebben dezelfde culturele afkomst en wie niet? 

Moeten mensen van een andere etnische afkomst volledig opgaan in een sa-

menleving of slechts gedeeltelijk integreren met behoud van culturele en etni-

sche identiteit?) 

6. het hiërarchieprobleem (hoe en waarom delen mensen ongelijkheid; behoor ik 

tot de bevoorrechte maatschappelijke laag? Welke mensen mogen qua inkomen 

boven de Balkenende-norm zitten?) 

7. het probleem cultuur versus natuur (wat is humaan en wat is dierlijk? Zijn 

mensen en dieren gelijk? Hoe humaan zijn dierproeven? En weegt het door re-

ligies opgelegde ritueel slachten op tegen het dierenleed dat daardoor veroor-

zaakt wordt?) 

8. het probleem van persoonlijke autonomie (hoe on/afhankelijk ben ik van ande-

ren? Hoe groot is mijn persoonlijke vrijheid om andere mensen, religies, ge-

zagsdragers of instituties te mogen beledigen?) 

9. het probleem van de staat (wat wil ik dat de overheid voor mij doet en wat 

verwacht de overheid van mij? Welke rechten en plichten heb ik als staatsbur-

ger? Welke rol heeft de staat; hoever mag de staat gaan om zaken dwingend 
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voor te schrijven aan individuele personen? President John F. Kennedy schreef 

in zijn inaugurele rede in 1961: ‘Ask not what your country can do for you; ask 

what you can do for your country!’) 

10. het probleem van de persoonlijke veiligheid (hoe vermijd ik een oorlog van 

allen tegen één, zoals Hobbes in gedachten had? Harmonie of conflict?) 
 
Alle collectieve problemen die hierboven genoemd worden, roepen de vraag op wat 

voor een individu en voor het collectief een maatschappelijk gewenste toestand is 

en in hoeverre een gewenste toestand divergeert met hun waarneming van die toe-

stand. Collectieve problemen roepen ook de vraag op waar de grens loopt tussen 

individuele voorkeuren en collectieve verwachtingen. In hoeverre covergeren of 

divergeren ze? In ieder collectief probleem zit het vraagstuk van grenzen in dubbel 

opzicht verdisconteerd: de grens tussen individuele voorkeuren en collectieve ver-

wachtingen in zijn algemeenheid, die zich op concrete wijze ook manifesteert in de 

grens tussen de overgang van jeugd naar volwassenheid, in de grens tussen etnische 

groepen, in de grens tussen individu en groep en in de grens tussen individu en de 

staat. Het trekken van grenzen roept sociale dilemma’s en maatschappelijke contro-

verses op, omdat het raakt aan de belangen van individuele personen en collectie-

ven. 

 

Janda (1980) heeft maatschappelijke problemen ingedeeld in 13 categorieën. Tus-

sen haakjes worden de nummers van de collectieve problemen die Shweder (1982) 

noemt, gegeven:  
 

het (staats)eigendom van productiemiddelen (9), de rol van de overheid in de 

sturing en planning van de economie, de verdeling van de welvaart (1, 6), de 

secularisatie van de samenleving (4), welzijnsvraagstukken (3), steun van het 

leger, de positie van een natie in de internationale verhoudingen (8), (anti) 

kolonialisme, supra-nationale integratie, nationale integratie (1, 9), electorale 

participatie, bescherming van de grondrechten van burgers (10), inmenging 

in burgerlijk vrijheden (9).  
 
Wat deze indeling duidelijk maakt is dat er een nauwe relatie bestaat tussen de col-

lectieve problemen die Shweder (1982) noemt en de indeling van maatschappelijke 

problemen in 13 categorieën door Janda (1980).  

Hofstede (1994) brengt collectieve problemen (Shweder, 1982) waarmee samenle-

vingen in het reine moeten komen èn waarmee individuen worstelen tot een vijftal 

dilemma’s terug. Hij heeft in verschillende landen over de hele wereld onderzoek 

gedaan naar waarden en concludeert dat ondanks het feit dat waarden (cq. gewenste 

manieren van bestaan) per land sterk kunnen verschillen, zich toch de zelfde collec-

tieve problemen voordoen die in al die landen met uiteenlopende waardeoriëntaties 
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voor de zelfde dilemma’s zorgen. De ene samenleving kent een grote machtsafstand 

en de andere een kleine; de ene samenleving is veel meer individualistisch ingesteld 

en de andere veel meer collectivistisch; de ene samenleving is veel meer masculien 

en de andere veel meer feminien georiënteerd; de ene samenleving gaat anders met 

onzekerheid om dan de andere en in de ene samenleving wordt meer op korte ter-

mijn gedacht, zoals in de AngelSaksiche landen en in de andere meer op lange ter-

mijn, zoals in Japan (Hofstede, 1994). Ook voor de collectieve problemen die Hof-

stede noemt, geldt dat een kloof tussen een gewenste en een waargenomen toestand 

een maatschappelijk probleem kan opleveren. Hofstede (1994; p. 26 en 143) noemt 

vijf collectieve problemen, die in alle samenlevingen spelen. De dimensies van deze 

collectieve problemen drukken verschillen tussen landen uit:  
 
1. maatschappelijke ongelijkheid, waaronder de houding tegenover het gezag: de 

in een maatschappij geldende machtsafstand tussen burgers; 

2. de verhouding tussen individu en groep: individualisme versus collectivisme; 

3. de gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen: welke zijn de maatschap-

pelijke gevolgen van het geboren worden als jongen of meisje? Masculiniteit 

versus feminiteit; 

4. manieren van omgaan met risico’s en onzekerheid, zoals de maatschappelijk 

gewenste beheersing van agressie en de sociaal aanvaarde uiting van emoties: 

sterke versus zwakke onzekerheidsvermijding; 

5. de mate waarin een samenleving op de korte- of op de langetermijn gericht is 

(en sociale dilemma’s een grote rol spelen in het maatschappelijk gebeuren). 
 
De conclusie kan getrokken worden dat het indelen van een variëteit aan maat-

schappelijke problemen in categorieën een schijn van duidelijkheid suggereert. Die 

duidelijkheid zou bijvoorbeeld ontleend kunnen worden als categorisering moge-

lijkheden aangeeft voor wetenschappelijke of beleidsmatige toepassingen. Dergelij-

ke toepassingsmogelijkheden dienen zich vooral aan als aan een categorisering van 

maatschappelijke problemen een bepaald criterium ten grondslag ligt, dat zich leent 

voor instrumentalisering. Vooralsnog ontbreekt bij de meeste categorieën een der-

gelijk criterium. Dat is een goede reden om in de volgende paragraaf vanuit een 

subjectieve invalshoek naar maatschappelijke problemen te kijken. Niet de feitelijke 

toestand, maar de waarneming van de feitelijke toestand en met name het al of niet 

overeenstemmen van de verwachtingen met de waarneming van de feitelijke toe-

stand vormen criteria om te bepalen of er al of niet sprake is van een maatschappe-

lijk probleem. Bij de keuze van een subjectieve invalshoek wordt gekeken naar de 

factoren die bepalen of er sprake is van een maatschappelijk probleem. Gegeven de 

definitie van maatschappelijke problemen zijn dat de waarneming van een toestand, 
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de maatschappelijk gewenste toestand, verwachtingen en waarden

13
. Een maat-

schappelijk probleem wordt primair geactiveerd vanuit waarden en verwachtingen, 

vanuit de waarneming van toestand of vanuit de gewenste toestand. Meestal is er 

sprake van een specifiek, primair activeringsmechanisme, soms kan er naast een 

primair activeringsmechanisme ook sprake zijn van een secundair activeringsme-

chanisme. Als duidelijk is welke activeringsmechanisme een rol spelen, ontstaan 

ook mogelijkheden voor het formuleren van beleid. Is er sprake van een perceptie-

probleem, waarbij de waargenomen toestand divergeert van de gewenste toestand, 

of zijn er primair waarden in het geding of divergeert de gewenste toestand dankzij 

hoog gespannen verwachtingen van de waargenomen (feitelijke) toestand. In ieder 

van deze situaties is sprake van een ander activeringsmechanisme, waardoor een 

andere beleidsmatige aanpak vereist kan zijn. In hoofdstuk 4 zal nagegaan worden 

of maatschappelijke problemen op basis van de hier genoemde activeringsmecha-

nismen in categorieën ingedeeld kunnen worden. 

 

Maatschappelijke problemen vanuit subjectief perspectief:  

Als gesproken wordt over een feitelijke toestand, mag aangenomen worden dat 

meestal bedoeld wordt de waarneming van een toestand, ongeacht of die waarne-

ming op feiten berust, wetenschappelijk legitiem is, indirect via media tot stand is 

gekomen of het gevolg is van directe waarneming van maatschappelijke problemen 

door individuen. Of en hoe individuen een feitelijke toestand waarnemen wordt 

primair beïnvloed door hun verwachtingen en de waarden die in het geding zijn en 

kan variëren afhankelijk van de mate van concreetheid van een maatschappelijk 

probleem, van de kennis over een maatschappelijk probleem, van de wijze waarop 

een maatschappelijk probleem geframed wordt, van de vraag of een individu direct 

of indirect met een maatschappelijk probleem geconfronteerd is geweest en tenslot-

te van de berichtgeving door de media. Indirecte waarneming wordt gemediëerd 

door tussenkomst van de media en van directe waarneming is sprake als mensen een 

maatschappelijk probleem direct aan den lijve (hebben) ervaren of door onderlinge 

informatie-uitwisseling aan de weet zijn gekomen. 

Hoe een maatschappelijk probleem gedefinieerd wordt, vanuit een objectief of een 

subjectief perspectief, respectievelijk als een feitelijke toestand (objectief) of als de 

waarneming van een feitelijke toestand (subjectief), heeft consequenties voor de 

wijze waarop met issues omgegaan wordt en hoe probleemeigendom gedefinieerd 

                                                           
13 Van een maatschappelijk probleem is sprake wanneer er een kloof ontstaat tussen een  

waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, die bij individuele perso- 

nen waarden activeert, waardoor gevoelens van dissonantie oproepen worden, die  

zich in een bepaalde mate van probleembesef kunnen vertalen. 
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wordt. Is de publieke opinie probleemeigenaar, die haar eigen probleemdefinities er 

op na kan houden of blijven relevante actoren, zoals bestuurders, politici of mana-

gers vanuit hun eigen vooraf gedefinieerde kaders tegen maatschappelijke proble-

men en issues aankijken? Een maatschappelijk probleem gezien vanuit een objectief 

en feitelijk perspectief, roept de volgende definitie op: ‘A social problem is a col-

lective object of concern, a condition felt to pertain to society as a whole or to im-

portant parts of it, and believed to be both undesirable and changeable’ (Henshel, 

1990, p. 3). Een voorbeeld van een definitie vanuit een subjectief perspectief, luidt 

als volgt: ‘A social problem exists if a sizable group of individuals share the view 

that a given event or process is problematic’ (Henshel, 1990, p. 8). Kitsuse en 

Spector (1973, p. 415; zie ook Schneider, 1985, p. 211; zie ook Best, 1995) 

beschouwen maatschappelijke problemen vanuit een constructionistische visie als 

‘activities of groups making assertions of grievances and claims with respect to 

some putative conditions’. Ook Peper (1998) en Loseke (2003) benaderen maat-

schappelijke problemen vanuit een constructionistische invalshoek. Daarbij veron-

derstelt Peper dat er sprake van een maatschappelijke probleem is als mensen op 

een ongewenste situatie reageren. Peper (1998, p. 4) baseert zijn definitie van maat-

schappelijke problemen op de omschrijving van Berting (1992): ‘Er is sprake van 

een maatschappelijk probleem wanneer de leden van een samenleving bepaalde 

verschijnselen die zij in veel gevallen sociaal van aard achten, als strijdig ervaren 

met de normen en waarden die zij aanhangen; belangrijk is dat zij de ongewenste 

verschijnselen in principe als veranderbaar door menselijk ingrijpen beschouwen, 

uiteraard in een door hen gewenste richting’. Drie elementen uit deze omschrijving 

springen er uit: 1) bepaalde maatschappelijke verschijnselen zijn strijdig met nor-

men en waarden van bepaalde groepen, 2) ze zijn ongewenst en 3) ze zijn tenslotte 

veranderbaar. Indien bepaalde ongewenste verschijnselen veranderbaar zijn, moet 

er ook een perspectief op een gewenste toestand bestaan en moeten mensen een 

zekere mate van veranderingsgezindheid aan de dag leggen. Waarden, de gewenste 

toestand en veranderingsgezindheid vormen belangrijke elementen in de definitie 

van maatschappelijke problemen die in dit onderzoek ontwikkeld zal worden. 

Volgens Blumer (1971, p. 300) kan er afhankelijk van de manier waarop het sociaal 

wordt gedefinieerd, pas sprake zijn van een maatschappelijk probleem: ‘a social 

problem exists primarily in terms of how it is defined and conceived in society’. 

Hilgartner en Bosk (1988, p. 53) trekken de lijn van Blumer door met hun opvatting 

dat :’social problems are projections of collective sentiments rather than simple 

mirrors of objective conditions in society. After all, there are many situations in 

society that could be perceived as social problems but are not so defined. A theory 

that views social problems as mere reflections of objective conditions cannot ex-

plain why some conditions are defined as problems, commanding a great deal of 
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social attention, whereas others, equally harmful or dangerous, are not’. Volgens 

Henshel (1990, p. 14) kan een maatschappelijk probleem jarenlang latent aanwezig 

zijn, zonder dat het gedurende die periode als een probleem herkend en erkend is 

geworden (zie ook Peper, 1998). 

Herbert Blumer (1971) probeert aan de hand van een paar historische voorbeelden 

duidelijk te maken dat de ernst van maatschappelijke problemen niet zonder meer 

afgeleid kan worden uit alleen de feitelijke omstandigheden waarin mensen verke-

ren. Regelmatig blijkt dat objectief beroerde omstandigheden lang niet altijd tot een 

maatschappelijk probleem of tot een issue hoeven te leiden. Soms berusten mensen 

in hun lot. De andere kant van deze medaille is dat toenemende welvaart mensen, 

bijvoorbeeld degenen die behoren tot de opkomende middenklasse in derde wereld-

landen en in Europa, verwachtingsvol maakt, met als mogelijk gevolg dat verwach-

tingen zich loszingen van de realiteit en er een divergentie kan ontstaan tussen de 

feitelijke en de maatschappelijk gewenste toestand, met als gevolg relatieve depri-

vatie en gevoelens van dissonantie die een voorbode kunnen zijn van maatschappe-

lijke onvrede en sociale spanningen
14

. De ongeregeldheden in 70 steden in Turkije 

in het voorjaar van 2013 vormen daar een voorbeeld van. Zonder gevoelens van 

dissonantie en relatieve deprivatie, bij een groter of kleiner segment in de samenle-

ving, bijvoorbeeld bij wetenschappers en deskundigen ‘bestaan’ er geen maat-

schappelijke problemen. Als voorbeeld haalt Blumer (1971) de armoede in de twin-

tiger jaren van de vorige eeuw in Amerika aan. Armoede was toen een maatschap-

pelijk probleem dat veel publieke aandacht trok, verdween vervolgens in de jaren 

veertig en vijftig uit de aandacht en werd weer prominent in de zestiger jaren, ter-

wijl juist toen feitelijk aantoonbaar de armoede dankzij de toegenomen welvaart 

aanzienlijk verminderd was. De groeiende welvaart zorgde ondertussen wel voor 

optimistische verwachtingen (rising expectations), die steeds meer gingen diverge-

ren met de feitelijke omstandigheden, wat bij individuele personen tot gevoelens 

van dissonantie en relatieve deprivatie heeft kunnen leiden.  

Iets soortgelijks gold voor de ongelijkheid tussen mensen met een verschillende 

etnische afkomst. Die was in de twintiger jaren in de Verenigde Staten veel groter 

dan in de zestiger jaren. Een verrassende uitspraak van het Hooggerechtshof over de 

integratie van de verschillende etnische groeperingen in het onderwijs bracht daar 

verandering in, zette een kettingreactie van ogenschijnlijk op zichzelf staande ge-

beurtenissen in werking en triggerde vervolgens een issue. Het Hooggerechtshof 

                                                           
14

 Naar aanleiding van de oliecrisis zei de toenmalige minister–president Joop den Uijl  

 in december 1973 in een radio- en televisietoespraak het volgende: "Zo bezien, keert  

de wereld van voor de oliecrisis niet terug." Met deze woorden heeft hij geprobeerd  

de bevolking te confronteren met de feitelijke situatie en hooggespannen verwachtin- 

gen die onder de bevolking leefden te matigen.  
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sprak in 1954 uit dat rassenscheiding op scholen in strijd was met de Amerikaanse 

Grondwet. Op 1 december 1955 staat Rosa Parks niet op voor een blanke man in de 

bus en wordt gearresteerd. Dit leidde tot een busboycot geleid door Martin Luther 

King. In 1957 probeerden negen zwarte leerlingen in Little Rock, Arkansas, naar 

een blanke school te gaan. Ze werden eerst tegengehouden totdat het federale leger 

de leerlingen beschermde en toegang verschafte tot de school. Tijdens de zomers 

tussen 1963 en 1968 waren er vele manifestaties georganiseerd door de zwarte be-

volking, die regelmatig ontspoorden in gewelddadige rellen. Op 28 augustus 1963 

vond er in Washington een nationale demonstratie voor de rechten van de zwarten 

onder leiding van Martin Luther King plaats. Tijdens deze demonstratie hield hij 

zijn beroemde toespraak: ‘I have a dream’. In 1964 wordt een wet aangenomen die 

volledige burgerrechten garandeert aan alle inwoners van de Verenigde Staten, 

zowel blank als zwart, genaamd: Civil Rights Act. In 1964 kondigt President John-

son (1963-1968) een ‘oorlog tegen de armoede’ aan, die vooral de zwarte bevolking 

moest helpen om onder het juk van de armoede uit te komen. De opeenvolging van 

(onverwachte) gebeurtenissen eindigt op 4 april 1968 als Martin Luther King op het 

balkon van zijn motel wordt doodgeschoten. Deze hele episode heeft veertien jaar 

in beslag genomen
15

.  

Blumer (1971) wil met deze voorbeelden aangeven dat de ernst van een maatschap-

pelijk probleem niet per se hoeft te betekenen dat het probleem ook als zodanig 

herkend en erkend wordt door de samenleving. Meestal is daar meer voor nodig, 

bijvoorbeeld een maatschappelijk gewenste toestand die gevoed door hooggespan-

nen verwachtingen, te veel divergeert van de waargenomen (feitelijke) toestand. 

Niet gerealiseerde verwachtingen met betrekking tot de haalbaarheid van een maat-

schappelijk gewenste toestand kunnen dissonante gevoelens oproepen en aanleiding 

zijn voor maatschappelijke onvrede en sociale spanningen. Onvrede en spanningen 

kunnen lange tijd sluimeren, totdat er iets gebeurt, waardoor ze een uitlaatklep krij-

gen, ontluiken en manifest kunnen worden. Alexis de Tocqueville 
16

 (1856) verwees 

daar naar aanleiding van de Franse revolutie, die woedde in 1789, al naar: ‘As the 

prosperity, which I have just described, developed in France, the minds of men 

seemed to become more unsettled and unquiet; public discontent grew bitter; the 

hatred of all ancient institutions went on increasing. The nation marched towards a 

revolution. Further, the parts of France, which were to be the principal centres of 
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 Deze periode komt ongeveer overeen met de duur van een volledige cyclus van de  

issue-activation cycle, zoals uit dit onderzoek naar voren is gekomen (MDI, 1982 –  

1998). 
16

 Citaat afkomstig uit De Tocqueville’s boek L’Ancien Regime et la Révolution (1856)  

 en in 1949 vertaald door M.W. Patterson, met permissie van de uitgevers Basil,  

 Blackwell, Oford. 
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this revolution, were precisely those where progress was most visible’ (De Tocque-

ville, 1982, 1949).  

 

Davies (1982, p. 573) wijt maatschappelijke onvrede en de frustraties aan de kloof 

die bestaat tussen de feitelijke omstandigheden en de verwachtingen die mensen 

koesteren en formuleert een interessante aanbeveling voor onderzoek: ‘Because 

tensions and frustrations are present at all times in every society, what is most seri-

ously needed are data that cover an extended period in a particular society, so that 

one can say there is evidence that tension is greater or less than it was N years or 

months previously. We need also to know how long is a long cycle of rising expecta-

tions and how long is a brief cycle of frustration’.  

 
Een maatschappelijk probleem, in het bijzonder de kloof tussen een waargenomen 

en een gewenste toestand, wordt pas als problematisch gedefinieerd, als gevoelens 

van dissonantie opgeroepen worden (Harmon-Jones, Amodio & Harmon-Jones, 

2010; Cooper & Hogg, 2007). Dissonantie en consonantie verwijzen naar relaties 

tussen een of meer paren elementen. Onder elementen wordt verstaan cognities, dat 

wil zeggen kennis, opinies, opvattingen, overtuigingen of gevoelens over je zelf of 

je omgeving (Shaw & Constanzo, 1982, p. 218). De theorie over cognitieve disso-

nantie
17

 voorspelt het volgende: ‘when an individual holds two or more elements 

that are relevant to each other but inconsistent with one another, a state of discom-

fort is created. This unpleasant state is referred to as “dissonance”. According to 

the original theory, the unpleasant state of dissonance motivates individuals to 

engage in psychological work in an effort to reduce the inconsistency between cog-

nitions’ (Harmon-Jones, Amodio & Harmon-Jones, 2009, p. 121; zie ook Cooper & 

Hogg, 2007; Shaw & Constanzo, 1982). Als blijkt dat de kloof tussen een maat-

schappelijk gewenste en een (waargenomen) feitelijke toestand groot genoeg is, 

kunnen gevoelens van dissonantie zich gaan vertalen in probleembesef. Probleem-

besef ligt volgens Hallahan (2001, p. 36 en 37) aan de basis van het ontstaan van 

issues (‘issue activation’): ‘Problem recognition occurs when individuals compare 

their everyday personal experiences with their expectations and find an incon-

sistency related to the fairness or risks inherent in a situation. Problems can arise 

when the performance of an organization, product, service, candidate, or cause 

appears to be incompatible with generally accepted cultural values and norms’.  

 

                                                           
17

 ‘The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate  

 the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance’ . 

 (Festinger, 1957, p. 3). 
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Framing van maatschappelijke problemen 

Zonder te vervallen in een filosofische discussie over het primaat van een materia-

listische of een idealistische zienswijze of ontologie -is het bewustzijn een afgeleide 

van de werkelijkheid of komt de werkelijkheid uit het bewustzijn voort: ‘het zijn 

der dingen is hun waargenomen worden’ (Van Peursen, 1971, p. 32; zie ook Vroon, 

1973), zal om pragmatische redenen, in aansluiting bij de drie werelden theorie van 

Popper (1977) een onderscheid gemaakt worden in een feitelijke, een waargenomen 

en een gewenste toestand; de drie hoedanigheden waarin een maatschappelijk pro-

bleem zich kan manifesteren. Het onderscheid in een feitelijke en een waargenomen 

toestand zien we terug in de manier waarop Walter Lippmann (1922) de orientatie 

van de publieke opinie op de wereld om ons heen typeerde: ‘the world outside and 

the pictures in our head’. Lippmann maakt een onderscheid in twee werkelijkhe-

den: de mentale wereld van een persoon en de werkelijkheid die hem omringt: ‘For 

the real environment is altogether too big, too complex, and too fleeting for direct 

acquaintance. We are not equipped to deal with so much subtlety, so much variety, 

so many permutations and combinations. And although we have to act in that envi-

ronment, we have to reconstruct it on a simpler model before we manage with it. To 

traverse the world men must have maps of the world’ (Lippmann, 1991/1922, p. 

12). Mensen ‘framen’ de werkelijkheid (Tversky & Kahneman, 1971). Zajonc geeft 

hier een treffend voorbeeld van: ‘the political situation in Sudan in 1993 was 

brought into dramatic focus by the Pulitzer Prize-winning photograph of a starving 

girl. The picture had probably much more influence on U.S. foreign policy deci-

sions and the general political response than any information or intelligence re-

ports about the etnic strife or political conflict in Sudan, and today more people 

remember the picture even though they know little about the specific political issues 

in that African country’ (Zajonc, 1998, p. 593). 

De visie van Lippmann, waarbij hij de werkelijkheid en de waarneming van die 

werkelijkheid als twee op zichzelf staande dingen ziet, komen we ook tegen bij 

Popper en Eccles (1977; zie ook Friedmann, 1978). Zij maken een onderscheid in 

drie werelden, namelijk de fysieke wereld, waarvan fysieke, tastbare objecten, de 

natuur en historische gebeurtenissen deel van uitmaken (wereld 1), de mentale we-

reld of het bewustzijn, dat aan onze motieven, predisposities, kennis, opvattingen, 

houdingen, intenties, waarden en verwachtingen onderdak verschaft (wereld 2) en 

tenslotte de cultuur, de -symbolische- wereld die de producten van de menselijke 

geest heeft voortgebracht, waarin wetenschappelijke kennis en technologisch ken-

nen en kunnen een prominente plaats innemen (wereld 3). Habermas (1984) neemt 

in zijn boek ‘Die Theorie des Kommunativen Handelns’ Poppers theorie over de 

drie werelden over. Het onderscheid in drie werelden vinden we ook terug in het 
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symbolisch interactionisme. Lindesmith et al.(1977, p. 87) maken een onderscheid 

in: ‘the real world of things and events; a subjective, private world; and a symbolic 

or cultural world of shared beliefs, accepted ideas and objective knowledge’. In 

wereld 1 vinden gebeurtenissen plaats. Dit is ‘the world outside’ zoals Lippmann 

(1922) dat betitelde. Wereld 2 is de wereld van het menselijk bewustzijn en de cog-

nitie. In deze wereld worden de gebeurtenissen uit wereld 1 en wereld 3 waargeno-

men en cognitief gerepresenteerd en geëvalueerd. ‘The pictures in our head’ maken 

deel uit van wereld 2.  

 

In de waarneming van de feitelijke toestand spelen de media een -nog te vaak over-

schatte- rol. Media proberen in hun berichtgeving een brug te slaan vanuit de feite-

lijke toestand naar de ontvangers, door de feitelijke toestand vanuit hun perspectief 

en referentiekader (framing) weer te geven en in berichtgeving om te zetten. Wat 

een probleem tot een maatschappelijk probleem maakt, hangt af van de manier 

waarop een maatschappelijk probleem vanuit de heersende belangen, waarden en 

verwachtingen van zowel burgers als de media en de politiek gepercipieerd, gedefi-

nieerd en geframed wordt. Vanuit een bepaald perspectief naar iets kijken wordt in 

de literatuur framing genoemd. Het framing effect treedt op wanneer het op ver-

schillende manieren presenteren van de zelfde informatie tot uiteenlopende gedach-

ten en gevoelens kan leiden (Kahneman, 2011, p. 95). Framing betekent een kader 

aanreiken. Een kader biedt een context en geeft grenzen aan wat wel en niet van 

belang is, wie zich wel of niet als probleemeigenaar kan opwerpen. Tversky en 

Kahneman (1981) omschrijven framing als de wijze waarop informatie of een 

boodschap al of niet intentioneel en/of bewust ingekaderd wordt op basis van de 

definitie van een probleem, de maatschappelijke context van een probleem, de nor-

men, intenties, gewoonten, eigenschappen en belangen van de zender. Bij framing 

draagt niet alleen de inhoud, maar ook de vorm, zoals de opbouw van een bood-

schap, de emotionele lading en de volgorde van zinnen bij aan de interpretatie van 

de inhoud. Framing is waardegeladen en belanggebonden en een expliciete keuze 

voor een frame wordt volgens Hilgartner (1988) ingegeven door de waarden en 

belangen van probleemeigenaren. Frames gaan op een gegeven moment fungeren 

als verwachtingen. Dat zou betekenen dat onze waarneming van een maatschappe-

lijke toestand in functie staat van waarden en verwachtingen. Kasperson et al. 

(2000) geven daar een voorbeeld van. Zij zijn van mening dat gebeurtenissen en 

incidenten, met name als zij zich als risico’s manifesteren door de media steeds 

vaker worden uitvergroot (Kasperson et al., 2000). De media fungeren in hun ogen 

als ‘social amplifiers’ die signalen uit de samenleving versterken. Dat beïnvloedt 

vervolgens de waarneming van burgers. Zij hebben, als gevolg van het uitvergroten 

van risico’s door de media, de neiging om de kans tot optreden van sommige ge-

beurtenissen te overschatten en andere te onderschatten (Kasperson et al., 2000). 
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Onderschatting van kansen zou het onverwachte karakter van bepaalde gebeurtenis-

sen kunnen versterken
18

.  

Framing past binnen de constructionistische zienswijze op maatschappelijke pro-

blemen, zoals door Peper (1998) en Loseke (2003) wordt voorgesteld (zie ook 

Kitsuse en Spector (1973, p. 415; Schneider, 1985, p. 211). De diversiteit aan acto-

ren die vanuit verschillende referentiekaders (frames) -via de media- signalen afge-

ven over de “feitelijke” toestand, kan zijn sporen nalaten in de wijze waarop de 

ontvangers van de mediaberichtgeving die informatie vervolgens verwerken, ‘om-

zetten’ in opinies, opvattingen, gevoelens en probleembesef en verbinden met reeds 

aanwezige opinies, opvattingen gevoelens en attitudes om tot een hernieuwd pro-

bleembesef te geraken. Het kennisnemen van de mediaberichtgeving vanuit het 

perspectief van de burgers kan een bepaalde waarneming van de feitelijke toestand 

tot gevolg hebben, maar kan ook tot een synthese leiden met reeds bestaande cogni-

ties. 

 

De berichtgeving van de media is meestal negatief van aard, gaat weinig over vro-

lijke gebeurtenissen en heeft vanwege de kritische geaardheid van journalisten vaak 

een negatieve toonzetting, terwijl de dissonantie die het gevolg is van een kloof 

tussen een gewenste en een waargenomen toestand, nagenoeg altijd als negatief 

ervaren wordt en dan ook negatieve gevoelens oproept. De negatieve berichtgeving 

en het negatieve nieuws van de media tezamen met de negatief getoonzette gevoe-

lens van dissonantie bij de ontvangers van het nieuws versterken elkaar (zie ook 

Kasperson et al., 2000). Negatieve informatie heeft ook meer impact op mensen dan 

positieve informatie. Mensen zijn geneigd om negatief gekleurde informatie cen-

traal te verwerken en positief gekleurde informatie perifeer te verwerken (Smith & 

Petty, 1988). Daarnaast nodigt de negatieve variant van een boodschap individuen 

eerder uit tot het nemen van risico’s dan de positieve variant, die eerder risicomij-

dend gedrag uitlokt (Tversky & Kahneman, 1981). Risicomijdend gedrag is geba-

seerd op zekerheden en gewoontes, terwijl risicodragend gedrag juist getriggerd 

wordt door bedreigende informatie, die met onzekerheid omgeven is en individuen 

noopt tot nadenken, waardoor eerder centrale verwerking van informatie zal optre-

den (Chen & Chaiken, 1999; Petty & Briñol, 2002). Het Affect-information model 

(AIM) van Forgas voorspelt dat positieve gevoelens top-down (vanuit cognitieve 

schema’s) worden verwerkt en een heuristische verwerking van informatie op basis 

van vuistregels stimuleert, terwijl negatieve gevoelens bottom-up worden verwerkt 

en een systematische en stapsgewijze verwerking van informatie bevordert (Forgas, 
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 Volgens Pearce & Hall (1980) neemt de waarschijnlijkheid dat een stimulus of  

gebeurtenis cognitief verwerkt zal worden, toe naarmate zij minder goede voorspel- 

lers van hun consequenties zijn. 
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2000, p. 257). Daarnaast voorspelt het model van Forgas (2000, p. 275) tegen de 

intuïtie in, dat gevoelens een grotere rol spelen wanneer individuen gedwongen 

worden diepgaander informatie te verwerken ten behoeve van hun oordeelsvor-

ming: ‘affect infusion in social cognition and judgements may be greatest when 

perceivers need to think most substantively and constructively about social judge-

ments’ (Forgas, 2000, p. 261). Verondersteld zou kunnen worden dat naarmate de 

dissonantie als gevolg van een kloof tussen een waargenomen en een gewenste 

toestand toeneemt, gevoelens dominanter kunnen worden in het probleembesef, 

anders gezegd, het probleembesef emotioneler geladen zal zijn. Zajonc (1998) is 

van mening dat in de afgelopen decennia de boodschappen die de media zenden 

steeds vaker in plaats van beargumenteerd en weloverwogen, in een emotionele 

context zijn geplaatst. Ook dat is een voorbeeld van framing: ‘the public discourse 

in various domains –art, law politics, business, science, journalism, literature, mu-

sic, education- has moved from an emphasis on intellectual qualities -on reason- to 

an emphasis on emotional reactions. This is particularly obvious in the news media 

which signal the importance of an item by leads and headlines that shock and agi-

tate. And in many instances, what appears to be an offering of information has a 

powerful emotional component that may in many instances obscure the information 

being offered’ (Zajonc, 1998, p. 593). Volgens Pan en Kosicki (1993) beïnvloedt 

framing van communicatieve boodschappen naar vorm en inhoud de cognitieve 

verwerking van informatie.  

 

Een aspect van framing waaraan in dit onderzoek niet aan voorbij gegaan mag wor-

den, is hoe politici en beleidsmakers maatschappelijke problemen definiëren en 

framen en hoe die problemen institutioneel zijn uitgekristalliseerd. Twee voorbeel-

den daarvan op het gebied van de buitenlandse politiek van Nederland zijn de poli-

tionele acties die tussen 1947 en 1950 door het Nederlandse leger zijn uitgevoerd 

om de opstand van de bevolking van het voormalige Nederlands Oost-Indië tegen 

het koloniale gezag van Nederland met gewapend geweld neer te slaan, ook wel de 

Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945 – 1950) genoemd. Een recenter voor-

beeld (2011) zijn de trainingsmissies om Afghaanse politieagenten op te leiden, met 

de -politieke- intentie om oorlogshandelingen in een oorlogsgebied te vermijden. In 

de Nederlandse buitenlandse politiek bestaat een voorliefde om oorlogshandelingen 

te framen als politionele, ordehandhavende acties. Door de definitie die instituties 

hanteren, plaatsen zij een maatschappelijk probleem binnen het kader (frame) van 

hun waarden, belangen en keuzes (zie ook Schneider, 1985; Peper, 1998; Tversky 

& Kahneman, 1971). De kaders waarin diverse partijen een probleem plaatsen, 

verschillen van elkaar en krijgen daardoor ook een verschillende betekenis en emo-

tionele lading. Wat buiten het kader valt, behoort niet tot het probleem, wordt gene-

geerd, is politiek en beleidsmatig irrelevant en in sommige gevallen zelfs politiek 
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incorrect. Agendering van een probleem is dan niet aan de orde. Narigheid kan 

ontstaan als de institutionele probleemdefinities niet overeenkomen met de pro-

bleemdefinities van burgers die onder een maatschappelijk probleem te lijden heb-

ben en hun gevoelens daarover uiten: bijvoorbeeld hoe door ‘Den Haag’ tegen de 

multiculturele samenleving wordt aangekeken en hoe mensen in wijken waar veel 

allochtonen wonen die problemen ervaren en hoe burgers en banken tegen de 

schuldencrisis aankijken. Of hoe omwonenden en bestuurders tegen de gevolgen 

van de Q-koorts (met naar schatting 100.000 besmettingsgevallen, zo’n duizend 

ziektegevallen en enkele tientallen doden
19

), megastallen, de CO2 opslag en de 

Moerdijkbrand, begin januari 2011 aankijken en de langetermijn effecten uiteenlo-

pend inschatten. Nelissen (1991) spreekt over differentiële probleemdefiniëring. 

Naar zijn opvatting kan er bij maatschappelijke problemen sprake zijn van differen-

tiële en vaak zelfs antagonistische probleemdefiniëringen, gegeven de belangen die 

op het spel staan (Nelissen, 1991, p. 482). Waar abortus voor sommigen een pro-

bleem is omdat het toegepast mag worden, is het voor anderen weer een probleem 

omdat het juist niet toegepast kan worden. Minderheden vormen voor sommigen 

een probleem, omdat de dominante cultuur teloor dreigt te gaan, terwijl het voor 

anderen juist een probleem is omdat de eigen culturele identiteit onvoldoende tot 

uiting kan komen. Naast de differentiële probleemdefiniëring komt het ook regel-

matig voor dat partijen die elkaar qua gedachtengoed volledig lijken uit te sluiten, 

toch een identieke probleemdefiniëring uit de hoge hoed toveren als in een mon-

sterverbond. De Miss World verkiezingen die op 28 september 2013 in Jakarta 

georganiseerd worden, is daar een voorbeeld van. Ze roepen niet alleen verzet op 

van de imams ter plekke, maar ook van feministen, wereldwijd.  

 

Een ander voorbeeld is de discussie over vermeende massavernietigingswapens in 

Irak die een aardig beeld geeft hoe framing in de politieke arena werkt. ‘Nucleaire 

wapens zijn onvergelijkbaar veel bedreigender voor onschuldige levens en de we-

reldorde dan chemische wapens. Het onder één noemer brengen van verschillende 

soorten bedreigingen in een enkelvoudige term massavernietigingswapens verslui-

ert onze beoordeling van de dreiging die van verschillende soorten wapens uitgaat 

en daarmee onze besluitvorming welke risico’s wij moeten trotseren en met welke 

kosten dat gepaard gaat’, aldus George Perkovich (2004). Vergelijkbaar daarmee is 

hoe ‘schurkenstaten’ en ‘de as van het kwaad’ geframed worden: ‘Vloeien niet gro-

tere bedreigingen voort uit activiteiten van commerciële verspreiders van nucleaire 

kennis in het bevriende Pakistan en uit de onbeveiligde nucleaire opslag in de 

voormalige Sovjet Unie?’ (Perkovich, 2004; zie ook J. Tromp in de Volkskrant van 

4 februari 2004). 

                                                           
19

 Bron: NOS journaal, 10 juli, 2012 
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Het milieuprobleem vormt een ander voorbeeld hoe een maatschappelijk probleem 

geframed wordt en wat voor soort oplossingen gekozen kunnen worden naar aanlei-

ding van de framing van het betreffende maatschappelijk probleem. Het milieupro-

bleem kan tenminste op een drietal manieren geframed worden, op grond van con-

flicterende veronderstellingen omtrent de aard, de oorzaken en de gevolgen van 

milieuvervuiling (zie Dunn, 1994, p. 143). 

1. Milieuvervuiling is een logisch gevolg van het kapitalisme, een economisch 

systeem waarin ondernemers streven naar winstmaximalisatie. Aantasting van 

het milieu is een noodzakelijke prijs die betaald moet worden om een gezonde 

economie in stand te houden. Het beleidsmatig antwoord werd gezocht in de 

internalisatie van de kosten van milieuvervuiling in de prijs van het product, 

zonder dat de concurrentieverhoudingen, zowel nationaal, als internationaal 

verstoord zouden worden. Internalisatie van externe effecten in de prijs van het 

product is een benadering die aansluit bij de logica van het ondernemingsge-

wijze productiesysteem, het neo-klassieke denken in de economische weten-

schap en het economisch handelen van rationeel opererende ondernemers.  

2. Milieuvervuiling is het gevolg van de ambities van managers van industriële 

ondernemingen die streven naar groei van hun onderneming, waaraan zij sta-

tus, macht en prestige ontlenen. Dit frame volgt de redenering dat milieuver-

vuiling even ernstig in socialistische economieën is, waar winstbejag niet be-

staat, als in kapitalistische economieën waarin winstmaximalisatie centraal 

staat. Om de verontreiniging van het milieu tegen te gaan, moeten managers 

gedwongen worden om zich te conformeren aan wet- en regelgeving ter be-

strijding van de milieuverontreiniging.  

3. Milieuvervuiling is een gevolg van het consumptiepatroon in een samenleving 

en de preferenties van consumenten. Om als onderneming te kunnen voortbe-

staan, moet tegemoet gekomen worden aan de verlangens en voorkeuren van 

consumenten, hoe milieuonvriendelijk die ook mogen zijn. Deze benadering 

van het milieuprobleem vinden we terug in de formule die de Amerikaanse 

ecoloog Barry Commoner in de jaren zeventig heeft ontwikkeld om de kwali-

teit van het milieu tot uitdrukking te brengen (Commoner, 1971, p. 175 en 

176). In deze formule wordt de vervuiling van het milieu geïndiceerd door het 

gedrag en gereduceerd tot de activiteiten van individuele burgers en consu-

menten. Commoner definieert de kwaliteit van het milieu als volgt:  

T x bevolkingsgrootte x activiteit per hoofd van de bevolking x vervuiling per 

activiteit. 

Vanuit deze definiëring van het milieuvraagstuk geredeneerd, ligt de oplossing 

van milieuvraagstukken bij consumenten en burgers. Zij moeten om de mili-

euvervuiling terug te dringen hun consumptiegedrag veranderen en hun leef-
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stijl wijzigen. Om het zover te laten komen, moeten zij echter eerst voldoende 

probleembesef ontwikkeld hebben. Probleembesef ontstaat pas als de waarne-

ming niet meer overeenstemt met een wenselijk geachte kwaliteit van de leef-

omgeving. 

 

Directe of indirecte waarneming van problemen 

Volgens Downs (1972) komt hooguit 15% van de bevolking persoonlijk in aanra-

king met een maatschappelijk probleem. Voor de meerderheid is de feitelijke toe-

stand in wezen een waargenomen toestand. De vraag is hoe mensen die zelf geen 

directe ervaring hebben met een maatschappelijk probleem of die daar persoonlijk 

niet in verwikkeld zijn geraakt, maatschappelijke problemen waarnemen en inter-

preteren: ‘citizens in large societies are dependent on unseen and usually unknown 

others for most of their information about the larger world in which they live’ (Zal-

ler, 1992, p. 6). Met ‘others’ bedoelt Zaller politici, ambtenaren, journalisten, acti-

visten, deskundigen en politieke analisten. Al deze actoren gebruiken hun eigen 

referentiekader (frame of reference) om het publiek via de media te informeren en 

deze ‘frames’ kunnen onderling behoorlijk verschillen (Zaller, 1992). Die uiteenlo-

pende referentiekaders weerspiegelen zich in de verschillende opvattingen van indi-

viduen met betrekking tot maatschappelijk controversiële kwesties (issues). Uit 

diverse onderzoeken blijkt dat ontvangers vaak volatiele opinies en ambivalente 

attitudes omtrent politieke en maatschappelijke vraagstukken hebben. Ook de va-

lentie van iedere opvatting afzonderlijk kan variëren. Dat wordt belief complexiteit 

of dimensionaliteit genoemd (Eagly & Chaiken, 1993, p. 118). Afhankelijk van 

cues kan één en dezelfde opvatting (belief) verschillende waarden activeren en de 

valentie van een attitude bepalen (Eagly & Chaiken, 1993).  

 

Het vele onderzoek naar politieke attitudes laat volgens Kinder (1998, p. 813; zie 

ook Zaller, 1992, p. 1) een aantal conclusies toe: ‘Moreover, the core of the theory  

-that citizens vary in their habitual attention to politics; that judgement reflects 

considerations that happen to be accessible at the moment; that accessibility de-

pends on a memory search that is probabilistic and incomplete; that considerations 

that have been “in thought” recently are more likely to be sampled- are well estab-

lished empirically’.  

 

Opinies en attitudes die gebaseerd zijn op directe waarneming zijn volgens Fazio en 

Zanna (1981) minder ambivalent, genieten meer vertrouwen, zijn ongevoeliger voor 

verandering, beter toegankelijk in het geheugen en beïnvloeden het gedrag in ster-

kere mate dan attitudes die gebaseerd zijn op indirecte waarnemingen die bijvoor-

beeld opgedaan zijn uit de media (zie ook Fazio, 1989). Ajzen en Fishbein (1980) 
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trekken een gelijkluidende conclusie. Zij zijn van mening dat attitudes en opvattin-

gen die op directe waarneming van het attitude-object stoelen, het gedrag beter 

voorspellen dan attitudes en opvattingen (beliefs) die gebaseerd zijn op indirecte 

waarneming daarvan. Attitudes die berusten op indirecte ervaringen voorspellen het 

gedrag in beperkte mate omdat ze vanwege hun ambivalente karakter vatbaarder 

zijn voor verandering (Fazio, 1981). Mensen die door middel van een onverwachte 

gebeurtenis via onderlinge contacten in aanraking zijn gekomen met een maat-

schappelijk probleem, kunnen gerekend worden tot degenen die een maatschappe-

lijk probleem direct aan den lijve ervaren hebben, zelfs al zijn zij via de media geïn-

formeerd over een onverwachte gebeurtenis. 

 

Verondersteld mag worden dat de attitude-gedragsrelatie van mensen die betrokken 

zijn bij, of persoonlijk in aanraking zijn gekomen met een maatschappelijk pro-

bleem sterker is dan die van mensen die over een gebeurtenis, een issue of een 

maatschappelijk probleem via de media op een indirecte wijze zijn geïnformeerd. 

Op grond van die veronderstelling zouden slachtoffers van een maatschappelijk 

probleem ook eerder in het geweer moeten komen en meer veranderingsgezindheid 

moeten tonen dan de maatschappelijk geëngageerde mensen, wier ervaringen op 

indirecte waarneming berusten en sociaal gewenste reacties kunnen afgeven. Men-

sen die decennialang in oude wijken wonen en hun buurt onder hun ogen zagen 

veranderen door de instroom van mensen uit andere culturen, zullen waarschijnlijk 

een meer dan gemiddelde veranderingsgezindheid tonen en hun ongenoegen bij-

voorbeeld in hun stemgedrag tot uiting laten komen, zodra politici een verwach-

tingsvol perspectief schilderen. Mensen die daarentegen indirect in aanraking ko-

men met een maatschappelijk probleem zullen in hun waarneming daarvan meer 

gestuurd worden door hun opvattingen en verwachtingen.  

 

Ook de media zijn vaak genoodzaakt om af te gaan op indirecte waarneming aan de 

hand van signalen die gebeurtenissen en incidenten afgeven over de gesteldheid van 

de feitelijke toestand. Soms kunnen televisiebeelden echter zodanig indringend zijn, 

dat ze levensecht lijken, langere tijd onthouden worden en in het langetermijn ge-

heugen blijven voortleven. Brown en Kulik (1977) noemen dat soort duurzaam 

opgeslagen beelden ‘flash-bulb memories’. De aanslag op het WTC in New York 

op 11 september 2001 vormde hier een goed voorbeeld van. De beelden werden live 

uitgezonden en hebben wereldwijd een gigantische impact gehad, evenals de beel-

den van de moorden op Fortuyn (6 mei 2002) en Van Gogh (2 november 2004).  

 

Iedere generatie heeft wat dat betreft zijn eigen collectieve herinneringen, bijvoor-

beeld de babyboomers die de moord op president Kennedy op 22 november 1963 in 

Dallas nog op hun netvlies hebben staan. Vaak weten mensen nog precies waar zij 
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waren en wat zij deden toen zij het nieuws vernamen. Dat geldt ook voor de moord 

op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en de Zweedse premier Olaf Palme in 1986. Die 

gebeurtenissen zijn in ons geheugen gegrift en verankerd in het collectieve bewust-

zijn.  

 

Overzicht 1: Concrete en abstracte gebeurtenissen (mede ontleend aan  

            Sherman, Beike en Ryalls, 1999). 
 

Concrete/specifieke gebeurtenissen Abstracte / generieke gebeurtenissen 

 
Concrete gebeurtenissen worden over de 

gehele populatie genomen vrij eenduidig 

sociaal geconstrueerd. Het concrete biedt 

een beperktere interpretatieruimte; 
 
De vorming van indrukken en beeldvor-

ming omtrent concrete gebeurtenissen 

wordt vaker achteraf geconstrueerd op 

basis van de brokken informatie die een 

gebeurtenis genereert door middel van 

associatievorming; 
 
Data-driven, bottom-up informatiever-

werking; 
 
Centrale informatieverwerking; 
 
Regels en heuristieken schieten te kort 

voor de interpretatie en beoordeling van 

concrete gebeurtenissen omdat regels en 

heuristieken vaak te algemeen en globaal 

zijn om op specifieke gebeurtenissen toe 

te passen. Regels roepen onzekerheid op 

bij specifieke toepassingen; 
 
Concrete gebeurtenissen roepen meer 

onzekerheid op en stellen de deugdelijk-

heid van een beslissing eerder ter discus-

sie; 
 
De beoordeling van concrete en speci-

fieke gebeurtenissen is afhankelijk van 

de context waarin zij plaatsvinden en 

van de kenmerken van gebeurtenissen; 
 
Het episodisch geheugen is relevant voor 

concrete gebeurtenissen. Het episodisch 

geheugen treedt in werking bij specifieke 

gebeurtenissen, berust op persoonlijke 

 
Het abstracte wordt op uiteenlopende manie-

ren geconstrueerd en dat geeft aanleiding tot 

pluriformiteit in meningen. Het abstracte 

biedt een grotere interpretatieruimte; 
 
De vorming van indrukken en beeldvorming 

omtrent abstracte gebeurtenissen geschiedt 

op basis van reeds bestaande cognities, asso-

ciaties en schema’s, die uit het geheugen snel 

oproepbaar zijn; 

 

Theory driven, top-down informatieverwer-

king; 
 
Perifere informatieverwerking; 
 
Regels en heuristieken zijn beter van toepas-

sing op abstracte dan op concrete gebeurte-

nissen. Regels en heuristieken bevestigen de 

status quo, bieden zekerheid en wekken ver-

wachtingen in het sociale verkeer waarnaar 

gehandeld kan worden; 

 

Beslissingen die gebaseerd zijn op generieke 

(vuist)regels en heuristics, ontlenen daaraan 

hun deugdelijkheid en bieden zekerheid; 

 
 
Abstracte gebeurtenissen kunnen los van  een 

context beoordeeld worden met behulp van 

stereotypen en vooroordelen in tegenstelling 

tot concrete gebeurtenissen; 

 
 
Het semantisch geheugen is relevant voor 

generieke informatie, die symbolisch van 

aard, universeel, niet aan een context gebon-
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ervaringen, is context gebonden en heeft 

een gevoelsmatige lading. Het episo-

disch geheugen wordt doelbewust geac-

tiveerd. 
 
Concrete gebeurtenissen hebben een 

relatief grote zelfrelevantie, die betrok-

kenheid genereert; 
 
Concrete gebeurtenissen raken mensen 

en roepen emoties bij hen op; 
 
Concrete personen worden positiever 

beoordeeld dan (abstractere) karakter-

trekken en de groepen waartoe individu-

ele personen behoren: dit is de ‘person 

positivity bias’. Naarmate attitudeobjec-

ten meer gepersonifieerd zijn en meer 

gelijkenis met onszelf vertonen (en iden-

tificatiemogelijk-heden bieden), worden 

deze gunstiger beoordeeld.  

den en niet affectief geladen is. Het seman-

tisch geheugen wordt automatisch geacti-

veerd in geval van abstracte gebeurtenissen; 

 
 
Abstracte gebeurtenissen hebben geringe 

zelf-relevantie, die weinig betrokkenheid 

genereert; 
 
Abstracte gebeurtenissen laten mensen vaak 

onverschillig en roepen géén emoties op; 
 
Organisaties en instituties worden negatiever 

beoordeeld dan de individuele personen die 

deel uitmaken van die organisaties en institu-

ties. Onpersoonlijke attitudeobjecten, die 

geen gelijkenis met individuele personen 

vertonen en waarmee men zich niet kan iden-

tificeren, worden ongunstiger beoordeeld. 

Ook groepen beschikken over minder per-

soonlijkheid dan individuele personen. 

 
Naast de persoonlijke ervaring die mensen met een maatschappelijk probleem heb-

ben, is het ook van belang in hoeverre gebeurtenissen concreet of abstract zijn of als 

zodanig worden waargenomen. Smelser (1962) legt een verband tussen concrete 

gebeurtenissen en wat hij ‘generalized beliefs’ noemt: ‘In any case, the precipita-

ting factors give the generalized beliefs concrete, immediate substance. In this way 

they provide a concrete setting toward which collective action can be directed. 

Again, a precipitating factor by itself is not necessarily a determinant of anything 

particular. It must occur in the context of the other determinants’ (Smelser, 1962, p. 

16). Concrete gebeurtenissen bevorderen meer dan abstracte gebeurtenissen de 

cognitieve verwerking van informatie (Sherman, Beike & Ryalls, 1999) en de vor-

ming van nieuwe associaties (Rescorla & Wagner, 1972). De meeste mensen wor-

den eerder geraakt door concrete gebeurtenissen of incidenten en hun waarden wor-

den eerder geactiveerd door concrete, dan door abstracte gebeurtenissen (zie Zill-

man & Brosius, 2000). Sherman, Beike en Ryalls (1999) spreken over een inconsis-

tentie tussen reacties op concrete en abstracte gebeurtenissen en vragen zich af wel-

ke sociaal-psychologische mechanismen ten grondslag liggen aan die inconsistentie. 

In overzicht 1 worden de verschillen tussen concrete en abstracte gebeurtenissen 

weergegeven aan de hand van hun sociale en psychologische implicaties (zie Sher-

man, Beike en Ryalls, 1999). 

 

Zolang mensen maatschappelijke problemen echter te veel als een abstractie erva-

ren, zal de divergentie tussen een gewenste en een feitelijke toestand weinig of geen 
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dissonantie oproepen en geen aanleiding vormen tot het ontstaan van een manifest 

probleembesef. Naarmate een maatschappelijk probleem om wat voor reden dan 

ook, concreter wordt, zal dat een impuls voor probleembesef kunnen zijn en een 

voedingsbodem voor een issue kunnen bieden.  

Gegeven het feit dat de meeste mensen die niet op een directe, op basis van de eigen 

waarneming, maar op een indirecte manier, op basis van overlevering via de mas-

samedia of door middel van inter-persoonlijke communicatie in aanraking komen 

met maatschappelijke problemen (zie Downs, 1972), wordt gekozen voor een sub-

jectieve benadering om maatschappelijke problemen te analyseren. De definitie van 

maatschappelijke problemen anticipeert hierop door uit te gaan van het bestaan van 

een kloof tussen een waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, die 

bij individuele personen waarden activeert en gevoelens van dissonantie kan op-

roepen. Bij een subjectieve benadering van maatschappelijke problemen, is de 

waarneming van een maatschappelijk probleem een functie van waarden en ver-

wachtingen. Vooral bij maatschappelijke problemen die abstract zijn en waar men-

sen persoonlijk niet mee in aanraking zijn gekomen, zullen verwachtingen (associa-

ties, schema’s, regels, heuristieken, stereotypen, vooroordelen) een sturende functie 

voor de waarneming van maatschappelijke problemen hebben. 
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Milieu is in de mode. Zou er gratis vier keer per jaar een huis 

aan milieuhuisblad met een informatief karakter verschijnen, 

dan zou dat goed worden gelezen. VROM overwoog zo’n blad in 

te zetten voor de voorlichting over milieu aan alle burgers. Con-

clusie: het idee was een schot in de roos. Iedereen was blij, het 

blad moest er komen. Het rapport en de aanbevelingen werden 

aangeboden aan de minister door de projectcoördinator van 

VROM. Zijn huiswerk was tot zover gedaan. En verder bleef het 

stil, heel stil. Er was weer een la gevuld. Het totale stilzwijgen 

werd mogelijk veroorzaakt door twee dingen: tijdens het onder-

zoek was tweespalt ontstaan bij het ministerie. Of misschien was 

het ook wel een machtsstrijd. De enthousiaste projectcoördinator 

was vrij jong en had zijn superieur, de directeur Voorlichting 

gepasseerd door zelf het rapport aan de minister aan te bieden. 

Stilte dus, tot twee weken geleden. Toen liet het ministerie weten 

bezig te zijn om de haalbaarheid te onderzoeken van een gratis 

huis aan huisblad over milieu. De coördinatie bij VROM is –net 

als in 1988- in handen van Gerard Bartels. Die wil geen com-

mentaar geven op de herhalingsoefening en verwijst door naar 

de directeur Voorlichting. Deze doet nogal geïrriteerd over de 

vraag of uit het onderzoek van twee jaar geleden niet afdoende 

naar voren was gekomen dat een dergelijk blad overlevingskan-

sen had. “Ik begrijp niet hoe u aan die verkeerde ideeën komt. 

Misschien heeft een van mijn medewerkers u verkeerd voorge-

licht. Dat gebeurt wel eens….” 
 

Bron: Volkskrant, 28 april, 1990. 
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       3 
 

 

WAARGENOMEN & GEWENSTE TOESTAND 
 

 

Inleiding 

Het vorige hoofdstuk is gewijd aan de vraag of maatschappelijke problemen vanuit 

een feitelijk, objectief perspectief beschouwd kunnen worden of vanuit een subjec-

tieve invalshoek, de waargenomen toestand. Geconcludeerd werd dat een benade-

ring van maatschappelijke problemen vanuit een subjectief perspectief het meest 

voor de hand ligt. Dit wordt ook wel het constructionistische perspectief van de 

benadering van maatschappelijke problemen genoemd (zie Loseke, 2003; Peper, 

1998; Spector & Kitsuse, 1977). In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op het 

subjectieve perspectief in termen van de waargenomen en de gewenste toestand. De 

waargenomen toestand wordt in verband gebracht met de maatschappelijk gewenste 

toestand en kan uitgaande van de definitie van maatschappelijke problemen vertaald 

worden als de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand. De 

divergentie daartussen kan tot maatschappelijke onvrede en sociale spanningen 

leiden die op intra-individueel niveau tot uiting kunnen komen in gevoelens van 

dissonantie. Het ontstaan van revoluties kan verklaard worden vanuit vergelijkbare 

sociaal-psychologische mechanismen, zoals relatieve deprivatie, frustratie-agressie 

en rising expectations (zie Davis, 1982; Gurr, 1970). De theorievorming over revo-

luties kan als leidraad dienen om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en de ge-

volgen van de kloof tussen een feitelijke en een maatschappelijk gewenste toestand 

en in het verlengde daarvan in het ontstaan en de gevolgen van issues. Met andere 

woorden, inzichten in het ontstaan van revoluties kunnen behulpzaam zijn bij de 

beantwoording van vragen met betrekking tot het ontstaan van maatschappelijk 

controversiële kwesties (issues). Indien een issue niet leidt tot politieke agendering 

en als gevolg daarvan een maatschappelijk probleem niet binnen een politiek sys-

teem opgelost kan worden, is het niet denkbeeldig dat een issue kan ontaarden in 

een politieke crisis of zelfs evolueren in een revolutie. ‘Virtually everyone who 

writes about social revolutions recognizes that they begin with overtly political 

crises’ (Skocpol, 1979, blz. 7). Van een politieke crisis is sprake als politieke agen-

dering binnen een politiek systeem blokkeert en de besluitvorming wordt lamgelegd 
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doordat de kloof tussen een gewenste en een feitelijke toestand tot onoverbrugbare 

politieke tegenstellingen leidt, zonder dat daarbij de administratief-uitvoerende 

taken van een overheid in het ongerede hoeven te raken. De 541 dagen, op 6 de-

cember 2011 eindigende kabinetsformatie in België, is een voorbeeld van een poli-

tieke crisis, die op vrijdag 25 november 2011 voorlopig opgelost leek te zijn door 

een ‘downgrading’ van de kredietwaardigheid van België, een (onverwachte) ge-

beurtenis die voor een doorbraak in de politieke impasse zorgde.  

De politisering van maatschappelijke problemen door middel van (verkie-

zings)issues kan volgens Lane en Ersson (1991, blz. 268) een levensvatbare metho-

de zijn om belangentegenstellingen in de samenleving bloot te leggen, maatschap-

pelijke problemen te definiëren en sociale tegenstellingen op een vreedzame wijze 

te overbruggen. Daaraan ontbreekt het bij tijd en wijle, wat een blokkade voor de 

politieke agendering van een maatschappelijk probleem opwerpt. In feite dragen 

issues volgens Lane en Ersson (1999, blz. 264) bij aan de vermindering van span-

ningen in een samenleving: ‘Issue-making and issue-resolving may be a method for 

the reduction of tensions in society’ (zie ook Lane & Ersson, 1991, blz. 268). Maat-

schappelijke problemen, waar issues uit voortkomen, spanningen kunnen oproepen, 

die ontstaan door de divergentie tussen de waargenomen en de maatschappelijk 

gewenste toestand. Van issues kan ook een dreiging uitgaan voor de politieke stabi-

liteit van een maatschappij en die zelfs kan resulteren in een destructie van het sys-

teem, aldus Lane en Ersson (1991; 1999). Ongeacht of zij nu tot politieke agende-

ring, een politieke crisis of een revolutie hebben geleid, kunnen issues volgens Lane 

en Ersson op micro-, meso- en macroniveau systeemmutaties bewerkstelligen. Zij 

dichten issues de potentie tot sociale verandering toe, waardoor zij aan issues een 

conceptuele status verlenen, zonder overigens een definitie
20

 van issues te geven.  

 

Het minderheden- en integratieprobleem is in Nederland één van de meest spreken-

de voorbeelden van het achterwege blijven van politieke agendering in de jaren 

negentig van de vorige eeuw (Bolkestein, 1992). Nederland verzeilde rond de 

eeuwwisseling bijna in een politieke crisis door het langdurig achterwege blijven 

van de agendering van het minderhedenvraagstuk. De Vries en Van der Lubben 

(2000) noemen de opkomst van Fortuyn een revolte, maar uiteindelijk ging het over 

een beperkt aantal maatschappelijke problemen, die dankzij Pim Fortuyn als kataly-

sator konden uitgroeien tot een issue: ‘Voor het ontstaan van revoltes zijn echter 

korte termijnoorzaken of aanjaagmechanismen noodzakelijk. Crises, onverwachte 

gebeurtenissen of politieke schandalen kunnen bij een individu of een grotere groep 

                                                           
20

 ‘Actually, there is no standard definition of issue in the literature’ (Lane & Ersson,  

     1991; blz. 269; 1999, blz. 265). Ook Pilkington (1998, blz. 1) is die mening  

     toegedaan. 
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tot bewustwording leiden dat er iets aan de hand is. Door één of meer onvoorziene 

of plotselinge gebeurtenissen worden onderliggende oorzaken en de verbanden 

daartussen duidelijk en dat heeft effect op het menselijk handelen. Deze dramati-

sche gebeurtenissen brengen maatschappelijke problemen, alternatieve oplossingen 

en politieke besluitvorming bij elkaar’ (De Vries & Van der Lubben, 2000, blz. 39). 

 

De divergentie tussen een maatschappelijk gewenste en een waargenomen toestand 

kan op intra-individueel niveau gevoelens van dissonantie opleveren (Harmon-

Jones, Amodio & Harmon-Jones, 2010; Cooper & Hogg, 2007; Petty & Wegener, 

1998), op macroniveau maatschappelijke spanningen opleveren (zie Lane & Ersson, 

1999, blz. 264) en op inter-individueel niveau relatieve deprivatie, in zoverre er 

sprake is van een collectieve beleving daarvan (Davies, 1982; Cook, Crosby & 

Hennigan, 1977). Harmon-Jones en Mills (1999) gaan in hun beschrijving van dis-

sonantie uit van de cognitieve dissonantietheorie die Festinger
21

 (1957) heeft ont-

wikkeld. Volgens Davies (1982) zijn er ten alle tijden spanningen en frustraties 

aanwezig in welke samenleving dan ook. Turner en Killian (1972, blz. 251) 

verbinden de aanwezigheid van sociale spanningen en maatschappelijke onvrede 

aan het ontstaan van sociale bewegingen: ‘There is always enough discontent in any 

society to supply the grass-roots support for a movement if the movement is effec-

tively organized and has at its disposal the power and resources of some estab-

lished elite group’ (zie ook Hale, 2013). 

 

Divergentie tussen waargenomen en toestand  

Een belangrijke reden om de theorievorming rond het verschijnsel revoluties uit-

drukkelijk te betrekken bij de vraag hoe maatschappelijke problemen en issues 

ontstaan, is dat maatschappelijke problemen en issues altijd het risico in zich dragen 

dat politici er weinig of geen aandacht aan besteden, politieke agendering uitblijft, 

waardoor de kans op een politieke crisis reëel kan worden. Om een gewenste toe-

stand op een gegeven moment weer zo veel mogelijk in de pas te laten lopen met de 

waargenomen (feitelijke) toestand, zouden issues uiteindelijk moeten resulteren in 

politieke agendering (zie ook Lane & Ersson, 1999). Anders gezegd, de functie van 

agendering is de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand -op 

een legitieme en aanvaardbare wijze- binnen een politiek systeem op te heffen, om 
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 ‘As presented by Festinger in 1957, dissonance theory began by postulating that  

 pairs of cognitions (elements of knowledge) can be relevant or irrelevant to another.  

If two cognitions are relevant to one another, they are either consonant or dissonant.  

Two cognitions are consonant if one follows from another, and they are dissonant if  

the opposite of one cognition follows from the other’ (Harmon-Jones & Mills, 1999,  

blz. 3). 



72 

 
het even of het gaat om veranderingen in de gewenste, de waargenomen of de feite-

lijke toestand, dan wel in alle drie tegelijkertijd: populair gezegd, het opheffen van 

maatschappelijke onvrede en sociale spanningen door het verminderen van diver-

genties tussen de waargenomen en de maatschappelijk gewenste toestand en het 

uitdoven van gevoelens van dissonantie bij individuele burgers. Als issues daaren-

tegen niet leiden tot agendering, kunnen ze overgaan in een veenbrand, een smeu-

lend maatschappelijke probleem dat bij tijd en wijle opvlamt, of in een kortdurende 

mediahype of in een non-issue. Dit is de ene kant van het spectrum. De andere kant 

wordt gevormd door politieke crises, staatsgrepen en revoluties. Ook dat kan het 

voorland van een issue zijn als agendering van een maatschappelijk probleem ach-

terwege blijft.  

Issues nemen een middenpositie in, wat in theorie zou kunnen betekenen, dat indien 

agendasetting achterwege blijft, issues ofwel naar de ene kant ofwel naar de andere 

kant van het spectrum kunnen evolueren, hoewel de kansen op een politieke crisis, 

een staatsgreep of een revolutie aanzienlijk kleiner zijn dan een verval in een non-

issue, een mediahype of een sluimerend maatschappelijk probleem. Desalniettemin 

bestaat er altijd een kans dat een issue kan ontaarden in een politieke crisis en wel-

licht kan evolueren in een revolutie, die op hun beurt aanleiding kunnen zijn voor 

politieke en sociale veranderingen in een samenleving. Geddes (1999, blz. 115) 

heeft vastgesteld dat tussen 1974 en 1998 wereldwijd 85 autoritaire regimes zijn 

verdwenen. Deze transformaties hebben geleid tot dertig duurzame en relatief sta-

biele democratieën, negen democratieën legden al snel het lootje na de omverwer-

ping van een autoritair regime, acht autoritaire regimes zijn na democratische ver-

kiezingen verdwenen maar hebben zich niet tot een stabiele democratie weten te 

ontwikkelen, vier autoritaire regimes zijn ontaard in een burgeroorlog en vierender-

tig nieuwe autoritaire regimes zijn ontstaan in de onderzochte periode. Frappant is 

dat die landen, Griekenland, Portugal en Spanje tot de jaren tachtig een dictatuur 

waren en via revoluties in een democratie zijn getransformeerd. De geschiedenis 

kan zich herhalen, zij het nu in een omgekeerde richting, als problemen rond de 

financiering van staatsschulden in een aantal Europese landen kunnen overgaan in 

een politieke crisis als donorlanden of kapitaalmarkten niet langer leningen willen 

verstrekken vanwege de grote financiële risico’s die daarmee gemoeid zijn: ‘The 

basic issue in Greek politics has for a long time been the political system it self. The 

conflict over how the country is to be governed was inherited from the period be-

fore the Second World War (the Metaxas regime) and resulted in a civil war be-

tween  1946 and 1949. Besides the issue of a constitutional monarchy there was the 

systematic problem of how to handle groups at the far end of the left-right spec-

trum’ (Lane & Ersson, 1999, blz. 274). Een omkering van de geschiedenis is zeker 

niet ondenkbaar, als we het jaar 1989 in ogenschouw nemen, toen politieke omwen-
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telingen in Europa aan de orde van de dag waren en in relatief korte tijd tot institu-

tionele transformaties hebben geleid. De revoluties die toen plaatsvonden, worden 

ook wel ‘fluwelen revoluties’ genoemd, vanwege hun geweldloze karakter en de rol 

die sociale bewegingen daarin hebben gespeeld. Dat zou een reden kunnen zijn om 

het begrip revolutie te beperken tot gewelddadige omwentelingen, zoals in Egypte, 

Libië en Syrië het geval is (geweest) en het begrip ‘switch’ voor geweldloze om-

wentelingen te introduceren, waar Tunesië een voorbeeld van is (zie Schraeder & 

Redissi, 2011). Een dergelijk onderscheid lijkt gerechtvaardigd mede gezien de 

bevindingen van Geddes (1999).  

 

Op het moment dat een switch plaatsvindt, was er meestal al langere tijd sprake van 

een opeenstapeling van maatschappelijke problemen, die niet geagendeerd werden 

binnen een politiek systeem en niet tot een maatschappelijk aanvaardbare en duur-

zame politieke oplossing hebben geleid. Zwakke staten zonder solide legitimering, 

zoals Afghanistan, Pakistan, Mexico en Guatemala, maar ook het voormalige Oost-

Europa zijn volgens Fukuyama (2005) voorbeelden van politieke systemen die niet 

in staat zijn (geweest) om maatschappelijke problemen adequaat op te lossen. Fu-

kuyama (2005, blz. 16) legt zelfs een verband tussen zwakke staten en onverwachte 

gebeurtenissen: ‘het probleem van zwakke staten en de behoefte aan staatsvorming 

bestaan dus al vele jaren, maar de aanslagen van 11 september hebben deze zaken 

duidelijker aan het licht gebracht’. Onopgeloste maatschappelijke problemen kun-

nen veel spanning in samenlevingen opleveren, die neerslaan bij de leden van die 

samenleving in de vorm van gevoelens van dissonantie en relatieve deprivatie. Der-

gelijke sentimenten kunnen, als agendering uitblijft een voorbode zijn van maat-

schappelijke ontwikkelingen die de ernst van een maatschappelijk probleem vele 

malen overtreffen, te beginnen bij een politieke crisis, die kan uitmonden in een 

revolutie. 

Relatieve deprivatie wordt door Davies (1982) gezien als een belangrijke oorzaak 

van revoluties. Relatieve deprivatie kan als volgt geduid worden: als een persoon 

en/of een collectief wensbeelden heeft over iets waarover zij niet kunnen beschik-

ken, maar er wel recht op menen te hebben, in vergelijking met relevante anderen, 

zullen zij uitgaande van hun inschatting omtrent de haalbaarheid van hun wensbeel-

den, en gegeven hun opvatting dat zij zichzelf niet verantwoordelijk achten voor het 

niet in vervulling gaan van hun wensen, een bepaalde mate van relatieve deprivatie 

ervaren (Cook, Crosby & Hennigan, 1977, blz. 310 – 312). Hoe gedepriveerd per-

sonen of collectieven zich voelen is in de eerste plaats afhankelijk van het belang 

dat zij hechten aan hun wensbeelden en in de tweede plaats van hun verwachtingen 

omtrent de haalbaarheid van hun wensbeelden (zie Walder, 2009; Klandermans, 

1987, 2003; Coleman, 1994). Relatieve deprivatie is dus niet alleen een kwestie van 

ervaren achterstelling, maar ook van waarden en verwachtingen.  
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Gurr (1970, blz. 23; zie ook Cook et al., 1977, blz. 309) beschouwt relatieve depri-

vatie als een spanning die zich ontwikkelt door een discrepantie tussen ‘zijn’ en 

‘behoren’ die resulteert in gevoelens van dissonantie: ‘the tension that develops 

from a discrepancy between the “ought” and the “is”’. Het kan betekenen dat een 

steeds groter wordende kloof tussen de verwachtingen die zich vertalen in een ge-

wenste toestand en de waargenomen toestand, relatieve deprivatie oproept, pro-

bleembesef in de hand werkt en veranderingsgezindheid bevordert: ‘In plain 

English, the painful gap between wishes and fact, between “ought” and “is”, im-

pels violent strife’ (Aya, 1979, blz. 57). Aya verlaat zich hierbij op de frustratie-

agressietheorie: als mensen niet krijgen wat ze willen, raken ze gefrustreerd en kan 

hun agressie zich collectief ontladen in politiek geweld (Westen, 1996). Een ambts-

bericht van de Amerikaanse ambassadeur Godec in Tunis werpt een interessant licht 

op de onlusten in Tunesië in begin 2011. Dit ambtsbericht is op 23 juni 2008 vanuit 

Tunis verzonden en werd op 7 december 2010 door Wikileaks wereldkundig ge-

maakt. Ambassadeur Godec schrijft het volgende in zijn ambtsbericht: ‘Although 

the petty corruption rankles, it is the excesses of President Ben Ali's family that 

inspire outrage among Tunisians. With Tunisians facing rising inflation and high 

unemployment, the conspicuous displays of wealth and persistent rumors of corrup-

tion have added fuel to the fire. The recent protests in the mining region of Gafsa 

provide a potent reminder of the discontent that remains largely beneath the sur-

face’ (Wikileaks, 7 december 2010; zie ook Schraeder & Redissi, 2011). Dankzij 

Wikileaks konden de geruchten die al veel langer de ronde deden in Tunesië over 

het nepotisme, de corruptie en de zelfverrijking van de familie en het regime van 

Ben Ali, door het volk van Tunesië geverifieerd worden (Schraeder & Redissi, 

2011, p. 14). 

 

Grootschalige onlusten breken vaak uit naar aanleiding van soms tragische, maar op 

het eerste oog qua schaal bescheiden voorvallen, gezien de (geo-politieke) gevol-

gen, in een periode van onder de oppervlakte levend maatschappelijke onvrede en 

sociale spanningen. De protesten in Tunesië braken half december 2010 uit na de 

dood van de 26-jarige Mohamad Bouazizi. Na afronding van zijn universitaire stu-

die kon Mohammed geen werk vinden. Dat gold op dat moment voor 45% van de 

mensen die een studie in het hoger onderwijs hadden afgerond. Meer dan 30% van 

de jongeren tussen 14 en 24 jaar was werkloos. Om een inkomen te verwerven, gaat 

Bouazizi op straat groente en fruit verkopen. Bij een controle nam de politie zijn 

spullen in beslag, omdat hij geen vergunning had. Dat dreef hem tot wanhoop. Op 

17 december stak Bouazizi zichzelf in brand en kwam op de intensive care terecht, 

waar hij op 4 januari is overleden
22

. ‘There is seemingly universal agreement on a 
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 Bron: www.nos.nl, 14 januari, 2011 

http://www.nos.nl/
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series of propositions: the self-immolation of provincial fruit vendor Mohamad 

Bouazizi in December 2010 in protest of his treatment by the state sparked a chain 

reaction of demomstrations in Tunesia’(Hale, 2013, p. 337; zie ook Schraeder & 

Redissi, 2011, p. 10). In die kettingreactie hebben sociale media een belangrijke rol 

gespeeld. Uit een survey dat Schraeder (Schraeder & Redissi, 2011, p. 11) in maart 

2011 in Tunis uitvoerde, bleek dat 91% van de universitaire studenten tenminste 

een keer per dag Facebook raadpleegde en daar gemiddeld 105 minuten per dag aan 

besteedde. Bijna twee derde van de studenten (64%) zei dat Facebook hun primaire 

informatiebron was geweest wat betreft de demonstraties die tussen 17 december 

2010 en 14 januari 2011 in Tunesië plaatsvonden. Tenslotte gaf een derde (32%) 

van de studenten aan dat zij via Facebook te weten waren gekomen dat Mohamad 

Bouazizi zichzelf in brand had gestoken. Op 14 januari 2011 ontvluchtte de presi-

dent van Tunesië zijn land en vroeg asiel aan in Saoedi-Arabië, waar hij sindsdien 

verblijft: ‘To say that Ben Ali’s sudden fall caught specialists by surprise would be 

an understatement’ (Schraeder & Redissi, 2011, p.5).  

 

Wat de Arabische lente uiteindelijk in termen van democratie, vrijheid, een hogere 

levensstandaard en economische voorspoed, kortom een beter leven zal opleveren, 

moet de toekomst leren en zal de geschiedenis uitwijzen. Vooralsnog is de ontkete-

ning van een politieke crisis of een revolutie, laat staan een burgeroorlog zowel in 

sociaal al financieel oogpunt voor deze toch al niet in weelde badende landen een 

kostbare aangelegenheid De HBSC bank heeft onlangs becijferd (AFN/RTR, 2013) 

dat de economieën van een aantal landen in het Midden-Oosten die sinds het begin 

van de Arabische lente in december 2010 te kampen hebben (gehad) met een poli-

tieke crisis, een revolutie of een burgeroorlog ongeveer 592 miljard euro aan in-

komsten hebben gederfd door verloren productie tot en met het einde van 2014. 

Volgens HSBC kan het bruto binnenlands product (bbp) van de landen die het 

hardst zijn geraakt door politieke crises, burgeroorlog of revoluties, Egypte, Tunesië, 

Libië, Syrië, Libanon en Bahrein, aan het einde van 2014 ruim een derde lager uit-

vallen dan het geval was geweest als er geen politieke crises, revolutie of burger-

oorlog had plaatsgevonden.  

 

Feitelijke toestand: structurele problemen en revoluties 

Sociaal-psychologische noties zoals rising expectations, cognitieve dissonantie, 

relatieve deprivatie en de frustratie-agressietheorie -in Iran mag je voor je veertigste 

levensjaar niet trouwen als je geen werk hebt- die als gevolg van ongerealiseerde 

verwachtingen het ontstaan van revoluties proberen te verklaren, spelen in de ogen 

van structuralisten, zoals Skocpol (1979) een secundaire rol en structurele verkla-
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ringen een primaire rol. Zij beschouwen ‘rising expectations’ niet als de voornaam-

ste oorzaak van revoluties (zie Goldfrank, 1979; Aya, 1979) maar juist structurele 

oorzaken van endogene en exogene aard (Skocpol, 1979, 1982), respectievelijk een 

zwakke, intern uitgeholde staat of een bedreiging van buitenaf. Skocpol definieert 

revoluties als volgt: ‘rapid, basic transformations of a society’s state and class 

structures… accompanied and in part carried through by class-based revolts from 

below’ (Goldstone, 2001, blz. 140; zie ook Skocpol, 1982, 1979). De feitelijke toe-

stand vormt voor structuralisten het vertrekpunt. Het instorten van het regime en 

vervolgens de val van de Berlijnse muur werden volgens hen -mede- mogelijk ge-

maakt door het bankroet van de DDR, waardoor de staat van binnenuit uitgehold 

werd en het verminderde risico van een externe dreiging (de kans dat de Sovjet 

Unie orde op zaken zou komen stellen werd door partijleider Gorbatsjov uitgeslo-

ten). Volgens Johnson (zie Giddens, 1993) raken samenlevingen uit balans als de 

belangrijkste waarden van een samenleving niet meer passen bij systeemvariabelen, 

zoals het systeem van economische productie. De feitelijke toestand divergeert van 

de maatschappelijk gewenste toestand. Deze onbalans kan zich voordoen onder 

invloed van interne en/of externe veranderingen. Een politieke crisis kan ontstaan 

als een politiek systeem niet langer in staat is om een antwoord op veranderingen te 

geven en niet bij machte is om de maatschappelijke problemen die dergelijke ver-

anderingen oproepen, te agenderen en te absorberen. Met andere woorden, als de 

gepercipieerde kloof tussen een maatschappelijk gewenste toestand -als een functie 

van waarden en verwachtingen- en (de waarneming van) een feitelijke toestand 

(systeemvariabelen) te groot wordt, en gevoelens van dissonanties oproept, wordt 

de tijd rijp voor een issue, een politieke crisis of een switch.  

 

Geconcludeerd kan worden, dat ondanks het belang van structurele factoren, een 

revolutie of een switch niet goed denkbaar is zonder onvrede, frustratie, dissonantie 

en relatieve deprivatie die onder grote delen van de bevolking leven, gevolgd door 

de omzetting van die gevoelens in collectief gedrag dat binnen sociale bewegingen 

gedragen worden door rising expectations. Sociale bewegingen kunnen als tegen-

macht een regime op scherp zetten (zie Klandermans, 1987; Goldstone, 2001; 

Klandermans, 2003; Hale, 2013).  

 

In de recente literatuur worden daarnaast rational choice theorieën (Klandermans, 

1983, 2003; Goldstone, 2001) en theorieën over sociale bewegingen opgevoerd ter 

verklaring van het ontstaan van revoluties (Hale, 2013; Giddens, 2009; Walder, 

2009; zie ook Smelser, 1962). Deze invalshoeken delen een teleologische visie, die 

in theorie althans uitmondt in het realiseren van een maatschappelijk gewenste toe-

stand. Rational choice theorieën en theorieën met betrekking tot het fenomeen ‘ri-

sing expectations’ (Davies, 1962) zijn gebaseerd op het samengaan van waarden en 
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verwachtingen, analoog aan de waarde-verwachtingstheorie (Edwards & Fasolo, 

2001; Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 2010; zie ook 

Smelser, 1962; Klandermans, 1987; Giddens, 2009).  

Individuen kunnen, als collectief handelend, door hun verwachtingen zodanig ver-

blind raken, dat wat eerst een met onzekerheden omgeven verwachting was, in de 

perceptie verandert in een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid omtrent de 

haalbaarheid van een gewenste toestand. Een ongebreideld optimisme kan dan de 

overhand krijgen en dat kan zich vertalen in rising expectations. Ook Downs (1972, 

blz. 39) refereert in zijn theorie over de issue-attention cycle aan hooggespannen 

verwachtingen vanaf het moment dat het publiek gealarmeerd wordt door ‘een serie 

dramatische gebeurtenissen’ en zich vervolgens bewust wordt van een maatschap-

pelijk probleem: ‘This alarmed discovery is invariably accompanied by euphoric 

enthusiasm about society’s ability to “solve this problem” or “do something effecti-

ve” within a relatively short time. This combination of alarm and confidence results 

in part from the strong public pressure in America for political leaders to claim that 

every problem can be solved’. Illustratief is het enthousiasme waarmee de verkie-

zing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten van Amerika in no-

vember 2008 gepaard ging. Obama heeft beloofd dat als hij President van de VS 

zou worden, Guantanamo Bay dicht zou gaan, maar Gitmo is nog steeds open, een 

open wond voor de President.  

 

Naarmate de verwachtingen die onder de bevolking leven hoger gespannen raken en 

steeds meer gaan divergeren met de feitelijke omstandigheden en de waarneming 

daarvan, neemt de divergentie tussen de gewenste en de waargenomen (feitelijke) 

toestand toe. Deze divergentie kan in korte tijd groter worden en met sprongen ge-

paard gaan als selfullfilling prophecies een aanjagende rol gaan spelen en oorspron-

kelijk onrealistische verwachtingen door het handelen van mensen bewaarheid wor-

den (zie De Swaan, 1996). Aya (1979, blz. 51) spreekt over ‘een quantumsprong in 

het niveau van verwachtingen’.  

 

Verwachtingen: de J-curve en de issue-attention cycle  

Vergroting van de divergentie tussen de waargenomen en de gewenste situatie, 

gevoed door stijgende verwachtingen, vormt een explosief mengsel. De steeds gro-

ter wordende divergentie tussen -te rooskleurige- verwachtingen en de feitelijke 

omstandigheden is door Davies (1962, 1971, 1982) vertaald in de ‘theory of rising 

expectations’ en wordt door hem als een belangrijke verklaring voor het ontstaan 

van revoluties gezien (zie o.a. Giddens, 1995, blz. 628; zie ook Macionis & Plum-

mer, 2005, blz. 409).  
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Ook Marx

23
 onderkende in zijn tijd, naast de ‘Verelendung’ van het proletariaat, al 

het belang van relatieve deprivatie ingegeven door hoge verwachtingen, als moge-

lijke opmaat voor het ontstaan van revoluties. Hoewel Davies geen definitie formu-

leert voor ‘rising expectations’, is het handig om dat wel te doen omdat verwachtin-

gen (expectations) maar een kant van de medaille weergeven en niet aangeven op 

welk doel verwachtingen gericht zijn, gegeven het wenkend perspectief van een 

maatschappelijk gewenste toestand en het theoretisch perspectief van de waarde-

verwachting theorie. De definitie van rising expectations luidt als volgt: ‘rising 

expectations’ zijn steeds hoger gespannen verwachtingen die hoop doen vestigen op 

de haalbaarheid van een maatschappelijk gewenste toestand, gegeven het belang 

van de waarden die daarbij in het geding zijn of de belangen die op het spel staan. 

‘Rising expectations’ hebben vaak een vergroting van de kloof tussen een maat-

schappelijk gewenste en een feitelijke toestand tot gevolg. 

De theorie over ‘rising expectations’ wordt gevisualiseerd door middel van de J-

curve van Davies (1961, 1982). Davies zegt het volgende over het ontstaan van een 

J-curve: ‘Revolutions are most likely to occur when a prolonged period of objective 

economic and social development is followed by a short period of sharp reversal. A 

revolutionary state of mind requires the continued, even habitual but dynamic ex-

pectation of greater opportunity to satisfy basic needs……but the necessary addi-

tional ingredient is a persistent, unrelenting threat to the satisfaction of those 

needs: not a threat which actually returns people to a state of sheer survival but 

which put them in the mental state where they believe they will not be able to satisfy 

one or more basic needs. (Davies, 1982, blz. 569 en 571; zie ook Davies, 1962, 

1971). Deze uitspraak zou ook kunnen gelden voor een aantal landen in de Eurozo-

ne die in 2011 in de financiële knel zijn gekomen.  

 

Onvrede, frustratie, relatieve deprivatie en dissonantie vormen wel een noodzakelij-

ke, maar niet in alle gevallen een voldoende voorwaarde voor het ontstaan van re-

voluties (of switches). De feitelijke toestand waarin een samenleving verkeert, bij-

voorbeeld een recessie door het ondergaan van harde van buitenaf opgelegde bezui-

nigingen, kan gezien worden als een voldoende voorwaarde. Het zou een reden 

                                                           
23

 ‘Thus, although the enjoyments of the workers have risen, the social satisfaction that  

they give has fallen in comparison with the increased enjoyments of the capitalist,  

which are inaccessible to the worker, in comparison with the state of development of  

society in general. Our desires and pleasures spring from society; we measure them  

therefore, by society and not by the objects which serve for their satisfaction.  

Because they are of a social nature, they are of a relative nature’ (zie Davies, 1976,  

blz. 568). De quote van Marx is afkomstig uit ‘Wage, labour and Capital; Selected  

Works in two volumes’. Karl Marx en Friedrisch Engels (1955, vol. 1, p. 94). Dit  

boek is in Moskou uitgegeven door het Foreign Language Publishing House in 1955. 



79 

 
kunnen zijn om de theorie van Davies (1982) in eerste instantie op maatschappelij-

ke problemen en issues toe te passen, en pas in tweede instantie op revoluties, om-

dat een verslechtering van de feitelijke omstandigheden nodig is als voldoende 

voorwaarde voor het ontstaan van revoluties. In dat geval benadert de zienswijze 

van Davies die van de issue-attention cycle van Downs (1972).  
 
In figuur 1 wordt de J-curve van Davies (1962) weergegeven, tezamen met de issue 

atterntion cycle van Downs (1972) . 

 

Figuur 1: J-curve van Davies (1962) en de issue-attention cycle van Downs (1972) 
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De gedachtegang die ten grondslag ligt aan de J-curve van Davies (1962) vertoont 

namelijk flinke overeenkomsten met veronderstellingen waarop de S-curve van de 

issue-attention cycle van Downs gebaseerd is. Ook Downs (1972, blz. 45) baseert 

zich op de kloof tussen een feitelijke en een gewenste situatie: ‘In my opinion, ris-

ing dissatisfaction with the “system” in the United States does not result primarily 

from poorer performance by that system. Rather, it stems from a rapid escalation of 

our aspirations as to what the system’s performance ought to be. What is not im-

proving is the gap between society’s performance and what most people -or at least 
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highly vocal minorities- believe society ought to be doing to solve these problems. 

Our aspirations and standards have risen far faster than the beneficial outputs of 

our system’. 

 

Een belangrijke vraag is hoe het komt dat verwachtingen te hoog gespannen raken 

en onrealistische proporties kunnen aannemen. Te hoog gespannen verwachtingen 

van individuen kunnen zich in een samenleving collectief vertalen in ‘rising expec-

tations’. Rising expectations ontstaan niet alleen door de toegenomen welvaart, het 

hogere opleidingsniveau en de grotere keuzevrijheid van de bevolking (zie Cole-

man, 1990), maar ook sociale mechanismen, in het bijzonder selffulfilling prophe-

cies, spelen daarin een rol. Door een zichzelf waarmakende voorspelling (selffulfil-

ling prophecy) kan een oorspronkelijk onjuiste of onzekere verwachting waarge-

maakt worden door het gedrag van mensen (zie Merton, 1968). Een selfdestroying 

prophecy (Merton, 1968) kan evenzeer als een selffulfilling prophecy maatschappe-

lijke problemen veroorzaken en aan de basis van een issue, een politieke crisis of 

een revolutie staan, zeker als een selfdestroying prophecy met onverwachte gebeur-

tenissen gepaard gaat, zoals een acute schaarste aan hulpbronnen, die zich bijvoor-

beeld kan uiten in extreme prijsstijgingen die kunnen leiden tot een voedseloproer 

of een acute verpaupering van een collectief goed, of prijsstijgingen van eerste le-

vensbehoeften door een wereldwijd tekort aan graan, als gevolg van een grote vraag 

naar biobrandstoffen. Als verwachtingen breed gedeeld worden in een samenleving 

dan kan het gedrag naar aanleiding van een verwachting er toe leiden dat de betref-

fende verwachting zichzelf niet waarmaakt, maar zichzelf vernietigt, bijvoorbeeld 

omdat de beschikbare middelen te schaars zijn om aan ieders verwachtingen en 

behoeften te kunnen voldoen, waardoor de feitelijke toestand kan verslechteren en 

de divergentie met een maatschappelijk gewenste toestand kan toenemen. Anders 

geformuleerd, de verwachting dat iedereen gebruik kan maken van een collectief 

goed, kan door het gedrag van een ieder gebaseerd op die verwachting, om zeep 

worden geholpen. Sociale dilemma’s, in het bijzonder de varkenscyclus, de tulpen-

manie, economische zeepbellen en het ‘common’s dilemma’ (tragedy of the com-

mons) vormen daar sprekende voorbeelden van (Hardin, 1997).  

 

Figuur 2: de relatie tussen verwachtingen, selfdestroying prophecies en issues.  
 
gewenste toestand            rising expectations   

        selffulfilling prophecy 

        selfdestroying prophecy        

         gedrag 
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De verwachte haalbaarheid van een gewenste toestand 

De omwentelingen die in het jaar 1989 in een flink aantal landen plaatsvonden, 

binnen en buiten Europa, veelal ‘fluwelen revoluties’ genoemd omdat ze zonder al 

te veel bloedvergieten zijn verlopen, werden heel vaak gedragen door sociale bewe-

gingen en kenmerkten zich door een snelle omwentelingstijd, die de bestaande insti-

tuties binnen de kortste keren ondersteboven gooiden. De Egyptische president 

Morsi probeerde dat ook in 2012 na het uitbreken van de Egyptische lente in 2011. 

Zijn lot is bekend, hij werd onder huisarrest geplaatst door militairen die daar niet 

van gediend waren.  

Sociale bewegingen spelen een belangrijke rol in dit soort omwentelingen 

(Goldstone, 2001; Hale, 2013). Wat een sociale beweging kan betekenen voor een 

politieke crisis, een revolutie of een switch, kan de publieke opinie betekenen voor 

een issue. Voor zowel sociale bewegingen, als voor de publieke opinie geldt dat 

veranderingsgezindheid een belangrijke karakteristiek is. Als veranderingsgezind-

heid collectief ontbreekt, komt een sociale beweging niet van de grond en ontstaat 

in de publieke opinie binding noch richting. Volgens Coleman (1990, blz. 480; zie 

ook Hale, 2013, die verwijst naar de collectieve handelingstheorie van Olson) is de 

slagingskans van revoluties afhankelijk van de verwachte opbrengst: in de eerste 

plaats als de verwachte opbrengst nadat de machthebbers zijn gewipt als positief 

wordt beoordeeld en in de tweede plaats als de verwachting (kans) om de macht-

hebbers uit het zadel te wippen, haalbaar lijkt. De kans op een revolutie wordt 

groter als beide factoren in sterkte toenemen: ‘That is, just as potential revolution-

aries are mobilized into activity by a strengthening of their belief in their success, 

the support of those who have no interest in the outcome will be gained if they are 

seen as likely to succeed. ….This means that revolutionaries’ strategy should not be 

to win the support of the people, but to ensure that the people regard them as pow-

erful’ (Coleman, 1990, blz. 481). Hierbij is sprake van een selffulfilling prophecy: 

de verwachting dat revolutionairen macht kunnen uitoefenen, vertaalt zich in gedrag 

dat een ondersteuning is voor revolutionairen waardoor hun macht daadwerkelijk 

vergroot wordt: succes versterkt succes. Ook Karl Marx maakte van dit mechanis-

me gewag: ‘De arbeiders beginnen coalities tegen de bourgeoisie te sluiten; zij 

sluiten zich aaneen ter handhaving van hun arbeidsloon. Zij stichten zelfs duurzame 

organisaties om zich bij voorkomend verzet van voedsel te voorzien. Hier en daar 

slaat de strijd in oproer over. Het eigenlijke resultaat van hun strijd is niet het on-

middellijke succes, maar de steeds verder om zich heen grijpende vereniging van de 

arbeiders. Deze wordt bevorderd door de toenemende verkeersmiddelen, die door 

de grootindustrie worden voortgebracht en de arbeiders van verschillende oorden 

met elkaar in verbinding brengen’ aldus het Communistisch Manifest dat Marx & 
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Engels in 1890 uitgaven (Nederlandse versie 1972, blz. 51). Een van de ‘verkeers-

middelen’ waarvan in 2011 tijdens de revoluties in de Arabische wereld van ge-

bruik wordt gemaakt zijn de sociale media (zie Schraeder & Redissi, 2011, p. 11) 

waarmee het volk informatie uitwisselt, onderling contact houdt en elkaar een hart 

onder de riem steekt: ‘The existence of wishful thinking (the valence of an event) 

has an impact on expectations of its probability of occurrence, or Pollyanna
24

 ef-

fects -the probability of an event’s occurrence has an impact on judgements of its 

valence- is assumed in many discussions of judgement and decision making pheno-

mena’ (Hastie, 2001, blz. 666; zie ook Janis & Mann, 1977).   
 
Klandermans (1987, blz. 91) noemt drie zaken die van belang zijn voor de levens-

vatbaarheid van sociale bewegingen en die van invloed kunnen zijn op de verande-

ringsgezindheid van individuele personen en/of collectieven: 

1. De verwachting omtrent het gedrag van anderen (in dit onderzoek wordt ge-

keken naar het belang dat anderen in de ogen van een actor hechten aan een 

maatschappelijk probleem); 

2. De verwachting dat de collectieve opbrengst gerealiseerd zal worden als ve-

len participeren; 

3. De verwachting dat de eigen keuze van invloed is op de realisering van het 

collectief belang. 
 
De drie argumenten die Klandermans noemt (1987) kunnen samengevat worden 

onder de noemer de verwachte haalbaarheid van het realiseren van een gewenste 

toestand. In het volgende hoofdstuk zal dit concept verder uitgewerkt worden ten 

behoeve van de definiëring van maatschappelijke problemen en issues. 

 

Switch, transformatie en transitie 

Mede naar aanleiding van het plaatsvinden van ‘fluwelen revoluties’ is er thans 

sprake van een vierde generatie revolutie theorieën (Goldstone, 2001). Voor Gold-

stone is dat een reden geweest om een nieuwe definitie van revolutie te introduc-

eren: ‘an effort to transform the political institutions and the justifications for polit-

ical authority in a society, accompanied by formal or informal mass mobilization 

and noninstitutionalized actions that undermine existing authorities’ (Goldstone, 

2001, blz. 142). Deze definitie biedt ruimte om naast het begrip revolutie, het begrip 

switch te introduceren. Een switch is een ‘snelle weloverwogen institutionele trans-

                                                           
24 Zie voor het Pollyanna effect ook R. Lipschitz & O. Strauss, Coping with uncertainty:  

a naturalistic decision making analysis. Zij beschrijven dit effect als volgt: the  

acquisition of an (often false) sense of security through   the belief that “this  

unfortunate outcome cannot happen to me”.  
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formatie die haar legitimatie ontleent aan het collectief handelen van sociale bewe-

gingen’ . De letterlijke betekenis van ‘switch’ is ommezwaai, omkeer, verandering 

of omwenteling. Zo’n omwenteling wordt mogelijk gemaakt door het collectieve 

handelen van sociale bewegingen die een draagvlak verschaft aan institutionele 

transformaties die duurzaam en legitiem zijn en waarmee een collectief zich kan 

identificeren. Een switch verhoogt de kans aanzienlijk dat er een institutionele om-

wenteling in de sociaal-economische verhoudingen en/of in het politieke systeem 

gaat plaatsvinden. Een voorbeeld van een switch in Europa, die bijna uitmondde in 

een gewelddadige revolutie, was de studentenrevolte die in mei 1968 in Parijs 

plaatsvond. Hieraan lagen een aantal collectieve problemen (zie Shweder, 1982) ten 

grondslag die binnen de vijfde republiek van Frankrijk niet geagendeerd werden en 

als gevolg daarvan door het politieke systeem niet geabsorbeerd en opgelost konden 

worden. Het politieke systeem toonde daartoe te weinig flexibiliteit. Door een ver-

nieuwing van politieke instituties kon de zesde republiek ontstaan, die veel meer 

politieke stabiliteit vertoonde dan de vijfde republiek: ‘In the perspective of ten 

years, it now appears that May ’68 inaugurated a new era in French political life, 

which still continues’ (Feenberg, 1978, blz. 29). De politieke stabiliteit van Frank-

rijk in de decennia na 1968 kan gezien worden als een onbedoeld neveneffect van 

de studentenrevolte van mei 1968 als antwoord op de politieke instabiliteit in vijfti-

ger en zestiger jaren. 
 
Om van een switch te kunnen spreken, moeten mensen “een knop in hun hoofd 

omdraaien”. Willen institutionele veranderingen levensvatbaar blijven en maat-

schappelijk verduurzamen, dan moeten individuen zich daarmee kunnen identifice-

ren en de institutie individueel en collectief adopteren en internaliseren. Dat bete-

kent op zijn minst een verandering van opvatting van individuen, die zich collectief 

moet doorvertalen in een publieke opinie. Een switch bewerkstelligt een snelle in-

stitutionele discontinuïteit. Page en Shapiro (1992, blz. 321) wijzen op de maat-

schappelijke gevolgen van discontinuïteiten. Zij leggen een verband tussen discon-

tinuïteiten of trendbreuken in de samenleving of in een cyclus en een aantal sociaal-

psychologische gevolgen. Maatschappelijke trends die op een gegeven moment een 

breuk laten zien, kunnen volgens Page en Shapiro een verandering in percepties en 

in opinie- en attitudeverandering van individuele personen resulteren. In geaggre-

geerde vorm bij voldoende massa (Neuman, 1990) vertaalt zich dat collectief in een 

verandering van de publieke opinie en volgens Page en Shapiro uiteindelijk in ver-

anderde levensomstandigheden.  
 
‘Snelle weloverwogen institutionele transformaties gedragen door collectief hande-

len’ (switch) worden onderscheiden van transities. Transities zijn het resultaat van 

een succesvolle politieke agendering binnen de gegeven institutionele kaders. Tran-

sities worden door een politiek systeem aangestuurd, worden als legitiem ervaren 
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door stakeholders en vereisen transitiemanagement om noodzakelijk geachte maat-

schappelijke en/of technologische veranderingen door te kunnen voeren. Rotmans 

et al. (2000, blz. 3) definiëren transities als ‘maatschappelijke transformatieproces-

sen die tenminste één generatie beslaan (=25 jaar)’. De definitie van transities 

maakt direct al een verschil met transformaties (switch) duidelijk, namelijk het 

tijdsbestek waarin beide zich afspelen. Een transformatie neemt hooguit een paar 

jaar in beslag en een transitie een generatie. Door de bank genomen is de levens-

duur van een issue niet veel korter dan een jaar en niet langer dan anderhalf jaar, 

zoals uit analyses in dit onderzoek is gebleken. Een ander essentieel verschil tussen 

beide is, dat een transitie het resultaat is van politieke agendering, terwijl een trans-

formatie juist plaats vindt door het achterwege blijven van politieke agendering. 

Evenals transformaties kennen transities ook een versnellingsfase (momentum), 

‘waarin zichtbare structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie van 

op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele 

veranderingen. In de versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffu-

sie en processen van inbedding’ (Rotmans, 2000, blz. 3).  

In de onderstaande tabel worden de verschillen tussen revoluties en issues nog eens 

op een rij gezet. Uit de vergelijking kan geconcludeerd worden dat de factoren die 

samenhangen met het ontstaan van issues enerzijds en switches en revoluties ander-

zijds weliswaar gradueel van elkaar verschillen, maar in een aantal opzichten in 

elkaars verlengde liggen.  
 
Tabel 1: Vergelijking tussen overeenkomende kenmerken van revoluties en issues 

 

          Revolutie / switch 

1. Sociale beweging 

2. Onbalans in en tussen sociale systemen 

3. Relatieve deprivatie 

4. Collectief gedrag en veranderingsgezindheid 

5. Rising expectations 

6. Transformatie van instituties 

 7.    Maatschappelijk conflict 

      Issue 
 
1.   Publieke opinie 

2.   Kloof gewenste en feitelijke toestand 

3.   Probleembesef 

4.   Opinievorming 

5.   Doorbreken van verwachtingen 

6.   Articulatie van waarden en belangen 

7.   Maatschappelijke discussie 

 

Van issues naar politieke crises in het buitenland 

Het issue rond de Watergate affaire leidde in de VS tot een politieke crisis die uit-

eindelijk de afzetting van president Nixon in 1974 tot gevolg had. Een bijna politie-

ke crisis speelde zich rond president Clinton af, naar aanleiding van zijn affaire met 
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zijn stagiaire Monika Lewinsky, wat op een haar na tot zijn afzetting leidde. Een 

ander voorbeeld van een politieke crisis voltrok zich in 2008, in 2010 en 2011 in 

België, waarbij de politieke partijen er na de parlementsverkiezingen niet in slaag-

den een regeringscoalitie te smeden en België in twee stukken uiteen dreigde te 

vallen. Het zelfde lot zou Italië boven het hoofd kunnen hangen, als het land voor 

de zoveelste keer in een politieke crisis verwikkeld raakt. Het is natuurlijk sterk 

afhankelijk van het aanpassings- en absorptievermogen van een politiek systeem of 

issues  daadwerkelijk tot agendering, tot een politieke crisis of -ondanks de kleine 

kans daarop- tot een revolutie leiden. Er wordt hier gesproken over aanpassings- en 

absorbtievermogen van een politiek systeem. Als een politiek systeem zich aan de 

omgeving aanpast, veranderen haar structuren (en instituties) ook mee. Van het 

absorbtievermogen van een politiek systeem is sprake als een politiek systeem ver-

anderingen in de omgeving kan beantwoorden zonder wijziging van haar structuren 

en instituties, waarbij er hoogstens een cultuurverandering kan plaatsvinden. De 

Arabische lente liet zien dat Arabische landen met een koningshuis blijken beter in 

staat om met maatschappelijke onvrede en sociale spanningen om te gaan en die te 

absorberen in het politieke systeem dan landen die een president als staatshoofd 

hebben, waarbij opvolgingskwesties een grotere rol spelen dan in koninkrijken waar 

de opvolging institutioneel geregeld is (zie Hale, 2013). Parlementaire democratieën 

zijn meestal beter in staat om met intern en/of extern gegenereerde spanningen die 

potentieel tot een politieke crisis zouden kunnen leiden, om te gaan, deze binnen de 

perken te houden en door het politieke systeem te laten absorberen, dan starre, auto-

ritair geleide politieke systemen. Interne spanningen zullen in een parlementaire 

democratie dankzij het ontstaan van issues dan ook eerder tot agendering dan tot 

een revolutie leiden: ‘……..most theorists of revolution tend to regard the political 

crises that launch revolutions either as incidental triggers or as little more than 

epiphenomenal indicators of more fundamental contradictions or strains located in 

the social structure of the old regime’ (Skocpol, 1979, blz. 7). De ‘contradictions’ 

en ‘strains’ waar Skocpol over spreekt, zouden operationeel vertaald kunnen wor-

den in de divergentie tussen een waargenomen en een maatschappelijk gewenste 

toestand, die doordat zij opgerekt wordt, steeds meer maatschappelijke spanningen 

oproept. 

 

Overigens betekent het voorgaande niet dat in samenlevingen waarin ondemocrati-

sche regimes die door een staatsgreep of een revolutie aan de macht zijn gekomen, 

issues geen enkele rol meer spelen. Voorbeelden uit het verleden laten het tegendeel 

zien. Zo vond in het voorjaar van 1989 op het Tiananmenplein in Beijing een op-

stand van studenten en arbeiders plaats die gericht was op het democratiseren van 

de maatschappij en het politieke systeem van China. Deze revolte eindigde op 4 

juni 1989 in een bloedbad. Het issue waar deze revolte om draaide was democratie. 
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Hoewel de mislukking van de beweging van de vierde juni volgens Zhang Liang 

(2001, blz. 11) onvermijdelijk was, boekte ze volgens hem toch belangrijke resulta-

ten: ‘alle media waren erbij betrokken, ze bereikten vrijwel iedere grote Chinese 

stad, praktisch alle instellingen van hoger onderwijs, bijna de helft van de middel-

bare beroeps- en technische opleidingen, veel mijnen, fabrieken en kantoren en 

enkele plattelandsdistricten. Alles bij elkaar deden bijna honderd miljoen mensen er 

op een of andere manier aan mee. De beweging was autonoom, spontaan en wan-

ordelijk, op een bepaalde manier was ze een uitlaatklep voor onvrede over en woe-

de op de regering onder het volk. De mislukking van de beweging is op zichzelf al 

een bewijs van het feit dat zij geen -zoals haar vijanden beweerden- georganiseer-

de, beraamde contrarevolutionaire rel of uitbarsting van oproer was. De patriotti-

sche democratiseringsbeweging eindigde in een tragedie, maar ze liet een belang-

rijke erfenis na. Degenen die werkten aan de val van de Oost-Europese communis-

tische systemen en de ontbinding van de Sovjet-Unie hebben ongetwijfeld lering 

getrokken uit haar fouten. De herinnering aan de vierde juni roept sterke emoties 

op. De vierde juni vond tien jaar geleden plaats (op het moment dat het boek werd 

geschreven door Zhang Liang; GB), maar is nog lang niet verdwenen uit de herin-

nering van de mensen’ aldus Zhang Liang (Zhang Liang, Nathan & Link, 2001). 

Inmiddels heeft het Tiananmenplein een symboolwaarde gekregen, die zodanige 

vormen heeft aangenomen dat Tiananmen het best bewaakte plein ter wereld is 

geworden. 

 

Van issue naar politieke crisis in Nederland 

Normaliter zouden issues moeten leiden tot agendering en als dat niet lukt, bestaat 

het risico dat ze kunnen ontaarden in een politieke crisis, waar Lane en Ersson 

(1991; 1999) op hebben gewezen. Volgens hen is een belangrijke functie van issues 

door middel van issuevorming spanningen in een samenleving te verminderen, met 

het oog op politieke stabiliteit: ‘How could there be political stability without issue-

making and issue-resolving? Yet issue-making may also threaten political stability 

and can even result in political system crisis or even destruction’ (Lane & Ersson, 

1999, blz. 264). 

Maatschappelijke spanningen (bijvoorbeeld als gevolg van rising expectations), 

relatieve deprivatie en een wijdverbreid gevoel van dissonantie hoeven echter niet 

meteen tot een politieke crisis of switch te leiden, maar kunnen zich ook door de 

jaren heen opstapelen, steeds meer sociale spanningen en maatschappelijke onvrede 

oproepen en op den duur tot een issue uitgroeien. Die opeenstapeling van maat-

schappelijke onvrede en sociale spanning heeft in Nederland bijvoorbeeld geresul-

teerd in het ‘nee’ tegen de Europese grondwet. Maatschappelijke onvrede bestond 
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niet alleen in 2005 en 2001, maar ook al in 1999 en eerder zoals bleek uit een on-

derzoek dat in dat jaar in opdracht van het ministerie van VROM onder 30 respon-

denten werd uitgevoerd (Ferro & Stienstra, 2000). De bevolking van Nederland lag 

ten tijde van dit onderzoek nog onder de warme deken van de hoogconjunctuur en 

de gulden floreerde als nooit tevoren. De verwachtingen waren hoog gespannen. 

Desalniettemin luidde één van de conclusies uit dit kwalitatieve onderzoek: ‘men 

het idee heeft dat de hebzucht en het materialisme zijn toegenomen, en dat deze 

ontwikkeling ook samenhangt met de toegenomen onverschilligheid en verharding 

van de maatschappij met het extreme uitvloeisel daarvan: het (zinloze) geweld. Veel 

andere problemen worden in het licht bezien van deze ontwikkeling. Het gevoel 

bijvoorbeeld dat Nederland te vol wordt gebouwd, dat de tweedeling in de maat-

schappij extremer wordt, dat er te veel regelgeving is, en het idee dat er een vluch-

telingen- en immigratieprobleem is, worden bezien vanuit een algemeen gevoel dat 

onze maatschappij aan het verharden is’ (Ferro/ Stienstra, 2000, blz. 39). Even later 

gevolgd door de conclusie: ‘De rol van de overheid wordt meer en meer ter discus-

sie gesteld: het gevoel leeft dat de overheid vaak de verkeerde beslissingen neemt 

en het probleem niet adequaat aanpakt’ (Ferro/Stienstra, 2000, blz. 41). Dit citaat 

vormde geen onderdeel van de Regeringsverklaring van het eerste (gedoog)kabinet 

Rutte en werd niet in 2010 aan het papier toevertrouwd, maar ruim tien jaar eerder, 

namelijk in 2000.  

Een soortgelijke conclusie kwam uit kwantitatief onderzoek naar voren uitgevoerd 

bij een representatieve steekproef uit de bevolking van Nederland. Tussen 1995 en 

1999 is in opdracht van het ministerie van VROM in het bredere kader van de Mili-

eugedragsmonitor onderzoek gedaan naar het belang dat de bevolking toekent aan 

maatschappelijke problemen. In het jaar 2000 constateerden Ellen Couvret en Al-

bert Reuling van het Nipo dat ‘het verlies aan waarden en normen in toenemende 

mate als het probleem van deze tijd wordt gezien. De stijging van de afgelopen 

jaren is gestaag maar onmiskenbaar geweest’ (Nipo/ Couvret & Reuling, juni 2000, 

blz. 30). Vervolgens wordt een conclusie getrokken die overeenkomsten vertoont 

met de conclusie van Ferro (2000): ‘Naarmate men materialistischer of egoïstischer 

is ingesteld,  noemt men het thema (normen en waarden) steeds minder vaak’ (Nipo/ 

Couvret & Reuling, juni 2000, blz. 33).  

Onderzoekers van het onderzoeksbureau Intomart komen ruim een jaar na de ver-

kiezingen van 15 mei 2001, in september 2002 tot vergelijkbare conclusies als Ferro 

en het Nipo twee jaar eerder in het jaar 2000. Twee conclusies van Intomart sprin-

gen in het oog: er bestaat een maatschappelijke onderstroom en er heerst maat-

schappelijke onvrede: ‘Er was veel onvrede onder de kiezers. Die richtte zich op 

een tweetal kwesties. Enerzijds de kwaliteit van het optreden van de overheid met 

name met betrekking tot veiligheid en zorg. Anderzijds de kwestie van buitenlan-
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ders, of asielzoekers of vluchtelingen of hoe je het ook wil noemen. Dat is al jaren 

zo. Geleidelijk aan is daar meer en meer emotie in gekomen. Ongeveer een jaar 

voor de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer zagen we die emotie voor het 

eerst. Wachtlijsten zijn nooit leuk gevonden, maar toen -halverwege 2001- werden 

ze voorzichtig aan een schande genoemd. Er kwam emotie los, maar nog ongeleid, 

zonder vehikel’. De Vries en Van der Lubben (2005) werken dit gegeven vervol-

gens uit naar de rol van Pim Fortuyn als katalysator (zie ook Cobb & Elder, 1983) 

die de heersende maatschappelijke onvrede naar de oppervlakte wist te brengen: 

‘Dat vehikel kwam er. Exact in de vorm die correspondeerde met wat belangrijke 

delen van het electoraat zochten: emotie. Het hoefde niet te kloppen wat hij zei, 

maar het raakte het hart van de mensen. Hij agendeerde wat al jaren belangrijk 

was: het functioneren van de overheid en de kwestie van buitenlanders. Te midden 

van een volstrekt gedepolitiseerd klimaat -geen aansprekende issues, geen politieke 

leiders- kwam er een politieke leider met issues waar het om ging. …. Fortuyn in-

troduceerde een voor Den Haag eigenlijk volkomen nieuwe stijl van communiceren: 

open, direct, guitig’. ……’Dat geheel heeft een chemie veroorzaakt die nauwelijks 

voorspelbaar was. In ieder geval: niemand heeft het voorspeld’ (De Vries & Van 

der Lubben, 2005, blz. 167).  

 

In het jaar 2000 en eerder was al enigszins duidelijk dat de heersende onvrede tot 

iets zou moeten leiden, op zijn minst tot een aardverschuiving bij de verkiezingen. 

Pim Fortuyn fungeerde in 2001 en 2002 als katalysator voor de maatschappelijke 

onvrede en bleek in staat om een aantal maatschappelijke thema’s op de politieke 

agenda te krijgen, waar dat eerder niet gebeurd was, zoals het minderhedenvraag-

stuk, ondanks verwoede pogingen daartoe van VVD leider Bolkestein in de jaren 

negentig van de vorige eeuw. Overigens is uit de analyse van de MDI gegevens 

gebleken dat het thema minderheden al in 1994 en 1995 het belangrijkste maat-

schappelijke vraagstuk vormde, lang voordat de politiek het uiteindelijk agendeer-

de, naar aanleiding van de opkomst van Fortuyn en de aanslag op de Twin Towers 

in New York op 11 september 2001.  

 

Tot slot 

In dit hoofdstuk is begonnen met de veronderstelling dat de theorievorming over 

het ontstaan van revoluties van betekenis kan zijn voor de beantwoording van een 

van de hoofdvragen van dit onderzoek, namelijk wat issues (en maatschappelijke 

problemen) zijn. In de theorievorming over revoluties ligt een belangrijk accent op 

de kloof tussen wens en werkelijkheid (Aya, 1979; Gurr, 1970) en de sociaal-

psychologische gevolgen die daar uit voortkomen, zoals relatieve deprivatie en 

gevoelens van dissonantie, die als oorzaak van revoluties worden aangemerkt (Da-
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vis, 1982). Dergelijke sentimenten leggen een voedingsbodem voor revoluties, maar 

ook voor het ontstaan van maatschappelijke problemen en issues. Revoluties ont-

staan nooit uit het niets. Er is altijd sprake van een onderliggend maatschappelijk 

probleem -gevoed door maatschappelijke onvrede en sociale spanningen- dat nooit 

opgelost is geworden en zich vervolgens tot een maatschappelijk controversiële 

kwestie heeft kunnen ontwikkelen, die niet tot politieke agendering heeft geleid en 

in een aantal gevallen ontaard is in een politieke crisis.  

De kloof tussen wens en werkelijkheid zal in de volgende hoofdstukken verder 

uitgewerkt worden in het Issues activation model en een formule die aan dit model 

ten grondslag ligt.  

 

Op grond van het voorgaande zal een definitie van maatschappelijke problemen 

gegeven worden. Van een maatschappelijk probleem is sprake wanneer de diver-

gentie tussen een waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, gevoe-

lens van dissonantie oproept, waarvan de ernst afgemeten wordt aan waarden die 

in het geding zijn en de belangen die op het spel staan, wat zich uiteindelijk kan 

doorvertalen in probleembesef. 
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Op het hoogtepunt van ons nationale milieube-

wustzijn startte de campagne 'Een beter milieu be-

gint bij jezelf', met het overbekende logo van de 

twee handen die de aarde teder omvatten. Jaren-

lang werden televisiekijkers 's avonds voor het sla-

pengaan ernstig toegesproken door Bekende Ne-

derlanders die ons deelgenoot maakten van hun 

zorgen om het milieu - en van het bescheiden 

steentje dat ze bijdroegen aan de verbetering ervan. 

Dat saamhorigheidsgevoel van de schouders eron-

der, nu of nooit, is helemaal verdwenen. Milieu is 

weggezakt op het lijstje onderwerpen waarover 

mensen zich echt zorgen maken. De Nederlandse 

huishoudens hebben hun gedrag ook helemaal 

niet structureel in een milieuvriendelijke richting 

aangepast. Maar bij Vrom kijken ze daar niet echt 

van op. Volgens Gerard Bartels was de ‘'draaggolf-

campagne’, (Bartels: een radioterm) die in 1997 

stopte, helemaal niet gericht op gedragsverande-

ring. Bartels: “Die campagne beoogde de verinner-

lijking van milieuvriendelijke normen en waarden. 

Bij verinnerlijking gaat het erom dat wanneer je 

aan de milieuknop draait er milieumuziek uitkomt 

- om in radiotermen te blijven. Met een aantal ac-

tiecampagnes probeerden we wat in de draaggolf 

was losgemaakt, te verzilveren in milieuvriendelijk 

gedrag. Mensen vinden het milieu wel belangrijk 

maar leven er niet naar”. 

 

 

Bron: Milieudefensie, 5 februari 2000 
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           4 
 

 

EEN WAARDE VERWACHTINGSMODEL  
 

 

Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het concept maatschappelijk probleem

25
 op basis van de 

definitie in een formeel kader geplaatst. In dit formele kader staan de elementen die 

een maatschappelijk problemen maken tot wat het ‘is’, centraal: de waargenomen 

toestand, de gewenste toestand, de waarden die dankzij een maatschappelijk pro-

bleem in het geding zijn en tenslotte de verwachtingen, in tweeledige zin: (collec-

tieve) verwachtingen met betrekking tot datgene wat men verwacht waar te nemen 

als functie van de waargenomen toestand en verwachtingen met betrekking tot de 

haalbaarheid van het realiseren van een gewenste toestand. Het samengaan van deze 

vier elementen resulteert in probleembesef.  

Maatschappelijke problemen ontstaan door exogene of endogene oorzaken. Exoge-

ne oorzaken komen van buiten af door een verandering in de feitelijke omstandig-

heden. Endogene veranderingen komen van binnenuit, bijvoorbeeld voortkomend 

uit waarden en verwachtingen. Zowel exogene als endogene veranderingen kunnen 

leiden tot een verandering in de waargenomen en de gewenste toestand. Een veran-

dering van levensfase is bijvoorbeeld een endogene oorzaak, waardoor mensen de 

toestand van de samenleving met andere ogen gaan bekijken. 

                                                           
25

 In het vervolg zal niet meer gesproken worden over sociale problemen, maar alleen  

over maatschappelijke problemen, om niet in de valkuil te trappen dat problemen die  

bijvoorbeeld bestaande of nieuwe technologieën met zich meebrengen exclusief  

technisch van aard zijn, om louter technische oplossingen vragen en geen  

sociale en maatschappelijke aspecten kennen, die ook een oplossingsrichting aan  

kunnen geven. Ook technologische problemen kennen meer dan genoeg  

maatschappelijke en sociale dilemma’s, die betrekking hebben op vragen zoals, hoe 

worden risico’s gepercipieerd, wie lopen de grootste risico’s, hoe is de verdeling van 

de kosten en de baten over verschillende bevolkingsgroepen. Uit recent kwalitatief 

onderzoek is gebleken dat mensen die professioneel en/of beleidsmatig betrokken zijn 

bij de beoordeling van technologische risico’s de objectieve benadering van risico’s 

inmiddels nevengeschikt zien aan een subjectieve benadering (Bartels, 2008; zie ook 

Peper, 1998). 
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Een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand kan herkend wor-

den, maar hoeft niet in alle gevallen als een discrepantie erkend te worden en disso-

nantie (een ongemakkelijk gevoel) op te roepen. Als een divergentie wel als een 

discrepantie erkend wordt, kan dat voor iemand een ongemakkelijk gevoel met zich 

meebrengen. Om de aard en de ernst van dissonantie (Cooper & Hogg, 2007; Har-

mon-Jones & Mills, 1999; Harmon-Jones, Amodio & Harmon-Jones, 2009) vast te 

kunnen stellen, kunnen personen door hun geheugen af te tasten, afgaan op de in het 

geding zijnde waarden, gegeven het belang dat zij persoonlijk daaraan hechten 

(Mills, 1999, p. 35; Petty & Cacioppo, 1986). In dat geval wordt een specifiek 

adoptietraject gevolgd. Indien er voor een persoon (nog) geen waarden in het ge-

ding zijn of door een maatschappelijk probleem, een onverwachte gebeurtenis of 

een issue geactiveerd zijn, kan een persoon op zoek gaan naar sociale bevestiging in 

zijn sociale omgeving en peilen welk belang anderen toekennen aan de discrepantie 

die hij ervaart tussen een waargenomen en een gewenste toestand. Dan wordt een 

ander adoptietraject gevolgd.  

 

Uiteindelijk komt dissonantiereductie neer op herkennen, erkennen, verkennen of 

ontkennen. Erkennen impliceert herkennen, maar omgekeerd impliceert herkennen 

geen erkennen. Mensen kunnen een maatschappelijk probleem herkennen maar 

hoeven het belang ervan (nog) niet te erkennen, zolang een maatschappelijk pro-

bleem hen nog niet opzadelt met een ongemakkelijk gevoel (dissonantie), hoewel er 

voor hen dan al waarden in het geding kunnen zijn. Mensen die op zoek zijn naar 

sociale bevestiging proberen hun sociale omgeving te verkennen met het oog op 

dissonantiereductie. Tenslotte zijn er mensen die al of niet bedoeld hun ogen sluiten 

voor maatschappelijke problemen en volharden in ontkennen. Het onderscheid tus-

sen herkennen, erkennen, verkennen en ontkennen biedt eveneens mogelijkheden 

om een onderscheid te maken tussen verschillende adoptiesegmenten.  

 

Om van een maatschappelijk probleem te kunnen spreken moet er bij een voldoen-

de aantal mensen drie factoren in het spel zijn: in de eerste plaats moet de divergen-

tie tussen een gewenste en een waargenomen toestand door individuele personen als 

een discrepantie worden ervaren en dissonantie oproepen, die aan de hand van de 

waarden die zij persoonlijk belangrijk vinden, zorgen voor een bepaalde mate van 

probleembesef. Geschwender (1990, p.VII) merkt daar het volgende over op: ‘It is 

not possible to precisely define just how much disagreement is necessary to make a 

condition into a social problem. The best we can do is to say that it has to be a sig-

nificant amount, more than a handful of people have to be involved. Anything less 

may constitute more individual troubles rather than social problems. However, I am 

not comfortable with this. I would like a bit more clarity. I do not have the requisite 

formula’. In dit hoofdstuk wordt het begrip probleembesef als product van waarden 
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en dissonantie, in een formule vertaald. Probleembesef geeft aan in hoeverre een 

maatschappelijk probleem een persoonlijk issue voor iemand is geworden. Bij vol-

doende massa (zie Neuman, 1990, p. 159) kan door het collectief delen van pro-

bleembesef en een versnelling in het diffusieproces een maatschappelijk probleem 

momentum
26

 krijgen, dat door tussenkomst van een onverwachte gebeurtenis kan 

uitgroeien tot een issue. Een issue effent uiteindelijk het pad voor (maatschappelij-

ke) probleemadoptie en de agendering van een maatschappelijk probleem en dooft 

daarna geleidelijk uit, tenzij een issue ontaardt in een politieke crisis bij het uitblij-

ven van politieke agendering.  

 

De divergentie tussen wens en waarneming: dissonantie 

Veranderingen in de waargenomen, in de gewenste toestand, in waarden en ver-

wachtingen of in een combinatie daarvan kunnen uiteindelijk resulteren in pro-

bleembesef, er van uitgaand dat een divergentie tussen een waargenomen en een 

maatschappelijk gewenste toestand als een discrepantie wordt ervaren en dissonan-

tie oproept. Volgens Festinger (1957) kan dissonantie onder verschillende omstan-

digheden ontstaan: bij het nemen van beslissingen, indien sprake is van dwang, in 

situaties waarin mensen onvrijwillig blootgesteld worden aan informatie, als me-

ningsverschillen tussen mensen onderling leiden tot een gebrek aan steun van ande-

ren (bijvoorbeeld in geval van een maatschappelijk controversiële kwestie als men-

sen naar sociale bevestiging op zoek zijn) en tenslotte wanneer er een discrepantie 

optreedt tussen de ‘realiteit’ en iemands gevoelens of opvattingen (Sakai, 1999, p. 

268). Het laatste voorbeeld is exemplarisch voor de discrepantie die mensen ervaren 

tussen de waargenomen toestand en de gewenste toestand, in zoverre de ‘realiteit’ 

de waargenomen realiteit betreft.  
 
De dissonantietheorie van Festinger (1957) is gebaseerd op de aanname dat disso-

nantie ontstaat als twee cognities, dat wil zeggen twee kenniselementen niet uit 
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 In de klassieke mechanica is momentum het product van snelheid en massa van een  

object, of wel massa in beweging (Glenbrook, 2004). Bij het momentum gaat het niet 

alleen om een versnelling maar ook om verspreiding (massa). De hoeveelheid 

momentum van een object wordt verkregen door snelheid en massa met elkaar te 

vermenigvuldigen: momentum = m x v (zie Wikipedia, 2007). Als snelheid en massa 

een constante waarde hebben, bijvoorbeeld in het geval van een gesloten systeem is 

er sprake van een lineaire functie. In open systemen, zoals sociale systemen kunnen 

snelheid en massa per moment of per periode verschillende waarden aannemen. In 

sociale systemen kan de snelheid waarmee bijvoorbeeld de belangstelling toeneemt  

langzaam minder worden naarmate de tijd aan het verstrijken is, terwijl er nog wel  

een toename in de omvang van de publieke belangstelling (massa) waar te nemen  

valt. Er is dan sprake van een afnemende meeropbrengst. Het momentum zal zich in  

dat geval niet rechtlijnig maar kromlijnig ontwikkelen. 
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elkaar volgen, niet met elkaar overeenstemmen

27
 of niet bij elkaar passen: ‘non-

fitting’ (Shaw & Costanzo, 1982, p. 217). Een volgende aanname is dat cognities 

ten opzichte van elkaar relevant of irrelevant kunnen zijn. Dissonantie treedt pas op 

als twee cognities ten opzichte van elkaar relevant zijn, dat wil zeggen dat de om-

vang van dissonantie een functie is van het belang van de cognities die dissonant 

ten opzichte van elkaar zijn (Mills, 1999, p. 33; Festinger, 1957, p. 16). Zolang ze 

beide irrelevant zijn, manifesteert zich nauwelijks of geen dissonantie. De relevan-

tie van cognities kan door individuen afgemeten worden aan de in het geding zijnde 

waarden waarmee de betreffende cognities verbonden zijn. Tenslotte kunnen cogni-

ties die relevant ten aanzien van elkaar zijn, consonant of dissonant zijn. Ze zijn 

consonant indien de ene cognitie samenhangt met de andere cognitie, ze met elkaar 

convergeren en/of logischerwijze uit elkaar voortvloeien. Twee cognities zijn dis-

sonant indien het tegendeel of de negatie van een cognitie past bij een andere cogni-

tie of daaruit volgt. Bijvoorbeeld als de maatschappelijk gewenste toestand niet 

langer in overeenstemming is met, of niet meer past bij de waarneming van een 

toestand. De waargenomen toestand divergeert in dat geval met de gewenste toe-

stand en dat kan dissonantie opleveren (zie Harmon-Jones & Mills, 1999; Festinger, 

1972), zodra mensen daadwerkelijk een discrepantie ervaren tussen een waargeno-

men en een gewenste toestand.  

 

Op zijn minst geeft dissonantie een ongemakkelijk gevoel. Wat met een ongemak-

kelijk gevoel bedoeld wordt is door Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie 

verwoord: ‘Volgens Rutte worden Nederlanders gewoonlijk onrustig van hoge 

overheidsschulden. Zowel intellectueel als qua gevoel’ (Volkskrant, zaterdag 16 

juni, 2012, p. 3). Des te heviger dat ongemakkelijke gevoel des te groter de druk om 

dissonantie te reduceren. In zijn algemeenheid kan dissonantiereductie zich voor-

doen door cognities die dissonant zijn zo veel mogelijk te elimineren (bijvoorbeeld 

door middel van ontkenning), of het belang van cognities die consonant zijn te ver-

groten of aantrekkelijker te maken en informatie te mijden die dissonantie verho-

gend werkt (Festinger, 1957; Eagly & Chaiken, 1993; Harmon-Jones & Mills, 

2003; Harmon-Jones, Amodio & Harmon-Jones, 2009). In de praktijk lukt dat lang 

niet altijd. Zodra door individuen of groepen herkend en erkend wordt dat dissonan-

tie met een maatschappelijk probleem samenhangt, zullen sommigen hun dissonan-

tie proberen te reduceren door vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid (gegeven 

de waarden die voor hen in het geding zijn en de belangen die op het spel staan) en 

                                                           
27

 Cognities kunnen betrekking hebben op het gedrag, attitudes, kennis, emoties,  

    motivaties, opinies en opvattingen. Dissonantie kan optreden tussen een cognitie met  

betrekking tot het gedrag en een cognitie met betrekking tot een attitude (zie ook   

Cooper & Hogg, 2007; Harmon-Jones, Amadio & Harmon-Jones, 2009). 
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vanuit hun veranderingsgezindheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van dat 

probleem, terwijl anderen, bij ontstentenis van relevante waarden, op zoek gaan 

naar sociale bevestiging van hun dissonantie, door hun sociale omgeving te verken-

nen op relevante cues (aangrijpingspunten, relevante opinies). Als waarden niet in 

het geding zijn, zijn mensen overgeleverd aan externe cues om hun ongemakkelijke 

gevoel van dissonantie te leren herkennen en daarmee om te gaan. Het verkennen 

en herkennen van externe cues als methode van dissonantiereductie wordt 

beschreven in de selfperceptie theorie die door Bem (1972) ontwikkeld is: ‘Individ-

uals come to know their own attitudes, emotions and other internal states partially 

by inferring them from observations of their own overt behavior and/or the circum-

stances in which this behavior occurs. To the extent that internal cues are weak, 

ambiguous, or uninterpretable, the individual is functionally in the same position as 

an outside observer, an observer who must necessarily rely upon those same exter-

nal cues to infer the individual’s inner states’ (Bem, 1972, p. 2; p. 5). 

 

Tenslotte zullen er ook mensen zijn die het bestaan van een maatschappelijk pro-

bleem ontkennen, als methode van dissonantiereductie -voor zover zij althans  

dissonantie ervaren- bijvoorbeeld als zij zich in het defensief gedrukt voelen door 

een in hun ogen elitaire maatschappelijke voorhoede die het voortouw van een 

maatschappelijke discussie in handen heeft en met enig bravoure een politiek cor-

recte mening uitdraagt. Mensen die een minderheidsopvatting aanhangen, zullen 

zich door hun toenemend zwijgen, steeds vaker buiten spel voelen staan. Daardoor 

verongelijkt, kunnen ze ressentimenten gaan ontwikkelen en een ‘spiral of silence’ 

(zwijgspiraal) in beweging zetten (Noelle-Neuman, 1972; zie ook Bolkestein, 

1992). De zwijgspiraal vormt een voedingsbodem voor populistische politieke 

stromingen, die de zwijgende meerderheid en de maatschappelijke achterhoede een 

stem geven, waardoor ze zich niet langer politiek en maatschappelijk geïsoleerd 

hoeven te voelen, door een politiek correcte opvatting van de meerderheid. Popu-

lisme doorbreekt de zwijgspiraal, maakt een eind aan de ontkenning van dissonantie 

door maatschappelijke onvrede te benoemen en politiek uit te baten. Een latente 

functie (Merton, 1967) van populisme is het vergroten van de kloof tussen de waar-

genomen en de maatschappelijk gewenste toestand waardoor dissonantie weer vrij 

spel kan krijgen en politiek opportunisme vrij baan. 

 

De relevantie van waarden voor divergentie en dissonantie 

Hoewel de divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand dissonantie 

bij iemand kan oproepen, blijft het hoe dan ook de vraag welk gewicht en/of belang 

daaraan wordt toegekend (zie Mills, 1999, p. 33; Festinger, 1957, p. 16): kortom, 

hoe groot is een divergentie, hoe wordt een discrepantie ervaren en hoe ernstig is de 
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dissonantie die daaruit voortvloeit voor iemand persoonlijk. En in de tweede plaats 

welke gevoelens en gedachtes worden opgeroepen als dissonantie wordt afgemeten 

aan de waarden die in het geding zijn en de belangen die op het spel staan? Een 

functie van waarden is om de dissonantie benoembaar te maken en lading te geven 

en het ongemakkelijke gevoel dat dissonantie oproept uiteindelijk te reduceren.  

Aan de hand van waarden kan de aard en de ernst van de divergentie tussen een 

gewenste en een waargenomen toestand en van de dissonantie die daardoor opge-

roepen wordt, beoordeeld en geëvalueerd worden: ‘Before we can classify any event 

or situation as a source of strain, we must assess this event or situation with refe-

rence to cultural standards and personel expectations. Strain, then, always express-

es a relation between an event or situation and certain cultural and individual 

standards’ (Smelser, 1962, p. 51; zie ook Giddens, 2009, p. 1013).  

Heath (1997) is van mening dat ieder maatschappelijk probleem en issue in de kern 

te maken heeft met waarden als gelijkheid, billijkheid, zekerheid en kwaliteit van de 

omgeving (zie ook Martin & Levey, 1987). Uit onderzoek uitgevoerd in de 

Verenigde Staten komt naar voren dat politieke attitudes beter voorspeld worden 

door opvattingen (beliefs) die verbonden zijn met waarden, zoals eerlijkheid en 

gelijkheid dan door het naakte eigenbelang (Eyal, Sagriatano, Trope, Liberman & 

Chaiken, 2009, p. 36). Waarden zijn niet gericht op een object en zijn abstracter dan 

attitudes, die wel op een object gericht zijn. Waarden hebben in vergelijking met 

attitudes een centralere positie in iemands zelfbeeld.  

 

Waarden zijn gericht op idealen, worden ingezet als gedragsdoel, zijn generiek en 

situatie overstijgend. Schwarz (1992) beschouwt waarden als opvattingen die be-

trekking hebben op gewenste activiteiten of situaties, die domein overstijgend zijn 

en richting geven aan het gedrag en de beoordeling daarvan en die tenslotte in be-

lang kunnen variëren. Hitlin en Piliavin (2004, p. 362) definiëren waarden als volgt: 

‘Values are enduring beliefs that synthesize affective and cognitive elements to 

orient people to the world in which they live’. Rokeach (1973) definieert een waar-

de als een duurzame opvatting dat een bepaalde manier van gedragen of een be-

paalde levenswijze de voorkeur geniet boven een andere manier van gedrag of een 

andere levenswijze of levensstijl. Het begrip levenswijze in deze definitie zou een-

voudigheidshalve vervangen kunnen worden door ‘een gewenste toestand’, bijvoor-

beeld ‘the American way of life’. Deze definities hebben gemeen dat ze een oriënta-

tie verschaffen en aangeven wat wel en niet belangrijk is in het leven.  

 

Rokeach (1973) heeft achttien eindwaarden en achttien instrumentele waarden ge-

identificeerd. De achttien eindwaarden die hij onderscheidt (geluk, geborgenheid, 

vrede, zelfrespect, vrijheid, vriendschap, innerlijke harmonie, plezier, gelijkheid, 

wijsheid, acceptatie, volwassen liefde, schoonheid, nationale veiligheid, comforta-
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bel leven, stimulerend leven, gevoel van prestatie, vergeving), zijn gericht op een 

gewenste manier van bestaan, waarvoor mensen al of niet bewust gekozen hebben. 

De achttien instrumentele waarden die Rokeach onderscheidt (eerlijk, betrouwbaar, 

behulpzaam, opgewekt, liefhebbend, onafhankelijk, ruimdenkend, beleefd, verge-

vingsgezind, beheerst, moedig, creatief, zuiver, gehoorzaam, competent, ambitieus, 

intellectueel, logisch) zijn normatief van aard en hebben veel meer een relationeel 

karakter, omdat zij de inter-menselijke betrekkingen reguleren en richting proberen 

te geven aan het gedrag, ook aan dat van politici, regeringen en politieke partijen. 

Die worden niet alleen in verkiezingstijd beoordeeld aan de hand van een aantal van 

deze instrumentele waarden, zoals eerlijk, betrouwbaar, onafhankelijk, ruimden-

kend, moedig, zuiver, competent en ambitieus, maar ook tijdens een regeerperiode. 

 

Voorts fungeren waarden als een manier om sociaal geaccepteerde en cultureel 

gedefinieerde praktijk om behoeftes te bevredigen (Hitlin & Piliavin, 2004) en dis-

sonantie te reduceren. Tenslotte kunne waarden gezien hun relatie met behoeftes en 

gegeven het feit dat zij geïnternaliseerd zijn (Eyal et al., 2009), als reïnforcer optre-

den en door middel van associatievorming hun valentie op een externe gebeurtenis 

(stimulus) overbrengen (Hofmann, De Houwer, Perugini, Bayens & Crombez, 

2010; Jones, Olson & Fazio, 2010; Shanks, 2010; Kruglanski et al., 2007; Ga-

wronski & Bodenhausen, 2006; Olson & Fazio, 2001, Bohner & Dickel, 2010; Res-

corla, 1988; Rescorla, 1987). Hierop wordt in het volgende hoofdstuk dieper inge-

gaan. 

 

Waarden zijn medebepalend voor wat mensen onder een gewenste toestand zullen 

verstaan. In het politieke debat, in politieke afwegingen en in ideologieën spelen 

een aantal van de eindwaarden die Rokeach (1973) noemt een prominente rol, zoals 

vrijheid, gelijkheid, acceptatie, schoonheid, nationale veiligheid en vrede. Easton 

(1972) beschouwt de allocatie van waarden als kerntaak van de politiek: ‘A political 

system can be designated as those interactions through which values are authora-

tively allocated for a society; this is what distinguishes a political system from other 

systems’ (Easton, 1972, p. 181). In de préambule op het “Ontwerp-verdrag tot vast-

stelling van een Grondwet voor Europa”, kiest de Europese Conventie voor seculie-

re waarden: ‘In het besef dat Europa als werelddeel een bakermat van de bescha-

ving is; dat zijn inwoners, die zich hier sinds de dageraad van de mensheid golfs-

gewijs gevestigd hebben, geleidelijk de waarden hebben ontwikkeld die ten grond-

slag liggen aan het humanisme: gelijkheid van alle mensen, vrijheid en eerbied 

voor de rede
28

,…..’ (Europese Conventie, juli 2003).  

                                                           
28

 Ongeacht de politieke richting zijn politici van mening dat de Nederlandse 

samenleving wortelt in de Joods-Christelijke traditie en niet in het humanisme. 
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Politici moeten niet alleen een afweging maken tussen conflicterende belangen van 

groepen, maar ook gegeven de waarden die in het geding zijn, beslissingen nemen 

over vaak onvergelijkbare grootheden. Voor het afwegen van ‘appels en peren’ zijn 

geen kwantitatieve maatstaven voorhanden. Het betekent dat politici even onthand 

zijn als burgers wanneer zij moeten bepalen wat wel en niet belangrijk en waarde-

vol is. Waarden bieden (enig) soelaas. De keuze van de Europese Conventie voor 

seculiere waarden kan daarbij van pas komen, bijvoorbeeld als ethische vraagstuk-

ken op de politieke agenda staan. Politiek houdt zich bezig met waarden-allocatie 

(Zie Easton, 1972) en economie met de waarde-accumulatie en de waardebepaling 

daarvan: ‘It (economics) analyzes the costs and benefits of improving patterns of 

resource allocation’ (Samuelson, 1973, p. 3). Wat een gewenste toestand is en hoe 

waarden-allocatie en waarde-accumulatie tot stand komen, kan scherpe tegenstel-

lingen oproepen in een samenleving, bijvoorbeeld in het geval van verdelingspro-

blemen die volgens Cobb en Elder (1983) een voedingsbodem zijn voor issues.  

 

Waarden vormen de maat der dingen, waar het belang van een maatschappelijk 

probleem aan kan worden afgemeten. Eyestone (1972, p. 1 en 2) ziet een verband 

tussen maatschappelijke thema’s en waarden: ‘social issues are much more likely to 

reflect the enduring questions of the social order: What is happening to the family? 

What has become of the traditional moral values? What can be done to improve 

racial harmony? Dit soort vragen zijn niet alleen voor een collectief van individuen 

van belang, maar ook individuele personen kunnen dit soort vragen aan zichzelf 

stellen. Waarden zijn belangrijk voor het zelfbeeld van individuen. Naarmate een 

waarde in het zelfbeeld van een persoon een centralere plaats inneemt, zal die be-

treffende waarde een sterkere betrokkenheid kunnen genereren: ego-involvement 

(Ostrom & Brock, 1968), issue-involvement (Petty & Cacioppo, 1986, 1986b) of 

value-involvement (Johnson & Eagly, 1989) vormen daarvan de uitkomst. De drie 

begrippen zijn onderling vergelijkbaar. De voorkeur gaat uit naar het begrip issue-

involvement. Petty en Cacioppo (1989, p. 68) definiëren issue-involvement als 

volgt: ‘the extent to which the attitudinal issue under consideration is of personal 

importance’. Een cruciaal aspect in hun definitie is dat een issue (in de betekenis 

van een onderwerp) voor iemand persoonlijk belangrijk moet zijn.  

 

Volgens Ostrom en Brock (1968, p. 375) zal naarmate een waarde of een doel be-

langrijker voor het zelfbeeld van een persoon is, diens betrokkenheid ook sterker 

zijn. Daarnaast zal iemands betrokkenheid sterker worden naarmate een maatschap-

pelijk probleem meerdere en belangrijke waarden activeert. Ostrom en Brock iden-

tificeren drie determinanten voor de sterkte van iemands betrokkenheid (ego-

involvement/issue-involvement): 
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1. de betrokkenheid is sterker, als de attitude verbonden is met meer centrale 

en/of belangrijke waarden; 

2. de betrokkenheid is sterker, naarmate een attitude voor iemand persoonlijk 

belangrijker is in relatie tot zijn waarden;  

3. de betrokkenheid is sterker, naarmate het aantal waarden dat met een attitude 

verbonden is groter is. 
 
Waarden staan in functie van een maatschappelijk gewenste toestand die individue-

le personen of een collectief voor ogen hebben. In een interview in de Volkskrant 

van 6 februari 2010 merkt de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Joseph 

Stiglitz het volgende op: ‘Ik heb intussen heel veel samenlevingen in de wereld 

gezien, en het valt me op dat mensen op een of andere manier zichzelf altijd de 

zelfde vraag stellen: wat voor gemeenschap wensen we? Politieke leiders
29

 moeten 

daarop een antwoord willen geven’. En dat antwoord is in veel Arabische landen 

jarenlang uitgebleven, met alle gevolgen van dien.  

Dat bepaalde culturen niet altijd pasklare oplossingen voorhanden hebben om een 

gewenste toestand te realiseren, beschrijft de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish 

als hij het heeft over de ontheemding van Arabieren in hun zoektocht naar een eigen 

identiteit: ‘Arabieren zijn schizofreen en kunnen niet kiezen tussen traditie en mo-

derne tijd. Niet langer biedt de traditie een houvast. Maar de Arabieren zijn ook 

geen deelnemer aan de moderne tijd. We weten niet waar we zijn, in welke histori-

sche periode we leven, we zijn verdeeld tussen moderniteit en erfenis, we hebben 

geen heden. We gebruiken alle moderne technieken van het Westen, maar de ma-

nier van denken daarachter niet. We zijn consumenten, geen producenten. We rij-

den in Amerikaanse en Europese auto’s, maar we besturen ze zoals we kamelen 

besturen’ (de Volkskrant, 1 december 2004, p. 4).  

 

Een waarde-verwachtingsmodel  

Het relateren van de ernst van een maatschappelijk probleem aan waarden en ver-

wachtingen (ondermeer als indicator voor veranderingsgezindheid, dat wil zeggen 

                                                           
29

 CDA onderhandelaar Klink is aanhanger van één visie. Een selectie van fragmenten  

uit zijn brief van 9 september 2010 maakt dat duidelijk: ‘Beleid kan niet en  

perspectief aan mensen bieden en tegelijkertijd aangrijpingspunt zijn om uit te  

sluiten. De dieptelaag van de motieven doet ertoe in de politiek, omdat juist daar de  

legitimatie van het beleid wordt gevonden en overtuigingskracht naar de samenleving  

moet worden gerealiseerd. De eenheid van beleid zal permanent in het geding zijn  

omdat de motieven van partijen totaal verschillend zijn. In het beleid en het recht  

moet een gemeenschap zich kunnen herkennen om als gemeenschap te kunnen blijven  

bestaan’ (Brief van voormalig CDA minister en onderhandelaar Ab Klink van 9  

september 2010). 
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verwachtingen omtrent de haalbaarheid om een maatschappelijk gewenste toestand 

te realiseren), biedt twee voordelen. In de eerste plaats krijgen abstracte maatschap-

pelijke problemen een menselijke maat, omdat de ernst ervan wordt afgemeten aan 

het ongemakkelijke gevoel (dissonantie) dat maatschappelijke problemen en sociale 

spanningen bij individuen oproepen enerzijds en anderzijds aan de in het geding 

zijnde waarden die voor iemand persoonlijk van belang zijn.  

 

In de tweede plaats omdat ze geanalyseerd kunnen worden vanuit het theoretische 

perspectief van de waarde-verwachtingstheorie
30

 (Edwards & Fasolo, 2001; Ajzen 

& Fishbein, 2008; Ajzen & Fishbein, 1975; Ajzen, 1996). Als voorbeeld verwijst 

Smelser (1962) naar raciale ongelijkheid. Dat maatschappelijke probleem riep in de 

Verenigde Staten tot voor kort (nog steeds) veel sociale spanningen op vanwege 

lang gekoesterde verwachtingen en diep verankerde waarden als vrijheid en gelijk-

heid die botsen met de alledaagse raciale realiteit die mensen in de Verenigde Sta-

ten waarnemen, terwijl in een land als India maatschappelijke spanningen in minde-

re mate zijn opgetreden vanwege een geheel ander waardepatroon waarop de socia-

le gelaagdheid van de samenleving in de vorm van het kastesysteem gebaseerd is èn 

vanwege de perceptie omtrent de verwachte haalbaarheid het kastesysteem te ver-

anderen: ‘Verschillende groepen mensen leren dat ze verschillende dingen van het 

leven moeten verwachten en zich moeten gedragen naar hun positie. Dus bestaat er 

evenwicht tussen wat mensen verwachten en wat ze krijgen. De armen verwachten 

armoede. Dus accepteren ze armoede’ (Bruce, 2003, p. 93; zie ook Bourdieu’s 

concept habitus
31

). Wanneer ‘de armen armoede verwachten’ is er sprake van een 

selfulfilling prophecy (Merton, 1967). Als daarentegen de verwachtingen die bij 

mensen leven hooggespannen zijn (rising expectations; zie Davies, 1982; Nisbet, 

1976), zoals in de VS het geval was in de jaren zestig en tegelijkertijd belangrijke 

waarden in het geding zijn, zal naar alle waarschijnlijkheid de kloof tussen een 

gewenste en een waargenomen toestand als groter en belangrijker worden ervaren, 

wat tot uitdrukking kan komen in het probleembesef van individuele personen. 

                                                           
30. In de theorie over gepland gedrag, die gebaseerd is op de verwachtingswaarde  

     theorie geeft Ajzen (1991, blz. 191) de volgende uitleg over de formule 

     A ∑ bi ei .  ‘As shown in equation 1, the strength of each salient belief (b) is  

     combined in a multiplicative fashion with the subjective evaluation (e) of the belief’s  

     attribute, and the resulting products are summed over n salient beliefs. A person’s  

     attitude (A) is directly proportional (to this summative belief index’ (Edwards  

     & Fasolo, 2001; Ajzen & Fishbein, 1975; Ajzen, 1996). 
31 

 Bourdieux (2010, p. 95) definieert class habitus als volgt: ‘the internalized form of  

  class conditioning and the conditionings it entails’. Een wat uitgebreidere definitie  

  van habitus luidt als volgt: ‘a system of durably acquired schemes of perception,  

  thought, and action, engendered by objective conditions, but tending to persist even  

  after an alteration of those conditions’ (zie Wallace & Wolf, 2006, p. 115). 
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Daardoor wordt dissonantie opgeroepen, die bij voldoende massa tot maatschappe-

lijke onvrede en sociale spanningen kan leiden. Probleembesef ontbreekt als men-

sen geen dissonantie ervaren en er evenmin waarden in het geding zijn. Als er wel 

sprake is van probleembesef, is een maatschappelijk probleem een persoonlijk issue 

voor iemand, dat dissonantie kan oproepen en waarbij waarden in het geding zijn: 

‘Basically a social problem exists when there is a sizeable discrepancy between 

what is and what people think ought to be –between actual conditions and social 

values and norms- which is regarded as remediable’ (Merton, 1976, p.7 en p. 40).  

De definitie van maatschappelijke problemen
32

  in termen van de kloof tussen een 

waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, die dissonantie oproept, 

waarvan de ernst afgemeten wordt aan waarden die in het geding zijn, verwijst 

enerzijds naar de drie wereldentheorie van Popper (Popper & Eccles, 1977), de 

subjectieve, de objectieve en de symbolische wereld en roept anderzijds de moge-

lijkheid op om het begrip maatschappelijk probleem door middel van een vergelij-

king te formaliseren. De ernst van een maatschappelijk probleem wordt daarin af-

gemeten aan de mate van probleembesef (Pbi ) die individuele personen, een collec-

tief individuen of een adoptiesegment ervaren:  
 
                                        Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |)  
 
In deze formule zijn de waargenomen toestand (|Twij |) en de gewenste toestand 

(|Tgij|) een functie van waarden (Wi ) en verwachtingen. De gewenste toestand (Tgij) 

is afhankelijk van de veranderingsgezindheid van individuen, dat wil zeggen van de 

verwachtingen die zij koesteren ten aanzien van de haalbaarheid om een maat-

schappelijk gewenste toestand te realiseren (Walder, 2009; Coleman, 1994; Klan-

dermans, 1987, 2003) en de waarde of het belang dat zij aan een maatschappelijk 

gewenste toestand hechten: (Tgij =Vhij x Wi.), waarbij Vhij staat voor de verwach-

tingen met betrekking tot de haalbaarheid om een gewenste toestand te realiseren.  

 

Ook de waargenomen toestand staat in functie van waarden en de verwachting dat 

een waarneming van een (feitelijke) toestand overeenkomt met datgene wat men 

verwachtte waar te nemen in een bepaalde situatie. Het gaat in dit geval vaak om 

cultureel gedefinieerde collectieve verwachtingen die in een samenleving leven:  

(Twij =Vcij x Wi.), waarbij Vcij staat voor datgene wat men verwachtte waar te ne-

men (Twij ). Een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand kan 

optreden als een discrepantie tussen waarneming en verwachting door een persoon 

wordt ervaren.  

                                                           
32

 De volledige definitie van maatschappelijke problemen luidt als volgt: de kloof tussen  

een waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, die dissonantie  

oproept, waarvan de ernst afgemeten wordt aan waarden die in het geding zijn, wat  

uiteindelijk kan resulteren in een bepaalde mate van probleembesef. 
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In de formule voor probleembesef,  Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) kunnen verwachtin-

gen opgenomen worden via de termen (∫Vwij ) en (∫Vgij ). Onderstaande formule zal 

vanwege haar volledigheid alleen in dit hoofdstuk gepresenteerd worden en niet in 

de overige hoofdstukken, omdat daarin voornamelijk wordt ingegaan op de effecten 

die het verschil tussen de waargenomen en de gewenste toestand, (|Twij | – |Tgij |) 

oproept, namelijk divergentie, discrepantie en dissonantie.  
 

                     Pbi  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij*|Tgij |)} 
 
De notatie Wi ∑ geeft aan dat probleembesef (Pbi) het product is van waarden (Wi) 

en dissonantie (Di ). De divergentie tussen een waargenomen en een maatschappe-

lijk gewenste toestand (|Twij | – |Tgij |) roept, in zoverre die door een individuele 

persoon als een discrepantie wordt ervaren, in principe dissonantie (Di) op, indien er 

ook waarden in het geding zijn. In verkorte vorm luidt de formule voor probleem-

besef: Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) = Pbi  Wi  x Di, waarbij dissonantie (Di) geëvalu-

eerd wordt aan de hand van waarden (Wi ). 

 

Indien een onverwachte gebeurtenis optreedt, kunnen de waarneming en datgene 

wat men verwachtte waar te nemen, een dissociatie
33

 (als tegenstelling tot de asso-

ciatie) gaan vertonen, waardoor een persoon zich gedwongen kan voelen om via 

sociale bevestiging of cognitieve elaboratie zijn verwachtingen bij te stellen. De 

dissociatie tussen een waarneming en een verwachting kan dissonantie veroorzaken. 

Tegelijkertijd kan de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand 

toenemen als gevolg van een afwijking tussen waarneming en verwachting. Disso-

nantie wordt afgemeten aan het absolute verschil tussen de waargenomen en de 

gewenste toestand. De waarneming van de feitelijke toestand vormt een afspiege-

ling van de door een persoon ervaren actuele stand van zaken in een samenleving en 

verwachtingen niet.  

Het symbool i staat voor het maatschappelijk probleem in kwestie en het symbool j 

voor het aantal aspecten of kenmerken van een gewenste en een waargenomen toe-

stand. Aan de hand van Wi wordt het belang cq. het gewicht van de waargenomen 

toestand Twij en de gewenste toestand Tgij geëvalueerd en beoordeeld en per saldo 

de dissonantie die opgeroepen wordt door de discrepantie die een persoon of een 

verzameling individuen ervaart als de waargenomen toestand divergeert met de 

gewenste toestand. Indien een divergentie tussen een waargenomen en een gewens-

te toestand niet of nauwelijks als een discrepantie wordt ervaren, of niet belangrijk 

                                                           
33

 Een dissociatie wordt door mij als volgt gedefinieerd: een dissociatie wordt  

gekenmerkt door een verstoring in het bewustzijn, het geheugen, identiteit of de  

perceptie als gevolg van een ontkoppeling tussen een verwachting en neen  

waarneming (zie ook Westen, 1996, p. 611) 
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genoeg gevonden wordt, zal deze divergentie van weinig of geen betekenis zijn, 

hoegenaamd geen dissonantie oproepen en geen probleembesef genereren. Pro-

bleembesef zal in dat geval latent zijn, wat betekent dat een persoon geen maat-

schappelijk probleem zal ervaren.  

Wanneer er geen waarden in het geding zijn of geen belangen op het spel staan, 

zullen personen geneigd zijn om naar sociale bevestiging te zoeken om de ernst van 

hun gevoelens van dissonantie (Dij ) bij -relevante- anderen te kunnen peilen. Af-

hankelijk van de sociale bevestiging die mensen in hun omgeving kunnen vinden, 

kan het probleembesef latent blijven of juist manifest worden.  

De parameters Twij en Tgij zijn absolute waarden, waardoor geen rekening gehou-

den hoeft te worden met de vraag of de divergentie tussen de waargenomen en de 

gewenste toestand een waarde aanneemt die positief of negatief geladen is. In beide 

gevallen kunnen divergenties ontstaan. Het gaat veeleer om de vraag of de diver-

gentie toeneemt en groot genoeg is om bij individuen dissonantie op te roepen. In 

maatschappelijk en politiek opzicht maakt het overigens wel degelijk uit of er spra-

ke is van een negatieve of een positieve divergentie. 

 

Controversiële kwesties roepen verdeeldheid op 

In de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) is een ∑-teken opgenomen om aan te ge-

ven dat de formule uiting geeft aan de uiteenlopende percepties en interpretaties van 

aspecten van de waargenomen en de gewenste toestand door verschillende groepen 

en segmenten in de samenleving. Een maatschappelijk probleem is geen eendimen-

sionaal, uniform gegeven, maar kenmerkt zich door diverse aspecten die door voor- 

en tegenstanders belangrijk gevonden worden. Het komt vaker voor dat voor- en 

tegenstanders tegen over elkaar staan, niet zozeer omdat zij ten aanzien van één 

dimensie of aspect van een maatschappelijk probleem diametraal tegenover elkaar 

staan, maar verschillende aspecten van een maatschappelijk probleem belangrijk 

vinden. Maatschappelijke problemen hebben dan ook vaak een multi-dimensioneel 

karakter (zie Nelissen, 1991). Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat over de oor-

zaken, gevolgen en aanpak van maatschappelijke problemen vaak consensus ont-

breekt, die een oplossing in de weg staat. Dat kan er toe leiden dat een maatschap-

pelijk probleem een controversiële kwestie wordt, waardoor de verdeeldheid in de 

samenleving versterkt wordt. De publieke opinie blijft in die situatie op voorhand 

verdeeld zolang een issue niet resulteert in probleemadoptie en agendering. Als 

opinies over een issue uiteenlopen in pro- en contra standpunten, kunnen zij in ge-

val van hoge betrokkenheid onverzoenlijker worden, waardoor een issue in een 

(politiek) conflict kan ontaarden, conform de definitie van issues van Cobb en Elder 

(1983, p. 82): ‘An issue is a conflict between two or more identifiable groups over 
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procedural or substantive matters relating to the distribution of positions or re-

sources’. De opvatting van Cobb en Elder (1983) over issues, zien we terug in de 

wijze waarop Kitsuse en Spector tegen maatschappelijke problemen aankijken. 

Volgens Kitsuse en Spector (1973, p. 415; zie ook Schneider, 1985, p. 211; Peper, 

1998) kunnen maatschappelijke problemen gezien worden als ‘activities of groups 

making assertions of grievances and claims with respect to some putative condi-

tions’. Onder ‘claims’ worden allerlei mogelijke vormen van communicatie en actie 

verstaan, zoals ‘demanding services, filling out forms, lodging complaints, filling 

lawsuits, calling press conferences, writing letters of protest, passing resolutions, 

publishing exposes, placing ads in newspapers, supporting or opposing some gov-

ernmental practice or policy, setting up picket lines or boycotts’ (zie Schneider, 

1985, p. 211; Spector & Kitsuse, 1977, p. 79). Peper (1998, p. 82) concludeert dat 

de definitie van maatschappelijke problemen van Spector en Kitsuse (1977) als 

vertrekpunt heeft de wijze waarop mensen op ongewenste situaties reageren, door 

middel van het leggen van ‘claims’. Waar Peper (1998) spreekt over maakbaarheid 

van de samenleving door middel van politiek beleid om een ongewenste situatie te 

veranderen, introduceert Loseke (2003, p. 7) in haar omschrijving van maatschap-

pelijke problemen veranderingsgezindheid
34

 van actoren als centraal uitgangspunt: 

‘A social problem is a condition evaluated as wrong, widespread and changeable. 

The fourth and final component of the definition is that social problem is a category 

for conditions we believe should be changed. To say that something is a social 

problem is to take a stand that something needs to be done’ (zie ook Pilkington, 

1999, p. 4: ‘….the issue usually begins with public concern, a feeling that some-

thing is wrong or that something needs doing’). In zowel de benadering van Loseke 

(2003) als die van Schneider (1985), Spector en Kitsuse (1977) en Pilkington 

(1999) is veranderingsgezindheid om een ongewenste situatie op te heffen, cruciaal. 

Willen mensen een ongewenste toestand veranderen dan zullen zij wel een idee 

moeten hebben omtrent de maatschappelijk gewenste toestand en bovendien een 

inschatting moeten maken omtrent de verwachte haalbaarheid om de gewenste toe-

stand die zij voor ogen hebben, te realiseren. Verwachtingen in de context van ri-

sing expectations (Davies, 1982; Nisbet, 1976) hebben met name betrekking op een 

maatschappelijk gewenste en niet op een ongewenste toestand, waar Peper (1998) 

en Loseke (2003) over spreken. Verondersteld zou kunnen worden dat dissonantie 

eerder ontstaat als het gevolg van een (nog) niet gerealiseerde maatschappelijk ge-

wenste toestand dan als gevolg van een ongewenste toestand, die eerder apathie, 

frustratie of agressie zou kunnen oproepen gegeven het ontbreken van een wenkend 

                                                           
34

 De indicator veranderingsgezindheid zal in dit onderzoek gebruikt worden als een  

proxy indicator voor de verwachting met betrekking tot de haalbaarheid een  

maatschappelijk gewenste toestand te realiseren. 
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perspectief (zie ook Bruce, 1999; Bourdieu, 2010; Merton 1976). Mensen leggen 

zich eerder neer bij een ongewenste situatie zonder perspectief dan bij één met per-

spectief, die bij mensen veranderingsgezindheid opwekt, en ingegeven wordt door 

het perspectief van veranderde politieke omstandigheden, verbreiding van democra-

tie, meer individuele vrijheid; een scheiding van staat en kerk, een hogere levens-

standaard, uitzicht op werk, een betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs of 

het gaan beschikken over mobiele telefonie of internet. Op grond hiervan wordt in 

de formule met betrekking tot probleembesef en in de definitie van maatschappelij-

ke problemen gekozen voor een maatschappelijk gewenste in plaats van een onge-

wenste toestand (zie ook Merton, 1976, p. 7: ‘a social problem exists when there is 

a sizeable discrepancy between what is and what people think ought to be’).  

 

Maatschappelijke problemen en issues in het bijzonder roepen conflicten op tussen 

voor- en tegenstanders die een verschillende visie op een kwestie hebben, gegeven 

de verschillen in hun waarneming van een feitelijke toestand, in de gewenste toe-

stand die zij voor ogen hebben, in hun verwachtingen, in de in het geding zijnde 

waarden die zij persoonlijk belangrijk vinden en in de belangen die voor hen op het 

spel staan. Verschillende personen kunnen bijvoorbeeld uiteenlopende verwachtin-

gen koesteren ten aanzien van de haalbaarheid van een maatschappelijk gewenste 

toestand (zie Walder, 2009; Klandermans, 1987, 2003; Coleman, 1994). Individuen 

ervaren dankzij controversiële kwesties niet alleen een extern conflict met mensen 

die andere verwachtingen hebben of standpunten innemen, maar kunnen ook een 

intern conflict ervaren als hun eigen opvattingen onderling strijdig zijn, wat hen als 

persoon voor een dilemma plaatst. Individuele personen kunnen ten aanzien van één 

en het zelfde maatschappelijke probleem verschillende aspecten van een probleem 

van belang vinden (zie Nelissen, 1991; Peper, 1998). Onder dergelijke omstandig-

heden kan volgens Festinger (1964, p. 8) cognitieve dissonantie ontstaan: ‘The pre-

decision situation is generally regarded as one in which the person experiences 

conflict. The conflict exists, presumably, because of the simultaneous presence of at 

least two mutually incompatible response tendencies’ (zie ook Berlyne, 1960). 

 

De verdeeldheid die controversiële kwesties oproepen in een samenleving komt ook 

voort uit het feit dat een verandering in de feitelijke toestand, bijvoorbeeld als ge-

volg van een onverwachte gebeurtenis, voor groepen in de samenleving verschil-

lend kan uitpakken en mensen daarop verschillend, op uiteenlopende momenten en 

met vertraging kunnen reageren. In principe kunnen, op basis van de verschillende 

momenten waarop mensen op maatschappelijke problemen, onverwachte gebeurte-

nissen en issues reageren en op basis van de verschillende snelheid waarmee zij 

probleembesef ontwikkelen, adoptietrajecten onderscheiden worden. Wanneer een 

maatschappelijk probleem momentum krijgt, voegen personen op verschillende 
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momenten en met een verschillende snelheid in bij de (verschillende) richting(en) 

waarin de publieke opinie zich kan ontwikkelen. De verschillende momenten waar-

op en de verschillende snelheid waarmee een persoon of een groep zich kan ‘voe-

gen’ bij de publieke opinie, wordt een adoptietraject genoemd. Een traject
35

 is de 

weergave van een plaats-tijd functie en heeft een begin- en een eindpunt. Ieder 

adoptietraject begint bij het herkennen en erkennen van een maatschappelijk pro-

bleem en eindigt met probleemadoptie. Een groep personen die een bepaald adop-

tietraject volgt en op min of meer op hetzelfde moment en met een gelijke snelheid 

invoegt bij de ‘flow’ van de publieke opinie, kan tot een specifiek adoptiesegment 

behoren. Er kunnen op voorhand verschillende adoptietrajecten onderscheiden wor-

den, gebaseerd op een manifest en een latent probleembesef. Adoptietrajecten heb-

ben in theorie het zelfde begin- en eindpunt, alleen het moment van invoegen en de 

invoegsnelheid kunnen verschillen, en daarmee de adoptiesnelheid.  

Van een manifest probleembesef is sprake, als een maatschappelijk probleem her-

kend (divergentie) en erkend (discrepantie) wordt en/of waarden in het geding zijn 

die voor iemand persoonlijk belangrijk zijn. Bij latent probleembesef is daarvan 

geen sprake, hooguit wordt op voorhand een divergentie tussen de waargenomen en 

de gewenste toestand herkend, zonder dat een discrepantie ervaren wordt die disso-

nantie oproept. Dat levert enerzijds een adoptietraject op met personen die in de 

eerste plaats een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand on-

derkennen, waarbij de discrepantie die zij percipiëren dissonantie oproept en voor 

wie in de tweede plaats waarden in het geding kunnen zijn. Het samengaan van 

dissonantie en waarden resulteert in probleembesef. Voor zover er nog geen waar-

den in het geding zijn, kan een onverwachte gebeurtenis er voor zorgen dat waarden 

geactiveerd worden en voor zover daar nog geen sprake van was, probleembesef 

kan ontstaan. Dit adoptietraject wordt gevolgd door personen met een manifest 

                                                           
35

 Een traject is de afgelegde of af te leggen weg van een voorwerp door een ruimte.  

Wiskundig kan het volgende onderscheid aangebracht worden: enerzijds een kromme 

die een aaneensluitende verzameling posities vormt, plus informatie over de volgorde 

daarin die doorlopen worden, en anderzijds een plaats-tijd functie, waaruit ook de 

snelheid in iedere fase van het traject volgt. Een traject wordt meestal bepaald tussen  

een beginpunt en een eindpunt. Tussen begin- en eindpunt kan een traject in theorie 

alle denkbare vormen kan aannemen. Een plaats-tijd functie geeft in de natuurkunde 

de positie van een deeltje als een functie van de tijd. De beweging van zo,n deeltje 

kan uitgedrukt worden in een bewegingsvergelijking. Een beweging wordt in gang 

gezet onder invloed van een kracht (bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis; GB). 

Een bewegingsvergelijking is een vergelijking of een differentiaal vergelijking waar 

de plaats-tijd functie aan voldoet. In een bewegingsvergelijking worden de vijf meest 

voorkomende variabelen meestal vertegenwoordigd door de letters s = verplaatsing 

(plaats), U = aanvankelijke snelheid, v = uiteindelijke snelheid (snelheid), a = 

versnelling en t = tijd. De bewegingsvergelijking formule luidt als volgt: s(t) = s(0) + 

v(0).t + 0,5.a.t^2;  waarin v(t) = v(0) +a.t (Bron: Wikipedia, 2012). 
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probleembesef. En anderzijds een adoptietraject met personen die hoogstens een 

divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand herkennen, maar die 

divergentie niet als een discrepantie ervaren, die dissonantie oproept. Bovendien 

zijn er voor hen ook géén waarden in het geding, althans zolang er nog geen onver-

wachte gebeurtenis is opgetreden. Dit adoptietraject wordt gevolgd door personen 

met een latent probleembesef. Zodra zich echter een wijziging voordoet in de feite-

lijke toestand, bijvoorbeeld als gevolg van een onverwachte gebeurtenis, verkent dit 

segment de sociale omgeving op zoek naar sociale bevestiging van het ongemakke-

lijke gevoel dat opgeroepen werd door een onverwachte gebeurtenis. Een onver-

wachte gebeurtenis kan gepaard gaan met een afwijking tussen waarneming en 

verwachting. Deze dissociatie kan zich doorvertalen naar een divergentie tussen een 

waargenomen en een gewenste toestand die als een discrepantie ervaren wordt en 

dissonantie oproept. Bovendien kan een onverwachte gebeurtenis waarden active-

ren. Als voorbeeld kan gelden ‘nine-eleven’ die als onverwachte gebeurtenis de 

waarde veiligheid wist te activeren. 

 

Een adoptietraject geeft aan hoe snel mensen probleembesef hebben ontwikkeld en 

hoe snel een maatschappelijk probleem of een issue geadopteerd wordt. In geval 

van een manifest probleembesef zou al snel verondersteld kunnen worden dat de 

behoefte aan sociale bevestiging afneemt of zelfs geheel ontbreekt. Het ligt echter 

veel meer voor de hand te veronderstellen dat personen die in eerste instantie afgaan 

op hun waarden, in tweede instantie ook sociale bevestiging zoeken, eenvoudigweg 

omdat het maatschappelijk probleem dat hen bezighoudt sinds het een issue is ge-

worden, het gesprek van de dag is. Het omgekeerde is ook zeer wel mogelijk: door 

het zoeken naar sociale bevestiging worden ook waarden geactiveerd bij personen 

voor wie dat nog niet het geval was, via het uitwisselen van informatie en het peilen 

van de issuerelevantie in de sociale omgeving. In principe gaat het om twee paral-

lelle trajecten met het zelfde begin- en eindpunt, waarbij alleen het moment van 

invoegen, de invoegsnelheid en de richting waarin ingevoegd wordt, kunnen ver-

schillen. Het mag niet uitgesloten worden dat personen met een manifest probleem-

besef op zoek kunnen gaan naar sociale bevestiging, terwijl bij mensen met een 

latent probleembesef waarden geactiveerd worden. 

Het mag tenslotte niet uitgesloten worden dat adoptiesegmenten die in eerste instan-

tie traject 1 volgen en afgaan op de waarden die voor hen persoonlijk in het geding 

zijn, in een controversiële kwestie tot een andere opstelling kunnen komen en ande-

re aspecten van een maatschappelijk probleem belangrijk gaan vinden, dan segmen-

ten die traject 2 verkennen en afgaan op sociale bevestiging in hun omgeving. Het 

behoren tot een bepaald adoptiesegment betekent overigens niet automatisch voor- 

of tegenstander zijn in een issue.  
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Veranderingen in feitelijk, waargenomen en gewenst  

Divergenties tussen de waargenomen en de gewenste toestand ontstaan als gevolg 

van exogene en endogene veranderingen. Exogene oorzaken, dat wil zeggen veran-

deringen die van buiten komen, manifesteren zich wanneer een verandering in de 

feitelijke toestand (Tfij ) doorwerkt in de waargenomen toestand en/of in waarden en 

verwachtingen. Endogene oorzaken, dat wil zeggen veranderingen die van binnen-

uit komen, manifesteren zich wanneer veranderingen in waarden en verwachtingen, 

doorwerken in de waargenomen en de gewenste toestand. Een verandering in de 

feitelijke toestand kan ook tot veranderingen in meerdere factoren tegelijkertijd 

leiden, bijvoorbeeld in de waargenomen of de gewenste toestand en/of in waarden 

en verwachtingen.  

Een verandering in de feitelijke toestand kan zich voordoen zonder dat mensen die 

verandering op dat moment herkennen en/of (willen) erkennen (zie ook Peper, 

1998; Taleb, 2007). Een verandering in de feitelijke toestand die niet onderkend of 

zelfs ontkend wordt, heeft vooralsnog geen gevolgen voor de waargenomen en de 

gewenste toestand of voor de waarden die eventueel in het geding zijn. Een veran-

dering in de feitelijke toestand doet er pas toe zodra mensen daarin daadwerkelijk 

een verandering hebben waargenomen, hetzij op een directe, hetzij op een indirecte 

manier, bijvoorbeeld door de berichtgeving van de media, door onderlinge gesprek-

ken of via de sociale media. Volgens Downs (1972) ervaart maximaal 15% van de 

bevolking een maatschappelijk probleem direct aan den lijve. 

Veranderingen in de feitelijke toestand kunnen geleidelijk ontstaan (Page & Shapi-

ro, 1992; zie ook Sewell, 2005; 1996), maar kunnen ook plotseling optreden door 

het plaatsvinden van onverwachte gebeurtenissen. Een verandering in de feitelijke 

toestand levert een discontinuïteit op. Page en Shapiro (1992, p. 321; zie ook Se-

well, 2005) leggen een verband tussen discontinuïteiten of trendbreuken in de sa-

menleving of in een maatschappelijke cyclus en een aantal sociaal-psychologische 

gevolgen daarvan. Maatschappelijke trends die een discontinuïteit laten zien, kun-

nen volgens Page en Shapiro in een verandering in percepties, opinies en attitudes 

van individuele personen resulteren die bij voldoende massa in maatschappelijke 

veranderingen kunnen uitmonden. Discontinuïteiten in de feitelijke omstandigheden 

kunnen een divergentie tussen een gewenste en een waargenomen toestand tot ge-

volg hebben, zodra een verandering in één toestand groter wordt dan een verande-

ring in een andere toestand, dan wel in de waargenomen of in de gewenste toestand. 

Mochten veranderingen in beide toestanden, bijvoorbeeld in zowel de gewenste als 

de waargenomen toestand gelijke tred houden en bovendien in de zelfde richting 

wijzen, dan neemt de divergentie tussen beide niet toe en wordt verondersteld dat in 
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zo’n geval ook geen discrepantie ervaren wordt en uiteindelijk ook geen dissonantie 

opgeroepen wordt, tenzij zich een verandering in waarden voordoet.  

 

Een verandering in één of meer factoren, in Wi, Twij of Tgij, aangeduid met het 

symbool ∆ (delta) leidt als gevolg van een endogene of van een exogene verande-

ring, overeenkomstig de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) tot een toename in 

probleembesef (Pbi). In het model zit een terugkoppeling van probleembesef, via 

het gedrag naar de feitelijke toestand, zoals figuur 1 weergeeft. In de feitelijke toe-

stand kan een verandering optreden als mensen (collectief) gaan handelen conform 

de verwachtingen die zij koesteren omtrent de haalbaarheid van een maatschappe-

lijk gewenste toestand, ook al waren hun verwachtingen op voorhand onrealistisch 

of onterecht.  

Door hun (collectieve) gedrag kunnen mensen hun verwachtingen waarmaken en de 

feitelijke toestand veranderen. Dit sociale mechanisme wordt een selffulfilling 

prophecy genoemd (Snyder, 1984, p. 247; Merton, 1968): ‘The selffulfilling proph-

ecy is, in the beginning a false definition of the situation evoking a new behavior 

which makes the originally false conception come true. For the prophet will cite the 

actual course of events as proof that he was right from the beginning. Such are the 

perversities of social logic’ (Merton, 1948, p. 195). Een verandering in de feitelijke 

toestand kan vervolgens weer een verandering te weeg brengen in de waargenomen 

(Twij ), in de gewenste toestand (Tgij ) en/of in verwachtingen en de waarden die in 

het geding zijn (Wi). In dat opzicht werken selffulfilling prophecies dynamiserend 

voor maatschappelijke problemen, voor issues en voor sociale veranderingen. 
 
Figuur 1: veranderingen in de feitelijke toestand, divergentie en dissonantie 

 
                  Gewenste toestand 

Verandering        1       Divergentie          Discrepantie 

in de feitelijke     
2  

 
 
 Waargenomen toestand 

toestand                                    Dissonantie   

  3        5      4              3   

                    Probleembesef 

           Waarden      
 
                 Selffulfilling prophecies                                                    Gedrag 

 

Op grond van figuur 1 en de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) zijn zes mogelijke 

varianten te onderscheiden, die samenhangen met een verandering in de feitelijke 

toestand (Tfij). In tabel 1 geeft het symbool ∆ (delta) de verandering van de parame-
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ters Tfij, Twij, Tgij en Wi uit de formule weer. In tabel 1 worden zes varianten weer-

gegeven. Vijf daarvan kunnen tot dissonantie leiden (Di).  

Veranderingen in de feitelijke toestand kunnen tot een divergentie tussen de waar-

genomen en de gewenste toestand leiden, als een verandering in de feitelijke toe-

stand (Tfij), ofwel leidt tot een grotere verandering in de waargenomen toestand 

(Twij); ofwel tot een grotere verandering in de gewenste toestand (Tgij); ofwel tot 

een verandering in waarden (Wi). Indien een verandering in de feitelijke toestand 

(Tfij) alleen leidt tot een verandering in waarden (Wi), kunnen waarden op hun beurt 

een evenredige of uiteenlopende effecten op de waargenomen (Twij) en de gewenste 

toestand (Tgij) hebben. Ook als het effect van waarden op de waargenomen en de 

gewenste toestand evenredig is, kan het probleembesef (Pbi) toenemen, omdat een 

verandering in waarden de divergentie tussen de waargenomen en de gewenste 

toestand kan vergroten, ook al verandert de divergentie tussen de waargenomen 

(Twij) en de gewenste toestand (Tgij) in absolute zin niet, gegeven de formule met 

betrekking tot probleembesef:  Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |). 

 

Tabel 1: het effect van veranderingen in de feitelijke toestand op de waargenomen  

  en de gewenste toestand en op waarden 
 
1. ∆Tfij    ∆Twij > ∆Tgij                       Di  

2. ∆Tfij    ∆Tgij  > ∆Twij              Di 

3. ∆Tfij    ∆Wi        ∆Tgij  = ∆Twij         Di 

4. ∆Tfij    ∆Wi                   ∆Twi > ∆Tgij           Di 

5. ∆Tfij    ∆Wi                   ∆Tgij  > ∆Twij          Di 

6. ∆Tfij    ⌐∆Wi  Λ ⌐∆Tgij  Λ ⌐∆Twij            
 
Bij variant 6 leidt een verandering in de feitelijke toestand tot geen enkele verande-

ring (weergegeven door de symbolen  ⌐∆), niet in de waargenomen toestand (Twij ), 

niet in de gewenste toestand (Tgij ) en evenmin in de waarden die in het geding zijn 

(Wi ).  

 

Primaire typen maatschappelijke vraagstukken 

De formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) kan een uitgangspunt vormen om verschil-

lende typen maatschappelijke problemen te onderscheiden en ze in categorieën in te 

delen. De indelingscriteria kunnen aan de factoren in de formule ontleend worden. 

Pilkington (1998) en Lane en Ersson (1999) hebben al eerder een poging gewaagd 

om een onderscheid aan te brengen in maatschappelijke problemen die uitgegroeid 

zijn tot maatschappelijk controversiële kwesties. Lane en Ersson (1999, p. 269) 

maken een onderscheid tussen structurele en niet-structurele issues. Tot de structu-
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rele issues behoren de verhouding tussen sociale klassen, religieuze en morele 

vraagstukken en tenslotte etnische en regionale kwesties. Tot de niet-structurele 

issues rekenen Lane en Ersson (1999, p. 269) buitenlandse politiek en defensie, de 

werking van het politieke systeem en de publieke sector en tenslotte ecologische 

vraagstukken. Het nadeel van de indeling van Lane en Ersson is dat er geen speci-

fieke systematiek aan ten grondslag ligt, ondanks het feit dat zij een onderscheid 

maken tussen structurele en niet-structurele issues. Wat de betekenis is van de crite-

ria structureel en niet-structureel, wordt door hen niet vermeld. Deze criteria bieden 

onvoldoende houvast voor een systematiek die vanuit het perspectief van beleid en 

wetenschap betekenisvol kan zijn. Pilkington (1998) onderscheidt drie categorieën 

maatschappelijke vraagstukken, namelijk ideologische thema’s, constitutionele 

thema’s en thema’s die te maken hebben met de kwaliteit van leven. Ook Pilkington 

gebruikt geen expliciet criterium dat ten grondslag ligt aan een indeling in typen 

issues. Dat geldt ook voor Hallahan (2001, blz. 28), die issues evenals Cobb en 

Elder (1983) beschouwt als verdelingsvraagstukken van natuurlijke, financiële, 

politieke of symbolische aard.  

 

Op basis van de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) komen vier factoren naar voren 

die als criterium gebruikt kunnen worden om maatschappelijke problemen in te 

delen, namelijk verwachtingen (in de dubbele betekenis), de waargenomen en de 

gewenste toestand. Waarden (Wi ) zijn van invloed op alle elementen uit de formu-

le, op de waargenomen (Twij ) en de gewenste toestand (Tgij ) en op verwachtingen. 

Dat betekent dat waarden in ieder type maatschappelijk probleem dat op basis van 

de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) onderscheiden kan worden, een rol spelen. 

Volgens Heath (1997) hebben issues te maken met waarden als zekerheid, gelijk-

heid, rechtvaardigheid en omgevingskwaliteit.  

Op basis van de factoren uit de formule -verwachtingen, waarden, de waargenomen 

en de gewenste toestand- kunnen vier typen maatschappelijke problemen onder-

scheiden worden:  
 
1. maatschappelijke problemen die te maken hebben met veiligheid, risico’s en 

risicoperceptie, waarbij de waargenomen toestand (Twij ) als referentie in de 

formule fungeert en geborgenheid, zekerheid en veiligheid dominante waarden 

zijn: risico- en veiligheidsvraagstukken.  

2. maatschappelijke problemen die te maken hebben met ethische normen, more-

le vragen, levensbeschouwing en existentiële vragen. Normatieve kwesties 

manifesteren zich daarbij in de hoedanigheid van waarden (Wi) die als referen-

tie in de formule fungeren. Daarbij zijn gelijkheid (in juridische termen het ge-

lijkheidsbeginsel) en vrijheid (van godsdienst) dominante waarden, die soms 
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met elkaar in strijd zijn. Deze vragen vallen onder de noemer symbolische 

vraagstukken; 

3. maatschappelijke problemen die te maken hebben met verdelingsvraagstukken, 

waarbij de gewenste toestand (Tgij ) als referentie in de formule fungeert en 

rechtvaardigheid en gelijkheid dominante waarden zijn: verdelingsvraagstuk-

ken. 

4. maatschappelijke problemen die te maken hebben met de wijze waarop de 

kwaliteiten van de sociale en fysieke omgeving zich manifesteren en ervaren 

worden alsmede de verhouding tussen de korte en de lange termijn, in het bij-

zonder de wijze waarop de sociale en fysieke omgeving evolueren. Daarbij 

fungeren individuele en collectieve verwachtingen (rising expectations) om-

trent de haalbaarheid (Vhij) van het realiseren van een gewenste toestand als 

referentie in de formule. Omgevingskwaliteit is daarbij een dominante waarde 

is: duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. 

 

1. risico- en veiligheidsvraagstukken draaien primair om zekerheid, veiligheid, 

geborgenheid en gezondheid (de risicosamenleving, risicoperceptie, gevoelens van 

onveiligheid vanwege riskante technologieën of criminaliteit, gezondheidsrisico’s 

bijvoorbeeld als gevolg van een ongezonde levensstijl of vanwege milieufactoren, 

dierziektes, Q-koorts en ontbrekend risicobesef, terrorisme, verkeersveiligheid, 

veiligheid in de openbare ruimte, natuurrampen). Ten aanzien van dit type risico’s 

vraagt een samenleving om zekerheid. Dissonantie komt bij dit type vraagstuk 

vooral tot uiting in een gevoel van onveiligheid. Risicovraagstukken doen zich 

voornamelijk voor wanneer veranderingen in de feitelijke toestand leiden tot domi-

nantere veranderingen in de waargenomen dan in de gewenste toestand, dat wil 

zeggen dat een verandering in de feitelijke omstandigheden, zoals de vestiging van 

riskante activiteiten (bijvoorbeeld megastallen of het boren naar schaliegas) nabij 

woningen, vooral van invloed is op de perceptie van risico’s die uitgaan van de 

betreffende riskante activiteit en pas in tweede instantie op de gewenste toestand. 

De grotere verandering in de waargenomen toestand hangt samen met het feit dat 

mensen kleine kansen
36

 overschatten en grote kansen
37

 onderschatten, zo is geble-

ken uit het risicoperceptie onderzoek naar het optreden van kansen en gevolgen van 

riskante activiteiten, uiteenlopend van kernenergie tot met overstromingsrisico’s 

(Kahneman, 2002, 2011; Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 2000; Tversky & 

Kahneman, 1974). Deze bias in de waargenomen toestand heeft in veel landen tot 

                                                           
36

 Het gaat daarbij om kansen die objectief vastgesteld zijn op basis van historische  

    tijdsreeksen. 
37

 Het gaat daarbij om kansen die objectief vastgesteld zijn op basis van historische  

    tijdsreeksen. 
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tal van maatschappelijke controverses geleid over de uiteenlopende gevolgen van 

bijvoorbeeld technologisch hoogwaardige industriële activiteiten, van resistente 

bacteriën, van epidemieën en pandemieën of van klimaatverandering en de kans tot 

optreden van dergelijke risico’s. Kasperson, Kasperson, Pidgeon en Slovic (2003, p. 

13) spreken over de ‘social amplification of risk’. Een vergelijkbare bias in de per-

ceptie van risico’s die tot het divergeren van de waargenomen toestand ten opzichte 

van de gewenste toestand kan bijdragen, heeft betrekking op de waarneming van 

doodsoorzaken. Natuurlijke doodsoorzaken worden wat betreft hun feitelijke kans 

tot optreden door individuen onderschat, bijvoorbeeld grote volksgezondheidsrisi-

co’s, zoals de kans op obesitas, diabetes of hart- en vaatziekten als gevolg van een 

ongezonde levensstijl, terwijl onnatuurlijke doodsoorzaken, zoals het slachtoffer 

worden van een moord of een ongeluk, wat betreft hun kans tot optreden, door indi-

viduen worden overschat (Tversky & Kahneman, 1973; Kahneman, 2011). Al deze 

voorbeelden hebben betrekking op de waargenomen toestand, die kunnen leiden tot 

een wijd verbreid collectief gevoel van onveiligheid en onzekerheid in de samenle-

ving. Gevoelens van onveiligheid onder de bevolking van Nederland vanwege de 

onveiligheid op straat, vormde in de jaren negentig van de vorige eeuw een voe-

dingsbodem voor het ontstaan van het issue criminaliteit. Het MDI onderzoek laat 

zien dat in het laatste decennium van de vorige eeuw gevoelens van onveiligheid 

die samenhingen met criminaliteit gestaag zijn opgelopen. Op een gegeven moment 

vormde criminaliteit het belangrijkste maatschappelijke probleem. De keerzijde van 

de medaille is dat uit onderzoek ook regelmatig blijkt dat het gevoel van onveilig-

heid groter is dan objectieve cijfers over criminaliteit rechtvaardigen (Oppelaar & 

Wittebrood, 2006).  

Beck (2001, blz. 11) heeft ooit het begrip ‘de risicomaatschappij’ gelanceerd en 

waarbij hij vooral verwijst naar industriële en technologische risico’s, waarvoor 

geen adequate instituties in het leven zijn geroepen om de onbedoelde gevolgen er 

van in te dammen. Daarnaast staat de risicomaatschappij in het teken van complexi-

teit op velerlei gebieden. Complexiteit staat borg voor verrassingen en verrassing 

gedijt bij onzekerheid.  

Waar Beck indertijd niet op inging, is het tendens dat mensen onder invloed van de 

ontwikkeling van de informatietechnologie over steeds meer zaken zelf moeten 

gaan beslissen en zelf moeten regelen. De vraageconomie heeft de dominantie van 

de aanbodkant voor een del verdrongen. Consumenten worden met gebruikmaking 

van de informatietechnologie steeds meer de producent van hun eigen vraag. Afge-

zien van het tijdsbeslag dat deze ontwikkeling met zich meebrengt, neemt onder 

invloed van de ontwikkeling van de informatietechnologie ook het risico voor indi-

viduele personen toe, zowel in hun rol als consumenten als burger. Een van die 
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risico’s is bijvoorbeeld de inbreuk op de privacy van individuele personen door het 

wereldwijde internet verkeer op de digitale snelweg. 
 

2. symbolische vraagstukken draaien uiteindelijk om waarden, ongeacht hun oor-

sprong: religie, ethiek, levensbeschouwingen, ideologieën of existentiële vragen. 

Voorbeelden zijn vragen op het gebied van leven en dood, medisch-ethische kwes-

ties, het boerkaverbod, ritueel slachten, het homohuwelijk, de koopzondag en zon-

dagsrust, bijzonder onderwijs en de wortels van de Nederlandse samenleving in de 

Joods-Christelijke cultuur, het humanisme en de Verlichting (in de Europese 

grondwet wordt overigens gekozen voor seculiere waarden). Het gelijkheidsbegin-

sel als waarde speelt bij symbolische vraagstukken een belangrijke rol. Volgens 

Peper (1998, p. 3) hebben symbolische vraagstukken zoals abortus, euthanasie en 

armoede in essentie een morele component.  

Vaak worden dit type maatschappelijke problemen in de politieke arena afgedaan 

als symboolpolitiek, hoewel ze heftige emoties kunnen oproepen bij groepen die 

menen dat hun waarden in het geding zijn, zoals bij weigerambtenaren of homopa-

ren die een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel of groepen met een orthodoxe 

levensbeschouwing. Het oplossen van dit soort symbolische vraagstukken is gro-

tendeels afhankelijk van het bereiken van maatschappelijke en politieke consensus 

op het vlak van normen en waarden, tussen groepen die opvattingen huldigen die 

lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Er doen zich regelmatig situaties voor 

waarbij een verandering in de feitelijke omstandigheden, bijvoorbeeld een techno-

logische ontwikkeling (denk aan de introductie van de pil in de jaren zestig), eco-

nomische veranderingen (recessie en werkloosheid of de toegenomen welvaart die 

‘rising expectations’ in de hand kan werken), demografische veranderingen (ge-

zinsverdunning en vergrijzing), een wijziging in de wetgeving of een verandering in 

de publieke opinie direct van invloed is op ethische normen en een maatschappelij-

ke controverse op gang brengt die draait om de vraag welke waarden in de samen-

leving dominant moeten zijn, bijvoorbeeld religieuze of seculiere waarden, waar de 

Europese Unie voor kiest, respectievelijk vrijheid van godsdienst of het gelijkheids-

beginsel. Rond de abortuswetgeving uit 1984 heeft een maatschappelijk debat ge-

woed, dat draaide om waarden zoals het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw versus 

het respect voor het ongeboren leven. De controverse zat hem er in dat beide waar-

den onverenigbaar met elkaar bleken te zijn. Het verbod op het dragen van een 

boerka in de openbare ruimte, het verbieden van hoofddoekjes in specifieke functies 

en het ritueel slachten zijn voorbeelden van maatschappelijke controverses waarbij 

seculiere waarden botsen met religieuze waarden. De vrijheid van godsdienst zoals 

in de Grondwet beschreven en het recht dat een (religieuze) minderheid meent te 

kunnen claimen, staan op gespannen voet met seculiere waarden, zoals het gelijk-

heidsbeginsel (bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen) en de vraag of het belang 
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van de openbare veiligheid gediend is met het dragen van een boerka in de openba-

re ruimte.  
 

3. Verdelingsvraagstukken draaien primair om geld en macht, met als dominante 

waarden rechtvaardigheid en gelijkheid. Het gaat daarbij primair om maatschappe-

lijke vraagstukken zoals een rechtvaardige verdeling van arbeid, inkomen en scho-

ling, bijvoorbeeld tussen generaties en in de tweede plaats om constitutionele 

vraagstukken, zoals de verdeling van macht en posities binnen maatschappelijke en 

politieke instituties (bijvoorbeeld in het kader van de trias politica), de rol van refe-

renda, de positie van het koningshuis, het subsidiariteitsbeginsel: het organisatiebe-

ginsel of de regel in de taakverdeling en de verhouding tussen een hogere en een 

lagere overheid, de verhouding tot Europa, het primaat van wetgeving (internatio-

naal recht, Europees recht of Nederlands recht). Vraagstukken die te maken hebben 

met de verdeling van welvaart tussen jong en oud, tussen hoog- en laag opgeleiden, 

gelijke kansen voor mannen en vrouwen, starters en gevestigden, de rechtvaardige 

verdeling van lonen en inkomens, de verhouding tussen rechten plichten van werk-

gevers en werknemers, en de verhouding tussen arbeid en kapitaal vallen onder het 

kopje verdelingsvraagstukken. Deze vraagstukken doen zich voornamelijk voor 

wanneer veranderingen in de feitelijke toestand een dominant effect hebben op de 

gewenste toestand. Uit dit type maatschappelijk vraagstuk komen de issues voort 

die Cobb en Elder in hun definitie benoemen (1983, p. 82). Zij definiëren issues als 

‘A conflict between two or more identifiable groups over procedural or substantive 

matters relating to the distribution of positions or resources’. Binnen deze definitie 

vallen zowel constitutionele als verdelingsvraagstukken. Dissonantie kan bij dit 

type maatschappelijk vraagstuk tot uiting komen in de vorm van ontevredenheid en 

relatieve deprivatie. Daarvan is sprake wanneer een persoon en/of een collectief 

wensbeelden hebben over iets waarover zij niet kunnen beschikken, maar er wel 

recht op menen te hebben, in vergelijking met wat zij bij relevante anderen waar-

nemen (Cook, Crosby & Hennigan, 1977, p. 310 – 312). Voor zowel discriminatie- 

als emancipatievraagstukken geldt dat het uiteindelijk om een verdelingsvraagstuk 

gaat, waarbij overigens ook waarden, zoals gelijkheid in het geding zijn. Beide 

vraagstukken vormen een subcategorie van verdelingsvraagstukken.  
 

4. duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken draaien primair om de omgeving, dat 

wil zeggen het voortbestaan van soorten, om de duurzaamheid van economische en 

politieke entiteiten, om de socialisatie en integratie van groepen en om de import 

van uitheemse organismen die geen natuurlijke vijanden hebben of geen weerstand 

tegen komen. Ze kunnen voor snelle veranderingen in de sociale, politieke en fysie-

ke omgeving zorgen, de cohesie van sociale en ecosystemen aantasten, de (toekom-

stige) kwaliteit van de politieke, sociale en fysieke omgeving beïnvloeden en de 

duurzaamheid, legitimiteit en geborgenheid van instituties die daar omheen zijn 
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geweven, bevorderen. Dominante waarden zijn omgevingskwaliteit, zelfrespect, 

acceptatie, schoonheid, een comfortabel leven en lange termijn. Voortbestaan, 

duurzaamheid en omgeving zijn thema’s die op geheel verschillende maatschappe-

lijke problemen betrekking kunnen hebben. Zowel het milieuvraagstuk, de toekomst 

van de EU, als de integratie van minderheden kunnen onder de drie genoemde the-

ma’s vallen. Een verandering van de fysieke omgeving die wordt waargenomen, 

zoals een slechter wordende kwaliteit van bodem, water en lucht kan het voortbe-

staan van soorten (inclusief de mens) bedreigen, terwijl een verandering in het poli-

tieke landschap, of de samenstelling van een woonwijk of een gebrekkige integratie 

van minderheden afbreuk kan doen aan de cohesie van een samenleving.  

 

Aan een perspectief op langere termijn, die bijvoorbeeld zijn ingegeven door doel-

stellingen op het gebied van duurzaamheid, zijn inherent optimistische toekomst-

verwachtingen verbonden. Door ‘rising expectations’ kan de gewenste toestand 

gaan divergeren met de waargenomen toestand (∆ |Tgij | ≥ ∆ |Tfij |). Selffulfilling 

prophecies (Merton, 1948; Snyder, 1984) kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 

Als mensen zich gaan gedragen naar hun -hooggespannen- verwachtingen, die irre-

eel kunnen zijn, maar hun verwachtingen worden door hun gedrag waar gemaakt, 

kan dat tot gevolg hebben dat de gewenste toestand op gespannen voet komt te 

staan met de waargenomen (feitelijke) toestand. Selffulfilling prophecies kunnen er 

toe leiden dat op democratische leest geschoeide verkiezingen regelmatig op teleur-

stellingen voor de bevolking uitlopen als de economische ontwikkeling achterblijft 

bij de (te) hoog gespannen verwachtingen die door verkiezingsbeloften zijn losge-

zongen van de economische werkelijkheid
38

. Ook als de volksopstanden in Arabi-

sche landen democratischer verhoudingen in het leven roepen, kunnen (te) hoog 

gespannen verwachtingen tot teleurstellingen leiden en in hun tegendeel verkeren, 

wanneer zij politiek niet waargemaakt kunnen worden  

Een selffulfilling prophecy laat dus ook zien dat als mensen naar hun verwachtin-

gen gaan handelen, ze op korte termijn door hun gedrag een situatie kunnen creëren 

die hun verwachtingen waar maakt, wat vervolgens op langere termijn kan leiden 

tot het bereiken van fysieke grenzen, op welk gebied dan ook: financieel, bestuur-

lijk, het gebruik van grondstoffen en fossiele energie, biodiversiteit, voedselschaars-

te, het leegvissen van zeeën, uitputting van landbouwgronden, verdroging van de 

                                                           
38

 ‘Revolutions are most likely to occur when a prolonged period of objective economic  

and social development is followed by a short period of sharp reversal. The all- 

important effect on the minds of people in a particular society is to produce, during  

the former period, an expectation of continued ability to satisfy needs -which  

continue to rise- and, during the latter, a mental state of anxiety and frustration when  

manifest reality breaks away from anticipated reality’  (Davies 1982, p. 569). 

 



117 

 
bodem door grondwateronttrekking en erosie, samengevat in de notie ‘The tragedy 

of the commons’, het prisoners dilemma dat door Hardin in 1968 is beschreven (zie 

ook Nelissen et al., 1997). Als een dergelijke omslag op termijn optreedt, en ver-

wachtingen door het collectieve gedrag van mensen te niet gedaan worden, is spra-

ke van een selfdestroying prophecy (Merton, 1948). Selfdestroying prophecies dra-

gen bij aan maatschappelijke problemen, omdat aan een toenemend beroep op 

schaarse hulpbronnen of collectieve goederen, in financiële, fysieke en/of in poli-

tiek-bestuurlijke zin niet langer tegemoet kan worden gekomen.  

Issues problemen kunnen zich op een verschillende schaalgrootte voordoen. Er zijn 

lokale en regionale issues, maar ook nationale en internationale issues. Een voor-

beeld van een internationaal issue is het homohuwelijk, met als onderliggend maat-

schappelijk probleem de emancipatie van homoseksuelen. Er zijn maar weinig lan-

den waar homoseksualiteit volledig wordt geaccepteerd, zonder dat er maatschappe-

lijke barrières bestaan.  

De schaal waarop issues zich voordoen en de typologie van maatschappelijke pro-

blemen kunnen met elkaar in verband gebracht worden in een matrix. Vier schaal-

niveaus en vier typen maatschappelijke problemen leiden tot zestien combinaties. In 

tabel 2 worden die combinaties weergegeven, met voorbeelden voor iedere combi-

natie van schaalniveau en type maatschappelijk probleem. 
 
Tabel 2: Vier schaalniveaus en vier typen maatschappelijke problemen.  

  

 
Risico- & veilig-

heidsvraagstukken 

Verdelings-

vraagstukken 

Symbolische 

vraagstukken 

Duurzaamheid & 

omgevingsvraag-

stukken 

Lokaal niveau 

Bulgaarse en 

Roemeense zak-

kenrollers 

Vervanging 

Bij-enkorf 

filialen door 

Primak 

Koopzondagen, 

bouw moskeee, 

SGP vrouwen 

Rijn-Gouwe lijn, 

Rijnlandroute 

Regionaal 

niveau 

Proefboringen 

naar schaliegas 

Nationale 

ijshal, thuis-

zorg 

Damherten in 

waterleiding-

duinen 

Wolven in Neder-

land 

Nationaal 

niveau 
Terrorisme 

Werkloos-

heiduitke-

rings-fraude 

Balkenende 

norm 

Fijnstof door 

brommers 

Internationaal 

niveau 

Privacy, gifgas 

Syrië, groepsver-

krachting India 

Euro, 3% 

norm, Zuid-

Europa, ban-

ken 

Doping, homo-

huwelijk 

Broeikasprobleem, 

smelten ijskappen 

CO
2
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Onze hersenen zijn continu bezig 

met het zoeken naar patronen, het 

scheppen van orde in de chaos. Als 

iets afwijkt van zo’n patroon, dan 

besteedt ons brein daar extra aan-

dacht aan. Bij afwijkingen in mu-

zikale patronen heerst geen gevaar, 

maar ons brein wordt extra alert. 

Hé wat gebeurt hier? Zijn de re-

gels van het spel veranderd? Bohe-

mian Rapsody begint met een soort 

a-capella-opera; totaal niet wat 

je verwacht van een rockband. De 

rest van het lied breekt ook al-

lerlei conventies. De tempowisse-

lingen, die head-banggitaarsolo. 

Bohemian Rapsody is anders dan al 

die duizenden andere popliedjes 

die  

er in je hoofd ziten, daarom 

blijft het interessant. Je moet 

het ook weer niet te bont maken. 

Anders snappen de hersenen niet 

van welk stramien je überhaupt af-

wijkt en komt de muziek over  

 als irritante chaos. Liedjes die 

na honderden keren nog steeds 

boeien, kunnen ook heel subtiel 

afwijken. 

 

Bron: Volkskrant, Wetenschapsbijlage, 7-10- 2013 
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           5 
 

 

EVENTSETTING & GEBEURTENISSEN  
 

 

Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een gebeurtenis die als onverwacht ervaren 

en gekwalificeerd wordt, een maatschappelijk probleem in een controversiële kwes-

tie (issue) kan transformeren, een omslag in de publieke opinie te weeg kan brengen 

en steeds meer mensen in een kort tijdsbestek probleembesef adopteren. Op intra-

individueel niveau wordt een theoretische onderbouwing gegeven aan de vraag hoe 

onverwachte gebeurtenissen issues kunnen triggeren. In het volgende hoofdstuk 

komt aan de orde hoe de transfer van probleembesef binnen en tussen groepen 

plaatsvindt (zie Newig & Hesselmann, 2004; Noelle-Neuman, 1994).  

Het triggeren van een issue door een onverwachte gebeurtenis wordt eventsetting 

genoemd. Als eventsetting zich voordoet, dan hebben onverwachte gebeurtenissen 

ook repercussies voor de waarde van een aantal parameters in de formule voor pro-

bleembesef die in het vorige hoofdstuk ontwikkeld is: Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij|). 

Op de factoren die door het optreden van een onverwachte gebeurtenis beïnvloed 

worden, zal in dit hoofdstuk dieper worden ingegaan, in het bijzonder waarden 

(Wi), de waargenomen toestand (Twij ) en de verwachtingen (∫Vwij) daaromtrent. 

 

Een belangrijk mechanisme dat op intra-individueel niveau een rol speelt in het 

ontstaan van issues is de vorming van associaties. Onverwachte gebeurtenissen, als 

signaal voor een maatschappelijk probleem vervullen daarin een belangrijke rol. 

Omdat associatievorming een intra-individueel proces is, wordt de publieke opinie 

in eerste instantie beschouwd als een optelsom van de opinies van individuele per-

sonen, ieder met hun manifeste of latente probleembesef en hun individuele reacties 

op onverwachte gebeurtenissen (zie ook Hirst & Echterhoff, 2012). Dat kan veran-

deren zodra een onverwachte gebeurtenis een diffusieproces in gang heeft gezet, 

een maatschappelijk probleem momentum heeft gekregen en mensen op zoek gaan 

naar sociale bevestiging. Zodra personen hun individuele probleembesef of een 

ongemakkelijk gevoel met anderen gaan delen, is een maatschappelijk probleem 

niet langer een persoonlijk issue, maar een controversiële maatschappelijke kwestie 
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(issue) geworden, waarover mensen onderling informatie uitwisselen en opinies 

delen. Diffusie krijgt vat op de publieke opinie als mensen interactief en gebruik 

makend van de hen ten dienste staande (sociale) media op zoek gaan naar sociale 

bevestiging van hun onzekerheid, hun opinies of hun associaties omtrent een on-

verwachte gebeurtenis of een issue. Dit adoptietraject wordt gevolgd door mensen 

die hun sociale omgeving verkennen met het oog op het delen en de adoptie van 

sociaal aanvaardbare opinies op zoek naar sociale bevestiging (Noelle-Neuman, 

1974, 1994). Daarnaast zorgen onverwachte gebeurtenissen er volgens de leertheo-

reticus Kamin (1968) ook voor dat nieuwe associaties worden gevormd.  

 

Eventsetting, dat wil zeggen het vermogen en de impact van onverwachte gebeurte-

nissen issues te triggeren, krijgt meer effect naarmate voor meer mensen een ge-

beurtenis buiten hun verwachtingspatroon valt, een externe gebeurtenis waarden 

weet te activeren, een evaluatieve lading ontvangt van de stimulus waarmee ze 

geassocieerd wordt en tenslotte meerdere externe gebeurtenissen binnen een kort 

tijdsbestek een identiek signaal afgeven dat geassocieerd wordt met een maatschap-

pelijk probleem of een issue. Eventsetting doet zich voor als een dissociatie ontstaat 

tussen datgene wat een persoon waarneemt en wat hij verwacht waar te nemen. Een 

dissociatie wordt als volgt gedefinieerd: een dissociatie wordt gekenmerkt door een 

verstoring in het bewustzijn, het geheugen, identiteit of de perceptie als gevolg van 

een ontkoppeling tussen een verwachting en een waarneming (zie Westen, 1996, p. 

611). Als gevolg van een ‘ontkoppeling tussen een verwachting en een waarne-

ming’ kan de waargenomen toestand gaan divergeren met de maatschappelijk ge-

wenste toestand en als een discrepantie ervaren worden die bij individuele personen 

dissonantie
39

 kan oproepen.  

 

De functie van een onverwachte gebeurtenis is tweeledig. Ze brengen niet alleen 

bestaande verbanden die mensen tussen gebeurtenissen leggen aan het wankelen, 

maar als reactie daarop ook hun opvattingen (zie Page & Shapiro, 1992; zie Sewell, 

2005). Onverwachte gebeurtenissen zorgen er in eerste instantie voor dat mensen 

nieuwe verbanden leren leggen (Rescorla & Wagner, 1972). Het leren van nieuwe 

associaties hangt volgens Kamin (1969) en Wagner (1978) samen met de afwijking 

tussen datgene wat mensen waarnemen en dat gene wat zij verwachten waar te 

nemen (Rescorla, 1988a; zie ook Lieberman, 2000, p. 140). De vraag is hoe en 

waardoor, dat wil zeggen op basis van welk mechanisme nieuwe associaties ge-

vormd worden naar aanleiding van het optreden van een onverwachte gebeurtenis. 
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 Dissonantie is weergegeven in de formule voor probleembesef:  

Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) =  Pbi  Wi  x Di  waarbij dissonantie (Di ) geëvalueerd  

wordt aan de hand van waarden (Wi ). 
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Het mechanisme op basis waarvan nieuwe associaties ontstaan, kan op zijn beurt 

ook van invloed zijn op de evaluatieve lading van een nieuw gevormde associatie 

(zie Forgas, 2000, p. 10). Een nieuwe associatie is namelijk niet gespeend van in-

houd. Een externe gebeurtenis die bijvoorbeeld geassocieerd wordt met een maat-

schappelijk probleem krijgt door het activeren van waarden, die met een maat-

schappelijk probleem verbonden zijn, een evaluatieve lading, waaraan het belang 

van een van origine neutrale externe gebeurtenis kan worden afgemeten en de bete-

kenis kan worden geduid. Door de transfer van een evaluatieve lading van een 

waarde naar een externe gebeurtenis, krijgt een externe gebeurtenis een signaal-

waarde, op individueel en vervolgens door middel van sociale bevestiging ook een 

symboolwaarde op collectief niveau.  

 

Des te groter de impact van een onverwachte gebeurtenis is, des te omvangrijker het 

diffusieproces en des te krachtiger het momentum van een maatschappelijk pro-

bleem kan zijn. Daarbij is de vraag in hoeverre mensen uiteenlopend op onverwach-

te gebeurtenissen reageren en verschillende adoptietrajecten volgen. In dit hoofd-

stuk zal dieper ingegaan worden op de impact van onverwachte gebeurtenissen als 

trigger van issues (eventsetting) op het doen en laten van individuele personen, 

vanuit een intra-individueel, leertheoretisch
40

 perspectief (zie Rescorla, 1972; Ka-

min, 1968). 

 

Eventsetting: het macroniveau 

‘A completely new issue will at the beginning have difficulty to rise in public atten-

tion –even when the environmental conditions are quite severe and problem-solving 
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 Pavlov (1927) kan gezien worden als de grondlegger van associatieve theorieën, ook  

wel de leertheorie genoemd. Hij heeft in het begin van de vorige eeuw in zijn  

bekende klassieke conditioneringsexperimenten met honden aangetoond dat twee  

gebeurtenissen (stimuli) die oorspronkelijk niets met elkaar uitstaande hadden,  

geassocieerd kunnen worden en zodoende een min of meer identieke reactie (kwijlen)  

aan een organisme kunnen ontlokken. Van origine wordt de reactie (respons) van de  

hond door de ongeconditioneerde stimulus opgeroepen, die als onderdeel van de  

biologie van mens en dier van nature reeds aanwezig was en niet aangeleerd hoefde te  

worden (en ook niet geconditioneerd hoefde te worden en dus ongeconditioneerd is).  

Als een neutrale gebeurtenis, bijvoorbeeld een toon, een belletje of een lampje, die  

we de geconditioneerde stimulus (of de te conditioneren stimulus) noemen, met een 

terugkerende regelmaat gekoppeld wordt aan de ongeconditioneerde stimulus, dan 

leert het organisme een reeds bestaande reactie (respons) te geven op een nieuwe 

(geconditioneerde) stimulus. Bestaand gedrag of een bestaande emotie worden dan 

door een nieuwe stimulus of gebeurtenis uitgelokt. Waar voorheen het voedsel de 

hond deed kwijlen, zorgt na conditionering het belletje (de geconditioneerde 

stimulus) daarvoor. Dit is de traditionele opvatting over klassiek conditioneren. 
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resources are at hand-, because the mental costs of understanding the issue are 

often quite high, and the time needed to pay attention to an issue is scarce (zie ook 

Zhu, 1992; Neumann, 1990); “random factors” may be essential in determining 

whether or not and when an issue-attention cycle is triggered. In such a dynamic 

system, small changes in initial conditions may lead to great changes in the result-

ing trend’ (Newig & Hesselmann, 2004). ‘Thus, some issues might suddenly come 

up, often due to some trigger event, rise sharply……..’ (Newig & Hesselmann, 

2004).  

 

Het vermogen van externe gebeurtenissen om issues te triggeren, zal eventsetting 

genoemd worden. Eventsetting vormt op macroniveau het startsein voor het mo-

mentum van een maatschappelijk probleem. Het begrip eventsetting wordt als alter-

natief opgevoerd voor agendasetting. Toen een journalist aan de voormalige Engel-

se premier Harold Macmillan
41

, na een avond lang tafelen vroeg: ‘What can most 

easily steer a government?’ antwoordde Macmillan: ‘Events, dear boy; Events’ 

(Pilkington, 1998, p. 255).  

Elders is al betoogd dat agendasetting eerder als een gevolg dan een oorzaak van 

issues opgevat kan worden. Als die veronderstelling juist is, dan zou dat betekenen 

dat een deel van de publieke opinie voorloopt op de media èn de politiek wat betreft 

haar probleembesef ten aanzien van een maatschappelijk probleem (zie De Koning, 

1998; zie ook Peters & Hogwood, 1985). Mayer (1995) heeft deze veronderstelling 

gedeeltelijk bevestigd op basis van onderzoek dat hij in de Verenigde Staten  heeft 

gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de belangstelling van het publiek 

voor maatschappelijke problemen en issues. Hij noemt drie en een halve factor, 

leeftijdscohorten, socio-demografische factoren, externe gebeurtenissen en de me-

dia. De media beschouwt hij als een halve factor, omdat in zijn ogen de media 

slechts verslag doen van externe gebeurtenissen. Externe gebeurtenissen, zoals 

Watergate, Three Mile Island, de Vietnam oorlog, in het bijzonder na het Tet offen-

sief, de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Iran en de Russische invasie 

van Afghanistan acht hij van doorslaggevend belang en socio-demografische facto-

ren en leeftijdscohorten van ondergeschikt belang om veranderingen in de publieke 

opinie te verklaren. Ondanks de factoren die Mayer (1995, p. 301) noemt, vindt hij 

het geen eenvoudige opgave om de oorzaken van veranderingen in de trends met 

betrekking tot de publieke belangstelling voor maatschappelijke thema’s op het 

spoor te komen (zie ook Page & Shapiro, 1992), getuige zijn uitspraak: ‘Why, in 

short, does the mass public come to understand, and then to react to, an external 

event in a particular way? Since this is such a complicated and enduring question, I 

                                                           
41

 Harold MacMillan was Prime Minister van Engeland van 10 januari 1957 tot 18  

    oktober 1963. 
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have not attempted to provide a detailed answer, except to argue that, in many in-

stances, it probably has much to do with the way that such events are portrayed or 

interpreted by such intermediary agencies as the mass media’. Illustratief is een 

interview in het dagblad Trouw (8 september, 2011, pagina 7) met voormalig PvdA 

leider Job Cohen. In dit interview geeft Cohen aan dat zijn opvattingen over de 

integratie van minderheden zijn gaan kantelen naar aanleiding van voor hem per-

soonlijk onverwacht optredende gebeurtenissen: ’Het debat is wat mij betreft niet 

begonnen bij de aanslagen (van 9-11) maar met het fameuze artikel van mijn par-

tijgenoot Paul Scheffer in de NRC over het “multiculturele drama”, in 2000. Nog 

steeds een visionair artikel. De warme deken die over de integratie lag, het taboe 

om daarover te spreken, is er vanaf getrokken’. Op de vraag hoe 9/11 het land heeft 

veranderd, antwoordt Cohen: ‘Van het ene op het andere moment werden Marok-

kaanse en Turkse Nederlanders gezien als moslim. Met alle angst voor de islam en 

moslimterrorisme die erbij hoorden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd’. 

Door 9/11 als trigger ontstonden nieuwe, negatief geëvalueerde associaties, die de 

eventueel aanwezige oude associaties uitdoofden en verdrongen. Mocht de associa-

tie tussen het ‘Turk- of Marokkaan-zijn’ enerzijds en ‘moslim-zijn’ anderzijds al 

bestaan, dan werd die associatie door 9/11 in ieder geval versterkt. Met ‘het debat’ 

bedoelt Cohen hier het politieke debat over de integratie van minderheden. Het 

publieke debat vond al een flink aantal jaren eerder plaats, zoals in hoofdstuk 9 naar 

voren zal komen. Het hoogtepunt in de belangstelling (informatie-uitwisseling) en 

issuerelevantie (het peilen van het belang van een maatschappelijk probleem of 

issue bij anderen) met betrekking tot het thema minderheden lag ergens tussen 1993 

en 1994, om precies te zijn in week 29 van het jaar 1993 waarbij tweederde van de 

bevolking (66,9%) veronderstelde dat anderen het thema minderheden belangrijk 

vinden (MDI onderzoek, 1993). Het thema minderheden werd tussen 1993 en 1994 

als het belangrijkste maatschappelijke probleem beschouwd, afgemeten aan de indi-

cator die issuerelevantie meet. Voor Job Cohen vormde in ieder geval het artikel 

van Paul Scheffer gepubliceerd op 29 januari 2000 een keerpunt, dé ‘onverwachte 

gebeurtenis’ die hem van opvatting deed veranderen. De vraag wordt opgeroepen 

wat voor de publieke opinie het keerpunt was, waardoor het thema minderheden 

tussen 1993 en 1994 op zo’n grote maatschappelijke belangstelling kon rekenen. 

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden (zie ook Mayer, 1995) omdat voor de 

ene persoon of groep een bepaalde gebeurtenis onverwacht kan zijn, terwijl voor de 

ander die zelfde gebeurtenis binnen de grenzen van het verwachtingspatroon kan 

vallen en weinig verrassing met zich meebrengt (zie ook Petty & Cacioppo, 1990; 

zie ook Lieberman, 2000, p. 140). Mensen en groepen reageren verschillend op 

onverwachte gebeurtenissen, afhankelijk van de vraag of een onverwachte gebeur-

tenis al in hun verwachtingspatroon is verdisconteerd. 
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Wat bepaalde gebeurtenissen met een individu kunnen doen, wordt geïllustreerd aan 

de hand van een anekdote opgetekend uit de mond van Paul Scheffer, de auteur van 

het ‘Multiculturele drama’ vlak na de moord op Theo van Gogh, toen hij op bezoek 

ging bij een ondergedoken Hirshi Ali: ‘Ik realiseerde me dat er iets wezenlijks was 

veranderd in Nederland. Iedereen dacht dat de vrijheid van meningsuiting en het 

gevoel van onkwetsbaarheid vanzelfsprekend waren. Maar dat bleken ze niet meer 

te zijn. Dat ik in mijn eigen stad in een geblindeerde wagen naar een kazerne werd 

gebracht, dat daar een lid van het Parlement zat… de beklemming daarvan heeft op 

mij een blijvende indruk achter gelaten’ (Volkskrant Magazine, 13 oktober 2007).  

 

Eventsetting kan zich pas voordoen wanneer een als onverwacht ervaren externe 

gebeurtenis collectief als een signaal wordt gezien voor het bestaan van een maat-

schappelijk probleem. Het kan de opmaat zijn voor het ontstaan van een maat-

schappelijk controversiële kwestie (issue) en de toon zetten voor de wijze waarop 

een maatschappelijk probleem zich vervolgens kan gaan manifesteren; bijvoorbeeld 

door de manier waarop het door de media gepresenteerd en ‘geframed’ wordt, door 

de wijze waarop de publieke opinie zich ontwikkelt en tenslotte maatschappelijke 

veranderingen zich aandienen. Issues kunnen een voorbode zijn voor maatschappe-

lijke veranderingen (zie ook Page & Shapiro, 1992; Lane & Ersson, 1999).  

Wanneer maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, verlopen die volgens Se-

well (2005, p. 226) zelden geleidelijk en lineair. Integendeel, maatschappelijke 

veranderingen komen vaak schoksgewijs tot stand bijvoorbeeld in de vorm van 

discontinuïteiten (Page & Shapiro, 1992). Zelfs de accumulatie van stapsgewijze 

veranderingen kan in plaats van een geleidelijke overgang van de ene naar de ande-

re toestand volgens Sewell (2005) uiteindelijk resulteren in een spanningsopbouw, 

die een onverwachte en snelle wending kan geven aan bestaande sociale praktijken. 

Een maatschappelijk probleem is tijdens zo’n periode onderhevig aan een momen-

tum. Een versnelling in maatschappelijke veranderingen wordt volgens Sewell ge-

triggerd, aangejaagd en voortgestuwd door externe gebeurtenissen (die soms ach-

teraf als historisch worden gekwalificeerd): ‘Contingent, unexpected, and inherently 

unpredictable events, this view assumes, can undo or alter the most apparently 

durable trends of history’ (Sewell, 2005, p. 102). Volgens Sewell (2005, p. 227; 

1996, p. 843) transformeren historische gebeurtenissen sociale verhoudingen en wel 

op een zodanige manier, dat deze transformaties niet volledig verklaard kunnen 

worden uit de geleidelijke veranderingen die historische gebeurtenissen juist moge-

lijk hebben gemaakt: ‘what makes historical events so important to theorize is that 

they reshape history, imparting an unforseen direction to social development and 

altering the nature of the causal nexus in which social interaction takes place. 

Events should be conceived of as sequences of occurrences that result in transfor-



125 

 
mations of structures

42
. Such sequences begin with a rupture of some kind, that is, a 

surprising break with routine practice’ (Sewell, 2005, p. 227; zie ook Page & 

Shapiro, 1992, die spreken over maatschappelijke discontinuïteiten). Met name de 

laatste zin ‘a surprising break with routine practice’ is interessant, hoewel Sewell 

hier niet dieper op ingaat, terwijl de leertheorie op dit punt juist wel de handschoen 

oppakt, zij het vanzelfsprekend niet vanuit een maatschappij-analytisch vertrekpunt 

of een historische optiek, maar vanuit een intra-individueel leertheoretisch perspec-

tief (zie Pavlov, 1927; Kamin, 1969; Rescorla & Wagner, 1972; Lieberman, 2000). 

Het weinige dat Sewell over de impact van gebeurtenissen op het gedrag zegt is, het 

volgende: ‘The reason that events constitute what historians call “turning points” 

is that they somehow change the structures that govern human conduct’ (Sewell, 

2005, p. 218). Sewell (2005, p. 100) definieert gebeurtenissen als volgt: ‘Events 

may be defined as that relatively rare subclass of happenings that significantly 

transforms structures. Most happenings reproduce social and cultural structures 

without significant changes (see also Giddens 1984)’. De definitie van een onver-

wachte gebeurtenis van Sewell heeft een achtergrond in de antropologie en niet in 

de leertheorie: ‘Events are interpreted in relationship to this structure of meanings 

and, in some cases, may be capable of disrupting established associations and op-

positions’ (Clemens, 2007, p. 541). Ook Page en Shapiro (1992, p. 321) wijzen op 

de maatschappelijke gevolgen en de sociaal-psychologische impact van historische 

discontinuïteiten, die in een verandering van percepties, opinies en attitudes van 

individuele personen kunnen resulteren en sociale veranderingen op gang kunnen 

brengen. Page en Shapiro (1992, p. 332) beantwoorden de vraag wat de rol van 

onverwachte gebeurtenissen in de verandering van opinies is, als volgt: ‘Again and 

again, in our historical account of foreign policy opinions- and sometimes in the 

domestic policy chapters as well- we saw that abrupt opinion changes coincided 

with specific events and conditions. Often the available survey data bracketed these 

events closely enough so that we could be confident that they caused the opinion 

changes’. Page en Shapiro zien een duidelijk veraband tussen gebeurtenissen en 

opinieveranderingen in een samenleving. 

Pilkington wijst eveneens op de rol die onverwachte gebeurtenissen spelen in het 

ontstaan van sommige issues: ‘Quite unexpectedly, as a result of an event overseas 

perhaps, or the irrational behaviour of a disturbed individual, something will cause 

the public to become concerned enough to become politically involved’ (Pilkington, 

1998, p. 255). Externe gebeurtenissen die in verband gebracht worden met waarden 
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 ‘Structures are “both the medium and the outcome of the practices, but it is also  

     people’s practices which constitutes social systems. Structures, that is, shape  

 practices, but it is also people’s pratices that constitute and reproduce structures’  

 (Sewell, 1996, p. 842; zie ook Giddens, 1984). 
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of specifieke emoties, kunnen volgens Krosnick en Petty (1995) een grote impact 

op iemands attitudes hebben, zelfs als deze vastgeroest zijn: ‘From the French Rev-

olution to recent bombings of abortion clinics by right-to-life activists, the incidents 

that attract our attention are often those associated with strong sentiments. Fur-

thermore, many of the most significant sea changes in U.S. society have involved 

the shifting of seemingly unmovable and highly consequential attitudes’ (Krosnick 

& Petty, 1995, p. 1). 

Daarnaast kunnen plotseling plaatsvindende gebeurtenissen volgens Smelser (1962) 

voor het ontstaan van bepaalde vormen van impulsief collectief gedrag zorgen, 

zoals relletjes en paniekreacties: ‘Under conditions of racial tension, it is nearly 

always a dramatic event which precipitates the outburst of violence –a clash be-

tween two persons of different race, a Negro family moving into a white neighbor-

hood, or a Negro being promoted to a traditional white job. These events may con-

firm or justify the fears or hatreds in a generalized belief; they may initiate or ex-

aggerate a condition of strain; or they may redefine sharply the conditions of con-

duciveness. In any case, the precipitating factors give the generalized beliefs con-

crete, immediate substance. In this way they provide a concrete setting toward 

which collective action can be directed. Again, a precipitating factor by itself is not 

necessarily a determinant of anything particular. It must occur in the context of the 

other determinants’ (Smelser, 1962, p. 16). Smelser legt een verband tussen externe 

gebeurtenissen en waarden. Zonder een waarde die in het geding is, blijft een ge-

beurtenis een non-event. Waarden bieden een context om de ernst van een gebeur-

tenis ‘op waarde’ te kunnen schatten. 

 

Cobb en Elder (1983) spreken over ‘trigger events’, gebeurtenissen of signalen die 

een maatschappelijk vraagstuk (nieuw) leven in blazen en als trigger
43

 van issues 

kunnen fungeren: ‘Another means of issue initiation is through an unanticipated 

event. Such events could be called “circumstantial reactors” (katalysatoren). 
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 Onder interne gebeurtenissen rangschikken Cobb en Elder (1983, p. 84): ten eerste  

natuurrampen; ten tweede sociale onvrede die zich uit in relletjes, oproer en 

emonstraties; ten derde technologische veranderingen die tot dan toe onbeantwoorde  

vragen opwerpen (toepassing kernenergie, waterstof en genetische modificatie); ten  

vierde een scheve verdeling van schaarste die kan leiden tot stakingen en tenslotte  

ecologische veranderingen. (erosie en klimaatverandering). Tot externe  

gebeurtenissen worden gerekend: ten eerste een daad van agressie door een vreemde  

mogendheid, bijvoorbeeld 11 september; ten tweede een innovatie in de  

wapentechnologie, zoals nieuwe vormen van terrorisme, stadsguerrilla, de plaatsing  

van kruisraketten of het ontwikkelen van een vuile bom; ten derde internationale  

conflicten waar een land indirect bij betrokken raakt en tenslotte mondiale  

veranderingen die de positie van een land in de internationale gemeenschap  

herdefinieert, bijvoorbeeld als gevolg van globalisering. 
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Examples are the assassination of President Kennedy, which led to the gun control 

issue and Eisenhower’s heart attack in the mid-1950’s, which raised the question of 

presidential disability’ (Cobb & Elder, 1983, p. 83). Een ‘trigger event’ is volgens 

Dearing en Rogers (1992, p. 78) een signaal dat op een min of meer willekeurig 

moment aanwezig is en als belangrijkste functie heeft de aandacht en het gedrag 

van mensen te focussen en te framen. De belangstelling van het publiek kan op een 

gegeven moment gewekt worden als een onverwachte gebeurtenis de aandacht op 

een maatschappelijk thema richt waarmee die onverwachte gebeurtenis geassoci-

eerd wordt. Birkland (1998) spreekt over ‘focussing events’ en Downs (1972, p. 39) 

over een serie dramatische gebeurtenissen waardoor het publiek zich ineens bewust 

wordt van een maatschappelijk probleem. Page en Shapiro stellen tenslotte vast dat: 

‘Most shifts in Americans’ preferences concerning domestic and foreign policy 

have been associated with certain kinds of major historical events and trends. 

Trends and events of these sorts have often altered peoples’ life circumstances, 

concerns, skills and resources. Many of these developments have also altered peo-

ples’ beliefs about possibilities, facts and causal connections, thereby altering their 

opinions concerning the feasibility or desirability of alternative public policies’ 

(Page & Shapiro, 1992, p. 321). 

 

Betekenis van associaties en associatievorming: micro-niveau 

De vorming van associaties kan vanuit een Pavloviaans
44

, klassiek conditionerings-

perspectief beschouwd worden. Klassiek conditioneren heeft betrekking op de asso-

ciatie tussen een geconditioneerde (CS) en een ongeconditioneerde stimulus (UCS, 

reïnforcer). De ongeconditioneerde stimulus is niet aangeleerd, zoals de CS, maar 

aangeboren. Een probleem is echter, dat volgens Rescorla (1980) relatief weinig 

stimuli aangeboren zijn (bijvoorbeeld de behoefte aan voedsel, water en sex zijn 

primaire reïnforcers) en dus relatief weinig vormen van gedrag geschikt zouden zijn 

voor conditionering.  

Dit is een reden om stimuli die niet aangeboren, maar zijn aangeleerd, ook in aan-

merking te laten komen voor het aangaan van associaties die op Pavloviaanse leest 

geschoeid zijn. Dit wordt door Rescorla ‘Pavlovian second-order conditioning’ 

genoemd
45

 (Rescorla, 1980, p. 2 en 3). Geld, aandacht, status en prestige zijn se-
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 Een enigszins gedateerde opvatting van Pavloviaans (klassiek) conditioneren is dat  

associaties automatisch ontstaan, op een onbewaakt ogenblik, domweg wanneer twee  

stimuli min of meer gelijktijdig in elkaars nabijheid optreden, een zekere gelijkenis  

met elkaar vertonen en in een bepaalde context passen (Turkkan, 1989). Associaties  

hoeven op voorhand niet logisch uit elkaar afleidbaar te zijn en in principe niet door  

een oorzaak-gevolg relatie gekenmerkt te worden. 
45

 ‘Second-order conditioning represents one case of such learning in which a particular  
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cundaire en sociale reïnforcers en fungeren als aangeleerde ongeconditioneerde 

stimuli (Lieberman, 2000). Waarden
46

 kunnen ook opgevat worden als een onge-

conditioneerde stimulus, alhoewel ze aangeleerd zijn tijdens de socialisatie van 

indiduen. De definitie van Martin en Levey (1987, p. 61) met betrekking tot de 

ongeconditioneerde stimulus (de reïnforcer, UCS) geeft daar een onderbouwing 

voor: ‘de UCS is een in sterke mate geëvalueerde gebeurtenis, die gevolgen voor 

het welzijn van individuen heeft’. Met deze definitie kan aansluiting gevonden wor-

den bij de formule met betrekking tot probleembesef:  

Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |), waarbij waarden
47

 die door een onverwachte gebeurtenis 

geactiveerd kunnen worden als reïnforcer (ongeconditioneerde stimulus) kunnen 

fungeren. Vanuit dat denkraam kijken Martin en Levey (1978, p. 60) naar de werk-

ing van reinforcers: ‘A fundamental assumption is that an organism cannot survive 

unless it has an innate mechanism that tells it when it is favourably or unfavourably 

correlated with its environment. This carries the implication that the only way it 

can “get the message” is by some form of subjective awareness of its own welfare 

and comfort, including the machinery for not liking to be uncomfortable’.  

 

Tegenwoordig worden organismen in het klassiek conditioneren paradigma gezien 

als ‘informatiezoekers’ die logische en perceptuele relaties (Gestalten) tussen ge-

beurtenissen proberen te ontdekken. Associatieve processen zorgen er voor dat 

organismen relaties leren leggen tussen gebeurtenissen, die hen in staat stellen een 

interne associatieve representatie te ontwikkelen omtrent causale verbanden in hun 

omgeving (Dickinson & Mackintosh,1987, p. 588). Subjecten leren anticiperen op 

gebeurtenissen die zich naar verwachting kunnen voordoen en zich met een zekere 

regelmaat ook zullen voordoen (Rescorla, 1988a; Wagner, 1978). Dergelijke ge-

beurtenissen worden geëtst in een verwachtingspatroon. Pavlov (1927) noemde dat 

                                                                                                                                              
    stimulus serves as the significant event in place of the US. In most Pavlovian  

experiments the significant event, the reinforcer, has its power innately, without the  

organism having any special individual experiences. The distinguishing feature of  

second-order conditioning is that its reinforcer is not of that sort; instead its reinforcer  

has that status only because of past learning experiences by the organism. Thus in a  

typical second-order conditioning experiment the presentation of S2 signals that of  

S1, but S1 is of importance only because in the past it has signalled the occurrence of  

some US. However, the phenomenon of second-order conditioning appeared to in-

crease the range of behavior for which Pavlovian conditioning might be  

responsible. It does so by increasing the number of significant events through past  

experience’.  
46

 Zie ook de theorie van Maslov (1970) met betrekking tot de behoeftehiërarchie:  

    fysiologische behoeftes, veiligheid, zelfrespect, sociale achting en zelfontplooiing. 
47 Rokeach (1973) onderscheidt achttien eindwaarden. Deze waarden geven invulling  

    aan de term Wi uit de formule: Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |). 
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‘signalization’

48
, als het meest karakteristieke kenmerk van geconditioneerde re-

flexen: ‘de anticiperende reflectie op de werkelijkheid’ op basis van een verwach-

tingspatroon waarin toekomstige gebeurtenissen zijn verdisconteerd. Klassiek con-

ditioneren is volgens Rescorla niets meer en niets minder dan het associëren, dat wil 

zeggen het leren leggen van een relatie tussen twee op zichzelf staande gebeurtenis-

sen die zich in de werkelijkheid kunnen voordoen, opdat het organisme zich beter 

kan aanpassen aan zijn omgeving (Rescorla, 1988a, p. 329; 1988b, p. 151).  

 

Vanuit een leertheoretisch perspectief concludeert Kamin (1968) dat klassiek condi-

tioneren het zoeken naar oorzaken impliceert en dat een onverwachte ongeconditio-

neerde stimuli (US) het aftasten van het geheugen in gang kan zetten. De inzichten 

van Kamin (1968) sluiten aan bij bevindingen van Petty en Briñol (2002): ‘when a 

relatively new issue is made more personally relevant by linking it to the self in 

some way, people engage in greater processing of information on that issue’ (Petty 

& Briñol, 2002, p. 180). Wanneer een gebeurtenis daarentegen verwacht wordt, 

vindt er weinig of geen cognitieve elaboratie en wordt er hoogstwaarschijnlijk ook 

geen leerproces gestart, waardoor de kans gering is dat zich naast de bestaande 

associaties, een nieuwe associatie zal vormen (Kamin, 1969; zie ook Lieberman, 

2000). Dat kan bijvoorbeeld gelden voor personen met een manifest probleembesef. 

Volgens Pearce en Hall (1980) neemt de waarschijnlijkheid dat een stimulus of 

gebeurtenis cognitief verwerkt zal worden, toe naarmate zij minder goede voorspel-

lers van hun consequenties zijn. Omgekeerd sluiten goede voorspellers beter aan bij 

een verwachtingspatroon dan slechte voorspellers: ‘If there is no uncertainty, then 

there is nothing to learn, that is, no information to be gained. Intuitively, the more 

uncertainty there is about something, the more there to learn, that is, the more in-

formation to be gained’ (Gallistel & Matzel, 2013, p. 10). Als een gebeurtenis ver-

wacht wordt, is er al een cue (aanknopingspunt) beschikbaar, die verder aftasten 

van het geheugen overbodig maakt.  

 

Sloman (1996) veronderstelt dat het associatieve systeem statistische regelmatighe-

den in onze omgeving codeert, dat wil zeggen frequenties en correlaties tussen de 

verschillende kenmerken van de ons omringende werkelijkheid (zie ook Noelle-

Neuman, 1994, die spreekt over een statistisch zesde zintuig waarover mensen vol-

gens haar beschikken). Het associatieve denken maakt gebruik van contigue (tem-

porele) en gelijkheidsprincipes om gevolgtrekkingen en attributies te kunnen maken 

                                                           
48

 Opvattingen over wat klassiek conditioneren nu precies is, zijn geëvolueerd van de  

opvatting dat klassiek conditioneren de overdracht van controle over een response  

van de ene stimulus naar de andere is, naar de opvatting dat een persoon de ene  

stimulus gebruikt als een informatiebron voor de kans tot optreden van een  

andere stimulus. 



130 

 
en voorspellingen te kunnen doen (Sloman, 1996, p. 4). In de attributietheorie speelt 

het contiguïteits principe ook een rol: ‘The notion of covariation implies temporal 

contiguity, that is, that there are occasions when both an effect and its cause are 

present and other occasions when both are absent’ (Kelley, 1973, p. 109). ‘Attribu-

tion theory is a theory about how people make causal explanations, about how they 

answer questions beginning with why. An effect is attributed to the one of its possi-

ble causes with which, over time, it covaries’ (Kelley, 1973, p. 107 en 108). Ook de 

leertheoreticus Rescorla, (1985) stelt vast dat door een verklaring of het toeschrij-

ven van een oorzaak aan het optreden van een andere stimulus of gebeurtenis een 

attributieproces in werking wordt gezet: ‘conditioning of a stimulus occurs to the 

degree that it is a potential cause’ (Rescorla, 1985, p. 114; zie ook Holyoak & 

Cheng, 2011, p. 148).  

 

Lieberman verwoordt de overeenkomsten tussen associaties en attributies als volgt: 

‘Conditioning, in other words, is a beautiful adaptive system that targets the cues 

most likely to the true causes or predictors of important events’ (Lieberman, 2000, 

p. 124). Holyoak en Cheng (2011, p. 156) borduren daarop voort: ‘After two dec-

ades of vigorous debate and active empirical research, recent developments have 

firmly established that humans learn networks of explicit cause-effect relations 

rather than associations, and use the resulting causal models to predict future ef-

fects and make attributions about past causes’.  

Vanuit een cognitieve invalshoek, spreekt Kruglanski et al. (2002) over de associa-

tieve sterkte tussen middelen en doelen. Kruglanski et al. zien uniekheid als een 

bepalende factor voor de sterkte van een associatie (zie ook Rescorla & Wagner, 

1972). Des te unieker de relatie tussen een middel en een doel, des te sterker de 

associatie daartussen is. De associatiesterkte tussen een middel en een doel of leer-

theoretisch vertaald tussen een geconditioneerde en een ongeconditioneerde stimu-

lus, wordt volgens hen door twee factoren bepaald: de uniekheid van een associatie 

(vergelijkbaar met het onverwacht zijn van een gebeurtenis) en de mate waarin 

middelen en doelen herhaald met elkaar geassocieerd worden (zie Rescorla & 

Wagner, 1972). Hij formuleert met betrekking tot associatiesterkte twee hypotheses: 

des te kleiner het aantal middelen dat met een bepaald doel verbonden is, dan wel 

des te kleiner het aantal doelen dat met een bepaald middel verbonden is, des te 

sterker de cognitieve associatieve sterkte tussen een middel en een doel (Kruglanski 

et al., 2002, p. 335). 

 

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat vanuit een leertheore-

tisch perspectief beschouwd externe gebeurtenissen die als onverwacht worden 

ervaren en issues kunnen triggeren, op intra-individueel niveau twee zaken over het 

voetlicht brengen:  
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1.  een onverwachte gebeurtenis is iets over hoe en waardoor geleerd wordt, dat wil 

zeggen waardoor bestaande relaties (de associatie tussen twee stimuli, de geconditi-

oneerde en de ongeconditioneerde stimulus) herzien worden en hoe nieuwe associa-

ties gesmeed worden. Een functie van een onverwachte gebeurtenis is om de relatie 

tussen dat gene wat waargenomen wordt en dat gene wat verwacht wordt, te her-

zien. Met andere woorden, een dissociatie tussen waarneming en verwachtingen 

kan nieuwe associaties opleveren. De formule met betrekking tot probleembesef, 

Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) geeft hier een formele beschrijving van. Doordat haar 

optreden als onverwacht ervaren wordt, fungeert de betreffende externe gebeurtenis 

niet langer als een signaal (Skinner, 1974, p. 44) voor datgene wat op een eerder 

moment verwacht werd. Om de waarneming van een externe gebeurtenis en datge-

ne wat verwacht wordt weer met elkaar in het gareel te brengen, moeten nieuwe 

associaties gevormd worden.  
 

2.  een externe gebeurtenis die als onverwacht ervaren wordt, is ook iets waarover 

geleerd wordt. Zonder het leggen van nieuwe verbanden valt het niet te begrijpen 

waarom een als onverwacht ervaren externe gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden, 

wat de betekenis ervan is, hoe dit geduid moet worden en hoe de waarde ervan in-

geschat moet worden. Door het ontstaan van een nieuwe associatie krijgt een op 

voorhand neutrale externe gebeurtenis betekenis en een evaluatieve lading, waarvan 

eerder nog geen sprake was. De overdracht van een evaluatieve lading (bijvoor-

beeld van een waarde die door een onverwachte gebeurtenis is geactiveerd) naar 

een neutrale externe gebeurtenis, die daardoor een symboolwaarde krijgt, wordt 

evaluatieve conditionering genoemd (De Houwer, 2007; 2011; Hofmann, De Hou-

wer, Perugini, Bayens & Crombez, 2010; zie ook Jones, Olson & Fazio, 2010; 

Shanks, 2010; Olson & Fazio, 2001, Bohner & Dickel, 2010; Zajonc, 2000; Forgas, 

2000). Evaluatief conditioneren wordt gezien als een mechanisme dat behoort tot de 

bredere categorie Pavloviaans of klassiek conditioneren (De Houwer, 2007; 2011). 

Forgas (2000, p.10) voegt daar aan toe: ‘most conditioning explanations assume 

that the simultaneous presence of affect-eliciting stimuli and the judgemental tar-

gets (the UCS and the CS) is necessary for affect infusion to occur’.  

 

Door het ontstaan van nieuwe verbanden/associaties, vindt er op intra-individueel 

niveau ook een 'belief revision' cq. een wijziging van opvattingen, opinies en attitu-

des plaats, wat zich collectief kan doorvertalen naar de samenleving en kan beklij-

ven in het collectieve geheugen van de publieke opinie. Door middel van stimulus-

generalisatie kan een evaluatieve lading overgebracht worden op meerdere stimuli 

die onderling gelijkenis vertonen en geassocieerd worden met een maatschappelijk 

probleem. 
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Onverwachte gebeurtenissen in leertheoretisch perspectief 
 
De maatschappelijke en psychologische impact van gebeurtenissen varieert over-

eenkomstig de mate waarin een verwachtingspatroon op de proef gesteld wordt (zie 

Sewell, 2005; Page & Shapiro, 1992). Dankzij hun verwachtingen, cognitieve 

schema’s, ‘knowledge frames’ en scripts (Wagner, 1978, p. 177) hebben individuen 

het vermogen ontwikkeld om te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Ver-

wachtingen vormen een reservoir voor voorspellingen, waardoor individuen in staat 

zijn aannames te maken omtrent gebeurtenissen die zich gewoonlijk in bepaalde 

situaties zullen voordoen (Glaser, 1984) en ten aanzien van het gedrag dat in een 

bepaalde situatie vereist is of het meest effectief is (zie Olson et al. 1996). Ze bie-

den mensen aanknopingspunten en helpen hen op een gestructureerde wijze de 

werkelijkheid te benaderen (Giddens, 1984; Sewell, 1992; Smith, 1999). Verwach-

tingen zijn opvattingen over een toekomstige stand van zaken en hebben volgens 

Olson et al. (1996) een evolutionaire betekenis (zie ook Martin & Levey, 1987). 

Evolutionaire processen hebben het mogelijk gemaakt dat organismen konden over-

leven door voorspellingen over de toekomstige gevolgen van het gedrag te doen die 

mensen in staat stellen te anticiperen op dat wat komen gaat (Olson et al., 1996, p. 

212). Verwachtingen zijn gebaseerd op contingenties die in het verleden geleerd 

zijn om toekomstig gedrag te reguleren: ‘Learning behavior X yields reward Y is 

significant to the organism only to the extent that the organism can form some sim-

ple representation in the present (expectancy) of a future relation between behavior 

X and reward Y’ (Olson et al., 1996, p. 212). ‘Conditioned responses are also said 

to occur in “antcipation” of, or in “expectation” of, customary consequences, and 

the conditioned stimulus is said to function as a sign, signal or symbol’ (Skinner, 

1974, p. 44). Verwachtingen zijn ook voorspellingen omtrent de haalbaarheid een 

gewenste toestand te kunnen realiseren of een ongewenste toestand te kunnen voor-

komen of te veranderen. 

 

Zolang de verwachtingen en de waarneming van een toestand met elkaar overeen-

stemmen, verandert er niets in de samenhang tussen de waargenomen en de ge-

wenste toestand; er is weinig aan de hand: ‘business as usual’. Bestaande associa-

ties zijn toereikend. Een als onverwacht ervaren externe gebeurtenis kan daar ver-

andering in brengen. Rescorla en Wagner (1972, p. 75) poneren, dat mensen en 

organismen vooral leren als gebeurtenissen verrassend zijn en hun verwachtingen 

geweld aandoen. Onverwachte, verrassende gebeurtenissen zijn volgens hen tevens 

van invloed op de snelheid waarmee mensen associaties leren leggen en op de sterk-

te van die associaties in vergelijking met gebeurtenissen die al in een verwachtings-

patroon zijn verdisconteerd (Rescorla & Wagner, 1972; zie ook Kamin, 1968). Een 
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onverwachte gebeurtenis kan de trigger zijn, waardoor een waargenomen toestand 

en een maatschappelijk gewenste toestand niet meer vanzelfsprekend samenhangen 

of geassocieerd worden. Er is dan sprake van een dissociatie (zie Westen, 1996, p. 

611). Een dergelijke situatie doet zich voor als een waargenomen toestand afwijkt 

van de verwachtingen die men had, waardoor de divergentie tussen de waargeno-

men en de gewenste toestand, door een verandering in de waargenomen toestand, 

toeneemt. Een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand kan als 

een discrepantie gepercipieerd worden en leiden tot een ongemakkelijk gevoel (dis-

sonantie), dat linksom of rechtsom ooit gereduceerd moet worden, bijvoorbeeld 

door de vorming van nieuwe associaties.  

Als bestaande verwachtingspatronen geen aanknopingspunten meer bieden, dat wil 

zeggen als de verwachtingen te veel gaan afwijken van de waargenomen toestand, 

moeten mensen zich op iets anders gaan oriënteren en daarvoor een mentale in-

spanning leveren. Het aftasten van het geheugen kan in dat geval soelaas bieden en 

nieuwe associaties opleveren (Kamin, 1968; Rescorla, 1988a). Al bijna een halve 

eeuw geleden concludeerde Kamin (1968, p. 293; zie ook Wagner, 1978) op grond 

van leertheoretisch onderzoek dat cognitieve elaboratie (zie ook Petty & Cacioppo, 

1986; Chen & Chaiken, 1999) vooral optreedt als een gebeurtenis geen bestaand en 

passend verwachtingspatroon heeft weten te activeren. Rescorla (1972, p. 11) 

voegde daar nog het volgende aan toe: ‘The basic intuitive notion of the theory is 

that anticipated reinforcement have consequences different from those of unantici-

pated reinforcements. The very same reinforcing event may vary from being highly 

effective to being totally ineffective in producing conditioning, depending upon the 

degree to which the organism anticipated that reinforcement’. Dickinson, Hall en 

Mackintosh (1976) komen tot de gelijkluidende conclusie dat conditionering pas 

dan plaatsvindt, als een stimulus of een gebeurtenis zich onverwacht aandient en 

een reactie aan mensen ontlokt. Een gebeurtenis op zich doet er niet zo veel toe, 

maar juist de reactie daarop: past een gebeurtenis in een verwachtingspatroon of is 

hij onverwacht? De moorden op publieke figuren zoals Theo van Gogh en Pim 

Fortuijn vonden onverwacht plaats en sloegen in als een bom. Ze hebben een andere 

lading en een andere context, dan het omleggen van crimineel Klaas Bruinsma en 

witwasser Endstra: ‘What disturbs and alarms man are not the things, but his opi-

nions and fancies about the things’ (Merton, 1976, p. 19).  

 

Verwachtingen zijn van invloed zijn op datgene wat wel èn niet geleerd wordt 

(Wagner, 1978, p. 177). Leerprocessen beginnen bij de dissociatie tussen dat gene 

wat ons overkomt en datgene wat wij verwachten (Wagner, 1978), waarbij Rescorla 

en Wagner (1972, p. 75) poneren dat mensen “leren” als gebeurtenissen hun ver-

wachtingen geweld aandoen, kortom als ze verrast worden. Nieuwe associaties 

ontstaan als een persoon verrast wordt door een onverwachte gebeurtenis die een 
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wig drijft tussen de feitelijke toestand, de cognitieve representatie daarvan en de 

verwachtingen van mensen (Rescorla, 1988b). Onverwachte en verrassende gebeur-

tenissen worden vaker cognitief herhaald en diepgaander verwerkt in het geheugen, 

waardoor ze ook beter onthouden worden dan gebeurtenissen die passen in een 

bestaand verwachtingspatroon (Wagner, 1978) en daardoor oppervlakkiger ver-

werkt worden: ‘the third generation conclusion is that surprise leads to more mes-

sage processing, and suggests that sometimes the underlying motivation for messa-

ge processing is to provide understanding of an unexpected occurrence’ (Petty, 

1997, p. 277). Petty geeft aan dat verrassing (‘surprise’) als trigger leidt tot een 

grotere motivatie om een boodschap cognitief te verwerken teneinde een beter be-

grip te krijgen omtrent (de oorzaak van) een onverwachte gebeurtenis: ‘waardoor’ 

en ‘waarover’ geven in twee woorden de essentie weer van het standpunt van Petty 

(1997). Als een onverwachte gebeurtenis al grotendeels in een verwachtingspatroon 

is verdisconteerd, zal het leereffect ook minder zijn, of zelfs achterwege kunnen 

blijven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor mensen met een manifest pro-

bleembesef. Zij hebben een onverwachte gebeurtenis die met een maatschappelijk 

probleem in verband gebracht wordt al ingecalculeerd omdat die gebeurtenis al is 

verdisconteerd in hun verwachtingspatroon. 

 

De verschillende wijzen van cognitieve verwerking van informatie over verwachte 

en onverwachte gebeurtenissen is volgens Wagner (1978) een basisprincipe in de 

ontwikkeling van het menselijk gedrag en in de adoptie van nieuw gedrag. Leren 

kan dan ook opgevat worden als het proces waarbij de discrepantie tussen een 

waargenomen, feitelijke toestand en de cognitieve representatie daarvan verminderd 

wordt (Pearce & Hall, 1980; Rescorla, 1988b): ‘These theories emphasize the im-

portance of a discrepancy between the actual state of the World and the organism’s 

representation of that state. They see learning as a process by which the two are 

brought into line. ……A useful shorthand is that organisms adjust their Pavlovian 

associations only when they are surprised’  (Rescorla, 1988b, p. 153). Leren zorgt 

voor het ontstaan van nieuwe associaties, waardoor de dissociatie tussen de waar-

neming van de feitelijke toestand en onze verwachtingen daaromtrent afneemt en 

uiteindelijk ook de discrepantie tussen de waargenomen en de gewenste toestand 

conform de formule voor probleembesef Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |).  

 

Er kan naast de leertheoretische ook vanuit de cognitieve invalshoek naar de impact 

van onverwachte gebeurtenissen gekeken worden. Uit een meta-analyse van 54 

experimenten hebben Stangor en McMillan (1992, p. 42) de conclusie getrokken dat 

mensen informatie die afwijkt van hun verwachtingen, beter weten te onthouden 

dan informatie die daar wèl mee overeenkomt, afgemeten aan twee indicatoren, 

herkenning en herinnering (zie ook Berlyne, 1960). Daarbij is overigens wel de 
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grootte en de mate van de afwijking met de verwachtingen van belang. Het AN/DP 

model (Associative-Network/Depth-of- Processing model) van Hastie (1980; zie 

ook Anderson & Bower, 1973) voorspelt dat wanneer van belang zijnde informatie 

afwijkt van een in het geheugen geactiveerd schema, een meer diepgaande en uitge-

breider cognitieve verwerking plaatsvindt om de afwijking van het geactiveerde 

geheugenschema te duiden en een plek te geven. De verklaring daarvoor is dat 

wanneer onverwachte informatie door het geheugen moeilijk te integreren valt met 

informatie die wel past binnen het geactiveerde geheugenschema, een persoon alle 

informatie tot zich zal nemen om de integratie met het geactiveerde cognitieve 

schema alsnog te bewerkstelligen.  

A-typische en afwijkende informatie wordt heroverwogen, terwijl informatie die 

congruent is en past binnen een cognitief schema oppervlakkiger verwerkt wordt. 

Indien afwijkende en congruente informatie in het werkgeheugen met elkaar in 

contact komen, kunnen nieuwe en duurzame associaties tussen beiden gevormd 

worden. Nieuw gevormde associaties bevorderen een beter uitgewerkt associatief 

netwerk voor de betreffende informatie, waarbij bovendien de herinnering met be-

trekking tot afwijkende en de schema- congruente informatie verhoogd wordt. Een 

belangrijke implicatie hiervan is dat a-typische informatie, door de associatie met 

congruente informatie, een betere toegang tot geheugenschema’s geeft en beter 

beklijft.  

 

Een voorbeeld van een als onverwacht ervaren gebeurtenis met een grote impact die 

werd toegeschreven aan bijzondere omstandigheden is de zelfmoord van een fruit-

verkoper in Tunesië, de 26-jarige Mohammed Bouazizi, die zich op 17 december 

2010 in brand stak en op 4 januari aan zijn verwondingen is overleden 

(www.nos.nl, 14 januari, 2011). Zoals zoveel van zijn leeftijdgenoten was hij hoog 

opgeleid, maar kon geen werk vinden dat aansloot op zijn opleiding. In armoede is 

hij toen maar fruitverkoper geworden. De protesten die in Tunesië in de eerste 

maanden van 2011 naar aanleiding van diens dood uitbraken, hebben geleid tot de 

vlucht van de president, de overname van de macht door het leger op 15 januari 

2011, die uiteindelijk leidde tot een democratischer staatsvorm en verkiezingen. Het 

overlijden van Mohammed Bouazizi was de trigger voor een volksopstand en 

vormde de voorbode voor grote veranderingen in Tunesië en de opmaat voor de 

Arabische lente (zie bijvoorbeeld Time, december 2011). In het spoor van Tunesië 

is in diverse Arabische landen een politieke crisis uitgebroken en sommige landen 

zijn afgegleden naar een revolutie. Ogenschijnlijk onbetekenende voorvallen kun-

nen opeens betekenisvol worden en een signaal afgeven over de toestand waarin 

een samenleving zich bevindt en over de gewenste toestand die (een deel van) de 

bevolking voor ogen heeft, ongeacht het feit of het gaat om jonge hoog opgeleide 

mensen die wel de sociale media gebruiken maar geen werk hebben of om moslim-

http://www.nos.nl/
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broeders en andere religieus geïnspireerde groeperingen, zoals de opstandelingen in 

Syrië, orthodoxe joden die in nederzettingen wonen op de Westbank en overigens 

ook geen werk hebben en de leden van de Tea Party in de Verenigde Staten.  

De signalen die gebeurtenissen afgeven, kunnen zeer informatief zijn: ‘Spontaneous 

revolt in a repressive regime may be initiated by an incident that provides an un-

mistakable signal of regime vulnerability and widespread discontent’ (zie Pfaff & 

Kim, 2003, p. 438). Clemens (2007, p. 541) voegt daar aan toe: ‘The critical point 

is that events provide information and therefore may change how people assess the 

likelihood of success and failure associated with different choices of action’.  

Gallistel en Matzel (2013, p. 10) omschrijven op een abstracter niveau de informat-

iewaarde van gebeurtenissen als volgt: ‘Signals, signs and events carry information 

insofar as they may be used to narrow the range of possible possibilities’. En indi-

viduen schatten de haalbaarheid van het realiseren van een gewenste toestand van te 

voren in, daarbij geholpen door onverwachte gebeurtenissen, die het aantal vrij-

heidsgraden waar individuele personen en groepen mee te maken hebben, beperkt.  

 

Het aftasten van het geheugen met het oog op de activering van waarden en de 

vorming van nieuwe associaties, hoeft mensen er overigens niet van te weerhouden 

hun sociale omgeving te peilen op zoek naar sociale bevestiging om de betekenis en 

impact van een onverwachte gebeurtenis vast te kunnen stellen. Het duiden van een 

als onverwacht ervaren gebeurtenis kan zowel door een mentaal (intra-idividueel) 

als door een sociaal (inter-individueel) proces gevoed worden (zie ook Bass, 1969; 

Rogers, 1995), als individuele personen onderling informatie uitwisselen om de 

betekenis en de relevantie van een onverwachte gebeurtenis of een issue te kunnen 

duiden. Mensen zijn sociale wezens die door middel van communicatieprocessen 

sociale bevestiging bij elkaar zoeken, om tot gedeelde opvattingen te komen en hun 

onzekerheid te reduceren, die is ontstaan als gevolg van een onverwachte gebeurte-

nis. Het peilen van de sociale omgeving wordt volgens Noelle-Neumann (1974, 

1994) mogelijk gemaakt, omdat mensen over een soort ‘statistisch’ zesde zintuig 

beschikken om de verdeling van opinies en veranderingen in het opinieklimaat waar 

te kunnen nemen. Een statistisch zesde zintuig is een wat neutralere terminologie 

dan te spreken over onderbuikgevoelens die in een maatschappij leven (zie ook 

Sloman, 1996). Desalniettemin kan het voorkomen dat de inschatting van de verde-

ling van opinies met overschatting gepaard gaan. Onderzoek naar attitudes tegen-

over de toepassing van kernenergie in Nederland heeft uitgewezen dat zowel voor- 

als tegenstanders het aantal aanhangers van de eigen opvatting overschatten en het 

aantal aanhangers van tegengestelde opvattingen onderschatten (Van der Pligt, Van 

der Linden & Ester, 1982). Overschatting en onderschatting voeden het controver-

siële karakter van maatschappelijke kwesties en kunnen personen meer zekerheid 

verschaffen over de juistheid van hun opvattingen en opinies. 
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Waarover: evaluatief conditioneren  

Als er tussen twee gebeurtenissen, bijvoorbeeld als gevolg van een als onverwacht 

ervaren gebeurtenis, een nieuwe associatie ontstaat, kan een oorspronkelijk neutrale 

(externe) gebeurtenis (de geconditioneerde stimulus; CS) door middel van die asso-

ciatie een evaluatieve lading ontvangen van een ongeconditioneerde stimulus, bij-

voorbeeld een waarde die door een onverwachte gebeurtenis is geactiveerd. De 

overdracht van een emotie, een gevoel, een betekenis, een voorkeur of valentie van 

de ene naar de andere stimulus wordt evaluatieve conditionering genoemd (De 

Houwer, 2011; Hofmann, De Houwer, Perugini, Bayens & Crombez, 2010; zie ook 

Jones, Olson & Fazio, 2010; Shanks, 2010; Olson & Fazio, 2001, Bohner & Dickel, 

2010; Zajonc, 2000; Rescorla, 1988, 1987; zie ook Crano & Prislin, 2006, p. 347; 

Kruglanski, 2007, p. 260). Evaluatief conditioneren is een vorm van Pavloviaans 

(klassiek) conditioneren in de zin dat evaluatief conditioneren een verandering in de 

reactie op een geconditioneerde stimulus (CS) bewerkstelligt, die voortkomt uit de 

associatie met een ongeconditioneerde stimulus (US); kortom een verandering in de 

waarde(ring) van de CS (Hofmann et al., 2011; De Houwer, 2011). Door de over-

dracht van een evaluatieve lading wordt de geconditioneerde stimulus saillanter, 

neemt de associatiesterkte tussen de geconditioneerde en de ongeconditioneerde 

stimulus toe en wordt de ongeconditioneerde stimulus eveneens saillanter, overeen-

komstig het Rescorla-Wagner model (Rescorla & Wagner, 1972; Rescorla, 1984; 

Wagner, 2008).  

 

Een toename van de associatiesterkte kan optreden wanneer nieuwe associaties 

gevormd worden, als gevolg van het optreden van een onverwachte gebeurtenis. 

Een onverwachte gebeurtenis kan een waarde activeren, in zoverre die als ongecon-

ditioneerde stimulus fungeert.  

Hofmann et al. (2010, p. 390) omschrijven evaluatief conditioneren vanuit een Pav-

loviaans (leertheoretisch) perspectief: ‘evaluatieve conditioning is defined as a 

change in the liking of a stimulus (conditioned stimulus; CS) that results from pair-

ing that stimulus with other positive or negative stimuli (unconditioned stimulus; 

US). Typically, a CS becomes more positive when it has been paired with a positive 

US and more negative when it has been paired with a negative US’. Jones, Olson en 

Fazio (2010, p. 3) definiëren evaluatief conditioneren in termen van attitudevorm-

ing: ‘Evaluative conditioning (EC) refers to attitude formation (or change) due to 

an object’s pairing with positively or negatively valenced stimuli’. Evaluatief condi-

tioneren is een van de wegen waarlangs opinies worden gevormd en voorkeuren en 

afkeren, respectievelijk positieve en negatieve attitudes kunnen worden geleerd 

(Hofmann et al., 2011). Door evaluatieve conditionering worden externe gebeurte-
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nissen ingekleurd en van een lading en een betekenis voorzien, daar waar zij eerder 

neutraal waren. Een als onverwacht ervaren gebeurtenis kan daardoor een gewicht 

en een impact krijgen die van grote invloed kunnen zijn op de richting waarin een 

maatschappelijk probleem zich kan ontwikkelen. 

 

Stimulus generalisatie en het cascade effect 

‘Exemplars’ spelen volgens Zillmann en Brosius (2000) een belangrijke rol in de 

perceptie van issues. Volgens Sloman (1996) zijn ‘exemplars’ op soortgelijke me-

chanismen gestoeld als associaties, omdat zij ook op gelijkenis zijn gebaseerd en op 

identieke wijze worden opgeslagen in het geheugen. Mensen hebben volgens Zill-

man en Brosius de neiging om specifieke, concrete gevallen -‘exemplars’- met be-

hulp van een associatief proces te generaliseren naar een omvangrijker populatie 

van gevallen die gelijkenis met elkaar vertonen, en op basis van stimulusgeneralisa-

tie met elkaar in verband gebracht worden (Baldwin & Baldwin, 1998). Het gebeurt 

regelmatig dat er in een kort tijdsbestek een reeks van vergelijkbare gebeurtenissen 

plaatsvindt die de aandacht van publiek en pers opeisen. 

 

Van stimulusgeneralisatie is sprake wanneer de oorspronkelijke geconditioneerde 

stimulus als reïnforcer (UCS) kan gaan fungeren voor andere geconditioneerde 

stimuli die gelijkenis vertonen en/of gelijktijdig optreden (Baldwin & Baldwin, 

1998; Lieberman, 2000; Turkkan, 1989). Meerdere externe gebeurtenissen worden 

met elkaar in verband gebracht en nemen elkaars rol als stimulus over (Baldwin & 

Baldwin, 1998). Wat op microniveau aangeduid kan worden als stimulusgeneralisa-

tie, kan op macroniveau een effect genoemd worden (Sewell, 2005). Als een ge-

beurtenis op een gegeven moment een grotere of kleinere breuk in een bestaande 

sociale praktijk tot gevolg heeft, kan een reeks van min of meer identieke gebeurte-

nissen (die in leertheoretische termen op intra-individueel niveau stimulus generali-

satie uitlokken) bestaande structuren en sociale praktijken veranderen: ‘But whate-

ver the nature of the initial rupture, an occurrence only becomes a historical event, 

when it touches off a chain of occurrences that durably transforms previous struc-

tures and practices. This happens above all when a rupture in one particular -

structural- and spatial location also produces reinforcing ruptures in other loca-

tions’ (Sewell, 1996, p. 843; 2005, p. 227; zie ook Hale, 2013). Het is bijvoorbeeld 

opvallend dat de zenders en ontvangers van mediaberichtgeving van de ene op de 

andere dag hun aandacht concentreren op signalen (incidenten, geruchten etc.) die 

verwijzen naar èn verwantschap vertonen met de oorspronkelijke gebeurtenis. In-

eens vinden er tal van incidenten plaats die met elkaar in verband gebracht worden, 

die een bovengemiddelde aandacht van de media krijgen en in korte tijd een 

nieuwsgolf kunnen veroorzaken. In leertheoretische termen kan een nieuwsgolf (zie 
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Vastermans, 2004; ROB, 2003) als volgt geduid worden. Een externe gebeurtenis 

die op basis van Pavloviaans conditioneren een associatie vormt met een ongecon-

ditioneerde stimulus (bijvoorbeeld een waarde) en een evaluatieve lading heeft 

ontvangen, kan een nieuwe associatie vormen met één of meer externe gebeurtenis-

sen die gelijkenis vertonen en/of min of meer gelijktijdig plaatsvinden (Baldwin & 

Baldwin, 1998; Lieberman, 2000; zie ook Rescorla, 1985; Turkkan, 1989). Via deze 

associatie(s) kan de evaluatieve lading die de (inmiddels) geconditioneerde stimulus 

heeft ontvangen van een reïnforcer (de ongeconditioneerde stimulus) vervolgens 

overgebracht worden naar deze recentere externe gebeurtenissen: ‘the association of 

a valenced and a nonvalenced attitude object affects the evaluation of the latter, 

and this effect spreads to targets related to the initially nonvalennced object’  

(Crano & Prislin, 2006, p. 347; zie ook Walther, 2002; Jones, Olson & Fazio, 2010; 

Shanks, 2010; Olson & Fazio, 2001, Bohner & Dickel, 2010; Rescorla, 1987, 

1988). Indien meerdere, vergelijkbare externe gebeurtenissen achtereenvolgens 

plaatsvinden, die een zelfde response (bijvoorbeeld een opinie) weten op te roepen, 

kan gesproken worden van stimulus generalisatie: ‘When a predictive stimulus pre-

cedes a reflex and becomes a conditioned stimulus (CS) that elicits a reflexive res-

ponse, stimuli similar to the CS will elicit the response, too. This is stimulus gener-

alization as seen in Pavlovian conditioning’ (Baldwin & Baldwin, 1998, p. 97). 

Marx en Bunch (1969, p. 318) definiëren stimulus generalisatie als volgt: ‘the ten-

dency of stimuli other than the conditioned stimulus to elicit the conditioned re-

sponse. Complete generalization implies that the other stimuli tested, produce a 

response as great as the conditioned stimulus (CS), that is, no discrimination’. Zij 

voegen daar nog aan toe dat naarmate stimuli minder lijken op de oorspronkelijke 

geconditioneerde stimulus (CS), de response ook geringer zal zijn (Marx & Bunch, 

1969, p. 322) en ook de associatiesterkte minder groot zal zijn. 

 

Het rumoer rond een aantal fractieleden van de PVV in november 2010 kan als 

voorbeeld gelden van stimulusgeneralisatie. Het ene na het andere incident kwam in 

een heel kort tijdsbestek in de openbaarheid. Vastermans (2004) en de Raad voor 

het Openbaar Bestuur (2003) spreken in dat verband van een ‘nieuwsgolf’. Een 

voorpagina-artikel in de Volkskrant van 16 december 2010 over het kindermisbruik 

in een Amsterdamse kinderdagverblijf voert zelfs als kop: ‘Oppas Robert M. en het 

sneeuwbaleffect. De ene na de andere kinderpornozaak duikt op. Is er sprake van 

een patroon of berust alles op toeval?’ Berichten over kindermisbruik komen vrij-

wel tegelijkertijd in het nieuws in een periode waarin het probleembesef met be-

trekking tot kindermisbruik heeft kunnen groeien, nadat het jarenlang onder de 

oppervlakte is gebleven, mede doordat de slachtoffers zich in stilzwijgen hulden. Zo 

wordt de Katholieke kerk al een decennium en vooral de afgelopen jaren achter-

volgd door nieuws en rechtszaken over kindermisbruik. Gezien de waarden die in 
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het geding zijn, de dissonantie die is opgeroepen en de periode waarin de berichtge-

ving over kindermisbruik nog steeds nieuws is, kan geconcludeerd worden dat het 

thema kindermisbruik een issue is geweest, dat op het eerste oog alle fases van de 

Issues activation cycle in de afgelopen tien à twaalf jaar heeft doorlopen en tot een 

andere opstelling van veel gelovigen tot de kerk van Rome heeft geleid, mede ver-

oorzaakt door de dissonantie die deze gebeurtenissen heeft opgeroepen bij zowel 

gelovigen als niet-gelovigen. Het begon allemaal in de Verenigde Staten waar 

Rooms-katholieke priesters in het aartsbisdom Boston begin 2002 werden beschul-

digd van kindermisbruik. Daarna was de katholieke kerk in Ierland aan de beurt en 

vervolgens kwamen kindermisbruikzaken in diverse Europese landen aan het licht. 

De commissie Deetman die zich in Nederland over kindermisbruik buigt, spreekt 

over duizend daders alleen al binnen de Nederlandse katholieke kerk en over naar 

schatting 10.000 tot 20.000 kinderen die door Rooms-katholieke geestelijken zijn 

misbruikt tussen 1945 en 1980 (NRC, 16 december 2011).  

Kortom, issues ontstaan meestal niet wanneer slechts één enkele gebeurtenis plaats-

vindt, maar door een reeks incidenten en signalen die met elkaar in verband ge-

bracht worden door middel van stimulusgeneralisatie, uitzonderingen daargelaten 

zoals 9-11.  

 

Onverwachte gebeurtenissen, media en sociale bevestiging  

Mensen reageren verschillend. Wat wel en niet als onverwacht ervaren wordt, kan 

heel persoonlijk zijn. Niet iedere gebeurtenis trekt aandacht en roept heftige emoties 

op in alle lagen van de bevolking. In die gevallen dat een gebeurtenis wel aandacht 

trekt en emoties oproept, kunnen die reacties per individu, per segment en per con-

text verschillen. Het kan een reden vormen om conform de innovatie-diffusietheorie 

(Bass, 1969; Rogers, 1995) segmenten in de bevolking te onderscheiden die zich op 

uiteenlopende wijze, op verschillende momenten en met diverse snelheden ontvan-

kelijk tonen voor het optreden van onverwachte gebeurtenissen. Donohew, Finn en 

Christ (1988) vragen zich tegen deze achtergrond af: ‘Why do news consumers per-

ceive one cue rather than another and select what they do?’ (zie ook Buckalew, 

1969, 1970; Jamieson & Campbell, 1992; Rogers, 1995). Individuen kunnen onder-

ling flink verschillen in hun beoordeling van maatschappelijke problemen en issues, 

met als consequentie dat het probleembesef onder de leden van een samenleving 

sterk uiteen kan lopen en op verschillende momenten en met een verschillende 

snelheid manifest kan worden. Om die reden worden ook twee adoptietrajecten 

onderscheiden. Gegeven de veronderstelling dat probleembesef een voedingsbodem 

voor issues vormt, wordt aangenomen dat sommige segmenten uit de bevolking al 

een manifest probleembesef hebben ontwikkeld, nog voordat een onverwachte ge-
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beurtenis heeft plaatsgevonden en een maatschappelijk probleem een issue is ge-

worden. Voor zo’n segment is een maatschappelijk probleem een persoonlijk issue. 

Zij hebben een onverwachte gebeurtenis al grotendeels in hun verwachtingspatroon 

verdisconteerd. Maar probleembesef kan ook latent of ontluikend zijn en pas ont-

staan tijdens of na het optreden van een onverwachte gebeurtenis. Het is ook denk-

baar dat probleembesef geheel en al ontbreekt, zelfs nadat een onverwachte gebeur-

tenis een issue heeft getriggerd. Verondersteld wordt dat adoptiesegmenten die 

voorlopen op grond van hun verwachtingspatroon anders denken over een maat-

schappelijk probleem dan mensen die volgend zijn en eerst hun mening sociaal 

bevestigd willen zien.  

In zoverre massamediale informatie weinig invloed heeft op mensen met sterke 

attitudes die al goed geïnformeerd zijn, zal het aandeel van de media in de agende-

ring van maatschappelijke problemen waarschijnlijk ook beperkt zijn, in ieder geval 

bij relatief intensieve mediagebruikers (zie ook McGuire, 1985, p. 282; Schoenbach 

& Weaver, 1985; zie ook Petty & Cacioppo, 1986, 1990; Chaiken & Eagly, 1983). 

Hoewel enigszins gedateerd, zegt Converse (1962, p. 578) hier het volgende over: 

‘There is something of a paradox in the findings of public opinion research that 

those individuals who shift their political position from one election to another 

frequently have less information about the political situation and the issues than 

persons whose attitudes and positions remain relatively unchanged’. Ook  

 

McLeod, Becker en Byrnes (1991, p. 56) constateerden dat bij matig geïnteresseer-

de burgers, die weinig behoefte hadden om op de hoogte te blijven van ontwikke-

lingen in de samenleving sterkere agendasetting effecten door de media waargeno-

men konden worden dan bij de meer geïnteresseerde burgers, die overigens wel 

behoefte hadden om op de hoogte te blijven. Dit segment was vanwege zijn politie-

ke betrokkenheid al behoorlijk ingewijd. Voor personen met een hoge betrokken-

heid zijn door een maatschappelijk probleem waarden in het geding gekomen of 

door een onverwachte gebeurtenis geactiveerd. Personen met een hoge betrokken-

heid laten zich in vergelijking met laag betrokkenen, weliswaar intensiever via de 

massamedia informeren, maar zij beschikken wel over opvattingen die minder goed 

veranderbaar zijn als ze eenmaal beklijven, bieden meer weerstand tegen beïnvloe-

ding van hun opinies en attitudes, zijn minder ontvankelijk voor de berichtgeving 

van de media en zoeken minder intensief naar sociale bevestiging (Ostrom & 

Brock, 1968, p. 375; Petty & Cacioppo, 1986, p. 177; Johnson & Eagly, 1989, p. 

290; Eagly & Chaiken, 1993, 1998; Petty & Brinol, 2002). Petty en Wegener (1998, 

p. 370) merken hierover het volgende op: ‘Attitudes that are changed as a result of 

considerable mental effort tend to be stronger than those changed with little 

thought and thus are more persistent, resistant to counter persuasion, and predic-
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tive of behaviour than attitudes that are changed by processes invoking little mental 

effort in assessing the central merits of the object’  

Naarmate een segment een geringer probleembesef heeft, zal een onverwachte 

gebeurtenis een grotere impact hebben: ‘Several studies indicate that knowledgea-

ble audience members who have firm, well-grounded political opinions are less 

susceptible to priming than audience members who know little about issues that 

dominate the news’ (Graber, 2004, p. 548; zie ook Fiske & Taylor, 1991; zie ook 

Cacioppo, et al, 1992). De gedachte achter deze veronderstelling is dat personen die 

al probleembesef ontwikkeld hebbn, een gebeurtenis al enigszins zagen aankomen, 

omdat die gebeurtenis in meerdere of mindere mate al in hun verwachtingspatroon 

verdisconteerd is (zie Rescorla & Wagner, 1972; Kamin, 1969) en bij hen betrok-

kenheid heeft opgeroepen en voor probleembesef gezorgd heeft. 

 

Cacioppo, et al (1992) onderzochten wanneer in geval van perifere (oppervlakkige) 

informatieverwerking klassiek conditioneren effectiever is: indien de kennis om-

trent de attitude stimulus hoog is of als die kennis juist laag is. Zij kwamen tot de 

conclusie dat de attitude tegenover een stimulus waarover personen weinig of geen 

kennis beschikken, sterker onderhevig is aan een conditionering met een emotioneel 

aansprekende gebeurtenis, dan attitudes tegenover stimuli, die een veel toegankelij-

ker associatief netwerk in het geheugen hebben, zoals het geval is personen met 

relatief veel kennis.  

Schoenbach en Weaver (1985, p. 161) kwamen op hun beurt tot de gelijkluidende 

conclusie dat massamediale verkiezingscampagnes het meeste effect sorteerden bij 

mensen die een bepaalde mate van onzekerheid paren aan een geringe belang-

stelling voor een verkiezingsthema. Mensen die al goed geïnformeerd waren en er 

sterke opinies op na hielden, werden nauwelijks beïnvloed door massamediale cam-

pagnes, terwijl degenen die een ongeïnteresseerde houding aan de dag legden, het 

meest beïnvloed werden: ‘The probability that at the end of the campaign a person 

considers European politics an important topic, evaluates the European Union in a 

positive way and uses more campaignmaterials is considerably higher in the unin-

terested group than in the rest of our panel repondents’ (Schoenbach & Weaver, 

1985, p. 166). 

 

Conclusie 

De bevindingen van Graber (2004), Cacioppo et al (1992), McLeod, Becker en 

Byrnes (1991), Schoenbach en Weaver (1985), McGuire (1985) en Converse (1962) 

laten overeenkomsten zien met de theorie van Kamin (1968) en van Rescorla en 

Wagner (1972) waarin zij zeggen dat de cognitieve elaboratie van informatie inten-

siever zal zijn en sterkere leereffecten zullen optreden, naarmate gebeurtenissen een 
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onverwachter karakter hebben en niet passen binnen een bestaand verwachtingspa-

troon (zie Lieberman, 2000, p. 141). Bij relatief slecht geïnformeerde en weinig 

betrokkenen personen met een latent probleembesef zal dat eerder het geval zijn 

dan bij goed geïnformeerde en sterk betrokken mensen, met een manifest pro-

bleembesef. Degenen die al goed geïnformeerd zijn, zullen minder snel verrast 

worden dankzij hun voorkennis en hun verwachtingspatroon, die een vangnet kun-

nen vormen voor verrassingen.  

Personen met een latent probleembesef zijn waarschijnlijk het meest ontvankelijk 

voor een onverwachte gebeurtenis, omdat zij op geen enkele wijze hebben kunnen 

of willen anticiperen op een onverwachte gebeurtenis. Dat kan te maken hebben 

met hun mediagedrag, het extensief volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, 

hun gezagsgetrouwheid of hun stilzwijgen over maatschappelijke problemen die 

hen niet direct raken. Verondersteld wordt dat personen met een latent probleembe-

sef ter duiding van hun ongemakkelijke gevoel als gevolg van een onverwachte 

gebeurtenis, sociale bevestiging gaan zoeken in hun sociale omgeving, bij ontsten-

tenis van relevante waarden die voor hen in het geding zijn of belangen die voor 

hen op het spel staan.  

Tot degenen met een ontbrekend probleembesef behoren personen voor wie, zelfs 

na het plaatsvinden van een onverwachte gebeurtenis, géén waarden geactiveerd 

worden die voor hen persoonlijk belangrijk zijn. Zij zoeken evenmin sociale beves-

tiging in de sociale omgeving, met als resultaat dat een onverwachte gebeurtenis 

zonder enige impact en met nauwelijks of geen noemenswaardige gevolgen aan hen 

voorbij gaat.  

 

Het onderscheid in manifest en latent probleembesef opent de mogelijkheid om 

adoptietrajecten te onderscheiden, die aangeven dat personen op verschillende mo-

menten in aanraking komen met een maatschappelijk probleem en met uiteenlopen-

de snelheden een onverwachte gebeurtenis cognitief verwerken of een issue adopte-

ren. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan. 

 

  



144 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vrom mag de aandacht niet laten verslappen, zegt 

Bartels. “We moeten de betrokkenheid van consu-

menten op peil houden. Bijvoorbeeld door alerter te 

zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de 

varkenspest heeft VROM een kans laten liggen. We 

hadden daar op in kunnen spelen met een campag-

ne waarin we consumenten oproepen meer te betalen 

voor vlees.” Bartels ziet nog een obstakel. “Wat je 

ziet is dat economische groei en aandacht voor mili-

eukwesties haasje-over spelen.  

 Bij een laagconjunctuur - en die krijgen we vroeg 

of laat - daalt de aandacht voor het milieu.” 

 
            Bron: Milieudefensie, 5 januari 1998 
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     6 
 

 

HET ISSUES ACTIVATION MODEL  
 

 

Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is het effect van onverwachte gebeurtenissen op ‘het doen 

en laten’ van individuele personen beschreven aan de hand van een leertheoretische 

benadering (Rescorla, 1988; Rescorla & Wagner, 1972; Kamin, 1969; Rescorla, 

1972; Lieberman, 2000; De Houwer, 2007, 2011; Hofmann et al., 2010). Grofweg 

houdt die benadering in dat indien -de waarneming van of de confrontatie met- een 

externe gebeurtenis bestaande verwachtingen geweld aandoet, dit voor een persoon 

aanleiding kan zijn om het geheugen af te tasten, op zoek naar de betekenis en een 

verklaring voor de dissociatie (ontkoppeling, als tegenstelling tot de associatie) 

tussen waarneming en verwachting (zie ook Sloman, 1996; Westen, 1996). Door de 

dissociatie tussen waarneming en verwachting kunnen de waargenomen en de ge-

wenste toestand gaan divergeren, wat door een persoon als een discrepantie ervaren 

kan worden. De dissonantie die daardoor kan worden opgeroepen, wordt aan de 

hand van de reeds in het geding zijnde waarden of door een gebeurtenis geactiveer-

de waarden geëvalueerd. Op grond van andere overwegingen werd vastgesteld dat 

onverwachte gebeurtenissen die bestaande verwachtingen geweld aandoen, vervol-

gens ook kunnen aanzetten tot het verkennen van de sociale omgeving met het oog 

op het zoeken naar sociale bevestiging als een manier om de relevantie van nieuwe 

associaties bij anderen te peilen, met onzekerheid om te gaan, opinies te toetsen en 

dissonantie te reduceren (mocht het aftasten van het geheugen onvoldoende soelaas 

bieden om een onverwachte gebeurtenis te duiden en waarden te activeren).  

Individuen die geconfronteerd worden met een onverwachte gebeurtenis en aan de 

dissociatie tussen waarneming en verwachting uiteindelijk een ongemakkelijk ge-

voel overhouden, kunnen twee adoptietrajecten volgen. Personen die adoptietraject 

1 volgen, geven blijk van een manifest of ontluikend probleembesef. Op basis van 

hun probleembesef herkennen en/of erkennen zij het bestaan van het maatschappe-

lijk probleem in kwestie. Adoptietraject 1 wordt gevolgd, als het (oppervlakkig) 

aftasten van het geheugen in eerste instantie volstaat om associaties te vinden die 

met het probleembesef corresponderen en de onverwachte gebeurtenis kunnen dui-
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den. Daarna kan, in tweede instantie naar sociale bevestiging gezocht worden 

(adoptietraject 2), in geval een persoon aan het laatste nog behoefte zou hebben, 

bijvoorbeeld omdat een onverwachte gebeurtenis het gesprek van de dag is, of om 

de geldigheid van bestaande associaties, opvattingen en opinies bij anderen te pei-

len. Is dat laatste niet het geval, dan wordt uitsluitend adoptietraject 1 gevolgd. 

Personen die adoptietraject 2 volgen, herkennen of erkennen geen maatschappelijk 

probleem of ontkennen simpelweg het bestaan er van, bijvoorbeeld omdat er voor 

hen geen waarden in het geding zijn, belangen op het spel staan of geen beeld be-

staat omtrent een gewenste toestand. Aan de divergentie tussen de waargenomen en 

de gewenste toestand die zij mogelijk wel herkennen, wordt onvoldoende of geen 

waarde gehecht. De divergentie wordt vooralsnog niet als een discrepantie ervaren 

en roept geen dissonantie op. Adoptietraject 2 wordt gevolgd door personen voor 

wie een onverwachte gebeurtenis het aftasten van het geheugen geen soelaas biedt 

om een onverwachte gebeurtenis te duiden. Het in het geheugen beklijven van 

nieuwe associaties naar aanleiding van het optreden van een onverwachte gebeurte-

nis is bij de meeste personen pas sprake nadat sociale bevestiging vanuit de sociale 

omgeving is verkregen.  

Beide adoptietrajecten sluiten elkaar niet uit. Een individu kan zowel het ene als het 

andere traject volgen. Het volgen van deze trajecten is niet een kwestie van ‘of-of’, 

maar meer van ‘en-en’. De volgorde waarin, het moment waarop en de snelheid en 

duur waarmee deze trajecten gevolgd worden, kan individueel en per adoptieseg-

ment verschillen.  

 

Waar in het vorige hoofdstuk het aftasten van het geheugen centraal stond, zal in dit 

hoofdstuk dieper ingegaan worden op adoptietraject 2, de vraag hoe sociale beves-

tiging werkt: ‘The more individuals dedicate their attention to the issue and discuss 

it with others, the more individuals will be informed and feel concerned about it’ 

(Newig & Hesselmann, 2004; zie ook Festinger, 1950; Noelle-Neuman, 1994). Het 

verkennen van de sociale omgeving met het oog op het vinden van sociale bevesti-

ging (of ontkenning) bestaat uit twee elementen die elkaar kunnen versterken: in-

formatie uitwisseling (binnen en tussen groepen) en het bij relevante anderen peilen 

van het belang van een onverwachte gebeurtenis, van een issue of een maatschappe-

lijk probleem (zie McLeod, Becker & Byrnes, 1991; zie ook Festinger, 1950). Bei-

de elementen van sociale bevestiging, informatieuitwisseling en het peilen van de 

issuerelevantie, worden opgenomen in het Issues activation model (IsA model). 

Deze indicatoren zijn verankerd in twee theoretische concepten, onzekerheid en 

belang. Een aantal tweefactortheorieën die aan issues verwante verschijnselen pro-

beren te verklaren, zijn gebaseerd op deze concepten. Zij zullen besproken worden 

met het oog op een theoretische verdieping en een conceptuele inbedding van is-

sues. Op basis daarvan zal in dit hoofdstuk het Issues activation model (IsA model) 
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worden uitgewerkt, aan de hand waarvan het ontstaan van issues zal worden be-

schreven.  

In hoofdstuk 1 zijn issues van mediahypes, maatschappelijke problemen en non-

issues begrensd op basis van twee concepten, adoptie en diffusie. Issues werden in 

hoofdstuk 1 in alledaagse termen als volgt omschreven: een issue is een maat-

schappelijk probleem dat het gesprek van de dag is. Een issue kan bestempeld wor-

den als het gesprek van de dag wanneer mensen daarover informatie uitwisselen en 

een thema ‘ergens over gaat’, dat wil zeggen dat mensen het idee moeten hebben 

dat anderen een maatschappelijk probleem belangrijk genoeg vinden (issuerelevan-

tie) om er met anderen over te praten (informatie uitwisseling). 

 

Met de onderbouwing van het Issues activation model (IsA model) zal begonnen 

worden op het microniveau van analyse, waarna vervolgens het macroniveau van 

analyse aan de orde zal komen. Het IsA model is gestoeld op vier differenties: de 

dissociatie tussen waarneming en verwachting (bijvoorbeeld als gevolg van het 

optreden van een onverwachte gebeurtenis), de daarmee samenhangende divergen-

tie tussen de waargenomen en de gewenste toestand, die als een discrepantie geper-

cipieerd kan worden, waardoor een ongemakkelijk gevoel (dissonantie) opgeroepen 

kan worden. Samengevat, dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie ma-

ken het verschil. Het zijn de differentieprocessen die aan de wieg staan van het 

ontstaan van probleembesef en probleemadoptie.  

Naast de differenties die het procesmatige karakter van het IsA model weergeven, 

dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie, is het IsA model gebaseerd op 

drie inhoudelijke pijlers: (gedeeld) probleembesef (als product van waarden en 

dissonantie), sociale bevestiging (als product van informatie uitwisseling en het 

peilen van de issuerelevantie) en maatschappelijke probleemadoptie (als product 

van probleembesef en sociale bevestiging), conform de formule voor probleembesef 

Pbi  Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |). Kortom, probleembesef, sociale bevestiging en pro-

bleemadoptie vloeien voort uit de vier differenties die het IsA model een procesma-

tig karakter geven, dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie. 

Niet alleen processen op het microniveau (dissociatie, divergentie, discrepantie en 

dissonantie) spelen een belangrijke rol in het ontstaan van issues, ook processen op 

maatschappelijk, macroniveau (inter-individueel niveau) zijn belangrijk. Om een 

maatschappelijk probleem in een maatschappelijk controversiële kwestie (issue) te 

transformeren, moet een onverwachte gebeurtenis op macroniveau een diffusiepro-

ces op gang brengen, dat gepaard gaat met de transfer van (gedeeld) probleembesef 

binnen en tussen groepen, wat vervolgens het momentum van een maatschappelijk 

probleem bevordert.  
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Probleembesef als pijler onder het IsA model 

Probleembesef (Pbi ) kan al ontstaan als een maatschappelijk probleem -nog voor-

dat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden- dissonantie (Di ) oproept, 

die zich heeft verbonden met waarden (Wi ) die in het geding zijn:  

Pbi  Wi x Di. Het product van waarden en dissonantie resulteert in probleembesef. 

Afgeleid uit de definitie
49

, kunnen maatschappelijke problemen als volgt geformali-

seerd worden: Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |). In deze formule is Pbi het probleembesef, 

Wi de variabele aan de hand waarvan een waarde of een belang aan Twij en Tgij 

(respectievelijk de waargenomen en de gewenste toestand) wordt toegekend en de 

divergentie tussen Twij en Tgij wordt geëvalueerd. Tgij is een functie van Wi, het 

belang en/of de waarde die aan een gewenste toestand wordt gehecht en van ∫Vgij, 

de verwachtingen die individuen of collectieven koesteren met betrekking tot de 

haalbaarheid om een maatschappelijk gewenste toestand te realiseren. Hooggespan-

nen verwachtingen kunnen zich op macroniveau bijvoorbeeld uiten in de vorm van 

van rising expectations (zie Davies, 1982; Nisbet, 1976). De waargenomen toestand 

(Twij) is eveneens een functie van waarden (Wi ) en verwachtingen (∫Vwij ).  

Zolang waarneming en verwachting niet van elkaar afwijken is er geen vuiltje aan 

de lucht. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat een onverwachte gebeurtenis 

daarop een inbreuk kan maken als door het optreden daarvan een dissociatie tussen 

verwachting en waarneming ontstaat. Als gevolg van die dissociatie kan de waarge-

nomen toestand gaan divergeren met de gewenste toestand. Wanneer de divergentie 

tussen een waargenomen en gewenste toestand door een persoon als een discrepan-

tie wordt ervaren, kan dat voor die persoon een ongemakkelijk gevoel oproepen. 

Waarden geven op hun beurt een lading aan dissonantie en zetten een ongemakke-

lijk gevoel om in benoembare positieve of negatieve gevoelens en gedachtes (Mills, 

1999, p. 33; Festinger, 1957, p. 16) en tenslotte in problembesef.  

 

Probleembesef (Pbi ) geeft in de eerste plaats aan hoe individuen de ernst van een 

maatschappelijk probleem inschatten en in de tweede plaats hoe het is gesteld met 

de kans dat uit een maatschappelijk probleem een issue kan ontvlammen, mocht 

zich een onverwachte gebeurtenis voordoen: daarbij is de vraag of er in de samen-

leving al een onderstroom bestaat, een veenbrand die bij het minste geringste voor-

val zich als een lopend vuurtje door de samenleving kan verspreiden en kan om-

                                                           
49

 Van een maatschappelijk probleem is sprake wanneer de kloof tussen een  

    waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, dissonantie oproept,  

    waarvan de ernst  afgemeten wordt aan waarden die in het geding zijn, wat zich  

    uiteindelijk kan doorvertalen in een bepaalde mate van probleembesef.  
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slaan in een uitslaande brand. Deze metafoor geeft het diffusieproces weer, dat het 

momentum van een maatschappelijk probleem aanwakkert. 

Probleembesef kan bij wijze van illustratie geoperationaliseerd worden aan de hand 

van drie multi-dimensionele indicatoren (MDI indicatoren), bekendheid (Twij, de 

waargenomen toestand), veranderingsgezindheid (Tgij, de haalbaarheid van de ge-

wenste toestand) en betrokkenheid (Wi, het belang dat een persoon toekent aan de 

waargenomen en de gewenste toestand). De indicatoren bekendheid, betrokkenheid 

en veranderingsgezindheid, als graadmeter voor probleembesef fungeren in het IsA 

model als proxy indicatoren. In de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) worden ver-

wachtingen omtrent de haalbaarheid van een gewenste toestand geïndiceerd door de 

indicator veranderingsgezindheid
50

. Deze indicator is als volgt geoperationaliseerd 

in het MDI onderzoek: ‘Zijn er ook onderwerpen bij waarbij u zelf op één of andere 

manier actie zou willen voeren om dingen te veranderen: ik bedoel acties zoals 

handtekeningen op lijsten plaatsen, geld geven aan actiegroepen, demonstreren, 

staken, vergaderingen bijwonen en dergelijke? Kortom, onderwerpen waarbij u 

zegt: op dit gebied zou ik zelf actief willen meehelpen om iets te veranderen in de 

maatschappij?’  

 

Zonder (gedeeld) probleembesef zijn issues niet levensvatbaar. Onder die omstan-

digheden zal probleemadoptie niet kunnen ontstaan en niet beklijven in het collec-

tieve bewustzijn van de publieke opinie. Probleembesef vormt volgens Pilkington 

(1998) het startpunt voor het ontstaan van de meeste issues: bekendheid met een 

probleem
51

 (warnings of experts), waarden (injustice, unfairness), veranderingsge-

zindheid (something needs doing) en probleembesef (public concern), spelen daarin 

een belangrijke rol (zie Pilkington, 1998, p. 4). Een aantal begrippen die Pilkington 

hanteert, komen ook terug in het Issues activation model. In de eerste plaats is er 

sprake van ‘private concern’ (individueel probleembesef), daarna van ‘shared con-

cern’ (gedeeld probleembesef binnen groepen), vervolgens van de ‘transfer of con-

                                                           
50

 Volgens Kitsuse en Spector (1973, p. 415; 2001; zie ook Schneider, 1985, p. 211) 

    kunnen maatschappelijke problemen gezien worden als ‘activities of groups making  

    assertions of grievances and claims with respect to some putative conditions’. Onder  

   ‘claims’ worden allerlei mogelijke actievormen verstaan, zoals ‘demanding services,  

    filling out forms, lodging complaints, filling lawsuits, calling press conferences, writ 

    ing letters of protest, passing resolutions, publishing exposes, placing ads in newspa 

    pers, supporting or opposing some governmental practice or policy, setting up picket  

    lines or boycots’ (zie Schneider, 1985, p. 211; Spector & Kitsuse, 1977, p. 79). 
51

 ‘For issues involving reform or change, where political parties are not directly in 

    volved, the issue usually begins with public concern, a feeling that something is  

    wrong or that something needs doing. Sometimes that concern is merely part of a  

    general unease at injustice, unfairness or the way things are going, but in other  

areas concern may be sparked by the warnings of experts’ (Pilkington, 1998, p. 4). 
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cern’ (overdracht van probleembesef tussen groepen) en tenslotte van ‘public adop-

tion of concern’ (maatschappelijke probleemadoptie). Het Issues activation model 

gaat uit van de veronderstelling dat aanvankelijk slechts sprake is van individueel 

probleembesef, dat nog niet gedeeld wordt binnen de groep waartoe men zich re-

kent. Een gedeeld probleembesef ontstaat via sociale bevestiging, dat wil zeggen 

door middel van informatie uitwisseling en het peilen van het belang van een issue 

bij relevante anderen (issuerelevantie). Vanaf het moment dat door een onverwachte 

gebeurtenis het diffusieproces
52

, de verspreiding en uitwisseling van informatie 

binnen en tussen groepen (Wejnert, 2002, p. 297; Green et al., 2009) van start gaat, 

is een maatschappelijk probleem niet langer een persoonlijk issue, maar een maat-

schappelijk controversiële kwestie geworden, met voor- en tegenstanders die zoe-

ken naar sociale bevestiging van hun probleembesef en dat onderling willen delen.  

Als het diffusieproces start, treedt ook de transfer van probleembesef tussen groe-

pen in werking, hetgeen wordt versterkt als de media zich over het betreffende 

maatschappelijke probleem gaan ontfermen (zie ook Wejnert, 2002). Tijdens het 

diffusieproces krijgt een maatschappelijk probleem momentum en vindt een trans-

formatie plaats van een maatschappelijk probleem in een maatschappelijk contro-

versiële kwestie (issue).  

Het ontstaan van een issue is een proces, dat uiteindelijk moet leiden tot (maat-

schappelijke) probleemadoptie en politieke agendering (agendasetting). Probleem-

adoptie en agendasetting zijn in het Issues activation model doelvariabelen. Diffu-

sie, het delen en de transfer van probleembesef binnen en tussen groepen en sociale 

bevestiging worden beschouwd als factoren, die de realisering van probleemadoptie 

en agendasetting mogelijk moeten maken, met als onbedoelde neveneffecten veran-

dering van de publieke opinie en sociale verandering.  

 

McLeod, Becker en Byrnes (1991) vinden dat maatschappelijke agendasetting
53

 te 

veel geoperationaliseerd is in termen van een individueel concept, terwijl agenda-

setting in hun ogen ook een sociaal proces is. Om het sociale proces dat leidt tot 

agendering beter tot uitdrukking te laten komen, hebben zij het concept ‘community 

issue salience’ geïntroduceerd. McLeod, Becker en Byrnes (1991, p. 47) operation-

aliseren het concept ‘community issue salience’ aan de hand van de volgende vraag: 

‘what they talk about with other members of the community and what issues other 

community members are raising with them’. De manier waarop zij ‘community 

                                                           
52

 ‘Diffusion of innovations refers to the spread of abstract ideas and concepts,  

 technical information, and actual pratices within a social system, where the spread  

 denotes flow or movement from a source to an adopter, typically via communication  

 and influence’ (Wejnert, 2002, p. 297; Rogers, 1995). 
53

 Ter onderscheiding van politieke agendering, cq politieke agendastting. Als  

    gesproken wordt over agendasetting wordt politieke agendasetting bedoeld.). 
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issue salience’ meten, laat qua operationalisatie overeenkomsten zien met de twee 

elementen van sociale bevestiging
54

: informatie uitwisseling en issuerelevantie (zie 

ook de conceptualisering van issues door middel van het concept risico van  

Devereaux-Ferguson, 1999). In het Issues activation model worden beide elementen 

als indicator voor sociale bevestiging opgenomen. Zowel binnen als tussen groepen 

bevorderen informatie uitwisseling en het peilen van de issuerelevantie het diffusie-

proces (zie ook Noelle-Neuman, 1974, 1994). Als het aantal mensen dat deelneemt 

aan het uitwisselen van informatie en het peilen van de issuerelevantie binnen een 

kort tijdsbestek sterk gaat oplopen, treedt er een versnelling in het diffusieproces 

op. Die versnelling in de diffusie komt tot uiting in het momentum van een maat-

schappelijk probleem. Het momentum valt af te lezen aan de stijging van de curve 

van de Issues activation cycle. Het momentum vormt een belangrijke aanwijzing 

dat een maatschappelijk probleem zich gaandeweg in een issue transformeert. In 

hoofdstuk 9 wordt aangegeven hoe lang ‘gaandeweg’ duurt en hoeveel tijd de trans-

formatie van een maatschappelijk probleem in een issue in beslag kan nemen. 

 

Issues op microniveau: tweefactortheorieën  
 
Een aantal tweefactor theorieën uit de sociale wetenschappen, zullen als theoreti-

sche evidentie gebruikt worden om issues binnen de context van het mechanisme 

van sociale bevestiging te conceptualiseren in termen van onzekerheid en belang 

(zie ook Devereaux-Ferguson, 1999; Rosa, 2003). De betreffende tweefactor theo-

rieën laten parallellen zien tussen issues en een qua proces verwant verschijnsel, 

geruchten, waarin onzekerheid en belang eveneens twee essentiële elementen vor-

men (zie Allport & Postman, 1965; Rosnow, 1990; Shibutani, 1966; McCombs & 

Weaver, 1977; zie ook De Fleur, 1988). Onzekerheid en belang zijn twee concepten 

die geïndiceerd kunnen worden door respectievelijk informatie uitwisseling en het 

bij relevante anderen peilen van de issuerelevantie, die op hun beurt tezamen een 

indicatie vormen voor sociale bevestiging. Sociale bevestiging is één van de pijlers 

van het Issues activation model, naast probleembesef en probleemadoptie. Pro-

bleemadoptie wordt gezien als het product van probleembesef en sociale bevesti-

                                                           
54

 In het MDI onderzoek worden vergelijkbare vragen voorgelegd aan de respondenten:  

‘welke van deze onderwerpen houden volgens u een groot deel van de mensen in  

Nederland op het ogenblik echt bezig, dus van welke onderwerpen heeft u de indruk  

dat veel mensen ze erg belangrijk vinden?’  

Zijn er ook onderwerpen bij waarover u in de afgelopen tijd geregeld heeft gelezen in  

kranten en/of tijdschriften of waarover u radio- en/of  TV-uitzendingen heeft gevolgd?  

Zijn er ook onderwerpen bij waarover u in de afgelopen tijd geregeld heeft gesproken  

met andere mensen, bijvoorbeeld familieleden, vrienden en kennissen, mensen op het  

werk en dergelijke? 
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ging. De conceptualisering van issues in termen van informatie uitwisseling en 

issuerelevantie kan dankzij de analogie met geruchten een sterker fundament krij-

gen.  

 

In figuur 1 wordt de relatie tussen concepten (onzekerheid en belang) en indicatoren 

(informatie uitwisseling en het peilen van issuerelevantie) weergegeven binnen de 

context van sociale bevestiging.  

 

Figuur 1: indicatoren in relatie tot concepten in de context van sociale bevestiging 
 
    informatie uitwisseling       onzekerheid 

 

Sociale bevestiging             issues 

 

     peilen van issuerelevantie        belang 

 

Tweefactor theorieën zeggen iets over òf het ontstaan (McGregor, 1938; Shibutani, 

1966) òf de verspreiding van issues en geruchten (Cobb & Elder, 1983; Allport & 

Postman, 1947, 1965; Rosnow, 1980, 1990). Ten aanzien van de maatschappelijke 

relevantie van geruchten kan opgemerkt worden, dat door toedoen van de sociale 

media observaties uit de eerste hand steeds sneller van persoon naar persoon over-

gedragen worden, waarmee sociale media de rol van de oude media gedeeltelijk 

lijken over te nemen wat betreft ‘het op de voet volgen’ van de actualiteit. Sociale 

media krijgen een steeds groter bereik en versnellen de diffusie van nieuws en ge-

ruchten in de samenleving. Omdat observaties die uit de eerste hand van persoon 

naar persoon en van mond-tot-mond (zie Rogers, 1995; Bass, 1969) worden over-

gedragen en zich in een razend snel tempo kunnen verspreiden, is het niet denk-

beeldig dat door het toenemende gebruik van deze sociale media geruchten steeds 

meer ‘mediaruimte’ in onze maatschappij gaan innemen en steeds meer beslag leg-

gen op de publieke opinie. Door de diffusiesnelheid en het bereik van sociale media 

wordt geruchtenvorming naar alle waarschijnlijkheid bevorderd. Of die geruchten 

een lang leven zijn beschoren en beklijven in het collectieve bewustzijn van de 

publieke opinie is vers twee. Is dat inderdaad het geval, dan kunnen geruchten ook 

een rol spelen in de diffusie van issues. Als dat inderdaad het geval is, dan verte-

genwoordigen geruchten een bepaald belang of een waarde. Zo niet, dan vervallen 

geruchten al snel tot een mediahype.  

 

Er volgt een kort overzicht van een aantal relevante tweefactor theorieën die mede 

als basis kunnen dienen voor de conceptualisering van issues, te beginnen met drie 

theorieën over het ontstaan van issues en geruchten: de wijze waarop individuen de 
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impact van maatschappelijk relevante gebeurtenissen cq. van issues inschatten van 

McGregor (1938), een theorie over het ontstaan van geruchten van Shibutani (1966) 

en een antwoord op de vraag waaruit de belangstelling voor verkiezingsissues 

voortspruit (Schoenbach & Weaver, 1985). Vervolgens worden twee theorieën 

behandeld over de verspreiding van issues en geruchten: een theorie over de diffu-

sie van issues van Cobb en Elder (1983) en een theorie over de verspreiding van 

geruchten van Allport en Postman (1947, 1965) en van Rosnow (1980; 1990). Deze 

theorieën vertonen verwantschap met elkaar door hun verankering in twee theoreti-

sche concepten: onzekerheid en belang. 

 

1. McGregor (1938) 

In 1938, aan de vooravond van een belangrijke historische gebeurtenis, het uitbre-

ken van de Tweede Wereldoorlog, heeft McGregor twee indicatoren geïdentificeerd 

die iets zeggen over de manier waarop individuen de impact van maatschappelijke 

gebeurtenissen van te voren proberen in te schatten: in de eerste plaats aan de hand 

van de dubbelzinnigheid van een situatie die door een gebeurtenis wordt opgeroe-

pen en in de tweede plaats op basis van het belang van die gebeurtenis (zie ook de 

hypotheses van Cobb en Elder, 1983, p. 112 e.v.). Belang wordt door McGregor 

gedefinieerd als de mate waarin iemand zich persoonlijk bezorgd maakt over de 

uitkomst van een gebeurtenis, dat wil zeggen over de mate waarin zijn ego daarin 

betrokken is (McGregor, 1938, p. 190; Zie ook Petty & Cacioppo, 1986). Dubbel-

zinnigheid gaat met onzekerheid gepaard en betekent voor meer dan één uitleg vat-

baar: ‘Ambiguity or unclear stimulus input should cause less certainty than clear 

stimuli’ (Gross, Holtz & Miller, 1995, p. 218). Dubbelzinnige stimuli plaatsen een 

individu voor het dilemma een keuze te moeten maken op basis van informatie die 

met onzekerheid omgeven is (zie Berlyne, 1960; Shibutani, 1966). Als verschillen-

de bronnen met uiteenlopende belangen ‘geframede’ boodschappen (Kahneman, 

2011) naar buiten brengen, zorgen dit soort ambigue stimuli voor onzekerheid en 

dat kan op den duur weer tot een hernieuwde behoefte aan informatie en het zoeken 

naar sociale bevestiging leiden (Rogers, 1983; Kamin, 1969; Petty & Cacioppo, 

1986).  

Onzekerheid en de behoefte aan informatie hangen met elkaar samen (Miller, 

1953). De informatietheorie (Shannon & Weaver, 1949) zegt dat de mate waarin 

een uitkomst informatief (nieuwswaardig) is, afhangt van de hoeveelheid onzeker-

heid die gereduceerd wordt. Met andere woorden, naarmate de kans tot optreden 

van een gebeurtenis ongewisser is, is informatie die daar een einde aan kan maken, 

nieuwswaardiger (Miller, 1953; zie ook Pearce & Hall, 1980). Het zoeken naar 

informatie is een gebruikelijke manier om onzekerheid te reduceren (Sorrentino & 

Short, 1986; Festinger, 1957; Harmon-Jones & Mills, 1999). Mensen voelen zich 
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niet senang bij onzekerheid, dubbelzinnigheid en dissonantie en hebben de neiging 

om dat soort gevoelens zo veel mogelijk uit te bannen (Lipschitz & Strauss, 1997; 

Shaw & Constanzo, 1982; zie ook Skinner, 1976). De andere kant van de medaille 

is dat volledige zekerheid het zoeken naar informatie vrijwel uitsluit: ‘If there is no 

uncertainty, then there is nothing to learn, that is, no information to be gained’ 

(Gallistel & Matzel, 2013, p. 8; zie ook Rogers, 1983, p. 6). In complexe samenle-

vingen, zoals ‘de risicosamenleving’ (Beck, 2001) is daar geen sprake van. Com-

plexiteit staat borg voor verrassingen en verrassing gedijt bij onzekerheid. 
 
McGregor (1938, p. 190) heeft dubbelzinnigheid en belang in een formule onderge-

bracht: S = a * p
1/n 

. In deze formule staat de uitkomst S voor de subjectieve facto-

ren die van invloed zijn op de voorspelling omtrent de impact van maatschappelijke 

gebeurtenissen. Deze factoren zijn de dubbelzinnigheid van een gebeurtenis (a ) en 

het belang dat aan die gebeurtenis wordt gehecht (p ). De exponent van p 1/n geeft 

aan dat de factor belang zwaarder weegt dan de factor dubbelzinnigheid in de bepa-

ling van S (McGregor, 1938, p. 192; vergelijk Devereaux-Ferguson, 1999). Overi-

gens geft McGregor geen nadere invulling aan de exponent 1/n. Indien één van 

beide factoren gelijk is aan nul, dan is S ook gelijk aan nul (McGregor, 1938, p. 

192; zie ook Chorus, 1953). 

 

2. Shibutani (1966) 

Shibutani (1966, p. 62) noemt geruchten een substituut voor nieuws. Shibutani 

(1966, p. 17) definieert geruchten als volgt: ‘a recurrent form of communication 

through which men caught together in an ambiguous situation attempt to construct 

a meaningful interpretation of it by pooling their intellectual resources. It might be 

regarded as a form of collective problem solving’.  

 

Een gerucht is in feite nieuws dat niet via de gevestigde institutionele kanalen naar 

buiten wordt gebracht, aldus Shibutani (1966). Door een te kort schietend media-

aanbod aan nieuws kan een verschil ontstaan tussen informatie waar vraag naar is 

van de kant van het publiek en de reguliere informatievoorziening door de media. 

Zo’n verschil creëert ambiguïteit en legt een voedingsbodem voor het ontstaan van 

geruchten. De vraag naar nieuws kan ontstaan in situaties waarin mensen gecon-

fronteerd worden met onzekerheid of onverwachte gebeurtenissen. Des te groter de 

behoefte aan nieuws is, des te groter de kans dat geruchten kunnen ontstaan, mede 

ingegeven door de staat van opwinding waarin de publieke opinie op zo’n moment 

verkeert en het aanbod van de media. In dat soort situaties doet het er niet alleen toe 

hoe groot het belang is dat individuen aan een gebeurtenis toekennen, maar ook hoe 

ambigue een gebeurtenis voor hen is. Voor Shibutani zijn uiteindelijk twee factoren 
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van belang om te kunnen bepalen hoe groot de impact van een gerucht is, dubbel-

zinnigheid en het belang van het thema waarover geruchten de ronde doen. 

 

3. Schoenbach en Weaver (1985) 

De belangstelling voor bepaalde verkiezingsissues en verkiezingscampagnes komt 

volgens McCombs en Weaver (1977) voort uit de behoefte van mensen om zich op 

een specifieke thematiek te oriënteren (zie ook de pluralismetheorie; Neuman, 

1986). McCombs en Weaver noemen dat een oriënteringsbehoefte. De adoptieseg-

menten waarin een publieke opinie kan worden verdeeld, zijn volgens Schoenbach 

en Weaver (1985) behept met uiteenlopende oriënteringsbehoeften (zie ook Jones & 

Gerard, 1967; McCombs & Weaver, 1977; Weaver et al., 1981).  

 

Naarmate segmenten blijk geven van een sterkere oriënteringsbehoefte
55

 zou dat tot 

een intensiever mediagebruik kunnen leiden. De oriënteringsbehoefte van mensen 

(Berlyne, 1960; Jones & Gerard, 1967) komt enerzijds voort uit het belang dat een 

persoon aan een maatschappelijk thema toekent en anderzijds uit de onzekerheid die 

de inhoud van de mediaberichtgeving, een gebeurtenis of een issue oproept bij een 

persoon (McCombs & Weaver, 1977). Berlyne (1960; 1965) heeft dat samengevat 

in de formule C = ∑
 
E * U, waarbij de term U voor onzekerheid staat en de term  

∑
 
E het belang van het betreffende explorerende gedrag vertegenwoordigt. C is de 

motivatie om interne conflicten (dissonantie) de wereld uit de helpen, door op zoek 

te gaan naar informatie (Berlyne, 1965, p. 245 en 246). Door belang en onzekerheid 

met elkaar te combineren, construeren Weaver et al. (1981) een drietal gradaties in 

oriënteringsbehoefte: laag, gemiddeld en hoog. Een persoon die een onderwerp 

belangrijk vindt en tegelijkertijd onzeker is, toont een hoge oriënteringsbehoefte en 

iemand die een onderwerp niet of nauwelijks relevant vindt en zich ook niet onze-

ker voelt, heeft een lage oriënteringsbehoefte. Iemand met een gemiddelde oriënte-

ringsbehoefte kent weinig of geen onzekerheid maar vindt een thema wel relevant; 

ook het omgekeerde kan het geval zijn: wel onzeker zijn, maar weinig of geen be-

lang aan een thema toekennen.  

Hallahan (2001, blz. 27) komt met een segmentatie die gangbaar is in de sfeer van 

de public relations en gebaseerd is op twee concepten, kennis en betrokkenheid. Hij 

onderscheidt vier segmenten: ‘active, aroused, aware and inactive’. 

 

In tabel 1 worden onzekerheid en belang (Weaver et al., 1981) tegen elkaar afgezet: 

‘By combining uncertainty with relevance one is tapping the major dimensions of 

                                                           
55

 Het begrip oriënteringsbehoefte voert terug op het concept explorerend gedrag dat  

    door Berlyne (1960; 1965) ontwikkeld is. 
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many utilitarian theories of motivation in a single abstract construct that may be 

applied to a wide variety of settings’, aldus Schoenbach en Weaver (1985, p. 161). 

 

Tabel 1: Need for orientation. Drie segmenten, geïnformeerden, ongeïnteresseer- 

 den en nieuwsgierigen. (ONTLEEND AAN SCHOENBACH & WEAVER, 1985, P. 162) 
 
                                           Uncertainty 

 

 

Relevance 

                  Low                   High 

Low 
Low need for orientation 

Groep 3; ongeïnteresseerden 

Moderate need for orientation 

Groep 2; geïnformeerden  

High 
Moderate need for orientation 

Groep 2; geïnformeerden 

High need for orientation 

Groep 1; nieuwsgierigen 

 

4. Cobb en Elder (1983) 

In de hypotheses die Cobb en Elder (1983) formuleren over issues draait het uitein-

delijk om twee zaken, namelijk de vraag of een issue relevant is (maatschappelijke 

belang, toekomstige betekenis en de emotionele lading van een issue) en in hoever-

re een issue onzekerheid oproept (dubbelzinnig en uniek is). Drie hypotheses die 

Cobb en Elder (1983, p. 112 e.v.) formuleren met betrekking tot issues zijn illustra-

tief: 
 
1. Des te dubbelzinniger een issue wordt gedefinieerd, des te waarschijnlijker het  

 is dat een breder publiek bereikt wordt. 

2. De kans op verspreiding van een issue neemt toe naarmate het maatschappelijk  

       belangwekkender is. 

3. Des te meer een issue in korte tijd een emotionele lading krijgt, des te zictbaar-

der het issue waarschijnlijk zal worden voor een breed publiek.  
 
De insteek van Cobb en Elder (1983) verschaft een aanwijzing dat er bij de diffusie 

van issues en de verspreiding van geruchten vergelijkbare mechanismen werkzaam 

zijn. De term ‘belang’ in de formule van Allport en Postman (1947; 1965) geeft aan 

dat de inhoud van geruchten relevant moet zijn (vgl. hypothese 2 van Cobb en El-

der, 1983, p. 112 e.v.). De factor belang komt ook tot uitdrukking in de definitie van 

issues die Cob en Elder hanteren (Cobb & Elder, 1983, p. 82) 

 

5. Allport & Postman (1947; 1965) en Rosnow (1980; 1991) 

Allport en Postman (1947, 1965) hebben de kans op verspreiding van geruchten cq. 

de kracht van een gerucht zoals Rosnow (1980) het verwoordt, in een formule ver-

taald: de kans op de verspreiding van het gerucht R (rumor) is een functie van de 

dubbelzinnigheid van informatie (a = ambiguity) en het belang van het onderwerp  
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(i = intrest). In formele termen hebben Allport en Postman de kans op verspreiding 

van een gerucht R als volgt uitgedrukt: R = a * i.  

 

Des te dubbelzinniger een gerucht, des te groter de kans op verspreiding, des te 

sterker het gerucht. Die kans neemt verder toe, naarmate het belang ook groter is. In 

de geruchtenformule is de relatie tussen beide factoren niet additief, maar multipli-

catief (zie Ajzen & Fishbein, 2007). Indien of dubbelzinnigheid of belang gelijk aan 

nul is, zijn geruchten ten dode opgeschreven (Chorus, 1953; zie ook McGregor, 

1938, p. 192). Zekerheid haalt de angel uit een gerucht, evenals irrelevantie. Ro-

snow (1991, p. 486) vindt in de literatuur steun voor de opvatting dat waar zeker-

heid heerst, geruchten niet kunnen gedijen. Onzekerheid en geruchten zijn volgens 

hem onlosmakelijk met elkaar verbonden: ‘rumor depends on uncertainty’ (Ro-

snow, 1991, p. 486). De door Allport en Postman in 1947 ontwikkelde formule 

omtrent de verspreiding van geruchten neemt Rosnow zonder voorbehoud over. 

Hun inzichten zijn volgens Rosnow (1991, p. 494) nog even actueel als toen. Ro-

snow (1990) stelt wel voor om in de formule van Allport en Postman (1947) het 

begrip dubbelzinnigheid te vervangen door onzekerheid
56

.  

 

Risico en issues op microniveau: onzekerheid en belang 

Volgens Cobb en Elder (1983) hangen issues samen met maatschappelijke proble-

men waarin een conflict over de verdeling van schaarste
57

 een prominente rol 

speelt. In de zienswijze van een aantal politicologen zijn conflict, controverse, poli-

tisering, verdeling en (schaarse) bronnen essentiële bestanddelen van issues (Eysto-

ne 1974; Cobb & Elder, 1983; Pilkington, 1998; Hallahan, 2001). Belang vormt het 

overkoepelende begrip, omdat conflicten, controverses en de verdeling van (schaar-

se) bronnen slechts dan kunnen gedijen als belangen op het spel staan en waarden in 

het geding zijn: ‘Dit kabinet kent van alles de prijs, maar niet de waarde’ (uitspraak 

van Job Cohen, Volkskrant, 24 januari, 2012, pagina 7; zie ook Easton, 1972: poli-

tiek draait om de allocatie van waarden). Naast belang, vormt onzekerheid ook een 

element in het concept issue (Rosnow, 1991).  

                                                           
56

 Onzekerheid wordt door Rogers gedefinieerd als ‘de mate waarin een aantal  

alternatieven voorhanden is in relatie tot het plaatsvinden van een gebeurtenis  

alsmede de relatieve waarschijnlijkheid van die alternatieven. Onzekerheid  

impliceert een gebrek aan voorspelbaarheid, structuur en informatie. In feite vormt  

informatie een van de meest aangewezen middelen om een eind aan onzekerheid te  

maken’ (Rogers, 1983, p. 6). 
57

 Cobb en Elder definiëren issues als volgt: ‘A conflict between two or more  

identifiable groups over procedural or substantive matters relating to the distribution  

of positions or resources’ (Cobb & Elder, 1983, p. 82) 
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Zowel met geruchten, als product van onzekerheid en belang, als met risico’s, als 

product van kansen (onzekerheid) en gevolgen (in de sfeer van voor- en nadelen en 

waarden) hebben issues conceptuele raakvlakken. Devereaux-Ferguson (1999, p. 

198) veronderstelt dat het ontstaan van een issue gezien kan worden als een risico
58

 

met een (onvoorspelbare) kans tot optreden en meestal niet te voorziene gevolgen. 

Rosa (2003, p. 56) definieert het begrip risico op een manier die ook licht werpt op 

de conceptualisering issues, namelijk in termen van waarden: ‘Risk is a situation or 

an event where something of human value (including humans themselves) is at stake 

and where the outcome is uncertain’. Door onzekerheid, cq, de onzekere kans tot 

optreden (the outcome is uncertain) en waarden die in het geding zijn (human va-

lue) cq. belangen die op het spel staan, met elkaar te verbinden, kortom kansen en 

gevolgen met elkaar te vermenigvuldigen zou volgens Devereaux-Ferguson (1999) 

een gevarenklasse van issues gecreëerd kunnen worden, waarin de risico’s van is-

sues gerangordend kunnen worden.  

De redenering van Devereaux-Ferguson volgend zouden issues geconceptualiseerd 

kunnen worden in termen van risico’s, dat wil zeggen als een combinatie van kan-

sen en gevolgen. Wanneer issues, mede vanuit het perspectief van de risicosamen-

leving (Beck, 2001) als risico’s worden getypeerd, waarbij kansen en gevolgen, 

respectievelijk onzekerheid en waarden (belang) in een vermenigvuldiging een 

gelijk gewicht hebben, krijgen issues met een grote impact en een kleine kans tot 

optreden een even hoge ranking als issues met een relatief geringe impact en een 

grote kans tot optreden. Het is zeer de vraag of door middel van zo’n vermenigvul-

diging een juist beeld geboden wordt van de risico’s van een issue. Juist omdat het 

element verrassing een buitengewoon grote invloed kan hebben op het ontstaan van 

issues (zie Rosengren, 1973), hoeven we aan kansen en gevolgen niet per definitie 

een gelijk gewicht toe te kennen. Een kleine kans tot optreden kan juist heel veel 

verrassing inhouden en met veel onzekerheid gepaard gaan en daardoor grotere 

impact hebben op de publieke opinie. Ook Van Ginneken (2001) is van mening dat 

ogenschijnlijk onbeduidende oorzaken waar mensen normaliter geen acht op slaan 

een grote impact kunnen hebben (Bazerman & Watkins, 2004; zie ook Taleb, 2007: 

‘de zwarte zwaan’). Onbetekenende voorvallen kunnen opeens betekenisvol wor-

den, bijvoorbeeld de zelfmoord van de 26-jarige Mohammed Bouazizi een trigger 

bleek te zijn voor de Arabische lente (zie Time, december 2011).  

 

Kleine kansen en grote gevolgen kunnen ook leertheoretisch geïnterpreteerd wor-

den. Naarmate gebeurtenissen (stimuli) minder goede voorspellers van hun conse-

quenties zijn, neemt volgens Pearce en Hall (1980) de waarschijnlijkheid toe dat 
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 De meest gangbare definitie van risico is kans x gevolg (RMNO, 2007; Van Asselt,  

    2000). 
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een gebeurtenis cognitief verwerkt zal worden. Gebeurtenissen met een kleine kans 

tot optreden die een enorme impact op de publieke opinie hebben gehad, zijn 11 

september 2001 en de kredietcrisis van 2008. Aan de kans tot optreden van deze 

gebeurtenissen zou op voorhand een zeer lage waarschijnlijk toegekend zijn. Tij-

dens de verhoren van de Parlementaire enquêtecommissie De Wit in het najaar van 

2011 hebben zowel voormalig minister van Financiën Bos als ex-president van de 

Nederlandse Bank Wellink gezegd dat zij de kredietcrisis niet hebben voorzien. 

Door het verrassingseffect was de nieuwswaarde navenant, evenals de maatschap-

pelijke impact.  

 

Issues op macroniveau: diffusie van issues 

Diffusie (Wejnert, 2002; Rogers, 1995) kan simpelweg opgevat worden als het 

doorgeven van informatie van de een naar de ander, kortom als de verspreiding van 

informatie tussen en binnen groepen, al of niet in de vorm van geruchten die de 

ronde doen over gebeurtenissen. In de gangbare adoptie-diffusietheorie wordt ver-

ondersteld dat adoptie het gevolg is van diffusie (Rogers, 1983, 1995; Bass, 1969; 

Mahajan, Muller & Bass, 1990). Deze aanname hoeft niet altijd even strikt geno-

men te worden. Zolang een maatschappelijk probleem (nog) geen momentum heeft 

gekend, is er ook nog geen diffusieproces in werking gezet, maar kan er al wel 

sprake zijn van een zekere mate van probleemadoptie: een bescheiden segment in 

de samenleving (de voorhoede) heeft al in een vroeg stadium van de Issues activati-

on cycle probleembesef (Pbi) ontwikkeld, in die zin dat dit segment het betreffende 

maatschappelijk probleem herkent en erkent (zie ook Peper, 1998). Voor deze groep 

is een maatschappelijk probleem een persoonlijk issue geworden dat dissonantie 

oproept en waarden heeft geactiveerd aan de hand waarvan de ernst van dissonantie 

wordt afgemeten. In die situatie kan echter nog niet gesproken worden van een 

gedeeld probleembesef. Om de transfer van probleembesef binnen en tussen groe-

pen mogelijk te maken, moet eerst een diffusieproces op gang komen. Vaak gebeurt 

dat pas nadat een onverwachte gebeurtenis als katalysator fungeert om een diffusie-

proces tussen groepen daadwerkelijk in werking te zetten. Daardoor kunnen bredere 

segmenten in de samenleving probleembesef ontwikkelen en met elkaar delen. Als 

het -gedeelde- probleembesef op voldoende grote schaal (collectief) beklijft, is 

sprake van (maatschappelijke) probleemadoptie (zie Neuman, 1990; Rogers, 1995). 

Van volledige diffusie is dus pas sprake als die zowel binnen als tussen groepen 

optreedt. Als diffusie beperkt blijft tot de ‘inner circle’, dat wil zeggen slechts 

plaatsvindt binnen een groep waarmee een persoon contact onderhoudt of zich iden-

tificeert, en niet tussen groepen is de diffusie onvolledig en kan onvoldoende massa 

(Neuman, 1990; Rogers, 1995) opgebouwd worden om een maatschappelijk pro-
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bleem momentum te geven en (maatschappelijke) probleemadoptie mogelijk te 

maken. Een maatschappelijk probleem blijft dan vooralsnog een persoonlijk issue, 

dat hooguit gedeeld wordt binnen de groep waartoe men zichzelf rekent of waarmee 

men zich kan identificeren. Deze benadering sluit aan bij wat Rogers (1983, 1995, 

p. 5; Wejnert, 2002, p. 297) en De Fleur (1964) onder diffusie verstaan. Diffusie is 

volgens hen het proces door middel waarvan een innovatie, vernieuwing, nieuws of 

een gebeurtenis gedurende een begrensde periode via verschillende kanalen onder 

de leden van een sociaal systeem en tussen de leden van meerdere sociale systemen 

wordt gecommuniceerd: ‘The end result of this interactional process is the classic 

S-shaped diffusion curve’ (De Fleur, 1964, p. 316). Daarnaast is Rogers van mening 

dat er door de wisselwerking tussen adoptie en diffusie nog een ander mechanisme 

in werking gezet wordt: ‘At a certain point in the diffusion process for any innova-

tion, the rate of adoption begins to suddenly increase at an inordinate rate. This 

take-off in the rate of adoption creates the S-curve of diffusion. A critical mass oc-

curs when the diffusion process becomes self-sustaining. After the critical mass 

point, individuals in a system perceive that everybody else has adopted an innova-

tion. With each successive adopter of an interactive innovation, the new idea be-

comes more valuable not only for each future adopter, but also for each previous 

adopter’ (Rogers,1996, p. 418). Toegepast op vormen van collectieve verande-

ringsgezindheid en collectieve actie, spreekt Klandermans (2003, p. 690) over een 

‘acceleration production function’. Hij zegt daar het volgende over: ‘Accelerative 

functions tend to have threshold values. Before the threshold is reached, additional 

participants add very little, but beyond the threshold the added value of an addi-

tional participant rapidly increases. It is not uncommon for action forms following 

accelerative functions to become decelerative at some point, resulting in a S-shaped 

curve’. Klandermans hecht belang aan het hefboomeffect van sociale bevestiging, 

in zoverre dat verwachtingen omtrent het gedrag van anderen een belangrijke rol 

kunnen spelen in het overschrijden van cruciale drempelwaardes: ’…..expectations 

about the behaviour of others are crucial in this respect’ (Klandermans, 2003, p. 

691).  

 
Figuur 2: van probleembesef naar probleemadoptie en agendering 
 
PROBLEEMBESEF     MOMENTUM          SOCIALE BEVESTIGING        AGENDASETTING 

 

   TRANSFER VAN PROBLEEMBESEF                          DIFFUSIE 

 

GEDEELD PROBLEEMBESEF                         PROBLEEMADOPTIE      
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Evenals Rogers (1996) en Klandermans (2003) hecht ook Neuman (1990) een bij-

zondere waarde aan het ontstaan van een ‘a critical mass point’, een punt waarop 

een kritische massa kan ontstaan. Voor Neuman (1990, p. 159) is het doorslagge-

vend dat zich een kritische massa kan ontwikkelen, die het momentum van een 

maatschappelijk probleem op gang brengt: ‘the need for a “critical mass” or thres-

hold to move a matter from the status of private concern to a public, political issue’. 

 

Volgens het adoptie-diffusie model van Bass (Bass, 1969; Mahajan, Muller & Bass, 

1990) worden degenen bij wie adoptie optreedt, op twee manieren beïnvloed: via de 

massamedia èn door middel van sociale communicatie (zie ook Green et al. 2009, p. 

162; Wejnert, 2002). Beïnvloeding via de massamedia wordt door Bass de externe, 

maatschappelijke beïnvloeding genoemd en mond tot mond reclame als interne, 

persoonlijke beïnvloeding (binnen groepen), waarbij mensen sociale bevestiging 

zoeken, om het belang en de betekenis van onverwachte gebeurtenissen en issues 

onderling te kunnen peilen (issuerelevantie). Uit een een (meta) analyse van 228 

studies die door Rogers en Shoemaker in de VS werd uitgevoerd (Rogers, 1983) is 

gebleken dat de segmenten die het meest door de massamedia beïnvloed worden, de 

innovatoren en de voorlopers (respectievelijk de voorhoede en de bezorgde burgers) 

zijn en de segmenten die vooral via mond tot mond reclame beïnvloed worden  

(sociale bevestiging), de imitators en de volgers (respectievelijk de stille meerder-

heid en de achterhoede) zijn. De stille meerderheid heeft de grootste massa en is 

door haar ontvankelijkheid voor mond-tot-mond reclame het meest vatbaar voor 

sociale bevestiging van hun gevoel van dissonantie, van hun onzekerheid als gevolg 

van het optreden van een onverwachte gebeurtenis en voor veranderingen in het 

opinieklimaat (zie ook Schoenbach & Weaver, 1985). Sociale bevestiging gaat 

gepaard met een intensivering van de interactie tussen mensen, wat op zich een 

versnelling van het diffusieproces kan opleveren (zie Rogers, 1996, p. 418). Wan-

neer de stille meerderheid door een intensivering van het interactieproces en een 

versnelling van het diffusieproces voldoende massa krijgt (zie Neuman, 1990; Ro-

gers, 1996), kan een maatschappelijk probleem momentum krijgen en zich tot een 

issue ontwikkelen. 

 

Het zoeken naar sociale bevestiging wordt ook door Noelle-Neumann (1974, 1994) 

beschreven, zij het in iets andere termen. Mensen nemen meningen van elkaar over 

om tot een bepaalde groep te kunnen behoren, opdat zij sociaal niet geïsoleerd ra-

ken. Dat kan zowel voor de voorstanders als de tegenstanders in een issue gelden en 

voor degenen die hun opvattingen bevestigd willen zien of neigen tot ontkenning. 

Op die wijze vormt zich volgens Noelle-Neumann een publieke opinie met betrek-

king tot controversiële maatschappelijke kwesties. De vorming van de publieke 

opinie kan met een ‘Schweigespirale’ (spiral of silence) gepaard gaan. De zwijgspi-
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raal houdt in dat mensen die de meerderheidsopvatting aanhangen dat met meer 

overtuiging en zelfvertrouwen doen dan degenen die een minderheidsopvatting 

delen. Laatstgenoemden zullen zich in het defensief gedrongen en verongelijkt 

voelen, en als gevolg daarvan steeds meer zwijgen en ressentimenten ontwikkelen, 

omdat zij zich hoe langer hoe meer buiten gesloten voelen (Noelle-Neumann, 1974; 

zie ook Bolkestein, 1992). Op die wijze wordt een neerwaarts gerichte ‘spiral of 

silence’ -als een bijzondere vorm van diffusie- in gang gezet. Een diffusieproces 

kan voor diverse segmenten uit de bevolking er anders uitzien en met een verschil-

lende snelheid verlopen (zie ook Rogers, 1983). 

De publieke opinie geeft volgens Noelle-Neumann (1994) cohesie aan gemeen-

schappen, waardoor een voortdurende herbevestiging van de waarden en van de 

handelingen die daarop gebaseerd zijn, plaatsvindt. De herbevestiging van waarden 

waarover Noelle-Neuman spreekt, kan ook een functie vervullen ten aanzien van de 

beoordeling van de ernst van hun gevoelens van dissonantie als gevolg van een 

maatschappelijk probleem.  

 

In de selfmonitoring theorie van Snyder (1979) worden ook uitspraken gedaan over 

het verkennen van de sociale omgeving en het peilen van de meningen van relevan-

te anderen met het oog op sociale bevestiging van gevoelens, opvattingen en opi-

nies. Sommige mensen monitoren (verkennen) sociale situaties, om hun gedrag 

binnen groepen te kunnen reguleren, met het oog op het (be)vestigen van een gun-

stige indruk bij relevante anderen. Zij laten zich daarbij leiden door wat relevante 

anderen belangrijk vinden. Zij komen in aanmerking voor het volgen van adoptie-

traject 2. Daarnaast bestaat er ook een categorie mensen die juist de eigen opvattin-

gen volgt en zich weinig of niets gelegen laat liggen aan wat anderen vinden en 

denken. Verondersteld zou kunnen worden dat deze personen naar aanleiding van 

het optreden van een onverwachte gebeurtenis adoptietraject 1 volgen, bij zichzelf 

te rade gaan en hun geheugen aftasten. Of deze personen de sociale omgeving waar-

in zij bivakkeren, zullen monitoren of eerder bij zichzelf te rade gaan, hangt mede 

af van de situatie waarin ze zich bevinden. De ene situatie leent zich volgens Snyder 

(1979, p. 114) meer voor self-monitoring dan de andere situatie. 

Festinger (1950) sprak al in de jaren vijftig over ‘social reality testing’: sociale 

bevestiging als middel om onzekerheid te reduceren en de sociale cohesie te verho-

gen. Mensen zullen naar sociale bevestiging blijven zoeken, zolang zij in onzeker-

heid verkeren omtrent de validiteit en legitimiteit van hun gevoel van dissonantie, 

van onverwachte gebeurtenissen en van hun opinies ten aanzien van maatschappe-

lijk controversiële kwesties. Bij voldoende sociale bevestiging zal hun onzekerheid 

afnemen, waardoor de informatie uitwisseling langzamerhand gaat stokken en de 

diffusiesnelheid afneemt.  
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Massamedia bevorderen zowel tussen als binnen groepen informatie uitwisseling, 

terwijl mond op mond reclame vooral de informatie uitwisseling binnen groepen 

bevordert. Of onderlinge communicatie belangrijker zal zijn dan de invloed van de 

media, kan afhangen van de impact van een gebeurtenis. De Fleur (1988) heeft 

onderzoek gedaan naar de diffusie van nieuwswaardige gebeurtenissen op basis van 

een meta-analyse van diffusie onderzoeken die sinds het begin van de Tweede We-

reldoorlog in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Bij gebeurtenissen met een rela-

tief grote maatschappelijke impact spelen de media in eerste instantie een minder 

bepalende rol in de diffusie van het nieuws dan de onderlinge communicatie tussen 

mensen (De Fleur, 1988; zie ook Graber, 2004; zie ook Yang & Stone, 2003). Bij 

de verspreiding van nieuws over gebeurtenissen die een geringere impact hebben, 

treedt een ander diffusiepatroon op. Dan spelen de media over het algemeen een 

grotere rol in de verspreiding van het nieuws en zijn onderlinge contacten binnen 

een groep minder dominant
59

.  

 

Rosengren (1973) heeft een solide verband aangetoond tussen het belang van (on-

verwachte) gebeurtenissen enerzijds en de snelheid en de omvang van de diffusie 

van nieuws en het type medium (krant, electronische media en onderlinge commi-

nicatie) anderzijds. Op grond van zijn meta-analyse over een periode van twintig 

jaar concludeerde hij dat naarmate een gebeurtenis belangwekkender is, de diffusie-

snelheid en omvang van de verspreiding groter zijn en het percentage van de bevol-

king dat het nieuws via onderlinge communicatie verneemt, aanzienlijk hoger is dan 

het percentage dat het nieuws via de media (dagbladen, radio en televisie) verneemt 

(zie ook De Fleur, 1988; zie ook Graber, 2004; zie ook Yang & Stone, 2003). Ver-

ondersteld mag worden dat als het belang van een gebeurtenis hoog ingeschat 

wordt, mensen sneller geneigd zijn om anderen daarvan zo snel mogelijk op de 

hoogte te brengen op zoek naar sociale bevestiging van hun gevoel van dissonantie.  

Zucker (1978) vond dat in geval van opvallende issues en maatschappelijke pro-

blemen die mensen direct kunnen waarnemen en aan den lijve ondervinden, zoals 

inflatie, werkloosheid, discriminatie en milieuvervuiling, de belangstelling voor dat 

issue onder het publiek voorafging aan een intensieve aandacht van de media voor 

dat issue, terwijl bij relatief onopvallende issues een intensieve media aandacht 

gevolgd werd door een sterke toename van de belangstelling van het publiek. Ook 

hier geldt het primaat van de onderlinge informatie uitwisseling, boven dat van de 

media. Deze inzichten worden bevestigd door De Fleur (1988): onderlinge commu-
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 Sultan, Farley en Lehmann (1990) vonden in een meta-analyse van 213 studies naar  

diffusie die tussen 1950 en 1980 zijn uitgevoerd in de VS, dat het proces van diffusie  

van nieuwe producten meer gevoed wordt door onderlinge contacten tussen mensen  

dan door massamediale reclame. 
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nicatie speelt een grotere rol bij gebeurtenissen met veel impact, terwijl massamedia 

een belangrijker rol spelen in de verspreiding van nieuws over gebeurtenissen met 

een geringere impact. 

 

Naarmate onderlinge communicatie een belangrijker factor is in het diffusieproces 

van gebeurtenissen en van issues, zal de mondelinge overdracht van informatie en 

nieuws kwetsbaarder worden voor geruchtenvorming. Dat kan betekenen dat naar-

mate informatie met betrekking tot een belangrijke, onverwachte gebeurtenis over 

meer schijven van mond tot mond gecommuniceerd wordt, zonder tussenkomst van 

de media, geruchtenvorming hand over hand kan toenemen. Niet voor niets be-

schouwt Shibutani (1966, p. 62) geruchten een substituut voor nieuws. Op grond 

van de bevindingen van Rosengren (1973) en van De Fleur (1988) mag veronder-

steld worden dat bij een hoge diffusiesnelheid, geruchtenvorming een belangrijke 

rol kan spelen in de diffusie van issues. Hoewel deze inzichten stammen uit een 

tijdperk dat het internet nog niet bestond, zijn ze toch nuttig voor het verkrijgen van 

een beter inzicht in de samenhang tussen gebeurtenissen en de diffusie van nieuws 

en informatie. Het intensieve gebruik van sociale media duidt op een intensivering 

van het onderlinge verkeer, hetgeen de inzichten van Rosengren (1973) en van De 

Fleur (1998) weer actueel maakt. Inherent aan het intensief gebruik van sociale 

media is geruchtenvorming. Door de verbreiding van sociale media is geruchten-

vorming tegenwoordig schering en inslag. 

 

Conceptualisering van issues vanuit micro- en macroniveau 

Issues kunnen vanuit een micro- (intra-individueel) en vanuit een macroniveau 

(inter-individueel) geanalyseerd worden. In het IsA model zijn concepten op ma-

croniveau geconceptualiseerd en op microniveau geoperationaliseerd in een aantal 

(proxy) indicatoren, die in de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) terugkomen. In 

tabel 2 worden theoretische concepten op het macroniveau vergeleken met de indi-

catoren op het microniveau. Hieronder volgt eerst een toelichting op tabel 2. 

 

In de eerste plaats kunnen maatschappelijke problemen op het macroniveau in een 

divergentie tussen een waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand 

resulteren, die op microniveau als een discrepantie worden ervaren, wat uiteindelijk 

dissonantie kan oproepen. Formeel is dat in de formule: Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) 

uitgedrukt. De waargenomen toestand (Twij ) kan binnen het MDI-onderzoek geïn-

diceerd worden door bekendheid en de gewenste toestand door veranderingsgezind-

heid als indicator voor de verwachte haalbaarheid van een maatschappelijk gewens-

te toestand (Tgij ). Deze indicatoren moeten uitdrukkelijk opgevat worden als 
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proxy

60
 indicatoren en fungeren louter als illustratie voor het Issues activation mo-

del. 

In de tweede plaats geven waarden op het macroniveau het belang of het gewicht 

aan van de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand, terwijl 

waarden (Wi) op het microniveau invulling geven aan iemands persoonlijke betrok-

kenheid (issue-involvement) en het belang dat een persoon hecht aan de gewenste 

en/of waargenomen toestand met betrekking tot een maatschappelijk probleem. 

Daarnaast doen waarden die iemand persoonlijk belangrijk vindt, op microniveau 

dienst om de ernst van de dissonantie die wordt opgeroepen als gevolg van de per-

soonlijk ervaren discrepantie tussen de waargenomen en de gewenste toestand te 

bepalen. 
 
In de derde plaats kunnen collectieve verwachtingen op macroniveau fungeren als 

een sociaal gedeelde definitie van de situatie (Merton, 1968) die van invloed is op 

de waarneming van een maatschappelijke toestand en als een sociaal gedeelde in-

schatting dat een maatschappelijk gewenste toestand collectief haalbaar is. Rising 

expectations (Davies, 1982; Nisbet, 1976) vormen daar de weerslag van. Verwach-

tingen spelen op het microniveau echter ook een belangrijke rol. Verwachtingen 

verwijzen naar de veranderingsgezindheid van individuele personen en geven aan 

hoe zij de haalbaarheid van een maatschappelijk gewenste toestand inschatten, 

waarbij de mate van dissonantie waaronder zij gebukt gaan, effect kan hebben op de 

vraag hoe veranderingsgezind ze zich zullen opstellen. Verwachtingen -gevoed 

door een ongemakkelijk gevoel- kunnen in dat opzicht fungeren als een in de toe-

komst gelegen gedragsdoel. Daarnaast staan verwachtingen in functie van de waar-

genomen toestand. Mensen nemen datgene waar wat ze verwachten waar te nemen, 

conform het Thomas theoreum, en dat kan gevolgen hebben voor hun verande-

ringsgezindheid: ‘If men define situations as real, they are real in their consequen-

ces’ (Thomas & Thomas, 1929, p. 572). Als zich een dissociatie voordoet tussen 

waarneming en verwachting, kan dat van invloed zijn op de discrepantie die mensen 

ervaren tussen de waargenomen en de gewenste toestand, wat tot een ongemakke-

lijk gevoel (dissonantie) kan leiden. Normaal gesproken zijn de verwachtingen in 

lijn met de waargenomen toestand, zo niet dan is er sprake van een dissociatie, een 

ontkoppeling tussen waarneming en verwachting (zie Westen, 1996, p. 611). In het 

                                                           
60

 Een proxy indicator is in de aardwetenschappen een meetbare grootheid die gebruikt  

kan worden om andere, niet direct meetbare, grootheden uit het geologische verleden  

te reconstrueren. De te reconstrueren grootheden zijn meestal milieu-gerelateerd,  

zoals temperatuur, neerslag, oceaanstroming of productiviteit. Door deze  

toepasbaarheid zijn proxy's met name van groot belang voor de paleoklimatologie.  

Voorbeelden van een proxy zijn het gebruik van jaarringen om temperatuur-

verandering in het Holoceen te reconstrueren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Proxy). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwetenschappen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag_(atmosfeer)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeestroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_productie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleoklimatologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proxy_(aardwetenschappen)
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model zijn verwachtingen weliswaar een functie van zowel de gewenste als de 

waargenomen toestand, maar in tegenstelling tot waarden, is de functie van ver-

wachtingen met betrekking tot de waargenomen en de gewenste toestand verschil-

lend. Om die reden staan verwachtingen in de formule voor probleembesef, Pbi  

Wi ∑(|Twij | – |Tgij |), in tegenstelling tot de factor waarden, niet buiten haakjes. In 

de iets uitgebreide formule van probleembesef komt de verschillende functies van 

verwachtingen, zoals in hoofdstuk 4 werd aangegeven, beter tot uiting: 
 

Pbi  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij*|Tgij |)}. 
 
In de vierde plaats fungeren onverwachte gebeurtenissen op het macroniveau als 

aanjager en versneller van het diffusieproces, waardoor maatschappelijke proble-

men momentum krijgen. Momentum is overigens geen gangbare term in de sociale 

wetenschappen. Als uitzondering die de regel bevestigt, gebruikt Taber (2003, p. 

435) het begrip momentum: ‘Public opinion gathers momentum…’ terwijl Giddens 

(1984, p. 246) momentum interpreteert als de snelheid waarmee een verandering 

zich voordoet. Skocpol (1979, p. 64) spreekt in de historische context van de eerste 

revolutie in Rusland in de periode 1904 – 1905 over ‘a revolutionairy movement 

encompassing all classes of society gathered momentum at home’. Momentum geeft 

de versnelling in het adoptie- en diffusieproces aan: ‘At a certain point in the diffu-

sion process for any innovation, the rate of adoption begins to suddenly increase at 

an inordinate rate’ (Rogers, 1996, p. 418). Tijdens het diffusieproces gaan mensen 

op zoek naar sociale bevestiging in hun omgeving. Er treden op het microniveau 

dan twee mechanismen in werking, namelijk het peilen van de issuerelevantie bij 

relevante anderen en informatie uitwisseling. Deze mechanismen resulteren in eer-

ste instantie in sociale bevestiging en zorgen in tweede instantie voor het onderling 

delen van probleembesef binnen groepen en de transfer van probleembesef tussen 

groepen. Uiteindelijk moet dit diffusieproces de maatschappelijke adoptie van een 

maatschappelijk probleem mogelijk maken. 

Tussen het micro- en het macroniveau treedt een wisselwerking op, waardoor issues 

een dynamisch gedrag vertonen. Die dynamiek doet zich bijvoorbeeld voor als 

drempelwaarden overschreden worden, de transfer van probleembesef binnen en 

tussen groepen gaat versnellen en een diffusieproces (Rogers, 1995) in werking 

wordt gezet (zie Neuman, 1990, p. 159). De dynamiek van issues komt daarnaast tot 

uiting door de dissociatie tussen waarneming en verwachting, de divergentie tussen 

de waargenomen en de gewenste toestand, in zoverre die door mensen als een dis-

crepantie gepercipieerd wordt en een ongemakkelijk gevoel oproept. Dissociatie, 

divergentie, discrepantie en dissonantie(reductie) geven het het IsA model een pro-

cesmatig karakter. 

Adoptiesegmenten vormen op mesoniveau de verbindende schakel tussen het mi-

croniveau en het macroniveau. Processen op het microniveau en op het macroni-
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veau lopen vrijwel nooit synchroon, maar meestal uit fase. Dat komt omdat adoptie-

segmenten met een verschillende snelheid probleembesef ontwikkelen en maat-

schappelijke problemen adopteren. Bovendien komen probleembesef en probleem-

adoptie voor ieder adoptiesegment weer anders tot stand, ofwel via adoptietraject 1 

ofwel via adoptietraject 2. Segmenten die adoptietraject 1 volgen en bestempeld 

kunnen worden als voorlopers (de voorhoede en de bezorgde burgers) kunnen al in 

een vroegtijdig stadium (van de Issues activation cycle) probleembesef ontwikkeld 

hebben, vaak op basis van andere factoren dan segmenten die trager in de ontwikke-

ling van hun probleembesef en hun probleemadoptie zijn. 

 

Tabel 2: issues op macro- en microniveau. 
 

 
Waarden en dissonantie zijn bepalend voor de vorming van probleembesef bij de 

voorhoede. Bij segmenten (bijvoorbeeld de stille meerderheid) waarbij de ontwik-

keling van probleembesef en probleemadoptie minder snel verloopt, zijn over het 

algemeen (nog) geen waarden in het geding of staan er (nog) geen belangen op het 

spel (adoptietraject 2). Als deze segmenten in beweging komen, bijvoorbeeld als 

gevolg van een onverwachte gebeurtenis, kan voldoende massa opgebouwd worden 

Factoren op macroniveau Omschrijving factoren op macroniveau  Factoren op microniveau 

Maatschappelijk pro-

bleem 

Divergentie tussen gewenste en waar-

genomen toestand x waarden 

Probleembesef als 

product van waarden 

en dissonantie 

Waarden 

Het belang dat aan de divergentie en 

gevoelens van dissonantie wordt toe-

gekend 

Betrokkenheid als 

waarden in het geding 

zijn 

Waargenomen toestand 

De wijze waarop de toestand van de 

samenleving op enig moment wordt 

waargenomen conform verwachtingen 

Bekendheid als indica-

tor van de waargeno-

men toestand 

Gewenste toestand als 

functie van verwachtin-

gen (en de in het geding 

zijnde waarden)  

Collectieve verwachtingen in de maat-

schappij inzake de haalbaarheid om 

een gewenste toestand te realiseren en 

de maatschappelijk gangbare definitie 

van de situatie.  

Veranderingsgezind-

heid als indicator van 

de gewenste toestand 

en de dissociatie tussen 

waarneming (bekend-

heid) en verwachting 

Adoptie en diffusie 

Momentum, eventsetting, het delen en 

de transfer van probleembesef binnen 

en tussen groepen en diffusieproces-

sen. 

Issuerelevantie en 

informatie-uitwisseling  
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om een maatschappelijk probleem momentum te geven en om te zetten in een maat-

schappelijk controversiële kwestie (zie ook Neuman, 1990). Het segment met het 

meeste volume fungeert meestal als maatschappelijk breekijzer in het ontstaan van 

issues. Het zijn de segmenten die adoptietraject 2 volgen en in eerste instantie naar 

sociale bevestiging op zoek zijn. 

 

Het Issues activation model (het IsA model) 

Het Issues activation model (IsA model) probeert enerzijds een weergave te zijn 

van de elementen waaruit het concept issue is opgebouwd, probleemadoptie (Pai), 

probleembesef (Pbi) en sociale bevestiging (Sbi), uitgedrukt in de zakformaat for-

mule Pai Pbi * Sbi en anderzijds een weergave van de onderlinge dynamiek tus-

sen deze elementen, die ingegeven wordt door verschillen (differenties), waarvan 

dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie de weerslag vormen.  

 

Het IsA model kan formeel uitgedrukt worden (zie hoofdstuk 5) door middel van de 

vergelijking  Pai  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij * |Tgij |)}.(ai1 * bi1 ) waarvan de 

formule die probleembesef op verkorte wijze beschrijft, Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) 

een onderdeel is. Anders gezegd, het ontstaan van issues is verbonden aan het op-

treden van onverwachte gebeurtenissen en wordt beschouwd als een proces dat 

gevoed wordt door -de omvang van- differenties: dissociatie, divergentie, discre-

pantie en dissonantie. Dat proces wordt in werking gezet door een onverwachte 

gebeurtenis die bij individuele personen een dissociatie tussen een waarneming en 

een verwachting veroorzaakt, waardoor de waargenomen en de gewenste toestand 

(|Twij | – |Tgij |) kunnen gaan divergeren. Een functie van onverwachte gebeurtenis-

sen is dat de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste toestand door 

steeds meer mensen als een discrepantie wordt ervaren die resulteert in dissonantie, 

waardoor maatschappelijke onvrede kan worden opgeroepen. De functie van waar-

den (Wi) die door een onverwachte gebeurtenis of door sociale bevestiging geacti-

veerd kunnen worden, is om aan die verschillen een gewicht, een waarde of een 

belang te verbinden. 

 

‘Verschil is het dominante kenmerk van menselijk samenleven. Van menselijk be-

staan’ aldus bestuurskundige Paul Frissen in de Volkskrant van 7 september 2013. 

Om met verschillen om te gaan zijn rond verschillen instituties ontwikkeld, demo-

cratie en democratische instellingen zowel in de publieke en als in de private sector, 

die continu beslissingen genereren die collectief gedragen moeten worden en con-

sensus opleveren. Maar verschillen zorgen ook voor dynamiek. Die dynamiek komt 

tot uiting in het bestaan van adoptiesegmenten. Individuen en collectieven reageren 
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uiteenlopend op verschillen. Als personen geen afwijkingen of verschillen percipi-

eren en geen discrepanties ervaren, zullen ze daar niet om ‘malen’, en geen reactie 

vertonen, maar dat kan veranderen zodra die wel gaan ontstaan als gevolg van het 

optreden van een onverwachte gebeurtenis die niet in het verwachtingspatroon van 

individuele personen is verdisconteerd. Een dissociatie tussen waarneming en ver-

wachting kan daar het gevolg van zijn. Door het optreden van een dissociatie kan 

niet alleen een discrepantie tussen een waargenomen en een gewenste toestand 

ervaren worden, maar ook een leerproces op gang komen (zie Kamin, 1969; Res-

corla, 1974; Lieberman, 2000) dat kan leiden tot het ontstaan van nieuwe associa-

ties, waaruit een verandering van opinies en opvattingen kan voortvloeien. Uitein-

delijk kan dat resulteren in een omslag van de publieke opinie, als neveneffect van 

onverwachte gebeurtenissen en het optreden van issues. 

De vraag is hoe mensen reageren op en omgaan met een aantal differenties die in 

het IsA model opgevoerd worden: de dissociatie tussen waarneming en verwach-

ting, de divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand, de discrepan-

tie die ervaren wordt tussen de waargenomen en de gewenste toestand en de disso-

nantie die opgeroepen wordt. Dissonantiereductie (Festinger, 1957, Harmon-Jones, 

Amodio & Harmon-Jones, 2009; Mills, 1999; Westen, 1996) kan bijvoorbeeld ge-

realiseerd worden door een divergentie te ontkennen of onbelangrijk te vinden of 

door middel van het realiseren van een maatschappelijk gewenste toestand (Tgij), 

zowel op individueel als op collectief niveau, als persoonlijke of als politieke stra-

tegie. Op de differenties die een rol spelen in het IsA model wordt nader ingegaan 

in de paragraaf over ‘forewarning detectors’. 

 

De verschillen die in het Issue-activation model als procesvariabelen geformaliseerd 

zijn, dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie resulteren in drie inhoude-

lijke elementen, probleembesef, sociale bevestiging en probleemadoptie. Deze ver-

schillen zetten als procesvariabelen het geheel in werking. Dat resulteert:  
 
 in de eerste plaats in (gedeeld) probleembesef als product van waarden en dis-

sonantie: (Pbi  Wi * Di.);  

 in de tweede plaats in sociale bevestiging ( Sbi) als product van informatie 

uitwisseling en issuerelevantie:  (ai1 * bi1 ); 

 in de derde plaats in probleemadoptie als product van probleembesef en socia-

le bevestiging: Pai Wi * Di).(ai1 * bi1 ). In verkorte vorm Pai Pbi * Sbi. Met 

name bij personen die adoptietraject 2 volgen, is sprake van een dissociatie 

tussen waarneming en verwachting, die hen noopt nieuwe associaties te vor-

men, wat vervolgens sociaal bevestigd moet worden, door middel van in for-

matie uitwisseling en het peilen van de issuerelevantie. 
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Het eerste gedeelte van de formule Pbi Wi * Di) -het probleembesef- heeft be-

trekking op dat gene wat binnen een persoon gebeurt (intra-individueel) en het 

tweede gedeelte (ai1 * bi1) heeft betrekking op wat er tussen personen (inter-

individueel) gebeurt: sociale bevestiging, als product van informatie uitwisseling en 

issuerelevantie. Probleembesef zorgt voor een voedingsbodem voor het ontstaan 

van issues en sociale bevestiging zorgt er voor dat issues zich daadwerkelijk kunnen 

gaan ontplooien, door middel van een diffusieproces. Probleemadoptie is daar uit-

eindelijk het resultaat van.  

In figuur 3, 4 en 5staan de formules voor respectievelijk probleembesef en pro-

bleemadoptie.  

Figuur 3: de volledige formule met betrekking tot probleemadoptie. 
 

Pbi  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij*|Tgij |)} 
 
          dissociatie 

 

             divergentie 

 

             discrepantie  

 

      Probleembesef (Pbi )  waarden  x  dissonantie     

 

Bovenstaande formule met betrekking tot probleembesef (Pbi) kan in verkorte vorm 

beschreven worden als Pbi Wi x Di), waarbij de term Wi staat voor waarden en de 

term Di voor dissonantie. 

 

Figuur 4: de verkorte formule met betrekking tot probleembesef. 
 
       Pbi  Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |) 

 

            discrepantie 

 

 

Probleembesef      (Pbi )  waarden  x  dissonantie     

 

In lijn met het Issues activation model en de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) 

kunnen issues op basis van de verkorte definitie in hoofdstuk 1, -een issue is een 

maatschappelijk probleem dat het gesprek van de dag is- als volgt gedefinieerd 

worden: een issue is een uit een maatschappelijk probleem voortgekomen contro-

versiële kwestie die getriggerd wordt door één of meer onverwachte gebeurtenissen, 

die de publieke opinie in beroering brengen door een botsing van meningen. Issues 

kunnen resulteren in probleemadoptie, agendering en sociale verandering en in 
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sommige gevallen ontaarden in een politieke crisis of zelfs evolueren in een revolu-

tie, als agendering en sociale veranderingen uitblijven. 
 
Het ontstaan van issues, met name de weg die leidt naar probleemadoptie (Pai ) kan 

voort-bouwend op de formule voor probleembesef, Pbi  Wi  ∑ (|Twij | – |Tgij|) in de 

onderstaande formule vertaald worden:  
 

Pai  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij * |Tgij |)}.(ai1 * bi1 ).  
 
In een verkorte vorm luidt deze formule:  Pai  {Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |)}.(ai1 * bi1 )       

of:    Pai = Pbi (ai1 X bi1). 
 
In deze formule staat (Pbi) voor probleembesef {Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |)}, terwijl de 

term (ai1 ) staat voor informatie uitwisseling (onzekerheid) en de term (bi1 ) voor 

issuerelevantie (belang). Het symbool i1 staat voor het issue in kwestie.  

 

In zijn meest simpele vorm kan het concept issue als volgt worden weergegeven: 

Probleemadoptie (Pai)  probleembesef  x  sociale bevestiging: Pai Pbi * Sbi .

Als probleembesef sociaal bevestigd wordt, resulteert dat in probleemadoptie. Pro-

bleemadoptie zal meestal gepaard gaan met agendering. Als (politieke) agendering 

echter uitblijft, kan een issue in een politieke crisis ontaarden of evolueren in een 

revolutie. Als een issue wel tot agendering leidt, volgt de geleidelijke en soms ab-

rupte uitdoving van een issue en kunnen sociale veranderingen optreden die corres-

ponderen met de gewenste toestand. 
 
Figuur 5 geeft de vergelijking over het ontstaan van issues weer, waarbij een issue 

uiteindelijk tot probleemadoptie moet leiden. 

 

Figuur 5: de formule met betrekking tot probleemadoptie. 
 
      Pai  {Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |)}.(ai1 * bi1 ) 

 
 
             adoptie            diffusie 

 

 
 
Probleemadoptie (Pai) {waarden x dissonantie} x (sociale bevestiging) 

     Pbi            Sbi 
 
     intra-individueel  inter-individueel 

       adoptietraject 1  adoptietraject 2 

 

Uit de formule voor probleemadoptie (probleemadoptie  probleembesef  x  sociale 

bevestiging:  Pai Pbi * Sbi) kan ook afgelezen worden welk adoptietraject perso-
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nen bij voorkeur volgen. In het geval dat in de formule voor probleemadoptie Pai  

Wi  ∑{(Twij |) – (Tgij |)}.(ai1 * bi1 ), de term {Wi  ∑(|Twij | – |Tgij |)}, als aanwijzing 

voor een manifest probleembesef, de mate van probleemadoptie, meer gewicht in de 

schaal legt dan de term (ai1 * bi1 ), mag aangenomen worden dat adop-tietraject 1 

gevolgd wordt en wanneer de term (ai1 * bi1 ), als indicatie voor sociale bevestiging, 

meer gewicht in de schaal legt dan de term Wi  ∑(|Twij | – |Tgij|), mag verondersteld 

worden dat adoptietraject 2 gevolgd wordt. Zoals eerder vermeld sluiten adoptietra-

ject 1 en adoptietraject 2 elkaar niet uit. Meestal worden ze allebei gevolgd, alleen 

de volgorde waarin kan verschillen. 

 

Four warnings, oftewel forewarning detection: 4WD 
 
Een belangrijke vraag is wat naast de wetenschappelijke, de toegevoegde waarde 

van het Issues activation model is als het gaat om de praktische toepassingsmoge-

lijkheden, bijvoorbeeld wat betreft de vraag of de kans op het ontstaan van een issue 

vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Dat lijkt niet eenvoudig omdat issues worden 

getriggerd door onverwachte gebeurtenissen. Het optreden van een onverwachte 

gebeurtenis is per definitie verrassend en onvoorspelbaar, maar dat neemt niet weg 

dat het mogelijk moet zijn om signalen in de samenleving te detecteren die aange-

ven dat er iets in de lucht hangt, iets op til is, als de omstandigheden zich daartoe 

lenen. Bazerman & Watkins (2004, p. 1; zie ook Taleb, 2007) spreken in die con-

text over ‘predictable surprises’, een verrassende gebeurtenis die achteraf wèl 

voorzien had kunnen worden, omdat de elementen reeds aanwezig waren, maar 

achteraf gezien niet op de juiste manier met elkaar in verband werden gebracht 

en/of verkeerd geïnterpreteerd werden. Dat roept de vraag op waarom niet van tevo-

ren? En tevens de vraag of er in het Issues activation model factoren zitten die ge-

voelig zijn voor een vroegtijdige detectie van maatschappelijke problemen die tot 

een issue zouden kunnen uitgroeien, mits een onverwachte gebeurtenis zal optre-

den. Met andere woorden, een model met behulp waarvan geprobeerd wordt om 

van te voren die factoren die al in de samenleving aanwezig zijn te detecteren en op 

de juiste manier met elkaar in verband te brengen. De 4WD metafoor probeert daar 

een oplossing voor te vinden.  

 

De 4WD metafoor is geen op vier wielen aangedreven terreinwagen, maar staat 

voor ‘four  warning detectors’ oftewel ‘forewarning detectors’. In deze metafoor is 

sprake van vier verschillende detectoren die -op de juiste wijze gecombineerd- 

waarschuwen voor het eventueel kunnen ontstaan van een issue en de mogelijke 

effecten daarvan, mits de maatschappelijke context daartoe aanleiding geeft en een 
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onverwachte gebeurtenis zal plaatsvinden. Deze metafoor vormt een afgeleide van 

de formule voor probleembesef: Pbi  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij * |Tgij |)}.  

Aan deze formule liggen een viertal ‘forewarning detectors’ ten grondslag:  
 
1. In de eerste plaats is voor het ontstaan van een issue een divergentie tussen een 

waargenomen en een gewenste toestand nodig. Een divergentie (|Twij | – |Tgij |) 

creëert een prille voedingsbodem voor een issue; 

2. In de tweede plaats zorgt een onverwachte gebeurtenis voor een dissociatie 

(Vwij) tussen een waarneming (Twij ) en een verwachting, waardoor een diver-

gentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand kan toenemen; 

3. In de derde plaats kan de divergentie tussen een waargenomen en een gewenste 

toestand (|Twij | – |Tgij |) op zijn beurt als een discrepantie ervaren worden; 

4. In de vierde plaats kan de ervaren discrepantie tussen een waargenomen en een 

gewenste toestand (|Twij | – |Tgij |) dissonantie (een ongemakkelijk gevoel) op-

roepen. 

 

Bij het hanteren van de 4 WD metafoor gaat het uiteindelijk om een antwoord te 

krijgen op vijf vragen die betrekking hebben op de specifieke omstandigheden in 

een samenleving die een divergentie, een dissociatie, een discrepantie en/of disso-

nantie kunnen detecteren, als prille signalen van een issue: 
 
1. Doet zich een divergentie voor tussen een waargenomen en een gewenste toe-

stand? 

2. Doet zich een dissociatie voor tussen waarneming en verwachting door een 

gebeurtenis? 

3. Wordt er een discrepantie ervaren tussen een waargenomen en een gewenste 

toestand? 

4. Roept een dissociatie en/of een ervaren discrepantie dissonantie op? 

5. Zijn er op enig moment waarden (Wi) in het geding of geactiveerd door een 

onverwachte gebeurtenis of staan er belangen op het spel, die lading geven aan 

de in punt 1 tot en met punt 4 genoemde differenties (dissociatie, divergentie, 

discrepantie en dissonantie)?  

 

Een issue kan abrupt of geleidelijk uitdoven als probleemadoptie optreedt en het 

maatschappelijk probleem waar het allemaal ooit om begonnen was, geagendeerd 

wordt en vervolgens onderworpen wordt aan politiek beleid dat een aanzet vormt 

om een maatschappelijk probleem op te lossen. Als agendering van een maatschap-

pelijk probleem echter uitblijft, kan een issue door het almaar groter worden van 

verschillen, escaleren en uiteindelijk in een politieke crisis ontaarden, hoewel er 

sprake is van probleemadoptie. Het overbruggen van maatschappelijke tegenstellin-
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gen kan ondanks dat er sprake kan zijn van probleemadoptie, door bedoelde of on-

bedoelde effecten van issues, leiden tot het verder divergeren van de waargenomen 

en de gewenste toestand.  

 

Een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand kan pas minder 

worden als er sprake is van een de-escalatie in een maatschappelijk controversiële 

kwestie, botsende opinies bijgelegd worden en consensus ontstaat die de politieke 

agendering van een maatschappelijk probleem bevordert, de oplossing van een 

maatschappelijk probleem naderbij brengt en een pad baant voor sociale verande-

ringen.  

 

Adoptiesegmenten en adoptietrajecten 

Neuman (1986) heeft een poging gewaagd om personen te segmenteren op grond 

van twee factoren: hun aandacht èn hun belangstelling voor maatschappelijke pro-

blemen. Aandacht en belangstelling voor maatschappelijke problemen kunnen op 

twee manieren ontstaan. De ene manier wordt beschreven door de stratificatie theo-

rie en de andere door de pluralisme theorie. De stratificatietheorie veronderstelt dat 

de publieke opinie op basis van sociale posities binnen de sociaal-demografische  

gelaagdheid van een samenleving gestratificeerd is in vier segmenten, de elite, acti-

visten, bezorgde burgers en de massa, ongeacht het maatschappelijk probleem dat 

op een gegeven moment in de belangstelling staat. De interesse of desinteresse in 

een politiek of maatschappelijk vraagstuk is universeel en gestratificeerd en niet 

gedifferentieerd naar de aard of de inhoud van een maatschappelijk thema, zoals de 

pluralisme theorie veronderstelt (Neuman, 1986). De stratificatietheorie is van ori-

gine een ‘top-down’ benadering, die er van uitgaat dat opinieleiders de massa beïn-

vloeden, overeenkomstig de ‘two-step flow’ theorie van informatieoverdracht (zie 

Severin & Tankard, 1991) en conform de uitgangspunten van de agendasetting 

theorie waarin er van uitgegaan wordt dat maatschappelijke problemen geagendeerd 

worden door de elite of door de activisten. De top-down benadering van de stratifi-

catie theorie is niet per sé onjuist, maar in een aantal gevallen achterhaald. De strati-

ficatie theorie zou, in tegenstelling tot haar uitgangspunten, in principe ook ‘bot-

tom-up’ kunnen werken. Bezorgde burgers of de stille meerderheid kunnen naar 

aanleiding van bijvoorbeeld het optreden van een onverwachte gebeurtenis aandacht 

voor een maatschappelijk probleem vragen en via de hen ten dienste staande kana-

len bewerkstelligen dat het geagendeerd wordt. In dat geval zou de elite volgend 

zijn. Indien de stratificatie theorie zowel ‘top-down’ als ‘bottom-up’ zou werken, 

zou de benoeming van de vier segmenten in termen van activisten, elite, bezorgde 

burgers en massa voor herziening in aanmerking kunnen komen. Bovendien zou, als 

agendasetting zowel ‘top-down’ als ‘bottom-up’ verloopt, agendasetting niet in alle 
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gevallen als oorzaak van issues aangemerkt kunnen worden, maar ook als gevolg. 

Als agendasetting een gevolg is van issues, dan kan eventsetting gezien worden als 

een oorzaak. 

De pluralisme theorie benadrukt juist de verscheidenheid van de publieke opinie, tot 

uiting komend in gespecialiseerde, ongestratificeerde issuepublieken, zoals milieu-

activisten, oorlogsveteranen en abortusbestrijders, die het ene maatschappelijke 

probleem belangrijker vinden dan het andere, ongeacht hun sociale positie  

(Neuman, 1986). In de pluralisme theorie kunnen zowel de ‘top-down’ benadering 

als de ‘bottom- up’ benadering beiden tot hun recht komen. 

De vraag is of de resultaten van het MDI (multi-dimensionele indicatoren) onder-

zoek één van beide theorieën ondersteunen. Het stellen van die vraag is belangrijk 

omdat de beantwoording daarvan zou kunnen wijzen op een verankering van adop-

tiesegmenten in de sociaal-demografische gelaagdheid van een samenleving, of in 

geval van het tegendeel belangstelling en belangen een segmentatiebasis kunnen 

verschaffen (zie Schoenbach & Weaver, 1985). Daarvoor heeft de pluralisme theo-

rie de beste papieren. Indien de belangstelling voor maatschappelijke problemen 

gestratificeerd is, zou dat pleiten voor verschillende tempi waarin probleembesef en 

probleemadoptie van adoptiesegmenten zich fasegewijs, op verschillende momen-

ten en met een verschillende snelheid en duur ontwikkelen, conform innovatie-

diffusietheorieën (zie Rogers, 1990; Bass, 1969), waarbij de voorhoede vooruitloopt 

op maatschappelijke ontwikkelingen en de achterhoede achterblijft en pas heel laat 

enigszins in beweging komt en zich voegt bij de heersende mening in de publieke 

opinie.  

Een adoptietraject wordt in een vroeg stadium van de issue-activation cycle inge-

slagen als een maatschappelijk probleem bij individuele personen een manifest 

probleembesef oproept, nog voordat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsge-

vonden. Op een voegtijdig moment wordt al dissonantie opgeroepen als uit een 

verandering in de feitelijke toestand een divergentie tussen een waargenomen en 

een gewenste toestand voortvloeit. Vooralsnog gebeurt dat bij een relatief klein 

adoptiesegment dat op maatschappelijke ontwikkelingen vooruit loopt en pro-

bleembesef ontwikkelt. Dit segment (1a) wordt gevormd door een maatschappelijke 

voorhoede die het bestaan van maatschappelijke problemen vroegtijdig herkent en 

erkent (zie tabel 3). In termen van de stratificatie theorie (zie Neuman, 1986) zou 

dit segment gevormd kunnen worden door de activisten en de elite, inzoverre de 

stratificatie theorie geïnterpreteerd wordt als een ‘top-down’ benadering. 

 

Een verandering in de feitelijke toestand die zich nog niet in waarden door vertaalt, 

maar wel als een discrepantie ervaren wordt die een ongemakkelijk gevoel kan 

oproepen, doet zich voor bij een groep mensen die maatschappelijke problemen 

bijvoorbeeld op basis van hun kennis met (grote) belangstelling volgt en al in een 
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vroegtijdig stadium herkent, maar (nog) niet erkent, omdat er voor hen (nog) geen 

waarden in het geding zijn. In termen van de stratificatietheorie zou dit segment 

(1b) bestempeld kunnen worden als de bezorgde burgers. Bij hen is sprake van een 

ontluikend probleembesef. 

 

Een verandering in de feitelijke toestand die eventueel wel leidt tot herkenning van 

een divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand, maar die noch op 

waarden, noch op de waargenomen of op de gewenste toestand effect heeft, en dus 

geen ongemakkelijk gevoel oproept, treedt op bij een groep mensen die zich per-

soonlijk niet betrokken voelen bij een maatschappelijk probleem. Betrokkenheid 

ontbreekt omdat er voor hen geen waarden in het geding zijn of belangen op het 

spel staan. Dit geldt voor een grote groep mensen die zich lange tijd stil houdt in het 

publieke debat, zolang er geen onverwachte gebeurtenis plaatsvindt die voor hen 

emotioneel aansprekend is of als een ‘schok’ ervaren wordt. Zij zullen de ernst en 

het belang van de discrepantie die zij ervaren tussen de waargenomen en de ge-

wenste toestand als gevolg van een onverwachte gebeurtenis eerst sociaal bevestigd 

willen zien, vooraleer zij definitief opgezadeld worden met een ongemakkelijk 

gevoel en waarden geactiveerd worden. Op zoek naar sociale bevestiging zullen zij 

hun sociale omgeving verkennen door informatie uit te wisselen en door middel van 

het peilen van de heersende meningen bij relevante anderen. In termen van de strati-

ficatietheorie zou dit segment (2a) als de massa bestempeld kunnen worden. Pro-

bleembesef bij dit segment is latent aanwezig, zolang er nog geen onverwachte 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden, maar kan als dat laatste wel gebeurt, omslaan in 

een manifest probleembesef. 

 

Een verandering in de feitelijke toestand die, ook nadat een onverwachte gebeurte-

nis heeft plaatsgevonden, géén enkel effect heeft op de waargenomen of de gewens-

te toestand èn evenmin op de waarden die mogelijk in het geding zijn, doet zich 

voor bij een segment (2b) dat gevormd wordt door mensen die in maatschappelijk 

opzicht achterblijven en een passieve houding aannemen door het bestaan van 

maatschappelijke problemen te ontkennen, zolang zij die niet direct aan den lijve 

ondervinden. In termen van de stratificatietheorie (Neuman, 1986) zou dit segment 

evenals segment 2a als de massa bestempeld kunnen worden. Probleembesef blijft 

geheel afwezig bij dit segment. 

 

Segment 2a zou voor het ontstaan van issues een hefboomfunctie kunnen vervullen, 

ondermeer omdat dit segment waarschijnlijk het omvangrijkste segment vormt. 

Neuman (1990, p. 159) spreekt over het ontstaan van een kritische massa om een 

maatschappelijk thema van een persoonlijk issue in een maatschappelijk of politiek 

issue te transformeren. Meestal gebeurt dat als de meerderheid overstag gaat, op 
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zoek naar sociale bevestiging, naar aanleiding van het optreden van een onverwach-

te gebeurtenis. Als het overstag gaan op voldoende grote schaal gebeurt, kan dat een 

diffusieproces in werking zetten, waardoor een maatschappelijk probleem momen-

tum krijgt en het gesprek van de dag wordt. In het ontstaan van issues zou segment 

2a, door haar omvang en haar ontvankelijkheid voor onverwachte gebeurtenissen 

een sleutelrol kunnen vervullen.  

 

Er kunnen twee adoptietrajecten onderscheiden worden waarlangs probleembesef 

zich ontwikkelt en in probleemadoptie uitmondt. In de eerste plaats een adoptietra-

ject (1) dat gevolgd wordt door personen met een manifest probleembesef. Dit tra-

ject wordt bewandeld door twee adoptiesegmenten, respectievelijk de voorhoede en 

de bezorgde burgers. Bij personen met een manifest of ontluikend probleembesef 

roept een maatschappelijk probleem in eerste instantie dissonantie op en zijn waar-

den in het geding. In geval van een ontluikend probleembesef kunnen waarden in 

een later stadium geactiveerd worden door een onverwachte gebeurtenis. Pas in 

tweede instantie wordt naar sociale bevestiging gezocht, al is het alleen maar omdat 

een issue op een gegeven moment het gesprek van de dag is. Personen met een 

manifest probleembesef hoeven bij het optreden van een onverwachte gebeurtenis 

hun geheugen niet intensief af te tasten, omdat een onverwachte gebeurtenis al min 

of meer in hun verwachtingspatroon verdisconteerd is. Probleembesef geeft duiding 

en betekenis aan onverwachte gebeurtenissen. Omdat personen met een manifest 

probleembesef een onverwachte gebeurtenis kunnen verklaren vanuit hun bestaande 

verwachtingen, cognities en opinies bestaat er voor hen geen noodzaak om nieuwe 

associaties te vormen, hooguit bestaande associaties aan te passen aan de nieuwe 

omstandigheden. Wel kan de behoefte blijven bestaan aan sociale bevestiging van 

bestaande opvattingen en associaties. 

In de tweede plaats een adoptietraject (2) dat gevolgd wordt door personen met een 

latent of ontbrekend probleembesef. Dit traject wordt bewandeld door twee adoptie-

segmenten, respectievelijk de stille meerderheid en de achterhoede. Bij personen 

met een latent probleembesef roept een maatschappelijk probleem in eerste instantie 

geen dissonantie op en zijn geen waarden in het geding. Het plaatsvinden van een 

onverwachte gebeurtenis kan daar verandering in brengen. Het ongemakkelijk ge-

voel dat een onverwachte gebeurtenis kan oproepen, kan door personen die deel 

uitmaken van deze segmenten vanwege hun latente of ontbrekende probleembesef, 

niet of nauwelijks verklaard worden door het geheugen af te tasten. Vanwege het 

latente of ontbrekende probleembesef van respectievelijk de stille meerderheid en 

de achterhoede was een onverwachte gebeurtenis niet verdisconteerd in hun ver-

wachtingspatroon. Als het aftasten van het geheugen voor een persoon vooralsnog 

geen soelaas biedt, zullen nieuwe associaties gevormd moeten worden om een on-

verwachte gebeurtenis te kunnen verklaren, waarbij wèl de behoefte ontstaat om die 
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nieuwe associaties sociaal bevestigd te zien. Pas in tweede instantie worden door 

het optreden van een onverwachte gebeurtenis waarden geactiveerd, aan de hand 

waarvan het belang van een maatschappelijk probleem en een issue ingeschat kan 

worden.  

 

Personen met een op voorhand latent probleembesef kunnen overigens heftiger 

reageren op een onverwachte gebeurtenis dan personen met een manifest probleem-

besef (zie Cacioppo, et al, 1992; Rescorla & Wagner, 1972), omdat een onverwach-

te gebeurtenis door het ontbreken van probleembesef, voor hen een groter verras-

singseffect in petto heeft. Door een gebrek aan probleembesef, weten ze niet wat ze 

kunnen verwachten. Bij personen die traject 1 volgen, zijn onverwachte gebeurte-

nissen al voor een deel in hun verwachtingspatroon verdisconteerd, waardoor een 

verrassingseffect deels geëlimineerd wordt. Hun verwachtingspatroon vormt als het 

ware een buffer voor al te grote verrassingen. 

Beide adoptietrajecten sluiten elkaar niet uit. Een persoon kan zowel het ene als het 

andere traject volgen, alleen de volgorde waarin, kan per individu en per adoptie-

segment verschillen. 

 

Tabel 3: Probleemadoptie op basis van waarden (drivers), dissonantie en sociale  

 bevestiging. Een – teken duidt op afwezigheid en een + teken duidt op  

 aanwezigheid daarvan.  
 

Segment 

Voor de start van het momentum Na de start / tijdens het momentum 

Dissonantie Waarden 
Prbleem-
besef 

Probleem- 
besef 

Sociale be-
vestiging 

Probleem- 
adoptie 

Traject 1   

Segment 1a + + + + + + 

Segment 1b + - ± + + + 

Traject 2   

Segment 2a ± - - + + + 

Segment 2b - - - - - - 

 

Sociale bevestiging activeert een diffusieproces. Zij versterken elkaar wanneer 

mensen informatie uitwisselen en bovendien denken dat andere personen een maat-

schappelijk probleem belangrijk vinden. In tabel 3 worden twee adoptietrajecten 

genoemd en vier adoptiesegmenten geïdentificeerd, afhankelijk van de vraag of er 



179 

 
waarden in het geding zijn en/of een maatschappelijk probleem dissonantie oproept. 

In tabel 3 wordt onderscheid gemaakt tussen de periode vóór en na de start van het 

momentum van een maatschappelijk probleem. Het momentum van een maatschap-

pelijk probleem wordt in gang gezet door een diffusieproces naar aanleiding van het 

optreden van een onverwachte gebeurtenis.  

 

Voor de start van het momentum van een maatschappelijk probleem is over het 

algemeen slechts sprake van probleembesef en nadat een maatschappelijk probleem 

momentum ontwikkeld heeft, kan (maatschappelijke) probleemadoptie ontstaan. 

 

Probleemadoptie: de eerste doelvariabele van het IsA model 

Als een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, kan het aantal mensen dat sociale 

bevestiging zoekt, in een kort tijdsbestek sterk oplopen, waardoor een maatschappe-

lijk probleem momentum krijgt (zie Neuman, 1990). Als gevolg daarvan gaan meer 

mensen probleembesef met elkaar delen. Het delen van probleembesef binnen en 

tussen groepen betekent niet automatisch dat er in de samenleving consensus be-

staat over een maatschappelijk controversiële kwestie (issue). Tussen voor- en te-

genstanders die in een issue verwikkeld raken, botsen de meningen en ontbreekt 

consensus, althans zolang probleemadoptie niet aanslaat in de samenleving en 

agendering uitblijft waardoor een issue controverses kan blijven oproepen. De 

maatschappelijke functie van een issue is dan ook om door middel van de politieke 

agendering van een maatschappelijk probleem, op basis van (maatschappelijke) 

probleemadoptie maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen (zie Lane & 

Ersson, 1999). Agendering van een maatschappelijk probleem is echter pas aan de 

orde zodra probleembesef binnen en tussen groepen gedeeld wordt, botsende me-

ningen bijgelegd worden en het pad wordt geëffend voor (maatschappelijke) pro-

bleemadoptie.  

 

Wanneer politieke agendering uitblijft en sociale veranderingen uitblijven, kan een 

issue ontaarden in een politieke crisis of zelfs evolueren in een revolutie, waarbij de 

bevolking, die een maatschappelijk probleem geadopteerd heeft, zich kan 

(op)richten tegen de politieke machthebbers. Verkiezingen kunnen een politieke 

crisis voorkomen, maar ook verergeren, als blijkt dat er vooralsnog geen consensus 

in een samenleving ontstaat omtrent de oplossingsrichting van maatschappelijke 

problemen. Egypte en Griekenland kunnen als voorbeeld dienen.  
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Op voorhand kunnen vier adoptiesegmenten benoemd worden ( zie Rogers

61
 , 1983, 

1990; zie ook Bass, 1969), die vroeger of later, dat wil zeggen met een verschillen-

de snelheid, op verschillende momenten en in een verschillende volgorde voor 

(maatschappelijke) probleemadoptie zorgen. Mensen die een innovatie sneller adop-

teren, informeren zich beter door zich intensiever aan massamediale informatie 

bloot te stellen (Rogers, 1983). Uit het onderzoek van Rogers (1983) is ook bekend 

dat voorlopers en innovatoren een meer dan gemiddelde betrokkenheid hebben. Dat 

zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat onverwachte gebeurtenissen een geringere 

impact op mensen hebben die al geïnteresseerd, betrokken en goed op de hoogte 

zijn (Cacioppo, et al, 1992; Rescorla & Wagner, 1972), omdat zij verrassingen al 

verdisconteerd hebben in hun verwachtingspatroon. Zij volgen adoptietraject 1.  

 

Groepen die zich minder intensief aan de massamediale berichtgeving blootstellen, 

zoals laag betrokken mensen, zouden gevoeliger kunnen zijn voor het optreden van 

onverwachte gebeurtenissen en meer ontvankelijk zijn voor sociale bevestiging. Zij 

volgen adoptietraject 2. 

Voortbordurende op de adoptietrajecten die eerder beschreven zijn, zouden op basis 

van de indicatoren bekendheid, betrokkenheid en veranderingsgezindheid
62

, een 

viertal adoptiesegmenten onderscheiden kunnen worden: 
 
 Segment 1a (de voorhoede). Bij dit segment is probleembesef reeds manifest 

aanwezig nog voordat een maatschappelijk probleem momentum heeft gekre-

gen. Dissonantie en de in het geding zijnde waarden (betrokkenheid) zijn dan al 

geactiveerd, nog voordat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden of 

een maatschappelijk probleem momentum heeft gekregen. Een maatschappelijk 

probleem heeft voor dit segment vooralsnog de status van een persoonlijk issue 

(private concern : Neuman, 1990, p. 159). De voorhoede volgt adoptietraject 1; 
 
 Segment 1b (de bezorgde burgers). Bij dit segment is probleembesef ontlui-

kend, maar (nog) niet manifest aanwezig, nog voordat een onverwachte gebeur-

tenis heeft plaatsgevonden of voordat of een maatschappelijk probleem mo-

mentum heeft gekregen. Dit segment toont zich in tegenstelling tot de voorhoe-

de nog niet veranderingsgezind. Een maatschappelijk probleem kan bij dit seg-
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 De adoptiesegmenten die Rogers (1983, 1990) onderscheidt, zijn de volgende:  

vernieuwers (2,5% van de populatie), voorlopers (13,5%, vroege meerderheid (34%),  

late meerderheid (34%) en achterhoede (16%). Bass (1960) hanteert ongeveer de  

zelfde indeling als Rogers, zij het met een enigszins afwijkende omvang van  

de vijf adoptiesegmenten die Bass en Rogers onderscheiden.  
62

 De formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) kan geoperationaliseerd worden door middel  

van de volgende indicatoren  Wi  =  betrokkenheid; Twij =  bekendheid;  

Tgij = veranderingsgezindheid. 
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ment wel dissonantie oproepen, maar dat leidt niet tot veranderingsgezindheid. 

Het optreden van een onverwachte gebeurtenis zorgt er voor dat het probleem-

besef, als resultante van bekendheid, betrokkenheid en veranderingsgezindheid 

een manifester karakter kan krijgen. Bezorgde burgers volgen evenals de voor-

hoede adoptietraject 1; 
 
 Segment 2a (de stille meerderheid). Bij dit segment is het probleembesef lange 

tijd latent. Dat gaat pas veranderen als een onverwachte gebeurtenis optreedt en 

tijdens of na het momentum van een maatschappelijk probleem. Voorafgaand 

aan een onverwachte gebeurtenis kan dissonantie vanwege een sluimerend 

maatschappelijk probleem in enige mate ervaren worden, maar er zijn geen 

waarden in het geding met behulp waarvan een ongemakkelijk gevoel betekenis 

gegeven kan worden. Men voelt zich niet betrokken bij het maatschappelijke 

probleem in kwestie en maakt zich weinig of geen zorgen. Door het optreden 

van onverwachte gebeurtenissen wordt dissonantie opgeroepen. Om dissonantie 

te kunnen benoemen, wordt in eerste instantie gezocht naar sociale bevestiging. 

Door het belang dat anderen toekennen aan een maatschappelijk probleem, te 

peilen, kan dissonantie betekenis krijgen en op waarde geschat worden, in zo-

verre waarden geactiveerd worden door een onverwachte gebeurtenis. De stille 

meerderheid volgt adoptietraject 2; 
 
 Segment 2b (de achterhoede). Bij dit segment ontbreekt probleembesef na 

genoeg, in ieder geval voordat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevon-

den en voordat een maatschappelijk probleem momentum heeft gekregen. Tij-

dens het momentum kan daar enige verandering in komen, echter onverwachte 

gebeurtenissen zijn in veel gevallen niet in staat een ongemakkelijk gevoel op 

te roepen, laat staan waarden te activeren, uitzonderingen daar gelaten. Er 

wordt vaker niet dan wel gezocht naar sociale bevestiging, omdat de eventueel 

aanwezige divergentie tussen een gewenste en een waargenomen toestand niet 

als een discrepantie ervaren wordt en geen dissonantie oproept. Een gewenste 

toestand heeft geen enkele invulling gekregen en een onverwachte gebeurtenis 

heeft onder die omstandigheden nauwelijks of geen impact gehad. Een deel van 

dit segment is niet maatschappelijk bewust en laat alles wat zich in de samenle-

ving afspeelt aan zich voorbij gaan, terwijl een ander deel eenvoudig ongeïnte-

resseerd is in dit specifieke maatschappelijke probleem. De achterhoede volgt 

adoptietraject 2. 
 
Met behulp van het MDI onderzoek zal in hoofdstuk 8 nagegaan worden of deze 

indeling in segmenten zinvol is om issues te beschrijven en in hoeverre de sociaal-

demografische samenstelling van adoptiesegmenten onderling verschilt.  
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Agendasetting: de tweede doelvariabele van het IsA model 

Issues zouden conform het Issues activation model uiteindelijk moeten resulteren in 

agendasetting. Agendasetting is het streven van actoren (initiators volgens Cobb & 

Elder, 1983) om vanuit een waarde die in het geding is of een specifiek belang dat 

op het spel staat (claims; Spector & Kitsuse, 2001) in de samenleving en in de poli-

tieke arena agendering te bewerkstelligen om van een issue een politiek aandachts- 

en agendapunt te maken, waardoor een oplossing van een onderliggend maatschap-

pelijk probleem binnen handbereik kan komen en sociale veranderingen tot stand 

kunnen komen. Een poging tot agendering van een maatschappelijk probleem door 

een politicus is afkomstig van de minister-president van Laos, een land dat door een 

linkse dictatuur geregeerd wordt en waarin corruptie welig tiert: ‘Social problems 

are on the rise in Laos, mainly in the form of criminal activities like robberies, ille-

gal trade, prostitution, corruption and trafficking, according to Prime Minister 

Thongsingh Thammavong. He explained that social problems are due to various 

factors, one of which is a lack of responsibility on the part of some officials, who do 

not take these problems seriously. "If we don't address this problem seriously, it 

will affect the image of our regime and create hindrances for national protection 

and development in the future". He said authorities in the capital have done a rea-

sonable job but must do more to systematically address social, as well as issues 

related to security, to officials who will continue to monitor the situation. The capi-

tal needs to disseminate information on the countries laws. He advised officials to 

better manage foreign workers and migrants who run businesses in Laos, to ensure 

they comply with all the country’s laws’ (Vientiane Times, 10 januari, 2012). 

Door een maatschappelijk probleem via een issue op de politieke agenda te krijgen 

kan er een zodanige allocatie van mensen en middelen plaatsvinden dat het betref-

fende maatschappelijk probleem opgelost kan worden gegeven de waarden die vol-

gens actoren in het geding zijn en de belangen die volgens hen op het spel staan. 

Actoren kunnen zijn de media, politici, belangengroepen of verontruste burgers. 

Dearing en Rogers (1992, p. 1 en p. 2) definiëren agendasetting als volgt: ‘The 

agenda-setting process is an ongoing competition among issue proponents to gain 

the attention of the media professionals, the public, and policy elites’. Deze defini-

tie laat in het midden of agendasetting oorzaak of gevolg van issues is. In het Isa 

model wordt agendering gezien als een gevolg van issues. Issues zouden uiteinde-

lijk moeten leiden tot politieke agendering van een maatschappelijk probleem (zie 

Lane & Ersson, 1991; 1999). Als agendering niet optreedt, dan kan een issue ont-

aarden in een politieke crisis of evolueren in een revolutie. Lane en Ersson hebben 

reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw die opvatting naar voren gebracht: 

‘Societal problems must be politicized before they can affect political institutions; 
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and the politicization of problems to be handled by the public sector may be a via-

ble method for the peaceful settlement of profound social cleavages. Issue-making 

and issue-resolving may be a method for the reduction of tensions in society’ (Lane 

& Ersson, 1991, p. 268; 1999, p. 264). De ‘social cleavages’ waarvan Lane en 

Ersson gewag maken (zie ook Sewell, 2005; 1996; Page & Shapiro, 1992), komen 

in het Issues activation model terug als de divergentie tussen de waargenomen en de 

gewenste toestand, de ervaren discrepantie daartussen en de dissonantie die daar-

door opgeroepen kan worden. De functie van issues is volgens Lane en Ersson het 

overbruggen van maatschappelijke tegenstellingen, maar dat neemt niet weg dat 

issues ook kunnen ontaarden in een poltieke crisis: ‘Yet issue-making may also 

threaten political stability and can even result in political system crisis or even 

destruction. Decision-making processes in political systems focus on so-called is-

sues, which are of crucial importance in shaping electoral choice, party outcomes 

and legislative as well as executive decision-making’ (Lane & Ersson, 1991; blz. 

269; Lane & Ersson, 1999, p. 265; zie ook Pilkington, 1998). 

 

Volgens Cobb en Elder (1983) is agendasetting geen oorzaak, maar een gevolg van 

issues en is het ontstaan van een issue afhankelijk van de wisselwerking tussen een 

‘initiator’ (katalysator) en een ‘triggering event’ (onverwachte gebeurtenis): ‘A link 

must be made between a grievance or a triggering event and an initiator who con-

verts the problem into an issue for a private or public reason. In a systems perspec-

tive, the inputs consist of the initiator and the event, or triggering mechanism, that 

transform the problem into an issue. The output is the agenda’ (Cobb & Elder, 

1983, p. 85). Een issue levert volgens hen uiteindelijk een agenda op en dat zou 

betekenen dat issues veroorzaakt worden door eventsetting. Een consequentie daar-

van is dat als agendasetting het gevolg van issues is en politici in de praktijk pas 

‘behind the curve’ actief worden
63

. Dat zou kunnen betekenen dat de politiek vaker 

dan gedacht op zijn vroegst tijdens of pas na de top van de Issues activation cycle in 

actie komt
64

 (zie ook Peters & Hogwood, 1985).  

 

Als agendasetting het gevolg van issues is, spelen massamedia ook geen doorslag-

gevende rol in het ontstaan van issues zoals aanhangers van de agendasetting theo-

rie veronderstellen (Vastermans, 2004; Kleinnijenhuis, 2008). Mayer (1995) vindt 

                                                           
63

 Eijffinger, 2011, website Tilburg University, 22 augustus, 2011 
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 Voor politici vormt het bestaan van draagvlak een belangrijk gegeven om politiek te  

bedrijven. Draagvlak ontstaat pas als een maatschappelijk probleem bij een flink deel  

van de bevolking (een gedeeld) probleembesef genereert. Rond de top van de Issues  

activation cycle bereikt het probleembesef pas haar hoogtepunt. Dat gegeven kan  

politici er toe verleiden zich eerder volgend dan anticiperend opstellen en geen  

anti-cyclisch gedrag te vertonen. 
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dat de invloed die van de media uit zou gaan, overschat en de invloed van externe 

gebeurtenissen op het ontstaan van issues onderschat wordt. Ook voor Neuman 

(1990, p. 159) is het uiteindelijk de vraag of de media de publieke agenda bepalen: 

’The pattern of evolving public awareness varies dramatically for different types of 

issues. In some cases, the pubic appears to have a much steeper response function 

in reacting to real world cues in the media; in other cases the media seem to be 

more responsive’. Naar aanleiding van een meta-analyse concludeert McGuire 

(1986, p.230) het volgende: ‘The causal direction underlying such correlations is 

worrisomely ambiguous: they could be due to the agenda-setting role of the media, 

but it is equally plausible that how salient an issue is to the voter determines how 

much coverage the media give it since news editors and candidates strive to cover 

issues that interest the public’. Volgens Weaver et al. (1981) is er over het alge-

meen geen sprake van een acute reactie van het publiek op de berichtgeving door de 

media, laat staan op eenmalige, op zichzelf staande signalen van de media. Daarmee 

ontkennen zij dat de media in de overdracht van het nieuws een plotselinge omslag 

in de opinie- en attitudevorming van het publiek kunnen bewerkstelligen. 

 

Sociale verandering: derde doelvariabele van het IsA model 

Hoe issues zich uiteindelijk ook mogen ontwikkelen, in veel gevallen leiden issues 

dankzij een veranderde publieke opinie tot sociale veranderingen. Als een issue de 

politieke agendering van een maatschappelijk probleem tot gevolg heeft, zullen de 

betrokken actoren in sommige gevallen hun opinies, opvattingen en gedrag moeten 

veranderen. Als een opinie- en gedragsverandering op grotere schaal plaatsvindt, 

kan dat tot verandering van de publieke opinie en tot collectieve gedragsverande-

ring leiden, die uiteindelijk de weg vrijmaken voor sociale veranderingen. 

 

Ook als een issue ontaardt in een politieke crisis zullen de betrokkenen binnen en 

buiten de politiek zich op een gegeven moment moeten schikken om erger te voor-

komen. Voor dat ‘schikken’ is een verandering van attitudes en gedrag nodig en dat 

kan op zijn beurt leiden tot een sociale verandering die nodig is om een maatschap-

pelijk probleem dat een politieke crisis had veroorzaakt, duurzaam op te kunnen 

lossen. 

Als een issue nadat het in een politieke crisis is ontaard, vervolgens evolueert in een 

revolutie, kunnen sociale veranderingen voor sommige groepen in een samenleving 

ingrijpend zijn, zelfs zo dat groepen door de omstandigheden gedwongen, van le-

vensstijl moeten veranderen of hun religie niet mogen belijden. 

Sociale veranderingen zullen zich niet voordoen, als het maatschappelijk probleem 

waaruit een issue is voortgekomen, verwordt tot een non-issue.  



185 

 

Het dilemma tussen probleemadoptie en agendering 

Probleemadoptie en agendering zijn de twee doelvariabelen van het Issues activati-

on model. Een dilemma tussen probleemadoptie en agendering kan al aan de orde 

zijn, nog voordat uit een maatschappelijk probleem een issue is ontstaan. Dat kan 

gebeuren als een maatschappelijke voorhoede die al in een vroegtijdig stadium een 

manifest probleembesef heeft en het maatschappelijk probleem in kwestie geadop-

teerd heeft, geconfronteerd wordt met een blokkade van de agendering van een 

maatschappelijk probleem: of wel door de maatschappij, door de politiek en/of door 

de media, of door alle drie gelijktijdig. In de samenleving wordt het betreffende 

maatschappelijke probleem ontkent en al of niet genegeerd, bij de politiek krijgt een 

maatschappelijke voorhoede geen gehoor en de media tonen geen enkele belang-

stelling. In dergelijke omstandigheden moet er eerst iets gebeuren voordat er iets 

gebeurt
65

. Een onverwachte gebeurtenis kan de opmaat zijn om een maatschappelijk 

probleem dankzij het ontstaan van een issue te agenderen. 

Issues zouden normaliter moeten uitmonden in probleemadoptie en agendering (zie 

ook Lane & Ersson, 1999), afgezien van de omstandigheden waaronder een issue 

kan ontaarden in een politieke crisis. Dat laatste kan gebeuren als agendering van 

een maatschappelijk probleem geblokkeerd wordt en er een dilemma ontstaat tussen 

probleemadoptie en agendering, waarbij de ene partij streeft naar agendering, ter-

wijl een andere partij politieke agendering blokkeert. Normaal gesproken zou op 

basis van consensus tussen verschillende betrokken partijen probleemadoptie tot 

agendering moeten leiden. Dat zou een ‘win-win’ situatie voor alle betrokkenen 

inhouden. In probleemadoptie ligt namelijk een claim besloten om een maatschap-

pelijk probleem te agenderen (zie Spector & Kitsuse, 1987, 2009).  

Als probleemadoptie niet resulteert in agendering, kan gesproken worden van een 

dilemma tussen probleemadoptie en agendering: er worden maatschappelijk en 

politiek verschillende wegen ingeslagen die geen van beiden leiden tot een oplos-

sing van een maatschappelijk probleem. Dan ontstaat een situatie met alleen maar 

verliezers. Die situatie wordt benoemd als een prisoners dilemma. In een prisoners 

worden actoren voor de keuze geplaatst om al of niet samen te werken of hun eigen 

weg in te kiezen, zonder acht te slaan op de belangen van de andere partij. Als acto-

ren niet samenwerken en hun eigen weg inslaan, zal de kans dat een maatschappe-

lijk probleem geagendeerd wordt, klein zijn, ongeacht of er nu wel of geen issue 

heeft bestaan. Probleemadoptie kan dus tot agendering leiden, maar dat hoeft beslist 

niet altijd het geval te zijn. 
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 Uitspraak door Johan Cruijff gedaan. 
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BIJLAGE 1 

De oorspronkelijke vragenlijst die in het MDI (Multi-dimensionele indicatoren) 

onderzoek van NSS Marktonderzoek werden gebruikt (Van Westendorp, 1982). 

 

Onafhankelijke variabelen 
 
Bekendheid 
 

1.  Allereerst wil ik u vragen in hoeverre u meent bekend te zijn met de zaken die 

hier op de kaartjes staan. Wilt u dat van elk onderwerp apart zeggen? Noemt u 

telkens de letter die voor het onderwerp op het kaartje staat en vervolgens uw 

antwoord met behulp van deze kaart. 
  

 Zeer goed bekend    

 Tamelijk goed bekend 

 Niet erg goed bekend    

 (bijna) helemaal niet bekend 

 weet niet 

 

# bekendheid wordt teruggebracht van een ordinale variabele tot een dichotome 

variabele: bekend (zeer goed bekend + tamelijk goed bekend) en onbekend 

(niet erg goed bekend + bijna helemaal niet bekend + weet niet) 

 

Veranderingsgezindheid 
  

Een laatste vraag over deze onderwerpen: zijn er ook onderwerpen bij waarbij u 

zelf op één of andere manier actie zou willen voeren om dingen te veranderen: 

ik bedoel acties zoals handtekeningen op lijsten plaatsen, geld geven aan actie-

groepen, demonstreren, staken, vergaderingen bijwonen en dergelijke? Kortom, 

onderwerpen waarbij u zegt: op dit gebied zou ik zelf actief willen meehelpen 

om iets te veranderen in de maatschappij?  

 

Betrokkenheid (issue-involvement) 
 
 Zou u met behulp van deze kaart willen zeggen, in hoeverre u zich over elk van 

deze zaken zorgen maakt? Noemt u maar telkens de letter die voor het onder-

werp staat en vervolgens het antwoord van de kaart. (Enq. Per onderwerp 1 
antwoord. Enq.  streep in onderstaand schema onder vraag 5). 

 

 Weinig zorgen, het houdt mij zelden of nooit bezig 

 Zo nu en dan wel eens zorgen, het houdt mij soms bezig 

 Dikwijls zorgen, het houdt mij echt vaak bezig 

 weet niet 

 

 Wilt u de onderwerpen nog eens bekijken en mij dan zeggen bij welke ervan 

het gaat om zaken die echt een rol spelen in uw eigen leven, niet alleen als pro-
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bleem in de maatschappij, maar omdat u er persoonlijk op één of andere manier 

bij betrokken bent? Noemt u maar de letter of letters van de kaartjes. (Enq. 

Meer antwoorden mogelijk. Enq. streep aan in onderstaand schema onder 
vraag 13).  

 

Afhankelijke variabelen 

 
Het peilen van de issue relevantie 
 
Het peilen van de issue relevantie wordt in dit onderzoek door middel van de vol-

gende vraag geoperationaliseerd:  

 ‘welke van deze onderwerpen houden volgens u een groot deel van de mensen 

in Nederland op het ogenblik echt bezig, dus van welke onderwerpen heeft u de 

indruk dat veel mensen ze erg belangrijk vinden?’  

 

Informatie uitwisseling 
 
Informatie uitwisseling wordt aan de hand van twee vragen geoperationaliseerd 

(MDI-onderzoek, Van Westendorp, 1982). De eerste vraag verwijst naar de externe 

beïnvloeding (een innovatie-effect), terwijl de tweede vraag verwijst naar de interne 

beïnvloeding (een imitatie-effect (Bass, 1969; Mahajan, Muller & Bass, 1990):  
 
 Zijn er ook onderwerpen bij waarover u in de afgelopen tijd geregeld heeft 

gelezen in kranten en/of tijdschriften of waarover u radio- en/of  TV-

uitzendingen heeft gevolgd?  
 
 Zijn er ook onderwerpen bij waarover u in de afgelopen tijd geregeld heeft 

gesproken met andere mensen, bijvoorbeeld familieleden, vrienden en kennis-

sen, mensen op het werk en dergelijke? 

 
De factoren in de formule Pbi  Wi ∑(|Twij | – |Tgij |) kunnen als onafhankelijke 

variabelen in het model fungeren waarmee hun effect op de afhankelijke variabelen 

(ai1 * bi1 ) gemeten wordt, uitgaande van de veronderstelling dat probleembesef een 

noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van issues is (cq. een voorwaarde is 

voor het optreden van maatschappelijke probleemadoptie, Pai ). De vraag is of deze 

veronderstelling opgaat voor alle fases in de issue-expansion cycle. Het model biedt 

de mogelijkheid om een vergelijking te maken tussen de grootte van het effect van 

de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen voor de verschillende 

fases van de issue-expansion cycle. Naast bekendheid, betrokkenheid en verande-

ringsgezindheid, zullen demografische factoren en het mediagebruik, in het bijzon-

der het lezen van dagbladen als onafhankelijke variabele in het model worden op-

genomen.  
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DEEL 2 
 

Segmenten & de Issues activation cycle 
 

In deel 2 van dit onderzoek wordt de Issues activation cycle stap voor stap ontwik-

keld. De variabelen aan de hand waarvan de Issues activation cycle ontwikkeld 

wordt,  moeten opgevat worden als proxy indicatoren. De data die voor de ontwik-

keling van het Issues activaton cycle zijn gebruikt, zijn tussen 1981 en 1998 verza-

meld in het kader van het MDI onderzoek door middel van representatieve steek-

proven uit de bevolking van Nederland, met een gemiddelde omvang van 790 per-

sonen. In de periode tussen 1981 en 1998 zijn veertig maatschappelijke problemen 

in het kader van het MDI onderzoek (Multi dimensionale indicatoren onderzoek) 

geanalyseerd. Per maatschappelijk vraagstuk werden gedurende die periode van 

achttien jaar, jaarlijks drie à vier steekproven uit de bevolking van Nederland on-

derzocht. 

 

In hoofdstuk 7 wordt begonnen met een beschrijving van de adoptiesegmenten die 

in hoofdstuk 6 zijn onderscheiden. Geanalyseerd wordt in hoeverre adoptiesegment 

in sociaal-demografisch opzicht van elkaar verschillen en in hoeverre zij qua om-

vang en samenstelling overeenkomen met de adoptiesegmenten die in adoptie-

diffusie theorieën worden onderscheiden. 

In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de Issues activation cycle en worden een 

aantal fases onderscheiden in de Issues activation cycle. Voorts wordt een uitge-

breide beschrijving gegeven van de ontwikkeling van maatschappelijke problemen 

en issues in het tijdvak 1981 tot 1998. 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven wat het gedrag van de adoptiesegmenten in de 

verschillende fases van de Issues activation cycle . Nagegaan wordt of de adoptie-

snelheid van adoptiesegmenten verschilt en of het moment waarop milieubesef 

ontwikkeld wordt en issues geadopteerd worden per adoptiesegment verschillen 

vertonen. 

7. De Issues activation cycle 

8. Beschrijving van adoptiesegmenten 

9. Adoptie en diffusie van segmenten 
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 Onze dochters aan de westkust van Frankrijk, juli 1999. 

Merel en Roxanne (van rechts naar links) waren mijn  

paranymfen tijdens de promotie op 11 december 2013. 

Toen al zaten ze na te denken over mijn verdediging.           
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      7 
 

 

DE ISSUES ACTIVATION CYCLE 
 

 

Inleiding 

Misschien wel het meest onderschatte en minst onderkende kenmerk van maat-

schappelijke problemen is, dat een aantal daarvan, met uitzondering van de maat-

schappelijke problemen die een non-issue zijn gebleven, in de tijd gezien diepte-

punten èn hoogtepunten kennen, niet alleen in de belangstelling van het publiek, 

maar ook in de aandacht van pers en politiek. Hoogtepunten en dieptepunten wisse-

len elkaar af en vormen markeringen in de Issues activation cycle. Het dieptepunt 

kan de start vormen voor een nieuwe cyclus in de belangstelling voor een maat-

schappelijk probleem en het hoogtepunt in een cyclus signaleert meestal de tanende 

publieke belangstelling en het definitieve einde van een issue. Ook maatschappelij-

ke vraagstukken kennen hun verzadigingspunt wat betreft de belangstelling die 

personen kunnen opbrengen. Nog voordat het hoogtepunt in de publieke belang-

stelling bereikt wordt, is de belangstelling voor een maatschappelijk vraagstuk of 

een issue al aan het afnemen en boet het ook wat betreft informatie uitwisseling en 

issuerelevantie in. Met het verminderen van de actualiteit van een maatschappelijk 

vraagstuk, gaat ook de diffusie van een issue stokken, met als gevolg dat er allengs 

minder over gesproken en gelezen wordt, de adoptie gaat haperen en de diffusie 

vervolgens weer verder afneemt: een maatschappelijk probleem is dan onderhevig 

aan een tanende belangstelling. Ieder extra nieuwsfeit gaat steeds beter gaat passen 

in het verwachtingspatroon en zal minder aandacht trekken dan het vorige Op zeker 

moment is nieuws een verwachting geworden: gebeurtenissen en het nieuws daar-

over zijn inmiddels verdisconteerd in het verwachtingspatroon: en dan is nieuws 

geen nieuws meer. Zodra dat moment genaderd wordt, is het issue niet langer actu-

eel en neemt de issuerelevantie en de informatie uitwisseling onder de bevolking af, 

samen te vatten onder de noemer de tanende belangstelling van het publiek. Mensen 

zijn niet langer op zoek naar sociale bevestiging en het adoptie- en diffusieproces 

verschrompelt, wat af te lezen valt aan de neergang in de trend van de Issues activa-

tion cycle (de levensloop van een maatschappelijk thema). Die neergang wordt 

vooraf gegaan door een stijging in de trend van de Issues activation cycle. Bij een 
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bovengemiddelde stijging van de trend van de Issues activation cycle kan gesproken 

worden over het momentum van een maatschappelijk probleem.  

 

Er doen zich tijdens het momentum van een maatschappelijk probleem twee ont-

wikkelingen in versterkte mate voor, namelijk diffusie en adoptie. Dankzij diffusie 

wordt een issue door steeds meer personen geadopteerd: het issue verspreidt zich 

als een lopend vuurtje door de samenleving, als ware het een gerucht. Vanaf dat 

moment is een maatschappelijk probleem niet langer de gevangene van een maat-

schappelijke voorhoede of politieke elite, die zich nog kort daarvoor als enige en 

exclusieve probleemeigenaar had opgeworpen. 

Voor een plotselinge toename in de belangstelling van het publiek is meestal een 

trigger nodig, in de vorm van een onverwachte gebeurtenis. Een ‘trigger event’ kan 

zich intra-individueel bijvoorbeeld in een S-vormige leercurve vertalen (zie Rescor-

la & Wagner, 1972) en inter-individueel in geaggregeerde vorm in een S-vormige 

diffusie curve, de Issues activation cycle.  

 

In dit hoofdstuk wordt voortbouwend op de issue-attention cycle van Downs 

(1972), de Issues activation cycle op een kwantitatieve wijze benaderd, opdat de 

verschillende fases van de Issues activation cycle voor ieder thema afzonderlijk en 

voor de verschillende adoptiesegmenten op een objectieve manier vastgesteld kun-

nen worden. De cyclus van de op- en neergang van maatschappelijke problemen 

wordt door middel van de Issues activation cycle aan de hand van twee indicatoren 

beschreven: informatie uitwisseling en issuerelevantie. De Issues activation cycle 

zal in afwijking met de indeling in fases die Downs (1972) heeft gebruikt voor de 

issue-attention cycle, met behulp van een zesde graad polynoom in negen fases 

verdeeld worden.  

Begonnen wordt met de beschrijving van een aantal maatschappelijke thema’s die 

tussen 1981 en 1998 in de belangstelling van het publiek stonden. Deze thema’s 

worden beschreven aan de hand van vijf parameters, bekendheid (de waargenomen 

toestand), betrokkenheid (waarden), veranderingsgezindheid (verwachtingen) als 

indicatoren van probleembesef en tenslotte onzekerheid (informatie uitwisseling) en 

belang (issuerelevantie) als indicatoren voor sociale bevestiging. Tussen haakjes 

worden de theoretische concepten uit formule voor probleembesef en probleem-

adoptie genoemd. De indicatoren die in het MDI-onderzoek gemeten worden, vor-

men een benadering voor deze theoretische concepten. Deze indicatoren moeten 

opgevat worden als proxy indicatoren
66

. 

                                                           
66

 Een proxy indicator is in de aardwetenschappen een meetbare grootheid die gebruikt  

kan worden om andere, niet direct meetbare, grootheden uit het geologische verleden  

te reconstrueren. De te reconstrueren grootheden zijn meestal milieu-gerelateerd,  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwetenschappen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
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Daarna wordt de vraag beantwoord welke maatschappelijke thema’s tussen 1981 en 

1998 in Nederland in het brandpunt van de belangstelling stonden en een issue zijn 

geworden. Vervolgens zal een beschrijving gegeven worden van het MDI-

onderzoek; hoeveel metingen hebben plaatsgevonden, in welke periode, hoeveel 

maatschappelijke thema’s onderzocht zijn en bij welke thema’s een S-vormige of 

vlakke trend waarneembaar is. Voorts welke maatschappelijke problemen een 

maatschappelijk probleem zijn gebleven of als een non-issue in de geschiedenis zijn 

blijven steken (zie hoofdstuk 1 voor het onderscheid tussen issues, non-issues, hy-

pes en maatschappelijke problemen aan de hand van het begrippenpaar adoptie en 

diffusie). Tenslotte wordt beschreven op welke wijze de verschillende fases in de 

Issues activation cycle onderscheiden kunnen worden met behulp van zesdegraads 

polynomen.  

In dit hoofdstuk zal het concept de issue-attention cycle, dat door Downs (1972) 

ontwikkeld werd, vervangen worden door het begrip Issues activation cycle. Daar 

zijn een aantal inhoudelijke redenen voor, maar een voor de hand liggende reden is 

dat het concept Issues activation cycle beter aansluit bij het Issues activation model. 

 

De issue-attention cycle en de Issues activation cycle 

Adoptie- en diffusieprocessen zijn door Rogers (1983; 1995) vertaald in de innova-

tie-diffusie cyclus. De innovatie-diffusie cyclus zet de omvang van diffusie af tegen 

de tijd, waaruit vervolgens de diffusiesnelheid afgeleid wordt. De innovatie-diffusie 

cyclus neemt en S-vormige curve aan. Deze S-vormige curve vertoont overeenkom-

sten met de issue-attention cycle van Downs (1972). Het komen en gaan van issues 

is door de Amerikaanse politicoloog Anthony Downs (1972) als één van de eersten 

beschreven met behulp van het door hem geïntroduceerde concept de ‘issue-

attention cycle’. De issue-attention cycle is, voor zover achterhaald kan worden, op 

een enkele uitzondering na, zelden empirisch getoetst. Peters en Hogwood (1985) 

en De Koning (1998) vormen uitzonderingen. Downs zelf heeft de issue-attention 

cycle alleen toegepast op het milieuprobleem, zonder overigens aan te geven hoe 

lang een cyclus duurt, laat staan hoe lang de afzonderlijke fases in een cyclus duren. 

De Koning (1998) heeft in haar proefschrift de issue-attention cycle aan de empirie 

blootgesteld. Op grond van haar onderzoek komt zij tot een bevestiging van de 

‘issue-attention cycle’ voor het thema milieu. Validering van het concept de ‘issue-

attention cycle’ zal in dit onderzoek geschieden aan de hand van een achttal maat-

schappelijke thema’s. Downs (1972, p. 38) heeft, zonder hem te beantwoorden, de 

                                                                                                                                              
zoals temperatuur, neerslag, oceaanstroming of productiviteit. Door deze  

toepasbaarheid zijn proxy's met name van groot belang voor de paleoklimatologie.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag_(atmosfeer)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeestroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_productie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleoklimatologie
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vraag gesteld hoe lang issues duren

67
: ‘And how long will the American public 

sustain high-intensity interest in ecological matters’? Anders gezegd, hoe lang 

duurt het momentum van een maatschappelijk probleem? Deze vraag zal in dit on-

derzoek beantwoord worden aan de hand van acht maatschappelijke problemen die 

een issue zijn geworden in de periode tussen 1981 en 1998.  

 

In dit onderzoek gaat de voorkeur uit naar het gebruik van het begrip Issues activa-

tion cycle boven de door Downs (1972) gebezigde term ‘issue-attention cycle’. 

Issues ontstaan niet van de ene op de andere dag. Er is sprake van een onderliggend 

maatschappelijk probleem, dat voor de opbouw van het probleembesef zorgt en 

geleidelijk het pad effent voor het ontstaan van een issue, naast de onverwachte 

gebeurtenis die nodig is als trigger voor een issue. De Issues activation cycle die in 

dit onderzoek gebruikt wordt, laat het ontstaan van een issue zien op het moment 

dat een potentieel issue nog een maatschappelijk probleem of een non-issue was. 

Het ontstaan van issues kent een aanloop, het pre-momentum en de fase waarin een 

issue geactiveerd wordt door het plaatsvinden van een externe gebeurtenis, vandaar 

dat de term Issues activation cycle ook meer op zijn plaats is.  

 

De ‘issue-attention cycle’ van Downs (1972, p. 39 en 40) is, in tegenstelling tot de 

Issues activation cycle (negen fases) opgebouwd uit vijf fases: pre problem stage 

(dal), alarmed discovery and euphoric enthousiasm (momentum), realizing the cost 

of significant progress (top), gradual decline of intense public interest (da-

ling/omgekeerd momentum) en tenslotte de post problem stage (dal). De issue-

attention cycle van Downs richt zich exclusief op de trendmatige ontwikkeling van 

de -verhoogde- publieke belangstelling. Downs beschrijft hoe de reacties van indi-

viduele burgers zich onder invloed van een maatschappelijk probleem en naar aan-

leiding van bepaalde gebeurtenissen ontwikkelt. Aan de indeling van Downs (1972) 

wil ik een eigen interpretatie geven: de aanloopfase, het momentum, de top, de 

daling en tenslotte het dal, dat volgens Downs hoger gelegen is dan het dal, waar 

een maatschappelijk probleem, cq. het milieuprobleem ooit voorzichtig in beweging 

is gekomen. 
 
1. De aanloopfase. Onder de oppervlakte broeit een probleem, waardoor de “op-

pervlaktespanning” toeneemt. De aanloopfase vormt de opmaat voor de ont-

wikkeling van een issue dat het maatschappelijke probleem in het centrum van 

de publieke belangstelling plaatst. Downs noemt deze fase de ‘pre-problem 

stage’. Er bestaat in deze fase een maatschappelijk probleem, maar het is nog 

niet doorgedrongen tot de aandacht van het brede publiek, de pers en de poli-

                                                           
67

 Voorbeelden van een proxy zijn het gebruik van jaarringen om temperatuur- 

        verandering in het Holoceen te reconstrueren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Proxy) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proxy_(aardwetenschappen)
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tiek, met uitzondering wellicht van de wetenschap, belangengroepen en een 

maatschappelijke voorhoede, die een probleem signaleren. Deze fase wordt in 

een enigszins vergelijkbare beleidscyclusmodel de signaleringsfase genoemd 

(zie Winsemius, 1986). In die eerste fase luiden enkelen, die al behept zijn met 

een zeker probleembesef de noodklok om de publieke opinie en beleidsmakers 

wakker te schudden. Dat laatste gebeurt overigens óók in fase 2 van de issue at-

tention cycle, als zich een gebeurtenis voordoet, die het onderliggende pro-

bleem voor een breder publiek manifest maakt.  
 
2. De versnellingsfase, het momentum. Dit is volgens Downs (1972, p. 39) het 

stadium van publieke opwinding (alarmed discovery and euphoric enthousi-

asm). Gealarmeerd door het plaatsvinden van een serie dramatische gebeurte-

nissen en incidenten wordt het publiek zich in korte tijd bewust van misstanden, 

wantoestanden of maatschappelijke problemen. De euforie van het moment en 

de daarmee gepaard gaande emoties geven mensen de energie om collectief te 

handelen en hun veranderingsgezindheid te tonen. Soms kan dat een golf van 

opwinding en beroering in de samenleving te weeg brengen, waardoor ver-

wachtingen hooggespannen raken, mensen optimistisch worden en op onbe-

vangen wijze veranderingsgezindheid tonen om een ongewenste toestand te 

veranderen. Enerzijds kan dat optimisme als overdreven ervaren worden, an-

derzijds kan een dergelijke emotie voor een maatschappelijk draagvlak zorgen 

en mensen de energie en de motivatie geven om daadwerkelijk een probleem 

aan te willen pakken. Concrete uitingen daarvan in fase 2 zijn manifestaties die 

georganiseerd worden en manifesten die geproclameerd worden. Of een snelle 

aanpak ook tot een oplossing leidt, is vers twee. De echte oplossingen worden 

meestal in de laatste fase van de issue-attention cycle aangedragen door (poli-

tieke) entrepreneurs, die binnen de daarvoor in het leven geroepen instituties en 

bureaucratieën werken of juist daarbuiten regimes gaan vormen als politiek 

drukmiddel. 
 
3. De top. De belangstelling van het publiek staat in deze fase op zijn hoogtepunt. 

De verwachtingen die onder de bevolking leven zijn hooggespannen en soms 

zelfs overspannen. Tegelijkertijd raakt het publiek in dit stadium langzamer-

hand verzadigd door een  almaar wassende berichtenstroom en breekt op een 

gegeven moment het realiteitsbesef door dat vervolgens in ontnuchtering kan 

eindigen. Downs (1972, p. 39) geeft aan dat het publiek zich op dat moment 

bewust wordt van het feit dat ‘realizing the cost of significant progress’ in wer-

king gaat treden. Het oorspronkelijke optimisme en de hooggespannen ver-

wachtingen maken plaats voor een realistischer kijk op de gang van zaken. Het 

blijkt intussen al vrij snel dat de oplossing van problemen veel geld en opoffe-

ringen zullen vergen van de samenleving. Geld dat vaak niet direct voorhanden 
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is en veranderingsgezindheid die tanende is door een getemperd enthousiasme 

van het publiek, dat aan het ontnuchteren is. 
 
4. De daling. In deze fase neemt de publieke belangstelling snel af. De ontnuchte-

ring is daadwerkelijk ingetreden. Downs (1972, p. 40) benoemt deze fase als de 

‘gradual decline of intense public interest’. Dit is de fase waarin de teleurstel-

ling langzaam om zich heen grijpt. Wanneer steeds meer mensen zich realise-

ren dat de oplossing van een maatschappelijk probleem toch moeilijker en 

kostbaarder is dan men oorspronkelijk dacht, kan het publiek op drie verschil-

lende manieren reageren. Sommige mensen raken ontmoedigd, maar sluiten 

zich niet af voor een maatschappelijk probleem, anderen worden geprikkeld 

door over het probleem na te blijven denken. Zij proberen eventuele ontmoedi-

ging en ontnuchtering te onderdrukken. En tenslotte is er een groep die uitge-

keken raakt op het probleem; bij deze laatste groep slaat de onverschilligheid 

toe. Ze zijn verzadigd geraakt. De nieuwswaarde van een issue is voor deze 

groep mensen onderhevig aan de wet van de afnemende meeropbrengst. In dit 

stadium van de ‘issue-attention cycle’ zijn er concurrerende maatschappelijke 

problemen aan het ontstaan, waarvoor het publiek belangstelling krijgt en die 

het onderhavige thema uit de aandacht van het publiek kunnen verdringen. 

Omdat de attentie van mensen en dus ook de publieke aandacht een schaars 

‘goed’ is, worden oude thema’s als het ware uit de aandacht weggeconcurreerd 

door nieuwe (zie Jian-Hua Zhu, 1992, p. 825: ‘zero-sum theory of agendaset-

ting’). Omdat ze nieuw zijn, zijn ze ook nieuwswaardiger en trekken op een ge-

geven moment meer aandacht. Dan zijn ze ‘top of mind’ terwijl het oude issue 

dat niet meer is. Nieuwe problemen en thema’s kunnen dan al in fase twee van 

de ‘issue-attention cycle’ aanbeland zijn. 
 

5. Het dal. Dit is de uitvoeringsfase, waarin de institutionalisering van de oplos-

sing gestalte krijgt en de (politieke) entrepreneurs aan de slag gaan. Downs 

(1972, p. 40) noemt dit ‘the post-problem stage’. Het thema bevindt zich zo 

langzamerhand in de schemerzone van de publieke belangstelling, maar rond de 

oplossing van het maatschappelijke probleem, hebben zich inmiddels wel en-

trepreneurs geschaard en zijn instituties gepositioneerd, die zich gaan ontfer-

men over de oplossing van een maatschappelijk probleem en de uitvoering van 

maatregelen.  

 

De afnemende nieuwswaarde 

Thema’s die alle fases van de issue-attention cycle zijn gepasseerd, mogen zich 

volgens Downs ook in de toekomst verheugen in een grotere dan gemiddelde aan-
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dacht van het publiek, in vergelijking met onderwerpen die deze cyclus niet of 

slechts gedeeltelijk doorlopen hebben. Hij leidt deze voorspelling af uit de issue-

attention cycle van het milieuprobleem (Downs, 1972). Het dal van de volgende 

cyclus ligt hoger dan het dal waar de cyclus ooit ontstond. Daarnaast kunnen de 

verschillende stadia van de issue-attention cycle qua duur variëren, afhankelijk van 

het specifieke issue dat op dat moment aan de orde is (Downs, 1972, p. 39). Hij 

geeft hiermee aan dat een issue een relatief korte levensduur heeft, ondanks het feit 

dat het deel uitmaakt van een veel langer durende cyclus. Impliciet maakt Downs 

hier een onderscheid tussen een de issue-attention cycle die de op- en neergang van 

issues beschrijft en een veel langer durende Issues activation cycle die de levens-

loop van een maatschappelijk probleem weergeeft.  

 

Issues manifesteren zich expliciet in fase twee van Down’s ‘issue-attention cycle’. 

Fase 2 is het momentum (‘alarmed discovery and euphoric enthousiasm’ zoals 

Downs (1972, p. 39) deze fase betitelt), waarin een gebeurtenis veel aandacht trekt 

van het publiek, de pers en de politiek, de gemoederen in de samenleving het hoogst 

oplopen en de verwachtingen hooggespannen raken. In fase 3 van de issue-attention 

cycle van Downs (1972) begint het momentum al af te zwakken en aan het einde 

van die fase is een issue al over zijn hoogtepunt heen. Onder invloed van gebeurte-

nissen kan fase 3 nog een tijdje aanhouden, als die gebeurtenissen voldoende 

nieuwswaardig blijven en voeding geven aan het levend houden van een issue. Een 

te lang aanhoudende media-aandacht kan de belangstelling van het publiek echter 

doen verflauwen. De afnemende nieuwswaarde, in economische termen het afne-

mende marginale nut van informatie, kan verklaard worden aan de hand van de wet 

van de verminderende meeropbrengst (zie Andriessen, 1972; zie ook Samuelson, 

1983). Dit mechanisme wordt door Downs onderkend. De publicatie waarin hij de 

issue-attention cycle beschrijft, begint met de zin: ‘American public attention rarely 

remains sharply focused upon any one domestic issue for very long, even if it in-

volves a continuing problem of crucial importance to society’ (Downs, 1972; p. 38). 

Jian-Hua Zhu (1992, p. 825) plaats de afnemende nieuwswaarde van maatschap-

pelijke problemen en issues in een iets ander perspectief, namelijk dat van de nul-

som theorie met betrekking tot agendasetting (‘zero-sum theory of agendasetting’): 

‘Applied to agenda-setting, zero-sum describes a fundamental contradiction in a 

pluralist democracy: the vast number of social issues that are being raised on the 

one hand and the limited carrying capacity that the public agenda possesses to 

handle these issues on the other hand. The inevitable consequence of this contradic-

tion is intense competition among issues. The addition of any new issue onto the 

public agenda is at the cost of other issue(s)’. Hilgartner en Bosk (1988, p. 53) 

voegen daar het volgende aan toe: ‘we assume that public attention is a scarce 

source, allocated through competition in a system of public arena’s’.  
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Vanwege de beperkte capaciteit van ‘de publieke agenda’ moet de nodige (emotio-

nele) energie vrijkomen om een maatschappelijk probleem momentum te geven en 

‘top of mind’ te maken (zie ook Taylor & Fiske, 1978). Emotionele energie kan 

bijvoorbeeld vrijkomen door het optreden van een onverwachte gebeurtenis. Vol-

gens Hilgartner & Bosk (1988) vormen dramatiek en nieuwheid de bronnen van 

energie die er voor zorgen dat de aandacht voor maatschappelijke problemen levend 

gehouden kan worden. Kenmerkend voor veel maatschappelijke problemen is ech-

ter dat ze het grote publiek al snel gaan vervelen, omdat ze abstract zijn, van nature 

niet opwindend en weinig emotionele energie vrijmaken. Juist door het plaatsvinden 

van onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen komt “sociale em emotionele 

energie” vrij, wordt de aandacht van het publiek gedurende enige tijd gevangen 

gehouden en op het onderliggende maatschappelijke thema gevestigd: ‘A problem 

must be dramatic and exciting to maintain public interest because news is ‘consu-

med’ by much of the American public (and by the publics everywhere) largely as a 

form of entertainment’ (Downs, 1972, p. 38).  

 

De concurrentie tussen maatschappelijke thema’s  
 
De volgtijdelijkheid van het momentum van maatschappelijke thema’s roept de 

vraag op of issues elkaar beconcurreren en op enig moment elkaar zelfs kunnen 

verdringen uit de aandacht van het publiek. Worden ‘oude’ issues als het ware uit 

de aandacht weggeconcurreerd door ‘nieuwe’ issues? Omdat ze nieuw zijn, zijn ze 

ook nieuwswaardiger en trekken daardoor meer aandacht. Zij zijn op dat moment 

‘top of mind’ terwijl de oude issues dat niet meer zijn. De ramp met de Tsjernobyl 

kerncentrale in het voorjaar van 1986 vormt daar een illustratie van.  

Tsjernobyl was een onverwachte gebeurtenis die in korte tijd het thema kernenergie 

wist te revitaliseren, zoals een aantal MDI indicatoren aantonen. Het issue kern-

energie was over zijn hoogtepunt heen in de Issue activation cyclus en zat in een 

dalende lijn wat betreft probleembesef, issuerelevantie en belangstelling. Deson-

danks steeg de issuerelevantie met betrekking tot het thema kernenergie vlak na de 

ramp (week 23 in 1986/8623) van 54% een jaar eerder (week 22 in 1985) naar 80% 

en daalde vervolgens weer tot 66% aan het einde van het jaar 1986 in week 43, om 

een jaar later in week 8723 op 60% te belanden, op vrijwel het oude niveau van 

voor de ramp.  

Om de vraag te kunnen beantwoorden of maatschappelijke thema’s elkaar inder-

daad beconcurreren, is gekeken naar die mensen die voor drie thema’s, te weten 

kernenergie, zure regen en de milieuproblematiek denken dat anderen deze thema’s 

belangrijk vinden, af te lezen aan de mate van issuerelevantie. Deze respondenten 

maken in dit geval deel uit van een panelsteekproef. Uit tabel 1 blijkt dat de issuere-
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levantie ten aanzien van kernenergie stijgt, terwijl het issuerelevantie ten aanzien 

van het milieuprobleem en de zure regen na de ramp in Tsjernobyl dalen. De issue-

relevantie met betrekking tot de milieuproblematiek daalt van 53% vlak voor de 

ramp naar 43% vlak na de ramp. Voor de zure regen wordt een daling gemeten van 

70% voor, naar 47% vlak na de ramp. Uit deze verandering kan geconcludeerd 

worden dat de sterk toegenomen issuerelevantie van het thema kernenergie ten 

koste gaat van de issuerelevantie van aanpalende onderwerpen. Bij andere maat-

schappelijke thema’s die op het zelfde moment bij dezelfde respondenten zijn ge-

meten, was van een dergelijk effect geen sprake. Blijkbaar zijn alleen die onder-

werpen die dichtbij elkaar liggen in de perceptie, elkaars concurrenten zodra zich 

onverwachtse gebeurtenissen voordoen die de aandacht van het publiek plotseling 

opeisen. Onderwerpen die geen enkel onderling verband of associatie met elkaar 

hebben, zijn blijkbaar niet ontvankelijk voor onderlinge concurrentie en verdrin-

ging. 

 

Tabel 1: Issuerelevantie met betrekking tot zure regen en milieu, gemeten  

 bij respondenten waarbij sprake is van issuerelevantie met betrekking  

 tot kernenergie. 
 

Segment met issuerelevantie met betrekking tot kernenergie 

Weeknummer 8522 8623 8643 8723 

N: 393 583 492 430 

Issuerelevantie milieu 53% 43% 62% 64% 

Issuerelevantie zure regen 70% 47% 55% 65% 

 

Een paar maanden na de ramp (week 8643) is bij de respondenten met issuerelevan-

tie ten aanzien van kernenergie, de issuerelevantie met betrekking tot het milieu-

probleem weer hersteld en zelfs hoger dan voor de ramp. De issuerelevantie ten 

aanzien van zure regen heeft zich veel trager hersteld en het duurt een jaar voordat 

het vroegere niveau weer benaderd wordt. 

 

Tabel 2: Issuerelevantie met betrekking tot zure regen en kernenergie gemeten  
 bij respondenten waarbij sprake is van issuerelevantie met betrekking  

 tot de milieuproblematiek. 
 

Segment met issuerelevantie met betrekking tot de milieuproblematiek 

Weeknummer 8522 8623 8643 8723 

N: 285 273 352 375 

Issuerelevantie zure regen 75% 69% 67% 69% 

Issuerelevantie kernenergie 73% 91% 86% 74% 
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In tabel 2 wordt bekeken in hoeverre zich bij mensen die denken dat anderen de 

milieuproblematiek belangrijk vinden (issuerelevantie met betrekking tot de milieu-

problematiek), zich een verandering voordoet in de issuerelevantie met betrekking 

tot kernenergie en zure regen.  

Uit de gegevens in tabel 2 blijkt dat de issuerelevantie met betrekking tot kernener-

gie toeneemt, terwijl van een kleine daling in de issuerelevantie met betrekking tot 

zure regen sprake is. Die daling in de issuerelevantie met betrekking tot zure regen 

herstelt zich niet, ook niet een jaar na de ramp bij Tsjernobyl, in tegenstelling tot het 

issuerelevantie met betrekking tot het milieuvraagstuk. Die is een jaar na de ramp 

met de kerncentrale (week 23 in 1987) weer op het oude niveau van voor de ramp 

teruggekeerd. Ten aanzien van het zure regenprobleem was reeds beleid ontwik-

keld. Bovendien bevond het thema zure regen zich toen al in een dalende trend. 

 

Vijftig jaar issues in Amerika tussen 1930 - 1980 
 
Peters & Hogwood (1985) hebben de issue-attion cycle van Downs (1972) nog eens 

goed tegen het licht gehouden. Zij poneren drie veronderstellingen met betrekking 

tot de levensloop van maatschappelijke thema’s, die zich vooral concentreren op het 

mesoniveau. Downs baseerde de issue-attention cycle louter op de ontwikkeling van 

de publieke opinie, terwijl Peters & Hogwood (1985) hun aandacht primair richten 

op de reactie van overheidsorganisaties op issues. Zij willen in de eerste plaats aan-

tonen dat uiteenlopende maatschappelijke thema’s een cyclisch verloop hebben. In 

de tweede plaats veronderstellen zij dat veranderingen in het beleid van bureaucra-

tieën samenhangen met de saillantie van issues in de publieke opinie. En in de derde 

plaats veronderstellen zij dat pieken in de bedrijvigheid van grote organisaties zich 

voordoen op momenten dat issues een hoge mate van saillantie hebben in de pu-

blieke opinie of in de periode vlak na de piek in de belangstelling van het publiek.  

Peters en Hogwood (1985) hebben aan de hand van gegevens die zij over de veran-

deringen in het beleid van overheidsinstanties in de Verenigde Staten over de perio-

de van 1930 tot 1980 hebben verzameld, een cyclisch verloop van uiteenlopende 

maatschappelijke thema’s vastgesteld, zonder dat zij uitspraken hebben gedaan over 

de lengte van deze cycli. Hun onderzoek gaf hen aanleiding om twee typen levens-

loop (issue-attention cycles) te onderscheiden. Het eerste type ontstaat als antwoord 

op een (onvoorziene) gebeurtenis, zoals een oorlog, een aanslag of een energiecri-

sis. Dit gegeven dekt de veronderstelling dat onverwachte gebeurtenissen issues 

kunnen triggeren. Het tweede type is het gevolg van (veranderde) politieke priori-

teiten. Dat veranderde politieke prioriteiten op hun beurt weer veroorzaakt kunnen 

worden door onverwachte gebeurtenissen, blijft echter onvermeld.  
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In tabel 3 staat weergegeven in hoeverre de overheid in de Verenigde Staten vol-

gend heeft gereageerd èn hoe vaak de publieke opinie volgend heeft gereageerd op 

issues. Top of mind onderwerpen onder het publiek werden door het Amerikaanse 

onderzoekbureau Gallup aan de hand van een open vraag gemeten: ‘what do you 

think is the most important problem facing the country today?’.  

Peters en Hogwood (1985) concluderen dat tussen 1930 en 1980 het publiek warm-

liep voor uiteenlopende maatschappelijke problemen.  

 

Tabel 3: pieken in de publieke opinie in vergelijking met pieken in beleidsmatige  

    activiteit en beleidsmatige adviezen (bron Peters & Hogwood, 1985). 
 

Top of mind bij  

het publiek 

Beleidsmatige activi-

teiten 
Politiek/beleidsmatige adviezen 

Economie  Zelfde periode Voorafgaande periode (decennium) 

Defensie Zelfde periode Zelfde periode 

Landbouw Zelfde periode Zelfde periode 

Handel Volgende decennium Volgende decennium 

Buitenlandse zaken Zelfde periode Zelfde periode 

Gelijke behandeling Volgende decennium Volgende decennium 

Huisvesting Zelfde periode Voorafgaande periode (decennium) 

Welzijn Voorafgaande periode Voorafgaande periode (decennium) 

Gezondheidszorg Zelfde periode Zelfde periode 

Onderwijs Volgende decennium Volgende decennium 

Milieu Volgende decennium Volgende decennium 

Energie Zelfde periode Zelfde periode 

 

In de dertiger jaren waren de ‘top of mind’ thema’s openbare werken, landbouw en 

handel, in de jaren veertig defensie, internationale kwesties en huisvesting. Welzijn 

en transport waren de thema’s die in de jaren zestig hoog op de publieke en de poli-

tieke agenda stonden, terwijl dat in de jaren zeventig gold voor gezondheidszorg, 

energie, natuurlijke hulpbronnen, economische politiek, onderwijs en gelijke be-

handeling. Sinds 11 september 2001 geldt dat voor veiligheid en terrorisme.  

 

Voor zeven van de twaalf onderwerpen die vermeld worden in tabel 3 gold, dat een 

piek in de publieke belangstelling samenviel met beleidsmatige activiteiten. Bij 

slechts een onderwerp, te weten welzijn, ging een piek in beleidsmatige activiteit 

vooraf aan een piek in de publieke belangstelling. Voor vier van de twaalf onder-

werpen gold dat een piek in de publieke belangstelling vooraf ging aan beleidsmati-
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ge activiteiten, te weten handel, gelijke behandeling, onderwijs en milieu. De Ko-

ning (1998, p. 215) concludeert op grond van empirische onderzoek dat de publieke 

belangstelling voor het milieuprobleem eerder opkwam dan de media-aandacht en 

de aandacht van de politiek voor dit thema.  

 

Het MDI onderzoek 
 
In het MDI onderzoek, uitgevoerd door NSS Marktonderzoek, zijn in totaal zo’n 

118 maatschappelijke thema’s onderzocht, waarvan 75 in meer dan drie aanéén 

gesloten jaren gemeten zijn. Het MDI onderzoek is gestart in 1981 en beëindigd in 

1998.  

Het MDI onderzoek werd in die periode door middel van een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland uitgevoerd. Niet alle MDI-thema’s zijn gedu-

rende deze gehele periode onderzocht. In totaal zijn 175 steekproeven onderzocht, 

bij gemiddeld 869 respondenten per steekproef. Per steekproef werden ongeveer 

tien maatschappelijke thema’s onderzocht. Van de in totaal 118 onderzochte maat-

schappelijke thema’s, zijn er 32 die in alle tussenliggende jaren, dat wil zeggen 

gedurende 17 jaar jaarlijks meerdere malen zijn gemeten, twee thema’s zijn gedu-

rende 16 jaar gemeten, één thema 15 jaar lang. In totaal komt dat neer op 35 the-

ma’s die de gehele periode overspannen. De ondergrens van het aantal jaren dat een 

maatschappelijk thema gedurende een aanééngesloten reeks van jaren gemeten is, 

wordt gelegd bij acht jaar. Alle maatschappelijke thema’s die over een aanééngeslo-

ten periode tussen acht en achttien jaar zijn gemeten, maken deel uit van de popula-

tie van maatschappelijke thema’s die in aanmerking komen om nader geanalyseerd 

te worden. Dat is een zeer grove benadering van de gemiddelde duur van een trend, 

ongeacht of die trend dalend of stijgend is (van dal t/m top of omgekeerd). 

 

Tabel 4: aantal respondenten per thema met een S-vormige stijgende en dalende 

trend. De data zijn verzameld tussen 1981 en 1998. 
 

aantal respondenten per thema met  een 

S-vormige stijgende trend 

aantal respondenten per thema met  

een dalende trend 

Autoverkeer   48.310 Energieprobleem 44.128 

Milieuproblematiek  63.214 Sociale voorzieningen 48.362 

Minderheden   47.867 Werkloosheid  44.512 

Gezondheidszorg  48.775 Woningnood  48.878 

 

Uit analyses op deze data is gebleken dat een stijgend patroon (tussen dal en top) 

minimaal vijf jaar in beslag neemt en een dalend patroon bij benadering minimaal 

vier jaar. In totaal is dat minimaal negen jaar voor volledige cyclus. De volledige 
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trend van maatschappelijke thema’s die korter dan vijf jaar zijn gemeten, kan niet 

goed worden weergegeven. De aandacht zal in dit onderzoek vooral uitgaan naar de 

thema’s die een S-vormige stijgende of dalende trend laten zien over de periode 

tussen 1981 en 1998.  

In tabel 5 wordt het aantal jaren dat een maatschappelijk thema opgenomen was in 

het MDI onderzoek, weergegeven. Tevens wordt de aard van het patroon geduid. Er 

worden vijf verschillende typen trends onderscheiden, een stijgend of een dalend 

patroon, met of zonder S-curve en een vlak patroon. 

Het onderzoek wordt beperkt tot twee patronen, namelijk de stijgende en dalende S-

curve patronen. Overeenkomstig de Issues activation cycle laten maatschappelijke 

thema’s in de loop der tijd een stijgend en na topvorming vervolgens een dalend 

patroon zien, afgemeten aan twee trendvolgende indicatoren die in het MDI onder-

zoek zijn gemeten, namelijk informatie uitwisseling en issuerelevantie. 

 

In totaal zijn in het MDI-onderzoek 22 maatschappelijke thema’s geselecteerd, die 

een S-vormig patroon vertonen. In tabel 6 wordt weergegeven welke maatschappe-

lijke thema’s uit het MDI onderzoek welk type patroon vertonen. gende of een da-

lende trend zien, maar die is aanzienlijk sterker.  

 

Tabel 5: patronen van 54 thema’s (* 32 thema’s van 17 jaar, 2 van 16 jaar en 1  

 thema van 15 jaar). 
 

Aantal 
thema’s 

Aantal aanééngeslo- 

ten jaren gemeten 

Type patroon: aantal thema’s 

Stijgend S-curve Dalend S-curve Vlak 

35* 17, 16, 15 8 11  6 10 

2 13  1 1   

2 12  1   1 

2 11    1 1 

1 10  1    

4 8 1 1   2 

4 7  1   3 

4 6     4 

2 5 1 1    

4 4     4 

8 3      

7 2      

43 1      

118 Totaal 10 17 1 7 25 
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In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van vier typen patronen: maatschappelijke 

thema’s met een stijgende (17) en een dalende (7) S-vormige trend, maatschappelij-

ke thema’s met een stijgende (10) of dalende trend (1) zonder dat er sprake is van 

een S-vormige trend en tenslotte maatschappelijke thema’s met een vlakke trend 

(25), die in de periode waarin ze gemeten werden een vlakke, een flauw stijgende of 

een flauw dalende tendens te zien hebben gegeven.  

 

Tabel 6: vierenvijftig maatschappelijke thema’s verdeeld over vier patronen.  

  Tussen aakjes wordt het aantal jaren weergegeven dat een thema aanéén- 

 gesloten is gemeten in het MDI 0nderzoek. Een sterke trend wordt met een  
 asterix (*)aangegeven en een zwakke tot zeer zwakke trend met hekje (#). 

            S-vormig patroon;  issue Maatschappelijk probleem of issue 

   Stijgende trend   Dalende trend Zwak stijgend +, dalend -, vlakke trend 0 

Automatisering                 

# 

Aids                            * Alcohol             0   

Autoverkeer                     

* 

Arbeidstijdverkorting * Arbeidsomstandigheden            0 

Gezondheidszorg             

* 

Energieproblematiek  * Automatisering            + 

Kans op oorlog                

* 

Inflatie                        * Belastingontduiking            + 

Kruisraketten (5 jaar)       

* 

Kernenergie                * Belastingdruk            + 

Leeftijdsdiscriminatie      

* 

Ont- en bewapening   # Broeikaseffect            + 

Medezeggenschap            

# 

Sociale voorzieningen#  Communisme           - 

Milieuproblematiek          

* 

Werkloosheid             # Consumentenbelangen           + 

Minderheidsgroepen        

* 

 Woningnood              * Drugs           + 

Ontwikkelingshulp           

# 

Zuid-Afrika (11 jaar)  * Duurzame ontwikkeling            0 

Ruimtelijke ordening       

# 

 Emancipatie             + 

Sexueel geweld                

# 

Europese Unie             + 

Sociale voorzieningen      

* 

Geluidhinder             + 

Vergrijzing                       

# 

Genetische manipulatie             0 

Vervuiling industrie         

* 

Inkomensnivellering                0 

Vreemdelingenzaken       

* 

Inkomensontwikkeling             - / + 

Werkloosheid                   

* 

Invloed vakbonden                     0 

Woningnood                    

# 

Invloed werkgever                      + 

Zure regen                        

* 

Kabinetsbeleid               0 

 Multinationals              0 

Nationalisme              0 

Nederlandse economie               - / + 

Normvervaging              0 

Onderwijs             + 

Onveiligheid burgers Lineaire 

trend  + ++ Privacy              +  

Radio-actieve straling              0 

Reclame              0 

Terrorisme              0 
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S-vormige patronen laten eveneens een stijEen aantal van de thema’s die voor het 

jaar 2000 als een non-issue zijn te beschouwen, zijn daarna flink in de publieke 

belangstelling gestegen, zoals normvervaging, onderwijs, de Europese Unie, natio-

nalisme, terrorisme, kans op oorlog, vergrijzing en leeftijdsdiscriminatie. Een aantal 

van deze thema’s zijn in 2002 een verkiezingsissue geweest. 

De vetgedrukte thema’s in de tabel 10 (zie bijlage 3) zullen in eerste instantie nader 

onder de loep genomen worden. Van deze maatschappelijke thema’s zal de levens-

cyclus in fases ingedeeld worden en zal vervolgens bepaald worden hoe lang het 

momentum heeft geduurd en hoe groot de stijgingssnelheid van het momentum is 

geweest. Alvorens daarmee begonnen wordt, zal er in bijlage 1 een overzicht gege-

ven worden van de omschrijvingen van de maatschappelijke thema’s zoals die tij-

dens het onderzoek aan de respondenten zijn voorgelegd en in dit onderzoek nader 

geanalyseerd worden (milieu, autoverkeer, gezondheidszorg, minderheden, sociale 

voorzieningen, onveiligheid van de burger, woningnood, kabinetsbeleid en kern-

energie). 

 

De aandacht in de analyse zal vooral uitgaan naar die thema’s die een duidelijk S-

vormig patroon laten zien, te weten minderheden, milieu, automobiliteit, gezond-

heidszorg en de energieproblematiek, sociale voorzieningen, werkloosheid en wo-

ningnood. Het thema onveiligheid van de burger, in de wandeling criminaliteit ge-

noemd, laat geen S-vormige trend zien. Dit onderwerp is bijna gedurende een ge-

heel decennium vanaf 1990 gestegen. Die voortdurende stijging werd regelmatig 

gevoed door tal van incidenten, zoals zinloos geweld, die in het brandpunt van de 

maatschappelijke belangstelling hebben gestaan. In de tweede helft van de negenti-

ger jaren kreeg het thema onveiligheid van de burger de hoogste score van alle on-

derwerpen afgemeten aan de indicatoren informatie uitwisseling en issuerelevantie. 

Genoemde maatschappelijke thema’s hebben in de periode waarin zij in de maat-

schappelijke belangstelling stonden een sterk momentum gekend, dit in tegenstel-

ling tot onderwerpen als automatisering, leeftijdsdiscriminatie, ontwikkelingshulp, 

seksueel geweld, consumentenbelangen, onderwijs, normvervaging, privacy, eman-

cipatie en genetische manipulatie, die geen issue zijn geworden, maar een maat-

schappelijk probleem of een non-issue zijn gebleven. 

 

In bijlage 3 (tabel 10) wordt de periode, het aantal metingen en het aantal respon-

denten weergegeven van 54 maatschappelijke thema’s die in het kader van het MDI 

onderzoek tussen 1981 en 1998 zijn onderzocht. Het aantal metingen varieert per 

thema over deze periode tussen 34 en 73. Een aantal thema’s werden minder dan 30 

keer gemeten, waaronder kruisraketten (15 maal), Zuid-Afrika (22 maal), arbeids-

omstandigheden (26 maal), onderwijs en seksueel geweld (28 maal), vreemdelin-

genzaken (19 maal), normvervaging (17 maal), duurzame ontwikkeling (19 maal) 
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en genetische manipulatie (12 maal). In de laatste kolom is voor ieder van de 54 

maatschappelijke thema’s aangegeven welk patroon zich heeft ontwikkeld. De vet-

gedrukte thema’s die een S-vormige trend vertonen, zijn gekozen voor een analyse 

van hun levenscyclus. 

Het is opvallend dat een aantal maatschappelijke thema’s waarvan dat in eerste 

instantie niet verwacht zou worden, toch een vlakke trend vertonen, zoals alcohol-

misbruik, multinationals consumentenbelangen, radio-actieve straling, arbeidsom-

standigheden, reclame, onderwijs broeikaseffect, normvervaging, duurzame ont-

wikkeling, nationalisme en genetische manipulatie. Hierbij moet wel aangetekend 

worden dat een aantal thema’s te kort gemeten is om daar al te dwingende uitspra-

ken over te kunnen doen, zoals nationalisme, genetische manipulatie en het broei-

kaseffect. 

Uit onderzoek dat in het kader van de breinladder (Milieugedragsmonitor, 1995-

2000) is uitgevoerd, blijkt dat maatschappelijke thema’s als normvervaging en on-

derwijs na 1998 tot belangrijke maatschappelijke thema’s zijn gaan behoren. 

 

Trends in maatschappelijke problemen en indelen in stadia 

Vaak gebeurt het indelen van de levensloop van een maatschappelijk thema op 

basis van intuïtie en een dosis gezond verstand. Door het ontbreken van geobjecti-

veerde criteria en vaste momenten in de tijd blijft de overgang van de ene naar de 

andere fase in een cyclus voor discussie vatbaar. Onderstaande grafiek geeft de 

levensloop van een achttal maatschappelijke thema’s gedurende de periode 1981 

t/m 1998 weer. De S-vormige trends die in deze grafiek afgebeeld worden, zijn 

zesde graadspolynomen. Er is gekozen voor polynomen, in plaats van bijvoorbeeld 

voortschrijdende gemiddelden, omdat polynomen het meest nauwkeurig de trend in 

de Issues activation cycle weergeven. ‘At face value’, maar ook met behulp van een 

regressie-analyse blijkt dat de zesde graadspolynoom in vergelijking met andere 

functies de trends in issuerelevantie en informatie uitwisseling, als indicatoren voor 

sociale bevestiging, het best weergeven (zie tabel 8 en 9). In vergelijking met poly-

nomen van een lagere graad, blijkt dat de zesde graadspolynoom de best mogelijke 

benadering te zien geeft.  

De trends die in figuur 1 worden afgebeeld, geven de reacties van het publiek op 

maatschappelijke thema’s weer en zijn gebaseerd op representatieve steekproeven 

uit de bevolking van Nederland. Wat opvalt in figuur 1 is dat de issuerelevantie van 

verschillende maatschappelijke thema’s in de jaren tachtig veel sterker onderling 

fluctueert dan in de jaren negentig. De geldt overigens ook voor de indicator infor-

matie uitwisseling.  
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In de S-vormige patronen is per maatschappelijk thema een top en een dal waar te 

nemen in de indicator issuerelevantie. De S-vormige trends zijn vanwege hun dalen 

en toppen kromlijnig en kunnen in principe niet uitgedrukt worden in een lineaire of 

een eerste graadsfunctie. Een tweede graads- of kwadratische functie kan alleen 

maar toegepast worden als er sprake is van of een top òf een dal. Ook dat is hier niet 

het geval. Er doen zich zowel toppen als dalen voor in de S-vormige trends. Die 

kunnen dan ook het best door een derde graadsfunctie weergegeven worden, waar-

bij een zesde graad polynoom een vrij nauwkeurige benadering te zien geeft van de 

trend.  

 

Figuur 1: Issuerelevantie afgemeten aan acht maatschappelijke thema’s en  

    uitgedrukt in zesdegraads polynomen. De verticale as loopt van 0% tot  

  100% 
 

 
 

Voor het bepalen van de verschillende stadia in de levensloop van maatschappelijke 

thema’s, zijn twee fases belangrijk, namelijk het momentum en het negatieve mo-

mentum. Het momentum geeft de versnelling in de stijging weer en het negatieve 

momentum geeft de versnelling in de daling weer. Afgezien van de maatschappelij-

ke relevantie van het momentum van een maatschappelijk probleem -in die fase 
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manifesteert zich namelijk het issue- zijn dit de enige fases die als een lineaire func-

tie beschreven kunnen worden. Begin en einde van het momentum zijn te objective-

ren met behulp van een formele benadering. Indien een maatschappelijk thema zich 

tot een issue ontwikkeld heeft, volgt de issue-attention cycle van dat thema een S-

vormig patroon. Deze trendmatigheid wordt het meest nauwkeurig benaderd door 

het construeren van een zesde graadspolynoom. 

 

In tabel 7 wordt R
2 
tussen een aantal soorten trendlijnen en de periodieke metingen 

van issuerelevantie van acht maatschappelijke thema’s tussen 1981 tot 1998 weer-

gegeven. 

 

Tabel 7: R² van vijf verschillende typen trendlijnen tussen 1981 en 1998. 
 

Issuerelevantie tus-

sen 1981 en 1998 

Zesde 

graads- 

polynoom 

Lineaire 

trendlijn 

Logaritmische 

trend 

Exponentiële  

trend 

Machts- 

functie 

Autoverkeer       .93    .79        .52        .75   .50 

Woningnood       .93    .19        .44        .44   .32 

Werkloosheid       .90    .62        .60        .60   .57 

Minderheden       .88    .61        .39        .60   .39 

Gezondheidszorg       .85    .69        .76        .65   .80 

Milieuvraagstuk       .79    .31        .31        .35   .33 

Energieproblematiek       .73    .24        .47        .19   .37 

Sociale Voorzienin-

gen 
      .69    .00        .00        .00   .00 

Onveiligheid burger       .75    .73        .56        .71   .58  

 

Uit tabel 7 blijkt dat de zesde graad polynoom, afgemeten aan de hoogte van R
2
 de 

beste benadering van de trendmatigheid van de indicator issuerelevantie van negen 

maatschappelijke thema’s in de periode tussen 1981 en 1998 te zien geeft. Een uit-

zondering hierop vormt het thema onveiligheid van de burger. De trend is niet S-

vormig, maar laat een langzaam stijgende rechte lijn zien, die evengoed gekarakte-

riseerd kan worden door een lineaire functie, een exponentiele functie of een poly-

noom, zoals blijkt uit tabel 7. 

 

In tabel 8 wordt R
2 
 tussen een aantal soorten trendlijnen en de periodieke metingen 

van de indicator informatie uitwisseling van negen maatschappelijke thema’s weer-

gegeven van 1981 tot 1998. De zesde graad polynoom, afgemeten aan de hoogte 

van R
2
 geeft de beste benadering te zien van de trendmatigheid van de indicator 

informatie uitwisseling, met uitzondering van het yhema veiligheid. 
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Tabel 8: R² van de vijf verschillende typen trendlijnen tussen 1981 en 1998. 
 

Informatie uitwisse-

ling tussen 1981 en 

1998 

Zesde 

graads- 

polynoom 

Lineaire 

trendlijn 

Logaritmische 

trend 

Exponentiële  

trend 

Machts- 

functie 

Autoverkeer       .90    .78        .49        .77   .48 

Woningnood       .86    .01        .20        .00   .14 

Werkloosheid       .85    .22        .30        .19   .22 

Minderheden       .93    .67        .42        .60   .42 

Gezondheidszorg       .88    .80        .75        .76   .78 

Milieuvraagstuk       .87    .51        .45        .54   .46 

Energieproblematiek       .72    .12        .34        .08   .27 

Sociale Voorzienin-

gen 
      .80    .16        .08        .15   .07 

Onveiligheid burger       .81    .51        .38        .51   .39 

 

De Issues activation cycle in kaart brengen 

Om de verschillende stadia in de levensloop van een maatschappelijk thema te 

kunnen onderscheiden, worden met behulp van de eerste en de tweede afgeleide van 

de polynoom de extreme waarden berekend.  

Uitgaande van de functie van de polynoom Y = f(x) = ax
3 
+ bx

2 
+ cx + d wordt al-

lereerst de duur van de periode waarin een maatschappelijk thema in het dal en op 

zijn top zit, berekend. Vervolgens wordt de duur van het momentum vastgesteld. 

Het is daarbij van belang de beide punten, die het begin en het einde van het mo-

mentum markeren, zo exact mogelijk te bepalen, zodat het momentum scherp on-

derscheiden kan worden van het pré momentum en het post momentum.  

 

In figuur 2 worden de verschillende fases in de levensloop van een maatschappelijk 

probleem weergegeven, te beginnen bij fase 1 het dal, dat achtereenvolgens over-

gaat in fase 2, het pré-momentum, fase 3 het momentum en fase 4 het post-

momentum, de fase waarin het momentum alweer aan het afnemen is. Fase 5, de 

top markeert het hoogste punt in de waarde van de indicatoren issuerelevantie en 

informatie uitwisseling.  

 

In figuur 2 wordt met behulp van pijlen het begin en het einde van de verschillende 

fases in de levensloop van thema’s gemarkeerd. De dikke opwaarts gerichte pijlen 

geven het laagste punt in het dal en het hoogste punt van de top aan. De dunne 

neerwaarts gerichte pijlen die de waarde van de eerste en tweede afgeleide weerge-

ven corresponderen met het laagste en het hoogste punt in de levensloop. Op beide 

punten is de waarde van de eerste afgeleide 0. Op het hoogtepunt van het momen-
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tum is de tweede afgeleide nul en bereikt de eerste afgeleide zijn hoogste waarde 

(zie tabel 9).  

 

Figuur 2: Zes fases van de in totaal negen fases in de levensloop van de  

       issuerelevantie ten aanzien van het thema milieu. In dit voorbeeld zijn de  

       eerste en tweede afgeleide functie weergegeven rond de x-as. 

 
 

In fase 6 zet de daling in, die als een maatschappelijk thema een volledige levens-

cyclus afwikkelt, via fase 7 en 8 (respectievelijk het -negatieve- en het post-

momentum) eindigt in fase 9, het dal. Deze fase is tegelijkertijd de start van een 

nieuwe opgaande trend, die weer begint als fase 1 van de Issues activation cycle.  
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De tweede afgeleide van een functie is de afgeleide van de afgeleide van die func-

tie, dat wil zeggen de functie die verkregen wordt door de oorspronkelijke functie 

twee maal te differentiëren. De tweede afgeleide is de weergave van de mate van 

verandering van de eerste afgeleide. Net als de eerste afgeleide speelt ook de twee-

de afgeleide een rol bij het bepalen van extreme punten van een functie en het bepa-

len van buigpunten. Dat is van belang voor het vaststellen van de hoogtepunten en 

dieptepunten van de Issues activation cycle. De eerste afgeleide wordt gebruikt om 

de steilheid van de trend te bepalen. Door de punten waar de afgeleide 0 is nader te 

onderzoeken, kunnen ook de maxima en minima vastgesteld worden. Daarin speelt 

de tweede afgeleide een rol. Via de eerste afgeleide is de stijging of daling van een 

trend waarneembaar. Met behulp van de tweede afgeleide kan daarnaast achterhaald 

worden of de stijging of daling van een trend toe- dan wel afneemt of dat er sprake 

is van een lineair patroon. 

Het berekenen van de duur van het dal, de top en het momentum gaat als volgt in 

zijn werk. Over de gehele periode dat het MDI onderzoek is uitgevoerd, en dat is 17 

jaar, wordt een tabel gemaakt waarin alle weken over die periode voorkomen. Dat 

zijn voor die periode van 17 jaar bijna 900 weken. In de weken waarin een meting 

heeft plaatsgevonden, worden de uitkomsten vermeld voor issuerelevantie. In die 

periode zijn voor milieu bijvoorbeeld tachtig metingen uitgevoerd en voor gezond-

heidszorg 67 metingen. Uit deze tabel wordt een zesde graad polynoom berekend.  

 

Thema’s die veel maatschappelijke aandacht trokken, vertonen een S-vormige 

trend, waarin zich een dal en een top heeft gevormd (zie ook Quetelet & Verhulst, 

1850). Daartussen ligt ergens het momentum. De weken die tussen het begin van 

het dal en het einde van de top liggen worden in een aparte tabel omgezet. Daarvan 

wordt bekeken hoeveel weken er tussen de opeenvolgende metingen zitten. Indien 

er meer dan 25 weken tussen twee opeenvolgende weken zitten, wordt er in de 

reeks metingen een (interpolatie)week tussengevoegd, waarbij met behulp van een 

zesde graad polynoom de waarde van de interpolatieweek achteraf wordt vastge-

steld, op basis van de volledige periode tussen 1981 en 1998. Indien twee achter-

eenvolgende metingen binnen vijf weken hebben plaatsgevonden, wordt de meting 

verwijderd die vijf weken of minder heeft plaatsgevonden na de voorafgaande me-

ting. Dat was het geval met het onderwerp milieu in 1990
68

.  

                                                           
68

 Heel veel gebruikers van het MDI onderzoek, en dan moet gedacht worden aan  

overheden, vakbonden, het bedrijfsleven en non-profit organisaties  werden zich in  

dat jaar pas bewust van het belang van het thema milieu, terwijl het issue milieu op  

dat moment al zijn aantrekkingskracht aan het verliezen was onder de bevolking van  

Nederland. 
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In de nieuwe tabel die nu ontstaan is, wordt het aantal weken tussen de metingen 

vastgesteld. Uit die tabel wordt een grafiek met een derde graadspolynoom afgeleid. 

Uit deze polynoom worden voor iedere meting naar issuerelevantie en informatie 

uitwisseling de (derde graad) functies berekend en vervolgens met behulp van diffe-

rentiaalrekening de eerste en de tweede afgeleide. Vervolgens wordt de functie 

berekend, die bij de grafische weergave van de derde graad polynoom hoort. Uit 

deze functie worden de eerste en de tweede afgeleide berekend, voor de verschil-

lende waarden die x kan aannemen. 

 

Op basis van deze berekening worden allereerst de top en het dal (fase 1 en fase 5) 

van de levensloop van een maatschappelijk thema berekend en vervolgens het mo-

mentum (fase 3). Zodra de top en het dal enerzijds en het momentum anderzijds 

zijn berekend, kunnen daaruit de duur van fase 2 en fase 4, het pré momentum en 

het post momentum afgeleid worden:  
 
   fase 3 – fase 1 = fase 2 en fase 5 – fase 3 = fase 4. 
 
Fase 1 (het dal) is de periode waarin de issuerelevantie varieert tussen de mini-

mumwaarde en minimumwaarde vermeerderd met 5% van het verschil tussen 

maximum en minimum. 

Fase 3, het momentum is de periode waarin de richtingscoëfficiënt varieert tussen 

de maximumwaarde en de maximumwaarde, verminderd met 5%. Fase 5 (de top) is 

de periode waarin de issuerelevantie varieert tussen de maximumwaarde en de 

maximumwaarde verminderd met 5% van het verschil tussen het maximum en het 

minimum.  

 

Bij deze aanpak past een kanttekening. Voor de bepaling van de duur van de fases 

en de afname, respectievelijk toename van de waarde van de indicatoren issuerele-

vantie en informatie uitwisseling, wordt over de periode waarin dit proces plaats-

vindt een trendlijn in de vorm van een derdegraads polynoom bepaald. Bij deze 

polynoom behoort een derdegraads functie. Aan de hand van deze functie kan wis-

kundig worden berekend wat het minimum, maximum en het buigpunt van deze 

functie is. Hieruit kan worden bepaald hoe lang de vijf fasen duren en hoe groot de 

toename en de afname van de waarde van de indicatoren informatie uitwisseling en 

issuerelevantie is. Een derdegraads functie is symmetrisch, waarbij het hoogste punt 

van symmetrie tevens het buigpunt is. Aangezien er sprake is van symmetrie zou 

bijgevolg de duur van fase 1 en fase 5 gelijk moeten zijn, evenals de duur van fase 2 

en fase 4. Aangezien de metingen niet met gelijke tijdsintervallen hebben plaatsge-

vonden, is in de praktijk de duur van fase 1 en fase 5, en van fase 2 en fase 4 niet 

gelijk aan elkaar. 
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Figuur 3: de fases in de levensloop van het thema de milieuproblematiek als  

       afgeleide van de en de eerste en tweede afgeleide functie die zijn  

       weergegeven rond de x-as. 
       functie van polynoom:  f (x) = -0,0073 x

3
 + 0,3769 x

2
 – 4,1171x + 25,047 

                eerste afgeleide:            f '(x) = -0,0219 x
2
 + 0,7538 x – 4,1171 

                tweede afgeleide:          f ''(x) = -0,0438 x + 0,7538 
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Aan de hand van het onderstaande voorbeeld worden de top, het dal en het momen-

tum in de levensloop van het thema milieuproblematiek berekend. 

Op basis van de gegevens van tabel 10 worden de eerste vijf fases (van de negen 

fases) in de levensloop van een maatschappelijk thema verdeeld. Bij vijf maat-

schappelijke thema’s gaat het om een stijgende trend en bij twee om een dalende 

trend, te weten het energieprobleem en woningnood. Dit waren issues van de jaren 

zeventig. Het thema werkloosheiddaalde in de jaren tachtig, maar was begin jaren 

negentig weer een issue. 

 

 Fase 1 van de issue-attention cycle van het thema milieu: het dal 
 
De functie van x  f(x) heeft zijn extremen bij  f '(x) = 0 [f '(x) is de eerste afgeleide]. 

Hier krijgt de functie zijn minimum- en zijn maximumwaarde; de waarde van x bij 

het minimum is gelijk aan een waarde tussen 6 en 7 (bij benadering 6,80 zoals in 

tabel 10 wordt weergegeven. Deze waarde van x hoort bij de meting die in week 

8431 (week 31 in het jaar 1984) van het MDI-onderzoek is gehouden. Bij deze 

waarde van x is f(x) = 38,41. De functie bereikt haar maximum bij een waarde van 

x tussen 26 en 27 (bij benadering 27,61). Dat komt overeen met week 9030 (week 

30 in het jaar 1990). 

Bij de tweede extreme waarde die de functie aanneemt, hoort een f(x) met een 

waarde van 71,22. Het verschil tussen de maximum en de minimum waarde van de 

functie  f (x) is: 71,22-38,41 = 32,81. Het dal wordt gedefinieerd door 5% van het 

verschil tussen het maximum en het minimum is 0,05 * 32,81 = 1,64 te berekenen. 

Voor het dal is de waarde van f(x), rekening houdend met deze marge van 5% 

maximaal 38,41 + 1,64 = 40,05. Vanaf die waarde begint fase 2 van de levensloop 

van het thema milieu en eindigt fase 9 van de vorige cyclus. 

De waarde van x ligt dan tussen 4,23 en 9,62, omdat het dal een ronding maakt. De 

gevonden waarden horen bij de metingen die tussen week 8341 (week 41 in 1983) 

en week 8526 (week 26 in 1985) in het MDI-onderzoek zijn verricht. Fase 1, het dal 

heeft zo’n anderhalf jaar geduurd.  

 

 Fase 5 van de issue-attention cycle van het thema milieu: de top 
 
In fase 5 bereikt de levensloop van een maatschappelijk thema zijn top. In dat stadi-

um bereikt de functie van x  f (x) zijn maximale waarde. De eerste afgeleide is dan 

gelijk aan 0. De waarde van x die bij dit maximum hoort, heeft bij een uitkomst van 

x tussen 26 en 27, een waarde van 27,61. Deze waarde van x hoort bij de MDI me-

ting die heeft plaatsgevonden in week 9030 (week 30 in het jaar 1990). Bij deze 

meting hoort een waarde van f (x) = 71,22 (zie tabel 10). Het verschil tussen de 

maximum en de minimum waarde van de functie  f '(x) is: 71,22 – 38,41 = 32,81. 

De top wordt gedefinieerd door 5% van het verschil tussen het maximum en het 
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minimum is 0,05 * 32,81 = 1,64 te berekenen. Voor de top is f(x) in dat geval mi-

nimaal 71,22 – 1,64 = 69,58. De waarde van x ligt dan tussen 24,80 en 30,19. Beide 

waardes markeren de top omdat die een ronding maakt. Aan de ene kant eindigt het 

post momentum en aan de andere kant begint het pré momentum van de daling. De 

MDI metingen die bij deze punten horen, werden gehouden tussen week 8947 en 

week 9109. Tussen week 47 in 1989 en week 9 in 1991 zit ruim een jaar. De top in 

de Issues activation cycle van het thema milieuproblematiek heeft dus ruim een jaar 

geduurd, voordat de daling in de waarde van de indicator issuerelevantie begon. 

 

 Fase 3 van de issue-attention cycle van het thema milieu: het momentum 
 
In fase 3, het momentum laat de polynoom die de trend weergeeft van de Issues 

activation cycle van maatschappelijke thema’s, zijn sterkste stijging zien en dus ook 

de meest steile helling in de totale levensloop. De raaklijn van de functie heeft dan 

zijn maximale helling. De tweede afgeleide is dan nul. Dit is de extreme waarde van 

f '(x). Bij deze waarde ligt het buigpunt van de functie. Indien de waarde van f ''(x) 

= 0, dan is de waarde van x = 17,20. Die waarde hoort bij week 45 in 1987 (8745). 

De waarde van de eerste afgeleid die daarbij hoort is f '(x) = 2,37. Dit is de maxima-

le waarde die de richtingscoëfficiënt kan aannemen. Aangezien een marge aange-

nomen wordt van 5%, wordt de waarde van richtingscoëfficiënt 0,05 * 2,37 = 0,12 

lager. De waarde van f '(x) die daarmee correspondeert, is 2,37– 0,12 = 2,25. De 

waarden die de functie f(x) aanneemt, zijn in dat geval 49,40 en 60,30. De waarde 

van x ligt dan tussen 14,88 en 19,56. Deze uitkomst komt overeen met de periode 

die ligt tussen week 8703 en week 8821.  

 

Het momentum van het milieuvraagstuk heeft dus ruim een jaar geduurd, van het 

begin van 1987 tot en met het voorjaar van 1988. Middenin die periode hield de 

Koningin haar jaarlijkse Kersttoespraak waarin zij een ieder opriep beter met het 

milieu om te gaan. Het milieuprobleem is dus heel kort een issue geweest, afgeme-

ten aan de momentumfase uit de issue-attention cycle. 
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BIJLAGE 1 

 

Tabel 9: het berekenen van het dal, de top en het momentum met behulp van 

        de eerste en de tweede afgeleide. 
 

meting functie eerste afgeleide tweede afgeleide jaar en week 

x f (x) f '(x) f ''(x)   

1 47,51 -3,39 0,71 8306(1) 
 

2 44,48 -2,70 0,67 8321(2) 

3 42,11 -2,05 0,62 8336(3) 

4 40,36 -1,45 0,58 8339(4) 

5 39,19 -0,90 0,53 8348(5) 

6 38,55 -0,38 0,49 8408(6) 

7 38,41 0,09 0,45 8437(7) 

8 38,71 0,51 0,40 8501(8) 

9 39,42 0,89 0,36 8517(9) 

10 40,48 1,23 0,32 8531(10) 

11 41,86 1,52 0,27 8546(11) 

12 43,52 1,77 0,23 8612(12) 

13 45,40 1,98 0,18 8623(13) 

14 47,46 2,14 0,14 8643(14) 

15 49,67 2,26 0,10 8705(15) 

16 51,97 2,34 0,05 8719(16) 

17 54,33 2,37 0,01 8742(17) 

18 56,70 2,36 -0,03 8803(18) 

19 59,03 2,30 -0,08 8817(19) 

20 61,28 2,20 -0,12 8825(20) 

21 63,41 2,05 -0,17 8846(21) 

22 65,38 1,87 -0,21 8910(22) 

23 67,13 1,64 -0,25 8924(23) 

24 68,63 1,36 -0,30 8935(24) 

25 69,83 1,04 -0,34 8950(25) 

26 70,70 0,68 -0,39 9011(26) 

27 71,17 0,27 -0,43 9019(27) 

28 71,22 -0,18 -0,47 9037(28) 

29 70,80 -0,67 -0,52 9046(29) 

30 69,86 -1,21 -0,56 9106(30) 

31 68,36 -1,80 -0,60 9123(31) 

32 66,25 -2,42 -0,65 9139(32) 

 



217 

 

BIJLAGE 2 

 
Overzicht 1: de omschrijving van een aantal maatschappelijke thema’s in het MDI 

onderzoek 
 

 
1. Milieuproblematiek: bedreiging van natuur, de leef- en woonomgeving. 
 
2. Minderheidsgroepen in Nederland: aanwezigheid en positie van minder-

heidsgroepen in ons land (gastarbeiders, asielzoekers, Surinamers, Moluk-

kers, Turken, Marokkanen en dergelijke), huisvesting, werkgelegenheid, 

discriminatie etc.. 
 

3. Autoverkeer: het veiligheidsprobleem, binnenstadsprobleem, energiepro-

bleem, files en opstoppingen, ruimteproblemen, en dergelijke. 
 

4. Gezondheidszorg: de hoge kosten en pogingen deze te verminderen door 

minder dienstverlening, eigen bijdrage etc.. 
 

5. Sociale voorzieningen: de kostenstijging van de sociale voorzieningen; de 

vele voorzieningen en het gebruik of misbruik dat er van gemaakt wordt, 

etc..  
 

6. Woningnood: het gebrek aan huisvestingsmogelijkheden, in het bijzonder 

van jongeren, jonge gezinnen, alleenstaanden, lagere inkomensgroepen en 

dergelijke. 
 

7. Kabinetsbeleid: het beleid van het kabinet, dat wil zeggende manier waarop 

de regering de problemen aanpakt. 
 

8. Onveiligheid van de burger: bedreiging door misdadig gedrag (diefstal, 

geweldpleging etc.) 
 

9. Kernenergie: de mogelijke gevaren verbonden aan kerncentrales: productie 

van radio-actief afvalmateriaal, storingen en dergelijke. 
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Bijlage 3 

 

Tabel 10: de periode waarin 54 maatschappelijke thema’s zijn onderzocht en het  

              totaal aantal metingen en respondenten.  
 

 
 Maatschappelijk thema Issue Type patroon 

 
Aantal  
jaren 

 
Begin 
week 

 
Eind 
week 

 
  Aantal 
metingen 

 
    N 
totaal 

1 AIDS issue S-curve, dalend 11 8650 9807 49 42742 

2 Alcohol misbruik Non-issue; Vlakke trend 11 8710 9811 34 29266 

3 Arbeidstijdverkorting  Cyclisch patroon 17 8113 9749 50 43575 

4 Automatisering  S-curve, stijgend 17 8105 9747 51 44688 

5 Autoverkeer  issue S-curve, stijgend 17 8105 9811 55 48132 

6 Belastingontduiking Non-issue; Vlakke trend 17 8105 9747 50 43705 

7 Communisme Non-issue; Vlakke trend  16 8113 9725 47 41404 

8 Consumentenbelangen Non-issue; Vlakke trend  17 8110 9746 48 41910 

9 Drugs issue S-curve, stijgend 15 8249 9807 41 35461 

10 Druk belastingen  Cyclisch patroon 17 8113 9751 52 44800 

11 Europese Unie  S-curve, stijgend 10 8837 9807 36 32049 

12 Emancipatie Non-issue; Vlakke trend  17 8113 9811 52 45035 

13 Energieproblematiek issue S-curve, dalend 17 8113 9749 51 44220 

14 Geluidhinder Non-issue; Vlakke trend  17 8113 9807 50 43189 

15 Gezondheidszorg issue S-curve, stijgend 17 8110 9811 55 48582 

16 Inflatie  Cyclisch patroon 17 8110 9746 49 42666 

17 Inkomensnivellering  Cyclisch patroon 17 8110 9747 51 44628 

18 Inkomensontwikkeling  Cyclisch patroon 17 8105 9746 51 44549 

19 Invloed vakbonden  Cyclisch patroon 17 8105 9749 49 43083 

20 Invloed werkgevers  Cyclisch patroon 17 8110 9746 49 42666 

21 Kabinetsbeleid Non-issue; Vlakke trend  17 8113 9747 55 48143 

22 Kans op oorlog  S-curve, stijgend 17 8113 9749 54 47096 

23 Kernenergie issue S-curve, dalend  17 8113 9811 52 44619 

24 Kruisraketten issue S-curve, stijgend 5 8139 8643 15 12822 

25 Medezeggenschap  S-curve, stijgend 17 8110 9751 53 46235 

26 Milieuproblematiek issue S-curve, stijgend 17 8110 9807 73 63020 

27 Minderheden issue S-curve, stijgend 17 8110 9811 53 46854 

28 Multinationals Non-issue; Vlakke trend  17 8105 9751 52 45361 

29 Nederlandse economie  Cyclisch patroon 17 8110 9747 53 46158 

30 Ont- en bewapening issue S-curve, dalend 17 8110 9751 54 47191 

31 Ontwikkelingshulp issue S-curve, stijgend 17 8113 9807 58 50145 

32 Onveiligheid burgers issue Stijgende trend 17 8105 9807 49 42916 

33 Privacy  Stijgende trend 17 8113 9807 50 43850 
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34 Radioactieve straling Non-issue; Vlakke trend  10 8737 9751 43 37128 

35 Reclame Non-issue; Vlakke trend  16 8110 8643 18 15979 

36 Ruimtelijke ordening  S-curve, stijgend 11 8737 9811 43 37680 

37 Sociale voorzieningen issue Cyclisch patroon 17 8105 9807 53 46441 

38 Terrorisme  Stijgende trend 17 8105 9749 53 46854 

39 Vergrijzing  S-curve, stijgend 9 8819 9720 35 30891 

40 Vervuiling industrie issue S-curve, stijgend 17 8105 9811 56 48674 

41 Werkloosheid issue Cyclisch patroon 17 8113 9811 51 44604 

42 Woningnood issue S-curve, dalend 17 8105 9807 56 48737 

43 Zuid Afrika issue S-curve, dalend 9 8446 9408 22 19710 

44 Zure regen issue S-curve, stijgend 13 8508 9749 64 54439 

45 Arbeidsomstandighede Non-issue; Vlakke trend  7 9037 9717 26 22118 

46 Broeikaseffect Non-issue; Vlakke trend  7 9042 9751 30 24452 

47 Seksueel geweld issue S-curve, stijgend 7 9049 9749 28 23272 

48 Onderwijs Non-issue; Vlakke trend  7 9110 9811 28 23412 

49 Vreemdelingenzaken issue S-curve, stijgend 5 9148 9703 19 16135 

50 Normvervaging Non-issue; Vlakke trend 6 9213 9807 17 14273 

51 Duurzame ontwikkel. Non-issue; Vlakke trend 4 9351 9811 19 15294 

52 Nationalisme Non-issue; Vlakke trend 4 9408 9747 13 10227 

53 Genetische manipulatie Non-issue; Vlakke trend 4 9412 9811 12 10312 

54 Leeftijdsdiscriminatie  S-curve, stijgend 2 9602 9807 9 6409 
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 BIJLAGE 4 

 

Tabel 11: Thema’s volgens Lane en Ersson (1991) en MDI onderwerpen (NSS,  

    1981 - 1998). Thema’s in de linker kolom met een * verwijzen naar  

    Shweder (1982.). 
 

De indeling van thema’s van Lane en 

Ersson 
Een parallelle indeling MDI onderwerpen  

Klassenverschil-

len>Hiërarchieprobleem* 
Arbeidsverhoudingen: nationalisaties, 

stakingen, medezeggenschap, participatie 

en democratisering. 

Inkomensverdeling: inkomenspolitiek, 

inkomensgelijkheid, belastingpolitiek, 

werkeloosheid en ongelijke welvaartsver-

deling 

 

Klassenverschillen:  
Arbeidsverhoudingen: medezeggenschap van 

werknemers, invloed van de vakbonden, in-

vloed van de werkgevers, automatisering, 

arbeidsomstandigheden. 

Inkomensverdeling: druk van belastingen en 

premies, belastingontduiking, arbeidstijdver-

korting, werkloosheid, inkomensontwikkeling, 

inkomensnivellering 

Religie>Eigenheid en persoonlijke 
autonomie* 

Scheiding tussen kerk en staat.  

Ethische vraagstukken: abortus, echtschei-

ding en alcoholpreventie.  

Religie:  

 

Ethische vraagstukken: het gebruik van alco-

hol, drugsgebruik, aids. 

Regionale kwesties > Etniciteit* 
Culturele relaties: taalkwesties, ethnische 

verhoudingen,  

De status van minderheden: immigratie;  

Regionaal economische ontwikkeling: 

landbouw: prijzen en landhervormingen  

Regionale kwesties:  

Culturele relaties: minderheden 

 

De status van minderheden: immigratie;  

 

Buitenlandse politiek en defensie >  

Probleem van de persoonlijke veilig-
heid* 
Multi-laterale relaties: Europese Unie, 

OECD, Verenigde Naties, Oost-West 

verhoudingen, dekolonisatievraagstukken;  

Nationele strijdkrachten: nucleaire bewa-

pening, rol van de militairen, ont- en be-

wapening.  

Militaire samenwerking: NAVO. 

Buitenlandse politiek en defensie:  
 

Multi-laterale relaties: Europese Unie, ontwik-

kelingssamenwerking, communistische in-

vloed in de wereld, multinationals. 

Nationele strijdkrachten: ont- en bewapening, 

kans op oorlog, kruisraketten. 

De werking van het politieke systeem: 

Het probleem van de staat* 
Grondwettelijke aangelegenheden:  

Rechten, vrijheden, instituties, bestuursla-

gen. 

Stijl van regeren: dwang, corruptie. 

Binnenlandse veiligheid: oorlogsmisda-

De werking van het politieke systeem: 

 

Grondwettelijke aangelegenheden:  

Consumentenbescherming, de gelijkheid van 

mannen en vrouwen, privacy. 

Stijl van regeren: kabinetsbeleid, belasting-

druk. Binnenlandse veiligheid: terrorisme, 
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den, terrorisme. onveiligheid van de burger, seksueel geweld. 

Publieke sector > Grenzen van individu* 

Economische politiek, ontwikkeling van 

de publieke sector, inflatie, sociale zeker-

heid, onderwijs, gezondheidszorg. 

Milieuvraagstukken>Cultuur of natuur* 
Atoomenergie, vervuiling, nul-groei. 

Publieke sector: 

de Nederlandse economie, energieproblema-

tiek, ruimtelijke ordening, sociale voorzienin-

gen, inflatie, onderwijs, gezondheidszorg, 

woningnood. 

Milieuvraagstukken: 
Kernenergie, vervuiling door de industrie, 

duurzame ontwikkeling, milieuproblematiek, 

broeikaseffect, zure regen, radio-actieve stra-

ling, autoverkeer, geluidhinder.  
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BIJLAGE 5 

 

Thema’s die van 1981-1998 in Nederland in de belangstelling stonden 
 
In 1981 is het MDI-onderzoek gestart. Er zijn tussen 1981 en 1998 meer dan vijftig 

maatschappelijke thema’s onderzocht, waarvan er ongeveer 25 een trendmatige 

ontwikkeling te zien hebben gegeven, stijgend, vlak of dalend. De trend wordt afge-

lezen aan een vijftal indicatoren, te weten bekendheid, issuerelevantie, informatie 

uitwisseling, emotionele betrokkenheid en tenslotte actiebereidheid. Bekendheid 

zegt of men al of niet bekend is met het betreffende onderwerp, emotionele betrok-

kenheid vormt een indicatie in hoeverre men zich bezorgd maakt over een bepaald 

onderwerp en veranderingsgezindheid voorspelt de intentie om actie te voeren, van 

het zetten van een handtekening tot en met het meedoen aan een demonstratie, is-

suerelevantie geeft aan of men denkt dat andere mensen het betreffende onderwerp 

belangrijk vinden en informatie uitwisseling heeft betrekking op de vraag of men 

praat, leest en/of via de media hoort over een maatschappelijk probleem of een 

issue.  

De veranderingen die maatschappelijke thema’s in de tussen 1981 en 1998 te zien 

hebben gegeven, afgemeten aan de waarde van deze vijf indicatoren, variëren flink 

per maatschappelijk thema.  

 

In tabel 12 wordt voor 25 maatschappelijk thema’s, per indicator, de begin- en de 

eindwaarde weergegeven. Bovenaan staan de onderwerpen die tussen 1981 en 1998 

het meest zijn gestegen en onderaan de onderwerpen die het meest zijn gedaald. In 

het midden staan de onderwerpen die in vergelijking met 1981 in 1998 nauwelijks 

van waarde zijn veranderd.  

 

Gezondheidszorg is het onderwerp dat afgemeten aan het meetpunt in het jaar 1981 

en het meetpunt in het jaar 1998 het sterkst gestegen is, gevolgd door onveiligheid 

van de burger en de minderhedenproblematiek. Frappant is dat deze onderwerpen 

belangrijke verkiezingsthema’s vormden van de Tweede Kamerverkiezingen van 

mei 2002 en januari 2003. Blijkbaar heeft zich gedurende een langjarige trend veel 

maatschappelijke onvrede geaccumuleerd, die in de aanloop tot de verkiezingen van 

2002 tot uitbarsting kwam en toen pas herkend en erkend en vervolgens door de 

politiek geagendeerd werd. Het vormt een aanwijzing dat de politiek achteraf rea-

geert op maatschappelijke trends en daar niet op anticipeert; de maatschappelijke 

agenda loopt blijkbaar voor op de politieke agenda. 

 

Op de vierde plaats komt verrassend privacy, gevolgd door autoverkeer, geluids-

hinder en de drugsproblematiek. Het milieuprobleem komt op de achtste plaats. 
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Voor het onderwerp milieu is dit de tweede golf in de publieke belangstelling. De 

eerste milieugolf manifesteerde zich in het begin van de jaren zeventig (De Koning, 

1998; De Ridder & Scholten, 1993). Opvallend is dat het thema vervuiling door de 

industrie, dat dominant was gedurende de eerste golf in de belangstelling voor het 

milieu, tussen 1981 en 1992 per saldo nauwelijks is veranderd, evenals de onder-

werpen terrorisme en de Nederlandse economie. Kernenergie, de energieproblema-

tiek en werkloosheid zijn in de beschouwde periode flink gedaald, maar minder 

sterk dan het onderwerp ont- en bewapening dat tussen 1981 en 1998 het sterkst is 

gedaald, tezamen met woningnood. 

 

Tabel 12: de verandering van de waarde van MDI-indicatoren tussen 1981 en 1998  
    in %. 
 

 
Bekendheid 

Issuerele- 

vantie  

Informatie 

uitwisseling 

Emotionele 

Betrokkenh. 
Actiebereid Totaal 

1981 1998 1981 1998 1981 1998 1981 1998 1981 1998  

MDI gem. 53 52 22 27 32 36 11 18 6 11  20 

Gezondheid. 48 71 16 50 19 69 12 46 6 27  30,4 

Onveiligheid  62 79 26 61 44 74 20 38 10 26  23,2  

Minderheden 47 63 26 46 34 59 8 27 8 18  16,2 

Privacy 33 51 7 27 26 29 5 16 2 10  16 

Autoverkeer 63 69 21 41 25 55 15 29 6 10  14,8 

Geluidhinder 45 54 8 24 9 31 7 14 3 9  12 

Drugs 53 63 27 44 41 51 6 18 9 16  11,2 

Milieu 64 77 27 44 48 50 19 31 18 21    9,4 

Automatise. 40 47 13 27 15 39 7 15 3 5    9 

Sociale vrz.  65 66 28 41 46 55 17 27 9 11    7 

Emancip. 58 66 18 28 21 28 6 12 6 11    7,2 

Consument. 50 52 12 23 13 26 6 11 3 8    7,2 

Ontwikkel. 47 48 14 25 13 23 3 9 7 9    6 

Kabinet 53 49 28 34 42 49 8 20 5 10    5,2 

Arbeidstijd. 49 55 21 27 31 33 6 13 4 6    4,6 
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Vervuiling.  64 60 32 27 49 44 17 25 16 17  -1 

Terrorisme 64 58 43 36 47 41 8 17 9 12  -1,8 

Economie 44 42 27 29 55 45 21 18 4 6 - 2,2 

Oorlog 45 36 20 15 27 16 9 8 6 6 - 5,2 

Inflatie 60 48 21 19 45 24 19 10 3 3 - 8,8 

Energie 64 50 34 23 55 30 18 16 8 9 -10,2 

Werkloos 75 64 52 38 86 52 20 21 13 13 -11,6 

Kernenergie 50 43 31 15 65 24 11 12 12 11 -12,8   

Woningnood 63 44 35 20 62 29 13 9 12 7 -15,2 

Ontwapening 49 36 29 14 56 21 13 5 14 8 -15,4 

 

In de periode 1981–1998 hebben maatschappelijke thema’s, of zij nu gedaald of 

gestegen zijn een verschillende ontwikkelingsgang laten zien. Sommige thema’s, in 

het bijzonder de sociaal-economische thema’s en daaraan gelieerde onderwerpen 

hebben een cyclisch verloop, dat het economische conjunctuurpatroon volgde. 

Daarentegen vertonen andere thema’s een trend die een S-vormig patroon volgt, 

zoals gezondheidszorg, minderhedenproblematiek, milieu, energievraagstuk en 

autoverkeer. Deze thema’s zijn in heel korte tijd snel gestegen in de publieke be-

langstelling. 
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BIJLAGE 6 

 
Een traject is de afgelegde of af te leggen weg van een voorwerp door een ruimte. 

Wiskundig kan worden onderscheiden enerzijds een kromme die een aaneensluiten-

de verzameling posities vormt, plus informatie over de volgorde waarin die doorlo-

pen worden, en anderzijds een plaats-tijd functie, waaruit ook de snelheid in iedere 

fase van het traject volgt. Een traject wordt meestal bepaald tussen een beginpunt en 

een eindpunt. Tussen begin- en eindpunt kan een traject in theorie alle denkbare 

vormen kan aannemen. Een plaats-tijd functie geeft in de natuurkunde de positie 

van een deeltje als een functie van de tijd, de beweging die uitgedrukt kan worden 

in een bewegingsvergelijking. Een beweging wordt in gang gezet onder invloed van 

een kracht (bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis). Een bewegingsvergelijking 

is een vergelijking of differentiaal vergelijking waar de plaats-tijd functie aan vol-

doet. In een bewegingsvergelijking worden de vijf meest voorkomende variabelen 

meestal vertegenwoordigd door de letters s = verplaatsing (plaats), U = aanvanke-

lijke snelheid, v = uiteindelijke snelheid (snelheid), a = versnelling en t = tijd). De 

bewegingsvergelijking formule luidt als volgt: s(t)=s(0)+v(0).t+0,5.a.t^2;  waarin 

v(t)=v(0)+a.t        (Bron: Wikipedia, 2012). 
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Wordt het nog wat met ons consumenten-
gedrag? Gerard Bartels is onderzoekcoör-
dinator bij de directie voorlichting van 
VROM en hij is niet optimistisch. Het milieu-
probleem roept sinds '93 veel minder emotie 
op. “Het beroert mensen minder, dat zie je 
vooral bij jongeren. En dat is zorgelijk om-
dat het bedrijfsleven dit soort ontwikkelingen 
op de voet volgt. Als de vraag naar milieu-
vrien-delijke producten vermindert, zullen 
bedrijven er minder in investeren. Want dat 
kost veel geld, dan moet er wel een markt 
voor zijn. Uit leefstijlonderzoek (de Mileu-
gedragsmonitor) blijkt dat milieuvriendelijk 
gedrag vooral voorkomt onder ouderen, met 
name bij vrouwen van boven de vijftig met 
een lagere opleiding die de kinderen de deur 
uit hebben. Jongeren zijn redelijk milieu-
bewust, maar hun levensstijl allerminst. Dus 
wat je ziet is dat het milieuvriendelijke ge-
drag vergrijst: de milieuvrien-delijke mensen 
sterven langzaam uit en daar komen minder 
milieuvriendelijke mensen voor in de plaats. 
Daar moeten we erg voor oppassen. Of jon-
geren zich in pakweg 2020 milieuvrien-
delijker gaan gedragen is moeilijk te zeggen. 
Jongeren zijn heel veranderlijk. Ze reageren 
heel direct op elkaar en daar ontstaan nieu-
we trends uit.”   

Bron: Milieudefensie, 5 januari 1998         8 
  

  



227 

 

    

                 8 
 

 

BESCHRIJVING VAN ADOPTIESEGMENTEN 
 

 

Inleiding 

De begrippen adoptie en diffusie zijn in hoofdstuk 1 gebruikt om de positie van 

issues ten opzichte van hypes, non-issues en maatschappelijke problemen te bepa-

len. Om issues te kunnen positioneren door middel van de begrippen adoptie en 

diffusie, wordt een verbinding gemaakt met de innovatie-diffusie theorie (Rogers, 

1995; Bass, 1969) en de segmentatie die binnen deze theorie gehanteerd wordt. 

Innovatie-diffusie theorieën hebben betrekking op de adoptie en diffusie van nieu-

we producten, technologische en sociale innovaties, informatie en ideeën. De ver-

spreiding van nieuws en de diffusie van issues vallen binnen de werkingssfeer van 

de innovatie-diffusie theorie (zie Rosengren, 1973; Funkhouser, 1972; Rogers, 

1983, 1995).  

Nagegaan zal worden in hoeverre adoptiesegmenten die door Rogers (1983, 1995), 

door Bass et al. (1969), door Neuman (1986) en door Hallahan (2001) zijn onder-

scheiden, een zinvolle referentie vormen om een aantal adoptiesegmenten binnen 

dit onderzoek te construeren. Op basis van een indeling in adoptiesegmenten kan 

vervolgens vastgesteld worden of er sprake is van uiteenlopende momenten, ver-

schillende snelheden, en afwijkende volgordes waarin personen probleembesef 

ontwikkelen en issues adopteren, overeenkomstig de adoptietrajecten die het Issues 

activation model (IsA model) veronderstelt. Niet iedereen staat namelijk op het 

zelfde moment, in de zelfde mate en op de zelfde wijze bloot aan informatie (uit-

wisseling) over een onverwachte gebeurtenis, een maatschappelijk probleem of een 

issue. De belangstelling voor een maatschappelijk probleem of een issue wordt bij 

de ene persoon veel eerder en op een andere manier gewekt dan bij een andere per-

soon, afhankelijk van het al dan niet bekend zijn met een maatschappelijk pro-

bleem, de persoonlijke waarneming van een maatschappelijk probleem, verwach-

tingen, het belang dat een persoon aan een maatschappelijk probleem of een issue 

hecht, iemands veranderingsgezindheid, de impact van onverwachte gebeurtenissen 

die van persoon tot persoon kunnen verschillen, de sociaal-demografische kenmer-
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ken van een persoon en tenslotte de blootstelling aan informatie. Personen die aan 

weinig of geen massamedia en/of informatie (uitwisseling) blootstaan in bepaalde 

fases van de Issues activation cycle kunnen wel degelijk ontvankelijk zijn voor de 

impact die van een onverwachte gebeurtenis of van een issue uitgaat. Een gevolg 

daarvan kan zijn dat personen niet allemaal het zelfde adoptietraject zullen volgen. 

Dat neemt volgens Neuman (1986) niet weg dat de belangstelling voor uiteenlopen-

de maatschappelijke problemen meestal -volgens sociaal-demografische patronen- 

gestratificeerd is en in enkele gevallen gespecialiseerd. De stratificatietheorie ver-

onderstelt dat de belangstelling voor maatschappelijke problemen en issues qua 

sociaal-demografische samenstelling een identiek patroon laat zien.  

Op grond van het IsA model (Issues activation model) wordt niet alleen veronder-

steld dat segmenten verschillende adoptietrajecten kunnen bewandelen, maar dat in 

samenhang daarmee het adoptieproces gefaseerd verloopt, wat bijvoorbeeld tot 

uiting komt in de levensloop van maatschappelijke problemen en issues, de Issues 

activation cycle. Op geaggregeerd niveau vertoont deze levensloop een aantal op-

eenvolgende fases, zoals ook de issue attention cycle (Downs, 1972) en de innova-

tie-diffusiecyclus (Rogers, 1995) laten zien. Nagegaan zal worden of de Issues acti-

vation cycle overeenkomstig de innovatie-diffusie cyclus een gefaseerd verloop laat 

zien voor de adoptiesegmenten die onderscheiden worden.  

 

Adoptiesegmenten 

De segmentatie in de innovatie-diffusie theorie (Rogers, 1983, 1995) wijkt zowel af 

van de segmentatie van Hallahan (2001) die het reactiepatroon van het publiek op 

(het ontstaan van) issues probeert weer te geven en als van de segmentatie die 

Neuman (1986) gebruikt om de uiteenlopende politieke en maatschappelijke be-

langstelling van een populatie te beschrijven. Hallahan (2001, p. 34) onderscheidt 

vier segmenten met verschillende reactiepatronen op issues, ‘aware, active, 

aroused, inactive’: ‘Issue activation encompasses 4 key processes that take people 

from a state of inactivity to activism’ (Hallahan, 2001, p. 27). Zijn indeling is geba-

seerd op twee van de drie begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden als ele-

ment van probleembesef, namelijk kennisniveau (bekendheid) en betrokkenheid. 

Hallahan geeft overigens nergens aan wat de omvang van de verschillende segmen-

ten is die hij onderscheidt en dat is een gemis. Neuman (1986) doet dat wel. Hij 

heeft op basis van zijn stratificatietheorie een indeling in drie segmenten geconstru-

eerd, een segment activisten (5%), een middensegment, de massa (75%) en een a-

politiek segment (20%). 

In de segmentatie die Hallahan heeft ontwikkeld, wordt het segment met een hoge 

betrokkenheid en een hoog kennisniveau gevormd door de ‘actives’. Het segment 
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met een hoge betrokkenheid maar een laag kennisniveau wordt door Hallahan 

‘aroused’ genoemd. Het derde segment wordt gevormd door de ‘awares’. Dit seg-

ment heeft een hoog kennisniveau, maar een lage betrokkenheid. En tenslotte het 

vierde segment, de ‘inactives’, die een laag kennisniveau paren aan een geringe 

betrokkenheid.  
 
Tabel 1: vier segmenten aan de hand van kennis en betrokkenheid 
 

               Involvement 

        Low        High 

    Knowledge 
    High 3. Aware 1. Active 

    Low 5. Inactive 2.  Aroused 

BRON: HALLAHAN, 2001, P. 34 
 
Het in hoofdstuk 6 beschreven Issues activation model is gebaseerd op vijf indicato-

ren. Drie van de vijf indicatoren uit dit model, bekendheid, betrokkenheid en veran-

deringsgezindheid kunnen als element van probleembesef fungeren en als segmen-

tatiebasis dienen. De keuze van bekendheid, betrokkenheid en veranderingsgezind-

heid spruit mede voort uit de definitie van maatschappelijke problemen
69

. Degenen 

die bekend zijn met een maatschappelijk probleem, zich betrokken voelen en zich 

bovendien veranderingsgezind tonen, zullen de divergentie tussen een gewenste 

toestand en een waargenomen toestand als eersten als een discrepantie ervaren en 

als gevolg daarvan dissonantie het sterkst kunnen voelen: hun probleembesef is 

hoog. Degenen die daarentegen niet bekend zijn met een maatschappelijk probleem, 

zich niet betrokken voelen en bovendien géén veranderingsgezindheid tonen, zullen 

de divergentie tussen een gewenste toestand en een waargenomen toestand, in zo-

verre zij die al waarnemen, niet als een discrepantie ervaren en daar ook geen on-

gemakkelijk gevoel aan overhouden: probleembesef ontbreekt nagenoeg. Daartus-

sen zitten groepen met een matig en (boven)gemiddeld probleembesef. 
 
De drie indicatoren bekendheid (ja / nee), betrokkenheid (hoog / midden / laag) en 

veranderingsgezindheid (ja / nee) kunnen op n! = (3.2.2) = 12 verschillende manie-

ren gerangschikt worden. In tabel 1 wordt de omvang van iedere combinatie die 

mogelijk is, weergegeven. Een aantal combinaties vormt geen voor de hand liggen-

de mogelijkheid, bijvoorbeeld de combinatie hoge betrokkenheid, maar geen be-

kendheid en geen veranderingsgezindheid, of de combinatie lage betrokkenheid en 

geen bekendheid, maar wel veranderingsgezind zijn. In totaal gaat het om vier wei-

                                                           
69

 Van een maatschappelijk probleem is sprake wanneer de kloof tussen een  

waargenomen en een maatschappelijk gewenste toestand, gevoelens van dissonantie  

oproept, waarvan de ernst  afgemeten wordt aan waarden die in het geding zijn, wat  

zich uiteindelijk kan doorvertalen in een bepaalde mate van probleembesef. 
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nig voor de hand liggende combinaties die een lagere score hebben dan 1%. Teza-

men gaat het om 2,6% (milieuvraagstuk) en 1,8% (minderheden) van het totaal van 

alle steekproeven die tussen 1981 en 1998 zijn afgenomen. De resterende acht com-

binaties dekken 97,4% (milieuvraagstuk) en 98,2% (minderheden) van het totaal 

van alle steekproeven die in die periode zijn onderzocht. Andere maatschappelijke 

problemen zullen hier niet veel van afwijken. 

Mensen die op alle drie variabelen (bekendheid met een maatschappelijk thema, 

betrokkenheid en veranderingsgezindheid) het hoogst scoren, behoren tot de voor-

hoede en degenen die hierop het laagst scoren, worden tot de achterhoede gerekend. 

De bezorgde burgers en de stille meerderheid zitten tussen de voor- en achterhoede 

ingeklemd en scoren (boven)gemiddeld, respectievelijk matig op de variabelen 

bekendheid, betrokkenheid en veranderingsgezindheid.  

 

Tabel 1: het samengaan van bekendheid, betrokkenheid en veranderingsgezindheid 

              bij het milieu- en het minderhedenvraagstuk (alle fases van 1981 - 1998). 
 

Permutaties betrokkenheid (3 levels), bekendheid (2 levels) 

en veranderingsgezindheid. (2 levels) 

N absolute cijfers Percentage 

Milieu Minderh. Milieu Minderh. 

hoge betrokkenheid & bekendheid & veranderingsgezind 9024 3048 14,3 6,4 

hoge betrokkenheid & geen bekendheid & veranderingsgezind 572 212 0,9 0,4 

hoge betrokkenheid & bekendheid & geen veranderingsgezind 7734 3579 12,2 7,5 

hoge betrokkenheid & geen bekendheid & niet veranderingsgezind 1291 666 2,0 1,4 

midden betrokkenheid & bekendheid & veranderingsgezind 4603 2094 7,3 4,4 

midden betrokkenheid & geen bekendheid & veranderingsgezind 560 349 0,9 0,7 

midden betrokkenheid & bekendheid & niet veranderingsgezind 16630 11711 26,3 24,5 

midden betrokkenheid & geen bekendheid & niet veranderingsgezind 5121 4918 8,1 10,3 

lage betrokkenheid & bekendheid & veranderingsgezind 360 249 0,6 0,5 

lage betrokkenheid & geen bekendheid & veranderingsgezind 114 98 0,2 0,2 

lage betrokkenheid & bekendheid & geen veranderingsgezind 8166 8722 12,9 18,2 

lage betrokkenheid & geen bekendheid & niet veranderingsgezind 9039 12218 14,3 25,5 

Totaal aantal respondenten 63214 47864 100% 100% 
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Op basis van tabel 1 zijn vier adoptiesegmenten geconstrueerd, de voorhoede, de 

bezorgde burgers, de stille meerderheid en de achterhoede. In bijlage 1, wordt 

weergegeven hoe deze adoptiesegmenten ten behoeve van toepassingen met SPSS 

zijn geconstrueerd. De gegevens in tabel 1 hebben betrekking op alle steekproeven 

die tussen 1981 en 1998 zijn afgenomen voor het milieuprobleem en het minderhe-

denvraagstuk. 

 

Verondersteld wordt dat het adoptiesegment de voorhoede en in iets mindere mate 

het segment de bezorgde burgers vaak als eersten in de gaten hebben dat er iets mis 

is in de samenleving, dat er een veenbrand smeult, die voor de overgrote (stille) 

meerderheid nog aan het oog onttrokken is. De stille meerderheid, zo blijkt bij tal 

van maatschappelijke thema’s die in dit onderzoek zijn opgenomen, vormt de 

‘mainstream’ in de samenleving, die vrij exact het gemiddelde weerspiegelt. Pas als 

de ‘mainstream’ van de samenleving in beweging komt, is er voldoende massa 

(Neuman, 1990) om een onderliggend maatschappelijk probleem een zodanig mo-

mentum te geven dat een issue getriggerd wordt, gegeven het optreden van een 

onverwachte gebeurtenis. Het segment dat niet bekend is met een maatschappelijk 

probleem, zich niet betrokken voelt en geen veranderingsgezindheid vertoont, is de 

achterhoede. 

In tabel 1 valt op dat voor twee verschillende onderwerpen, het milieuvraagstuk en 

het minderhedenprobleem, de deelsegmenten qua omvang niet wezenlijk verschil-

len. Het deelsegment waarin mensen zitten met een gemiddelde betrokkenheid, die 

bekend zijn met het betreffende vraagstuk, maar zich niet veranderingsgezind to-

nen, komt voor het milieuvraagstuk uit op 26,3% en voor het minderhedenprobleem 

24,5%, berekend over de gehele periode tussen 1981 en 1998. De omvang van het 

deelsegment waarin mensen zitten met een lage betrokkenheid, die wel bekend zijn 

met het betreffende maatschappelijke vraagstuk, maar die geen blijk geven van 

veranderingsgezindheid bedraagt voor het milieuvraagstuk 12,9% en voor de min-

derhedenproblematiek 18,2%. De omvang van het segment waarin mensen zitten 

met een lage betrokkenheid, die niet bekend zijn met het betreffende maatschappe-

lijke probleem en geen veranderingsgezindheid tonen, laat grotere verschillen zien 

en bedraagt voor het milieuvraagstuk 14,3% en voor het minderhedenprobleem 

25,5% van de steekproef. 

 

De innovatie-diffusiecyclus en adoptiesegmenten 
 
Rogers (1983, 1995) heeft op basis van een meta-analyse van 228 innovatie-

diffusie studies (Rogers & Shoemaker, 1971) vijf adoptiesegmenten weten te onder-

scheiden. De vijf segmenten uit het innovatie-diffusie model van Rogers èn uit het 
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model van Bass (1969) worden in het onderstaande overzicht weergegeven, aange-

vuld met een indeling in adoptiesegmenten die op basis van het MDI onderzoek is 

gekozen. Zeven risico- en omgevingsvraagstukken en vier verdelingvraagstukken 

worden vergeleken met het gemiddelde van de dertig overige MDI onderwerpen die 

tussen 1981 en 1998 jaarlijks een aantal malen gemeten zijn. 

De meest in het oog springende S-vormige trends (als indicatie van een issue) kon-

den in de periode 1981 – 1998 waargenomen worden bij het milieuprobleem, min-

derhedenvraagstuk, autoverkeer, sociale voorzieningen (verdelingsvraagstuk) Aids 

en gezondheidszorg. In de jaren tachtig vertoonden de maatschappelijke thema’s de 

energieproblematiek, kernenergie, ontwapening en bewapening en woningnood een 

dalende S-vormige curve. Het waren de issues uit de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. 

 

Voor alle risico- en omgevingsvraagstukken die over de periode van 18 jaar (1981-

1998) zijn gemeten, geldt dat de vier adoptiesegmenten een min of meer identieke 

omvang hebben (milieu, gezondheidszorg, voorzieningen, autoverkeer, onveiligheid 

burgers en minderhedenproblematiek) en qua omvang overeenkomst vertonen met 

de adoptiesegmenten uit de innovatie-diffusietheorie (Rogers, 1983,1995; Bass, 

1969). Het adoptiesegment vernieuwers, dat in de innovatie-diffusiecyclus van 

Rogers figureert, valt min of meer samen met de maatschappelijke voorhoede, zij 

het dat de voorhoede qua omvang iets groter is dan het segment vernieuwers in de 

theorie van Rogers. De gemiddelde omvang van de voorhoede bij de zeven maat-

schappelijke problemen die een issue zijn geworden, is 8%, waaronder autoverkeer 

(6%), gezondheidszorg (10%), minderheden (6%) en onveiligheid van de burger 

(9%) met een range die ligt tussen 2% en 25% gedurende de periode 1981-1998. Op 

het moment dat het probleembesef op zijn hoogtepunt stond, was de omvang van 

het segment voorhoede bij de milieuproblematiek 25%, gevolgd door de gezond-

heidszorg (19%) en onveiligheid van de burger (16%).  

 

Voor de vier verdelingsvraagstukken die issue zijn geworden, geldt een range voor 

de voorhoede die tussen 1981 en 1998 varieerde tussen 0% en 12% (werkloosheid). 

De gemiddelde omvang van het adoptiesegment voorhoede gemeten bij dertig MDI 

onderwerpen, die geen issue zijn geworden, bedraagt 5%, met een range die ligt 

tussen 1% en 14%. Het segment activisten dat Neuman (1986) onderscheidt, komt 

eveneens uit op 5% van de bevolking.  

 

De gemiddelde omvang van het adoptiesegment bezorgde burgers is voor de zeven 

omgevingsvraagstukken 15% en voor de vier verdelingsvraagstukken en de overige 

dertig MDI thema’s 10%, met een range van het gemiddelde voor alle 41 thema’s 

die ligt tussen 2% en 18%. De range van de afzonderlijke dertig thema’s (exclusief 



233 

 
de maatschappelijke problemen die een issue zijn geworden) die tussen 1981 en 

1998 onderzocht zijn, ligt voor deze segmenten tussen 1% en 34%. Dat betekent dat 

de kleinste omvang van het segment bezorgde burgers ooit 1% bedroeg (belasting-

ontduiking, communistische dreiging, ontwikkelingshulp, kans op oorlog, multina-

tionals) en de maximale omvang 34%. Een derde van de bevolking behoorde op een 

gegeven moment tot het segment bezorgde burgers toen het ging om de gezond-

heidszorg (34%), gevolgd door onveiligheid van de burger (29%), belastingdruk 

(28%), inkomensontwikkeling (26%) en de milieuproblematiek (26%). 
 
Tabel 2: Omvang adoptiesegmenten in modellen van Rogers, Bass en MDI data.  

    Alle gegevens uit het MDI onderzoek hebben betrekking op de periode  

        1981 – 1998. 
 

Indeling adoptie-

segmenten conform 

Rogers (1983) en 

Bass (1969) 

Innovatie- 

diffusie 

model van 

Rogers 

Innovatie- 

diffusie 

model van 

Bass 

MDI adoptiesegmenten 

7 omgeving 

vraagstuk-

ken als 

issue 

4 ver-

delings-

vraag-

stukken 

Alle 

overige 

30 MDI 

thema’s 

Adoptieseg-
menten 

MDI-
onderzoek 

Vernieuwers  2,5% 0,2%-2,8% 8% 5% 5% Voorhoede 

Voorlopers 13,5% 9,5%-20% 15% 10% 10% Bezorgde b. 

Vroege meerderheid 34% 
68% 

29,1%-32,1% 57% 57% 54% Stille meerd. 

Late meerderheid 34% 29,1%-32,1%  

Achterhoede 16% 21,4%-23,5% 19% 26% 32% Achterhoede 

 

In vergelijking met de vroege en late meerderheid uit de modellen van Rogers 

(1995) en Bass (1969), respectievelijk (34% + 34%) = 68% totaal (Rogers) en (30% 

+ 30%) = 60% totaal (Bass), komt de stille meerderheid op een min of meer verge-

lijkbare omvang uit. De gemiddelde omvang van het adoptiesegment stille meer-

derheid is voor dertig MDI onderwerpen 54%. Voor het milieuprobleem komt dat 

over de periode 1981 – 1998 gemiddeld uit op 56% van de bevolking van Neder-

land. Deze percentages komen niet in de buurt van de omvang van de massa, het 

middensegment in de indeling van Neuman (1986), dat uit 75% van de bevolking 

bestaat. Dat kan te maken hebben met het feit dat Neuman maar drie in plaats van 

vier segmenten onderscheidt. De gemiddelde omvang van het segment bezorgde 

burgers voor zeven risico- en omgevingsvraagstukken komt in dit onderzoek uit op 

15% van de bevolking. Als dit percentage wordt afgetrokken van het middenseg-

ment van Neuman (75%), dan blijft er voor het middensegment van Neuman 60% 

over en die omvang komt overeen met de indeling van Rogers en van Bass èn met 

de omvang van de stille meerderheid (gemiddeld 57% voor zeven maatschappelijke 
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problemen die een issue zijn geworden, in het bijzonder de risico- en omgevings-

vraagstukken en vier verdelingsvraagstukken).  

Voor een aantal maatschappelijke thema’s die in de onderzochte periode issue zijn 

geweest, is de omvang van het adoptiesegment stille meerderheid respectievelijk 

55% (autoverkeer), 53% (gezondheidszorg), 59% (minderheden), 59% (onveilig-

heid van de burger) en 56% (sociale voorzieningen). 

 

Opmerkelijk is dat voor de overige dertig maatschappelijke problemen de omvang 

van het adoptiesegment stille meerderheid gemiddeld iets meer dan de helft van de 

volwassen bevolking van Nederland beslaat (54%), met een range die op enig mo-

ment lag tussen 34% en 77%. Dat betekent dat in de periode tussen 1981 en 1998 de 

omvang van het adoptiesegment stille meerderheid tussen een minimum van 34% 

en een maximum van 77% fluctueerde. De range van de gemiddelde omvang van 

het segment stille meerderheid, gemeten over dertig maatschappelijke thema’s ge-

durende de periode tussen 1981 en 1998 ligt tussen 42% en 68%.  

 

De omvang van het segment achterblijvers is bij Rogers (1983) en Bass (1963) 

respectievelijk 16% en 22%. De gemiddelde omvang van het adoptiesegment ach-

terhoede is voor dertig MDI onderwerpen 32%, met een gemiddelde range tussen 

14% en 50%. De range van de omvang van het segment achterhoede varieerde op 

enig moment voor afzonderlijke maatschappelijke problemen tussen 6% en 63% en 

dat is knap veel. Het a-politieke segment dat Neuman (1986) onderscheidt, dat ver-

gelijkbaar is met de achterhoede, komt uit op 20%. Het percentage achterblijvers in 

het model van Rogers is 16%, terwijl de gemiddelde omvang van het adoptieseg-

ment achterhoede binnen het milieuprobleem 15% is.  

 

Het thema onveiligheid van de burger kende gedurende de periode 1981 – 1998 ooit 

een minimale omvang van het segment achterhoede van 14% en dat is meteen, 

samen met het milieuprobleem, de kleinste gemiddelde omvang van het segment 

achterhoede uit een verzameling van 41 (7 + 4 + 30) maatschappelijke thema’s. De 

minimale omvang bedroeg op enig moment 7% van de bevolking van Nederland. 

Het betekent dat op dat moment een heel groot gedeelte van de bevolking van Ne-

derland, de onveiligheid van de burger gedurende die periode als een belangrijk 

maatschappelijk thema heeft ervaren, in weerwil van de politiek. Op de vraag in 

hoeverre de samenstelling van de achterhoede gespreid is over alle lagen van de 

bevolking wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

 

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van zeven risico- en omgevingsvraag-

stukken en vier verdelingsvraagstukken, aangevuld met het thema de Europese 
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Unie. In bijlage 1 wordt de volledige tabel weergegeven met de gegevens van 41 

maatschappelijke problemen. 

 

Tabel 3: Gemiddelde omvang en range segmenten bij 12 MDI thema’s tussen 1981  

  en 1998  
 

  Adoptiesegmenten 

nr. 
Maatschappelijke 
thema’s 

Voorhoede Bezorgde burgers Stil meerderheid Achterhoede 

Gem.% Range Gem.% range Gem.% range Gem.% range 

06 Autoverkeer 6 2 – 12 15 8 - 23 55 47 - 63 24 14 - 33 

13 Europese Unie 1 1 – 3 4 3 - 11 45 35 - 53 50 35 - 59 

15 Energieprobleem 4 0 – 7 9 3 - 17 58 49 - 67 29 16 - 40 

17 Gezondheidszorg 10 2 – 19 19 9 - 34 53 42 - 63 19 9 - 37 

25 Kernenergie 5 2 – 10 7 4 - 13 62 52 - 70 26 14 - 39 

27 Milieuproblematiek 14 4 – 25 15 8 - 26 56 46 - 56 15 6 - 24 

28 Minderheidsgroepen 6 2 - 13 9 4 - 17 59 52 - 66 26 14 - 38 

33 Onveiligheid van burger 9 5 - 16 18 14 -29 59 49 - 64 14 7 - 19 

35 Sociale voorzieningen 6 2 - 11 17 9 - 23 56 45 - 65 20 13 - 29 

37 Vervuiling industrie 9 3 - 15 13 7 - 20 62 48 - 69 17 10 - 24 

38 Werkloosheid 7 4 - 12 15 8 - 22 62 54 - 72 15 6 - 27 

39 Woningnood 4 1 - 6 7 3 - 11 51 43 - 66 39 21 - 50 

Range 41 thema’s  0 - 25  1 - 34  34 - 77  6 - 63 

Kleinste/grootste % in range  1 - 21  4 - 25  10 - 31  12 - 40 

Gemiddelde 41 thema’s 5  10  54  32  

Range gemiddeld 41 thema’s 1 – 14  2 - 18  42 - 68  14-50  

 

De omvang van de adoptiesegmenten fluctueert per meetmoment en per fase in de 

Issues activation cycle. In tabel 3 wordt in de kolom ‘range’ de variatiebreedte voor 

ieder adoptiesegment weergegeven over de gehele meetperiode van 1981 tot 1998 

voor twaalf maatschappelijke problemen. Wat in tabel 3 opvalt, is dat de gemiddel-

de omvang van de verschillende adoptiesegmenten in de periode 1981 – 1998 rede-

lijk stabiel is, gegeven de uiteenlopende maatschappelijke problemen die zich toen 

manifesteerden. De omvang van het adoptiesegment stille meerderheid, als grootste 

segment, laat relatief geringe verschillen zien. Zo is de omvang van de stille meer-

derheid 57% voor zeven maatschappelijke problemen die issue zijn geworden, 57% 
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voor de vier issues die als verdelingsvraagstukken te boek staan en 54% voor het 

totaal van de overige 30 maatschappelijke thema’s uit het MDI onderzoek. 

Iets meer dan de helft van de bevolking behoort tot de stille meerderheid. Dit is 

zoals we later zullen zien een stabiel segment. Veranderingen binnen de stille meer-

derheid zorgen voor ‘massa’, die het momentum van een maatschappelijk probleem 

in gang kunnen zetten.  

De omvang van het segment bezorgde burgers voor de zeven maatschappelijke 

thema’s die een issue zijn geworden is iets groter dan het gemiddelde, maar bena-

dert de omvang van de voorlopers uit de innovatie-diffusie theorie (zie Rogers, 

1983, 1995). 

 

Bij het thema Europese Unie is de geringe omvang van de adoptiesegmenten voor-

hoede (gemiddelde omvang 1% met een range die varieerde tussen 1% en 3%) en 

de bezorgde burgers (gemiddelde omvang 4%, met een range die varieerde tussen 

3% en 11%) opvallend. De gemiddelde omvang van de achterhoede (gemiddeld 

50%, met een range die ligt tussen 35% en 59%) is bij het thema Europese Unie het 

grootst van alle 41 maatschappelijke thema’s die in de periode tussen 1981 en 1998 

zijn onderzocht, terwijl de gemiddelde omvang van de stille meerderheid over die 

periode tot de laagste behoorde (gemiddeld 45%, met een range tussen 35% en 

53%). De belangstelling van het publiek voor het thema Europese Unie was tussen 

1981 en 1998 zeer gering, met uitzondering van gemiddeld 5% van de bevolking 

(voorhoede en bezorgde burgers) met een uitschieter van maximaal 14% van de 

bevolking en een minimum van 4%. De slogan die in 2008 werd gebruikt in de 

campagne met betrekking tot het referendum
70

 over de Europese grondwet, ‘Europa 

is best wel belangrijk’ zegt genoeg en vertelt het verhaal. Ter vergelijking: voor het 

milieuprobleem gold een gemiddelde omvang van de voorhoede en de bezorgde 

burgers van 29%, met een range die lag tussen 12% en 51% in de periode 1981-

1998.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de indeling en de omvang van adoptiesegmenten de 

meeste overeenkomst vertoont met de segmenten uit de innovatie-diffusie theorie 

van Rogers (1983, 1995) en van Bass (1969), afgemeten aan de omvang van de 

segmenten en de minste overeenkomst met de indeling van Hallahan (2001) en van 

Neuman (1986). Of die overeenkomst in de omvang van adoptiesegmenten ook 

opgaat voor de sociaal-demografische samenstelling van de adoptiesegmenten zal in 

een volgende paragraaf beantwoord worden. In totaal acht maatschappelijke pro-

                                                           
70

 De vraag die aan de kiezers werd voorgelegd, luidde: Bent u voor of tegen instemming  

door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?  

38,5% stemde voor en 61,6% stemde tegen. De opkomst bedroeg 63,6%. 
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blemen, vier omgevingsvraagstukken en vier verdelingsvraagstukken, die in de 

onderzochte periode ergens tussen 1981 en 1998 een issue zijn geweest, zullen 

daartoe als case dienen. 

 

De sterkte van de trend van de Issues activation cycle  
 
Een zesde graadspolynoom biedt een bruikbare benadering om de trendmatigheid 

van de Issues activation cycle weer te geven. Voor de afzonderlijke adoptie-

segmenten is eveneens R² berekend. Aan de hand van een zesde graadspolynoom 

zal voor ieder van de vier adoptiesegmenten bepaald worden hoe groot de trendma-

tigheid van de Issues activation cycle is afgemeten aan 33 maatschappelijke vraag-

stukken, die tussen 1981 en 1998 zijn onderzocht, en waarvan een achttal cases zich 

tussen 1981 en 1998 tot een issue heeft kunnen ontwikkelen. De trend van de Issues 

activation cycle wordt voor de vier adoptiesegmenten afgemeten aan twee indicato-

ren, issuerelevantie en informatie uitwisseling (als vertaling van de concepten be-

lang en onzekerheid; zie hoofdstuk 6).  

De trendmatigheid van de Issues activation cycle brengt de kracht van een issue tot 

uiting. Als meningen in de samenleving sterk fluctueren en als gevolg daarvan de 

publieke opinie “aan het zwalken” is, wat zich trendmatig vertaalt in uitschieters 

naar boven en naar beneden. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan mag veron-

dersteld worden dat zich nog geen issue aangediend heeft. In dat geval zal de 

trendmatigheid van de Issues activation cycle zwak zijn, wat tot uitdrukking komt 

in een lagere waarde van R
2
. Indien de publieke opinie koersvast is en de trendma-

tigheid van de Issues activation cycle sterk, vertaalt zich dat in een hogere waarde 

van R
2
. In tabel 4 wordt de trendmatigheid van de Issues activation cycle weerge-

geven door middel van R
2
 voor 33 maatschappelijke vraagstukken. 

 

Als een maatschappelijk probleem het gesprek van de dag en tevens controversieel 

is (en met alle waarschijnlijkheid een issue), zullen zowel issuerelevantie (denken 

dat anderen een probleem belangrijk vinden) als informatie uitwisseling in waarde 

toenemen. Dat kan betekenen dat opinies in de samenleving steeds meer uitgekris-

talliseerd raken en onzekerheid verdwijnt bij individuele personen: de meningen 

van voor- en tegenstanders in een controversiële kwestie worden onwrikbaarder en 

zetten zich steeds meer vast in de hoofden van de mensen en in de publieke opinie. 

Die krijgt daardoor ook een “gezicht”. Maatschappelijke problemen die een issue 

zijn geworden laten over het algemeen een hogere R
2
 zien. In vergelijking met ver-

delingsvraagstukken (werkloosheid, woningnood, sociale voorzieningen en ener-

gieproblematiek) en de overige 25 thema’s, die een non-issue of een maatschappe-

lijk probleem zijn gebleven, vertonen omgevingsvraagstukken (autoverkeer, ge-
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zondheidszorg, minderheden, milieu en onveiligheid) die een issue zijn geweest, 

afgemeten aan R
2
 voor alle adoptiesegmenten de sterkste trendmatigheid, wat be-

treft beide indicatoren, issuerelevantie en informatie uitwisseling. Het betekent dat 

omgevingsvraagstukken krachtiger issues zijn (geweest).  

Het onderwerp dat gedurende de periode 1981 – 1998 voor alle adoptiesegmenten, 

uitgezonderd de achterhoede, de hoogste R² genereert is autoverkeer, op de voet 

gevolgd door gezondheidszorg en minderheden. Blijkbaar was autoverkeer een 

chronische bron van ergernis voor heel veel burgers, die iedere dag gevoed werd 

door eigen waarneming en door de fileberichten op radio en televisie. Ook de issues 

milieu en onveiligheid van de burger hebben een bovengemiddelde R² bij alle adop-

tiesegmenten. Verder vallen nog twee andere dingen op in de tabel 4. De indicator 

issuerelevantie laat een iets hogere R² zien dan informatie uitwisseling, voor zover 

het de issues autoverkeer, gezondheidszorg, werkloosheid, woningnood en de ener-

gieproblematiek betreft. Dat is vooral te wijten aan de achterhoede, die laag scoort 

als het om informatie uitwisseling (lezen en praten over een onderwerp) gaat, met 

uitzondering van issues als minderheden en werkloosheid, maatschappelijke pro-

blemen die de achterhoede in sterkere mate aan den lijve ondervindt dan de andere 

adoptiesegmenten. Bij het adoptiesegment voorhoede vertoont de trend van vier 

issues een hoge R², namelijk autoverkeer, gezondheidszorg, onveiligheid van de 

burger en de milieuproblematiek. Voor de bezorgde burgers kunnen daar twee is-

sues aan worden toegevoegd, werkloosheid en minderheden. De stille meerderheid 

vertoont de meeste stabiliteit qua informatie uitwisseling en issuerelevantie, met 

name voor de omgevingsvraagstukken autoverkeer, gezondheidszorg, minderheden, 

milieuproblematiek en onveiligheid van de burger. De achterhoede heeft slechts een 

hoge R² (.74) voor informatie uitwisseling voor het onderwerp minderheden, maar 

weer niet voor issuerelevantie (R² = .48).  

De stille meerderheid heeft de hoogste R² (.91) wat betreft de trend met betrekking 

tot de indicator informatie uitwisseling voor het issue minderheden en de hoogste 

R² voor issuerelevantie wat betreft het issue autoverkeer. Ook wat betreft het thema 

inflatie vertoont de stille meerderheid een hoge trendmatigheid qua informatie uit-

wisseling en issuerelevantie. De stille meerderheid kent een hoge R² (.82) en de 

voorhoede een extreem lage R² (.08) wat betreft de trend ten aanzien van informatie 

uitwisseling voor het thema inflatie. De trend van issuerelevantie met betrekking tot 

het thema inflatie laat een R² zien van respectievelijk .27 en .90, respectievelijk 

voor de voorhoede en de stille meerderheid. Het verschil tussen beide R² zal waar-

schijnlijk te maken hebben met hun beider inkomenspositie. De voorhoede is jong 

en hoog opgeleid en heeft persoonlijk weinig te duchten van inflatie en werkloos-

heid. De stille meerderheid is de groep die het meest kwetsbaar is voor de invloed 

van inflatie op hun besteedbaar inkomen en de voorhoede het minst. In zijn alge-
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meenheid is de lage R² van het segment voorhoede voor sociaal economische the-

ma’s opvallend (sociale voorzieningen, woningnood en werkloosheid) terwijl de 

stille meerderheid ook voor deze thema’s de hoogste R² vertoont. Mensen met mo-

dale inkomens zullen niet alleen in een laagconjunctuur, maar ook in een hoogcon-

junctuur gevoeliger zijn voor de invloed van de economie op hun doen en laten 

vergeleken met mensen met hogere inkomens.  

 

Tabel 4: R² van zesde graadspolynoom met de metingen van 33 maatschappelijke  

  thema’s, over de periode  tussen 1981 en 1998. Vet betekent R
2
 > 0,60 en  

  cursief betekent R
2
 < 0,40. 

 

Maatschappelijke 

thema’s 

Adoptiesegmenten 

Issuerelevantie Informatie uitwisseling hoog 

voorh. bezorg. stillen achterh voorh. bezorg. stillen achterh 

Autoverkeer 0,78 0,88 0,93 0,76 0,67 0,80 0,87 0,35 

Gezondheidszorg 0,75 0,62 0,81 0,74 0,66 0,64 0,83 0,40 

Minderheden 0,77 0,64 0,83 0,48 0,47 0,65 0,91 0,74 

Milieuproblematiek 0,65 0,53 0,73 0,36 0,55 0,63 0,84 0,32 

Werkloosheid 0,32 0,77 0,86 0,83 0,34 0,70 0,84 0,58 

Woningnood 0,55 0,61 0,90 0,84 0,23 0,36 0,80 0,54 

Sociale voorziening. 0,11 0,48 0,55 0,48 0,36 0,50 0,75 0,37 

Energieproblematiek 0,29 0,44 0,71 0,55 0,22 0,44 0,71 0,39 

Onveiligheid burger 0,38 0,45 0,68 0,35 0,65 0,67 0,82 0,37 

Kernenergie 0,52 0,64 0 ,84 0,87 0,42 0,27 0,51 0,33 

Radioactiviteit 0,15 0,29 0,27 0,61 0,09 0,26 0,33 0,06 

Zure regen 0,37 0,38 0,62 0,59 0,23 0,31 0,47 0,16 

Inflatie 0,27 0,72 0,90 0,51 0,08 0,57 0,82 0,42 

Belastingdruk 0,20 0,38 0,39 0,36 0,43 0,48 0,71 0,23 

Economie NL 0,23 0,61 0,73 0,48 0,05 0,58 0,76 0,29 

Invloed werkgevers 0,46 0,49 0,79 0,50 0,20 0,18 0,76 0,22 

Invloed vakbonden 0,24 0,20 0,44 0,15 0,14 0,16 0,50 0,12 

Multinationals 0,36 0,45 0,53 0,68 0,14 0,19 0,75 0,67 

Arbeidstijdverkorting 0,34 0,45 0,66 0,46 0,39 0,19 0,52 0 ,56 

Inkomensontwikkel. 0,57 0,48 0,47 0,34 0,37 0,45 0,64 0 ,22 

Inkomensnivellering 0,18 0,36 0,57 0,25 0,26 0,52 0,76 0,19 
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Arbeidsomstandigh. 0,74 0,58 0,34 0,18 0,34 0,55 0,60 0,25 

Medezeggenschap 0,53 0,52 0,71 0,38 0,27 0,37 0,81 0,85 

Automatisering 0,38 0,43 0,73 0,36 0,26 0,07 0,78 0,17 

Privay 0,69 0,79 0,84 0,66 0,38 0,35 0,76 0,31 

Drugs 0,37 0,29 0,58 0,21 0,44 0,47 0,74 0,33 

Alcohol 0,45 0,30 0,56 0,33 0,17 0,09 0,38 0,30 

AIDS 0,32 0,53 0,78 0,77 0,18 0,22 0,43 0,60 

Kabinetsbeleid 0,16 0,27 0,05 0,15 0,06 0,28 0,34 0,10 

Terrorisme 0,23 0,23 0,23 0,20 0,09 0,31 0,48 0,08 

Communisme 0,16 0,25 0,38 0,50 0,16 0,40 0,40 0,30 

Kans op oorlog 0,17 0,08 0,23 0,21 0,27 0,37 0,34 0,20 

Ont- en bewapening 0,45 0,58 0,84 0,78 0,85 0,18 0,40 0,61 

Gemiddeld 33 the-
ma’s  

39,8 47,6 62,1 48,2 31,6 40 64,7 35,2 

 

Gemeten over 33 maatschappelijke vraagstukken, blijkt tenslotte dat de trend met 

betrekking tot informatie uitwisseling en issuerelevantie bij de stille meerderheid, 

de hoogste R² laat zien, gevolgd door het segment bezorgde burgers. De voorhoede 

heeft de laagste R², dat wil zeggen dat informatie uitwisseling en issuerelevantie bij 

de voorhoede veel volatieler zijn dan bij de stille meerderheid of de bezorgde bur-

gers. R² van de achterhoede is op zijn beurt weer lager dan van de bezorgde bur-

gers, zowel voor de variabele informatie uitwisseling als voor issuerelevantie, maar 

hoger dan van de voorhoede.  

De relatief lage R
2
 die bij de voorhoede is vastgesteld, kan te maken hebben met 

een bredere maatschappelijke belangstelling en het feit dat de voorhoede meer in-

formatie tot zich neemt en meer openstaat voor de media. Aan het einde van dit 

hoofdstuk zal hier iets dieper op ingegaan worden. 

 

Adoptiesegmenten en sociaal demografische kenmerken 
 
De adoptiesegmenten die Rogers (1983, 1995) onderscheidt, de vernieuwers, voor-

lopers en een gedeelte van de vroege meerderheid verschillen van de late meerder-

heid en de achterblijvers qua socio-demografische kenmerken, persoonlijkheids-

kenmerken, media- en adoptiegedrag, zo bleek uit een (meta) analyse van 228 stu-

dies die door Rogers en Shoemaker  (1971) in de VS werd uitgevoerd. Rogers 

(1983) heeft met betrekking tot de sociaal-demografische kenmerken van segmen-

ten een aantal hypotheses geformuleerd: 
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I. degenen die een innovatief gedrag sneller adopteren verschillen qua leeftijd niet 

van degenen die een innovatie later adopteren, zo bleek uit tenminste de helft 

van de 228 studies. Wel hebben degenen die een innovatie sneller adopteren:  
 

1. gedurende een langere periode onderwijs gevolgd;  

2. een hogere sociale status in termen van inkomen en sociaal prestige;  

3. een grotere drang vooruit te komen in de samenleving; 

4. een hogere participatie in de samenleving, uitgebreidere netwerken;  

5. vaker contacten met 'change agents' ; 

6. vaker de rol van opinieleider op zich genomen.  
 

II. mensen die sneller innovatief gedrag vertonen, zijn over het algemeen beter ge-

informeerd dan mensen die veel langzamer een vernieuwing adopteren. Boven-

dien stellen mensen die sneller een innovatie oppikken, zich meer bloot aan 

massamedia en interpersoonlijke communicatie en gaan intensiever op zoek 

gaan naar informatie, waardoor ze over meer kennis beschikken. Mensen die 

zich betrokken voelen bij maatschappelijke vraagstukken hebben een grotere 

participatie in de politiek en sturen bijvoorbeeld vaker ingezonden brieven naar 

kranten (Nie & Verba, 1975). Een intensievere blootstelling aan de media bete-

kent niet automatisch dat hun opinies kneedbaar zijn door de media, integen-

deel zelfs (zie Petty & Cacioppo, 1986, 1990; Eagly & Chaiken, 1993, 1998). 
 

III. mensen die een innovatief gedrag eerder adopteren, hebben ook een aantal per-

soonlijkheidskenmerken gemeen. Zij zijn minder dogmatisch, rationeler, meer 

veranderingsgezind, minder fatalistisch, ambitieuzer, cosmopolitischer inge-

steld, kunnen beter omgaan met onzekerheid en bezitten een beter abstract 

voorstellingsvermogen. 

 

Van de hypotheses die Rogers heeft geformuleerd, zullen hypothese I, I.1, en I.2 

geanalyseerd worden aan de hand van de resultaten van het MDI-onderzoek. Bij het 

interpreteren van de cijfers moet er rekening mee gehouden worden dat de gegevens 

betrekking hebben op de gehele periode tussen 1981 en 1998. Per fase in de Issues 

activation cycle en per afzonderlijke meting kunnen de cijfers vanzelfsprekend 

verschillen laten zien met het totaal van alle metingen over de gehele periode tussen 

1981 en 1998.  

Om de hypotheses I, I.1 en I.2 van Rogers te toetsen, zijn eenweg variantie-analyses 

(ANOVA) uitgevoerd. De variabele adoptiesegment fungeert in deze analyses als 

factor en leeftijd, opleiding en sociale status als afhankelijke variabelen. De vraag is 

of er verschillen in leeftijd, opleiding en sociale status bestaan tussen de vier adop-

tiesegmenten, de voorhoede, de bezorgde burgers, de stille meerderheid en de ach-

terhoede. De analyse is uitgevoerd over 32 duurzaamheids- en omgevings-
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vraagstukken, verdelingsvraagstukken en risico- en veiligheidsvraagstukken. Omdat 

variantie-analyses wel aangeven dat er al of geen leeftijds- en opleidingsverschillen 

bestaan, maar niet tussen welke specifieke segmenten, worden per adoptiesegment 

de gemiddelde scores van adoptiesegmenten wat betreft leeftijd, opleiding en socia-

le status weergegeven. Tevens is een aanvullende analyse uitgevoerd door middel 

van ‘Post hoc multiple comparisons’ (De Vocht, 2009, p. 180; Field, 2009). Daar-

voor zijn verschillende toetsen voorhanden. Gepresenteerd zullen worden de uit-

komsten van de Scheffe toets, omdat deze toets het meest conservatief is in verge-

lijking met de LSD (least significant difference) toets en de Bonferroni toets. Dat de 

nulhypothese (er bestaan geen verschillen tussen de groepsgemiddelden) het minst 

vaak wordt verworpen in vergelijking met de LSD toets en de Bonferroni toets, 

bleek al snel uit de uitgevoerde analyses. Voor de Scheffe toets is een significantie-

niveau aangehouden van p = 0,01. De analyses zijn uitgevoerd op de data die tussen 

1981 en 1998 verzameld zijn van 32 maatschappelijke vraagstukken.  

 

Duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken (tabel 5 en 6) 
 

In tabel 5 en 6 worden de resultaten van een eenweg variantie-analyse weergegeven 

met betrekking tot acht duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken, teneinde een 

antwoord te krijgen op de vraag of adoptiesegmenten onderling verschillen qua 

leeftijd, opleiding of sociale status. 

Vier van de acht duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken zijn in de onderzochte 

periode een issue geweest, namelijk alle thema’s die in tabel 5 vermeld staan. In een 

aparte analyse (zie tabel 17) zal nagegaan worden wat de gemiddelde scores zijn 

van de vier adoptiesegmenten wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status tijdens 

de momentumfase van de Issues activation cycle (fase 3). 

 

Uit tabel 5 blijkt dat er met betrekking tot duurzaamheids- en omgevingsvraagstuk-

ken significante verschillen bestaan tussen de vier adoptiesegmenten wat betreft 

leeftijd, opleiding en sociale status. Voor drie van de vier maatschappelijke vraag-

stukken geldt dat de voorhoede jonger is dan de overige segmenten, het segment 

bezorgde burgers op zijn beurt ook jonger is dan de stille meerderheid en de achter-

hoede en laatstgenoemde segment de hoogste gemiddelde leeftijd heeft. Ook voor 

de variabele opleiding geldt dat de voorhoede hoger opgeleid is dan het segment 

bezorgde burgers en laatstgenoemde segment weer hoger dan de stille meerderheid. 

De achterhoede heeft gemiddeld de laagste opleiding. De voorhoede en de bezorgde 

burgers hebben een hogere sociale status dan de stille meerderheid en de achterhoe-

de. Het thema gezondheidszorg vormt een uitzondering. De bezorgde burgers vor-

men gemiddeld het oudste segment, gevolgd door de stille meerderheid. Qua leef-

tijd verschillen de voorhoede en de achterhoede weinig (jongeren bekommeren zich 
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minder om hun gezondheid en de gezondheidszorg dan de segmenten waarin meer 

ouderen vertegenwoordigd zijn). De stille meerderheid neemt wat betreft de sociaal-

demografische kenmerken de tweede positie over van het segment bezorgde bur-

gers. In vergelijking met de andere maatschappelijke vraagstukken is de voorhoede 

relatief oud. 

 

Tabel 5: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

  adoptiesegmenten (factor) m.b.t. duurzaamheids- en gevingsvraagstukken. 

  L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Milieuprobleem Minderheden Gezondheidzorg Autoverkeer 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,55 1,99 2,70 2,45 1,98 2,80 2,80 2,18 2,94 2,52 2,00 2,71 

Bezorgde b. 2,98 2,28 2,94 2,85 2,19 2,91 3,19 2,34 3,11 2,79 2,16 2,84 

Stillen 3,00 2,35 3,10 2,94 2,28 3,01 2,97 2,31 3,05 2,94 2,31 3,06 

Achterhoede 3,32 2,70 3,65 3,21 2,62 3,49 2,87 2,48 3,37 3,28 2,62 3,52 

Totaal 2,98 2,32 3,10 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,11 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 584 869 978 340 539 545 135 105 174 420 518 648 

N (x 100) 632 423 602 478 300 448 487 309 457 483 293 452 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

De F-waarden zijn over het algemeen hoog, met uitzondering van het thema ge-

zondheidszorg. Het thema milieu heeft voor leeftijd, opleiding en sociale status de 

hoogste F-waarden van alle 32 maatschappelijke vraagstukken en het thema auto-

verkeer de op vier na hoogste F-waarde. De F-waarden zijn bij de meeste van de 32 

onderzochte maatschappelijke vraagstukken vrij hoog vanwege de verschillen tus-

sen de gemiddelde scores van adoptiesegmenten op leeftijd, opleiding en sociale 

status en vanwege de steekproefomvang. De variantie analyses zijn voor al deze 32 

maatschappelijke vraagstukken uitgevoerd op het totale aantal steekproeven dat 

tussen 1981 en 1998 is onderzocht.  

Uit tabel 6 komt naar voren dat voor vier maatschappelijke vraagstukken, geluid-

hinder, industriële vervuiling, multinationals en kabinetsbeleid dat leeftijd, oplei-

ding en sociale status gelijkmatig oplopen van de voorhoede naar de achterhoede. In 
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twee gevallen blijkt dat de leeftijd van de stille meerderheid en de leeftijd van de 

achterhoede, vergeleken met het voorgaande segment lager uitvallen, bij respectie-

velijk het thema industriële vervuiling en het thema kabinetsbeleid. Bij het thema 

geluidhinder is de voorhoede relatief oud in vergelijking met de andere maatschap-

pelijke vraagstukken. De F-waarden zijn relatief hoog met uitzondering van het 

thema geluidhinder. 

 

Tabel 6: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

adoptiesegmenten (factor) m.b.t. duurzaamheids- en omgevingsvraag-   

stukken. L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

Verdelingsvraagstukken (tabel 7, 8, 9 en 10) 
 

In tabel 7, 8, en 9 worden de resultaten van een eenweg variantie-analyse weerge-

geven met betrekking tot zestien verdelingsvraagstukken, ter beantwoording van de 

vraag of adoptieasegmenten onderling verschillen qua leeftijd, opleiding of sociale 

status. Uit de variantie-analyse bleek dat de nulhypothese, die aangeeft dat er geen 

verschillen in leeftijd, opleiding en sociale status bestaan tussen de vier adoptie-

segmenten, verworpen kan worden. Deze uitkomst gold voor alle onderzochte ver-

delingsvraagstukken, zij het dat de gevonden verschillen bij de thema’s sociale 

voorzieningen, inflatie, woningnood, belastingsdruk, inkomensontwikkeling, in-

gemiddelde 

score per 

adoptie-

segment 

Geluidhinder 
Industriële ver-

vuiling 
Multinationals Kabinetsbeleid 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoed 2,74 2,08 2,88 2,55 2,06 2,78 2,59 1,99 2,64 2,53 1,89 2,74 

Bezorgde b. 2,88 2,21 2,97 2,98 2,27 2,93 2,81 1,99 2,66 2,90 2,11 2,83 

Stillen 2,92 2,26 2,99 2,94 2,30 3,07 2,90 2,12 2,82 3,04 2,26 2,96 

Achterh 3,08 2,45 3,29 3,32 2,63 3,59 3,04 2,50 3,36 2,93 2,58 3,49 

Totaal 2,97 2,32 3,11 2,98 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,10 

Signific. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 80 180 220 389 392 579 60 605 775 113 626 761 

N 430 271 412 507 320 478 455 275 447 477 310 469 
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vloed vakbonden en belastingontduiking in vergelijking met de overige vijf verde-

lingsvraagstukken relatief klein zijn.  

 

Vier van de zestien verdelingsvraagstukken zijn in de onderzochte periode een issue 

geweest, namelijk de maatschappelijke vraagstukken die in tabel 7 staan vermeld. 

In een aparte analyse (zie tabel 18) zal nagegaan worden wat de gemiddelde scores 

zijn van de vier adoptiesegmenten wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status 

tijdens de momentumfase van de Issues activation cycle (fase 3). 

 

Tabel 7: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

   adoptiesegmenten (factor) m.b.t. verdelingsvraagstukken, die een issue  

  zijn geweest. L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Werkloosheid 
Sociale voorzie-

ningen 
Woningnood Energievraagstuk 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,43 2,08 2,97 2,79 2,21 3,03 2,14 2,07 3,03 2,44 1,84 2,56 

Bezorgde b. 2,69 2,22 3,07 2,98 2,30 3,12 2,53 2,11 2,99 2,86 2,15 2,89 

Stillen 3,00 2,29 3,04 2,96 2,27 3,01 2,92 2,27 3,03 2,92 2,22 2,98 

Achterhoede 3,42 2,59 3,52 3,05 2,54 3,41 3,19 2,45 3,25 3,17 2,59 3,50 

Totaal 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,11 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 617 295 280 34 195 250 606 226 121 231 621 691 

N (x 100) 445 278 415 483 303 466 488 308 471 441 274 421 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud;    Opleiding: 1= hoog en 3= laag;     Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

Uit tabel 7 blijkt dat twee van de vier maatschappelijke vraagstukken, sociale voor-

zieningen en woningnood een enigszins afwijkend beeld laten zien, waarbij leeftijd, 

opleiding of sociale status per adoptiesegment geen regelmatig oplopend of aflo-

pende patroon in de gemiddelde scores vertonen. Bij woningnood lopen leeftijd en 

opleiding regelmatig oplopend, maar dat geldt niet voor sociale status, dat een gril-

lig patroon kent. De segmenten voorhoede, bezorgde burgers en de stille meerder-

heid vertonen geringe verschillen qua sociale status. Bij het thema sociale voorzie-

ningen is de stille meerderheid net iets jonger, net iets hoger opgeleid en heeft een 

iets hogere sociale status dan het segment bezorgde burgers.  
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De voorhoede bij het thema woningnood is relatief jong en bij sociale voorzienin-

gen relatief oud. 

 

Bij drie van de vier de thema’s verschillen de adoptiesegmenten significant van 

elkaar wat betreft leeftijd, opleiding en sociale klasse, met uitzondering van inflatie. 

Bij de thema’s emancipatie en ontwikkelingshulp is de stille meerderheid gemid-

deld iets jonger dan het segment bezorgde burgers. Bij de overige thema’s vormen 

leeftijd, opleiding en sociale status een oplopende of aflopende reeks. Om met infla-

tie te beginnen. Wat betreft opleiding is er geen verschil tussen de voorhoede, de 

bezorgde burgers en de stille meerderheid. 

 

Tabel 8: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

   adoptiesegmenten (factor) m.b.t. verdelingsvraagstukken (vervolg). 

   L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptie-

seg-ment 

Inflatie Emancipatie 
Ontwikkelings-

hulp 

Medezeggen-

schap 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,78 2,29 3,24 2,33 1,78 2,57 2,68 1,92 2,63 2,44 2,05 2,77 

Bezorgde b. 2,97 2,27 3,02 2,55 2,05 2,67 3,02 2,17 2,82 2,62 2,14 2,81 

Stillen  2,94 2,22 2,97 2,33 2,25 2,99 2,96 2,27 3,00 2,92 2,21 2,93 

Achterhoed 3,03 2,49 3,40 3,28 2,61 3,50 3,02 2,46 3,32 3,11 2,50 3,35 

Totaal 2,97 2,33 3,12 2,97 2,32 3,11 2,98 2,32 3,10 2,97 2,33 3,11 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 19 219 369 569 761 798 40 289 371 265 413 524 

N (x 100) 428 250 420 449 282 431 500 333 482 464 285 456 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag;  Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

Overeenkomstig het thema gezondheidszorg neemt het segment de stille meerder-

heid de plaats in van het segment bezorgde burgers. De gemiddelde leeftijd van de 

stille meerderheid is lager dan van de bezorgde burgers. De voorhoede heeft de 

laagste leeftijd en de achterhoede de hoogste, maar de voorhoede is, met uitzonde-

ring van de achterhoede wel het segment met het laagste gemiddelde opleidingsni-

veau, zij het dat de verschillen met de bezorgde burgers en de stille meerderheid 

klein zijn. De achterhoede heeft gemiddeld het laagste opleidingsniveau en de laag-
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ste sociale status. De voorhoede bij het thema inflatie is gemiddeld wat ouder en bij 

emancipatie iets jonger dan bij de overige maatschappelijke problemen. De F-

waarde is het hoogst bij het thema emancipatie. 

 

Twee van de van de vier maatschappelijke vraagstukken in tabel 9 , belastingdruk 

en inkomensontwikkeling wat betreft sociale status vertonen geen reeks, die regel-

matig oploopt of afloopt. Bij het thema belastingdruk blijkt de leeftijden van drie 

segmenten vrijwel gelijk zijn. De voorhoede wijkt daarvan af en is gemiddeld iets 

jonger. De achterhoede wijkt af van de andere segmenten en is lager opgeleid. Qua 

sociale status wijkt de achterhoede ook af van de andere drie segmenten, die hoger 

scoren wat betreft hun sociale status. 

 

Tabel 9: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

   adoptiesegmenten (factor) m.b.t. verdelingsvraagstukken (vervolg). 

   L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

Gemiddel-

de score 

adoptie-

segmen- 

ten 

Belastingdruk 
Inkomensni- 

vellering 

Inkomensont-

wikkeling 

Economie Ne-

derland 

 
L 
 

O 
 

S 
 

L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,79 2,26 3,04 2,70 2,09 2,91 2,59 2,22 3,08 2,46 2,02 2,81 

Bezorgde b. 2,99 2,28 2,93 2,91 2,22 2,97 2,76 2,27 3,07 2,72 2,09 2,80 

Stillen 2,98 2,27 3,03 2,93 2,21 2,96 2,94 2,26 3,00 2,94 2,23 2,98 

Achterhoede 2,99 2,47 3,40 3,05 2,50 3,35 3,15 2,45 3,30 3,15 2,55 3,43 

Totaal 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 

Significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 15 126 308 47 319 371 214 125 180 250 504 633 

N (x 100) 447 280 439 448 270 440 447 267 438 463 277 455 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

Ook bij het thema inkomensontwikkeling wijkt de achterhoede van de overige drie 

segmenten af die een zelfde gemiddelde score hebben op sociale status. De achter-

hoede heeft een lagere sociale status. De voorhoede is bij het thema de economie 
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van Nederland gemiddeld jonger dan bij de andere maatschappelijke vraagstukken. 

Dat geldt ook voor opleiding en in geringere mate voor sociale status.  

Belastingdruk is een onderwerp waar ouderen oververtegenwoordigd zijn in de 

voorhoede in vergelijking met de andere onderwerpen, terwijl bij de thema’s de 

economie van Nederland en inkomensontwikkeling oudere leeftijdsgroepen relatief 

veel voorkomen in het segment achterhoede. De F-waarden zijn het hoogst bij het 

thema de economie van Nederland. 

In tabel 10 worden de resultaten van een eenweg variantie-analyse weergegeven 

met betrekking tot vier verdelingsvraagstukken. Bij de vier thema’s die geen issue 

zijn geweest, wijken de vier segmenten wat betreft leeftijd, opleiding en sociale 

status nauwelijks af van het gangbare patroon: de voorhoede is gemiddeld jonger, 

hoger opgeleid en kent een hogere status dan de overige drie adoptiesegmenten. 

 

Tabel 10: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

     adoptiesegmenten (factor) m.b.t. verdelingsvraagstukken (vervolg). 

    L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Invloed vakbon-

den 

Belastingont-

duiking 

Arbeidstijd-

verkorting 
Automatisering 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,65 2,15 2,95 2,74 2,11 2,83 2,49 2,11 2,84 2,34 1,98 2,79 

Bezorgde b. 2,90 2,19 2,91 2,96 2,12 2,75 2,60 2,16 2,87 2,53 2,03 2,75 

Stillen 2,96 2,22 2,96 2,99 2,23 2,96 2,89 2,22 2,98 2,79 2,17 2,91 

Achterhoed 3,00 2,44 3,29 2,95 2,41 3,25 3,22 2,50 3,38 3,30 2,59 3,44 

Totaal 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 22 184 277 6 127 240 377 289 366 794 779 785 

N (x 100) 457 270 437 438 258 430 438 268 415 448 268 440 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

Bij drie van de vier thema’s doet zich echter wel een kleine uitzondering voor op de 

geijkte volgorde. Het segment bezorgde burgers heeft gemiddeld een iets hogere 

sociale status dan de voorhoede bij het thema arbeidstijdverkorting. De voorhoede 

is bij de thema’s automatisering en arbeidstijdverkorting relatief jonger dan bij de 

andere twee thema’s. Qua leeftijd liggen de voorhoede en de achterhoede behoorlijk 
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uiteen bij het thema automatisering. Het verschil in de gemiddelde score op leeftijd 

tussen voorhoede en achterhoede beloopt bijna een vol punt op een schaal van 1 tot 

5 (1= jong en 5 = oud). De F-waarde bij het thema automatisering is een stuk hoger 

dan bij de overige thema’s die in tabel 10 geanalyseerd zijn.  

 

Risico- en veiligheidsvraagstukken (tabel 11 en 12) 
 

In tabel 11 en 12 worden de resultaten van een eenweg variantie-analyse weergege-

ven met betrekking tot acht risico- en veiligheidsvraagstukken, om antwoord te 

krijgen op de vraag of adoptieasegmenten onderling verschillen qua leeftijd, oplei-

ding of sociale status. Uit de variantie-analyse bleek dat er geen opvallende ver-

schillen in leeftijd, opleiding en sociale status bestaan tussen de vier adoptieseg-

menten, zodat de nulhypothese verworpen kan worden. Deze uitkomst gold voor de 

meeste van de acht risico- en veiligheidsvraagstukken. Drie van de acht risico- en 

veiligheidsvraagstukken zijn in de onderzochte periode of in het decennium daar-

voor (drugs) een issue geweest, namelijk kernenergie, onveiligheid van de burger en 

drugs. In tabel 11 en 12 worden de resultaten van een eenweg variantie-analyse 

weergegeven met betrekking tot risico- en veiligheidsvraagstukken.  

 

Tabel 11: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

     adoptiesegmenten (factor) m.b.t. risico- en veiligheidsvraagstukken. 

    L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Kernenergie 
Onveiligheid 

burger 
Privacy Drugs 

            

Voorhoede 2,54 1,97 2,74 2,68 2,17 2,92 2,56 1,99 2,69 2,54 2,16 2,97 

Bezorgde b. 3,03 2,25 2,96 3,10 2,29 3,03 2,80 2,14 2,84 2,92 2,19 2,84 

Stillen 2,90 2,24 2,99 2,95 2,33 3,10 2,89 2,20 2,92 2,96 2,30 3,01 

Achterhoed 3,21 2,56 3,49 3,05 2,50 3,40 3,13 2,53 3,38 3,30 2,57 3,45 

Totaal 2,97 2,32 3,11 2,97 2,33 3,11 2,97 2,32 3,11 3,04 2,37 3,12 

Significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 261 403 547 110 94 159 198 480 553 656 803 803 

N (x 100) 454 272 436 446 266 428 437 277 408 998 791 9075 

 
   Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 
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Uit tabel 12 komt naar voren dat bij vier risico- en veiligheidsvraagstukken de vier 

adoptiesegmenten verschillen wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status. Bij 

drie van de vier thema’s doet zich echter wel een kleine uitzondering voor op de 

geijkte volgorde. De leeftijd van de stille meerderheid ligt gemiddeld iets lager dan 

van het segment bezorgde burgers bij het issue kernenergie. Verder vertoont het 

thema kernenergie wat betreft opleiding en sociale status een aflopend patroon: de 

achterhoede heeft de laagste opleiding genoten en heeft de laagste sociale status van 

alle adoptiesegmenten. De F-waarden liggen voor deze vier risico- en veiligheids-

vraagstukken relatief hoog, in vergelijking met de veiligheidsvraagstuk-ken die in 

tabel 12 zijn opgenomen. 

 

Tabel 12, waarin thema’s zijn opgenomen die te maken hebben met vrede en vei-

ligheid, laat de meeste afwijkingen zien van het gangbare patroon van oplopende en 

aflopende reeksen in gemiddelde scores op leeftijd, opleiding en sociale status, 

vergeleken met de overige maatschappelijke vraagstukken. 

 

Tabel 12: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

     adoptiesegmenten (factor) m.b.t. risico- en veiligheidsvraagstukken 

    (vervolg). L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Kans op oorlog 
Bewapening & 

ontwapening 
Communisme Terrorisme 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,48 2,13 2,87 2,48 1,89 2,70 2,67 2,15 2,79 2,82 2,25 2,97 

Bezorgde bu. 2,96 2,96 3,06 2,90 2,21 2,97 3,03 2,20 2,86 3,15 2,32 3,01 

Stillen 2,91 2,91 3,00 2,91 2,19 2,98 2,93 2,16 2,90 2,92 2,28 3,04 

Achterhoed 3,09 3,09 3,26 3,13 2,54 3,43 3,00 2,47 3,33 3,10 2,48 3,42 

Totaal 2,97 2,97 3,10 2,97 2,33 3,12 2,97 2,33 3,11 2,97 2,33 3,11 

Significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 128 160 163 205 560 557 19 332 439 81 99 245 

N (x 100) 469 302 449 473 285 466 413 246 413 469 290 450 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 
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Het thema terrorisme vertoont nog de meeste afwijkingen op het gangbare patroon. 

Het segment bezorgde burgers heeft de hoogste gemiddelde leeftijd. Wat betreft de 

variabele opleiding zijn de verschillen tussen de segmenten gering. 

De F-waarden zijn relatief laag, met uitzondering van het thema bewapening en 

ontwapening. 

 

De samenstelling van adoptiesegmenten naar geslacht 
 

Naast een vergelijking tussen leeftijd, opleiding en sociale status, zijn de vier adop-

tiesegmenten ook vergeleken op geslacht. In tabel 13 worden de sekse neutrale 

thema’s gepresenteerd. In tabel 14 en 15 worden de thema’s gepresenteerd waarbij 

mannen zijn oververtegenwoordigd in de voorhoede en ondervertegenwoordigd in 

de achterhoede.  

 

Tabel 13:  Sekse neutrale thema’s. De samenstelling van adoptiesegmenten naar  
     geslacht. 
 

Gemid- 

eldee  delde 

segmenten 

Milieu 

Min-

der-

hed-

en 

Won

ning 
Drugs 

Kern

ener

gie 

Onvei-

ligheid 

Burger 

Ter-

roris

ris-

me 

Ont-

wik-

kelin 

Ver-

vui-

ling 

Ge-

luid 

Kans 

op 

oorlog 

Voorhoede 1,49 1,51 1,51 1,55 1,49 1,52 1,50 1,53 1,47 1,45 1,48 

Bezorgde 

burgers 
1,51 1,50 1,53 1,56 1,53 1,55 1,53 1,56 1,51 1,52 1,58 

Stille meer-

derheid 
1,51 1,51 1,52 1,55 1,49 1,51 1,51 1,52 1,50 1,48 1,49 

Achterhoede 1,55 1,53 1,51 1,51 1,56 1,48 1,52 1,50 1,57 1,56 1,53 

Absoluut 

verschil 
0,06 0,02 0,00 0,04 0,07 0,04 0,02 0,03 0,10 0,11 0,05 

Totaal 1,51 1,51 1,51 1,54 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

Significantie 0,00 0,07 
0,03

3 
0,00 0,00 0,00 

0,00

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 23 4 3 40 47 27 5 11 58 89 41 

N (x 100) 632 478 488 998 454 446 469 500 507 430 469 

< 1,50 is  een oververtegenwoordiging van mannen en  > 1,50  is een oververtegenwoordi-
ging van vrouwen. 
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In tabel 16 tenslotte zijn twee maatschappelijke vraagstukken opgenomen waarbij 

vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de voorhoede en ondervertegenwoordigd in 

de achterhoede.  

De gemiddelde waarde is 1,51, waarbij een waarde kleiner dan 1,50 duidt op een 

oververtegenwoordiging van mannen en een waarde groter dan 1,50 duidt op een 

oververtegenwoordiging van vrouwen.  

 

Van een sekse neutraal maatschappelijk vraagstuk is sprake als het verschil tussen 

de gemiddelde score van de voorhoede met de achterhoede op de variabele geslacht 

kleiner is dan 0,12. Als het verschil in gemiddelde score groter is dan 0,12 is sprake 

van een maatschappelijk thema waarbij sprake is van een oververtegenwoordi-ging 

van mannen of vrouwen in de voorhoede of de achterhoede. In totaal kunnen elf 

maatschappelijke vraagstukken geïdentificeerd worden die sekse neutraal zijn, dat 

wil zeggen dat het aantal mannen en vrouwen gelijkmatig is verdeeld over de vier 

adoptiesegmenten.  

 

Tabel 14: Mannenthema’s. De samenstelling van adoptiesegmenten naar geslacht 
 

Gemiddelden 

segmenten 
Auto 

Soc. 

voor. 

Werk 

loos. 

Ener- 

gie 

Pri- 

vacy 

Kabi- 

net 

 

Mul-

ti.nat. 

Ec-o-

nom. 

In- 

fla-

tie 

Auto-

matis. 

Voorhoede 1,43 1,42 1,44 1,42 1,41 1,33 1,31 1,26 1,41 1,32 

Bezorgde 

burgers 
1,47 1,50 1,51 1,49 1,47 1,44 1,35 1,40 1,48 1,41 

Stille meer-

derheid 
1,50 1,51 1,51 1,48 1,48 1,48 1,41 1,48 1,48 1,46 

Achterhoede 1,60 1,57 1,57 1,60 1,57 1,62 1,60 1,62 1,59 1,60 

Absoluut 

verschil 
0,17 0,15 0,13 0,18 0,16 0,29 0,29 0,36 0,18 0,28 

Totaal 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 176 82 58 176 132 397 640 514 179 368 

N (x 100) 483 483 445 441 437 477 455 463 428 448 

< 1,50 is  een oververtegenwoordiging van mannen en  > 1,50  is een oververtegenwoordi-

ging van vrouwen. 
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Bij 22 van de 32 maatschappelijke vraagstukken is sprake van een oplopende reeks 

van de gemiddelde score per segment op de variabele geslacht en bij twee thema’s 

is sprake van een aflopende reeks van gemiddelde scores op geslacht (emancipatie 

en gezondheidszorg). Dit zijn de twee enige typische vrouwenthema’s. Afgaande op 

de variabele geslacht zijn de meeste adoptiesegmenten in sociaal-demografisch 

opzicht gestratificeerd. 

Opvallend is dat een oververtegenwoordiging van mannen in de voorhoede gepaard 

gaat met een oververtegenwoordiging van vrouwen in de achterhoede. Dat lijkt 

voor de hand liggend, maar is niet per sé noodzakelijk. Vrouwen kunnen ook over-

vertegenwoordigd zijn in het segment bezorgde burgers en in de stille meerderheid. 

Bij de drugsproblematiek, dat in principe een sekse neutraal thema is, zijn vrouwen 

licht oververtegenwoordigd in drie segmenten, de voorhoede, de bezorgde burgers 

en de stille meerderheid. Dat geldt eveneens voor het thema ontwikkelingssamen-

werking.  

 

Tabel 15: Mannen thema’s (vervolg). De samenstelling van adoptiesegmenten naar  

    geslacht 
 

Gemiddelden 

segmenten 

In-

vloed

Vakb. 

Mede-

zegge. 

Belas-

ting 

ontd. 

Belas-

ting-

druk 

Ar-

beid-

tijdver. 

Inko-

mens- 

nivel. 

Inko- 

mens- 

ontwil. 

Com-

mu-

nism 

Ont-

wape- 

ning 

Voorhoede 1,32 1,37 1,37 1,38 1,38 1,39 1,38 1,41 1,44 

Bezorgde burgers 1,39 1,41 1,39 1,48 1,44 1,47 1,49 1,47 1,49 

Stille meerderheid 1,43 1,44 1,46 1,50 1,48 1,47 1,49 1,46 1,48 

Achterhoede 1,61 1,61 1,56 1,60 1,59 1,58 1,58 1,57 1,59 

Absoluut verschil 0,29 0,24 0,19 0,22 0,21 0,19 0,20 0,16 0,15 

Totaal 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 559 538 164 150 207 186 162 151 180 

N (x 100) 457 464 438 447 434 448 447 413 473 

< 1,50  is een oververtegenwoordiging van mannen en  > 1,50  is een oververtegenwoordi-
ging van vrouwen. 
 

Bij de zogenoemde mannenthema’s zijn de verschillen in de gemiddelde scores 

tussen mannen en vrouwen bij de voorhoede en de achterhoede aanzienlijk groter. 

De verschillen tussen de scores van de voorhoede en de achterhoede op de variabele 

geslacht varieert tussen 0,15 en 0,36, bij een maximum van 1,05 (woningnood, 
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gemeten over de gehele periode van 1981 – 1998). In tabel 14 varieert dat verschil 

tussen 0,15 en 0,29. Verdelingsproblemen zijn typische mannen aangelegenheden. 

Zelfs in de segmenten bezorgde burgers en de stille meerderheid zijn vrouwen on-

dervertegenwoordigd.  

 

In tabel 16 worden de resultaten van de zogenoemde vrouwenthema’s weergegeven. 

Volksgezondheid en emancipatie zijn gespecialiseerd naar sekse. De voorhoede en 

het segment bezorgde burgers tellen een oververtegenwoordiging aan vrouwen, 

terwijl mannen en vrouwen ongeveer gelijkelijk verdeeld zijn over de stille meer-

derheid en de achterhoede. 

De F-waarden van de thema’s gezondheidszorg en emancipatie zij tamelijk hoog, 

hetgeen er op duidt dat de adoptiesegmenten verschillen in de numerieke verhou-

ding tussen de geslachten.  

 

Tabel 16:  Vrouwenthema’s. De samenstelling van  
    adoptiesegmenten naar geslacht 

 

Score segmenten Gezondheidszorg Emancipatie 

Voorhoede 1,59 1,66 

Bezorgde burgers 1,56 1,61 

Stille meerderheid 1,50 1,49 

Achterhoede 1,46 1,52 

Absoluut verschil 0,13 0,14 

Totaal 1,51 1,51 

significantie 0,00 0,00 

F-waarde 95 109 

N 48774 44942 

> 1,50 is oververtegenwoordiging van vrouwen; 
< 1,50 is oververtegenwoordiging van mannen. 
 

De scores van de adoptiesegmenten tijdens het momentum van de Issues acti-

vation cycle 
 

Verwacht zou kunnen worden dat de gemiddelde scores van de vier adoptiesegmen-

ten op leeftijd, opleiding en sociale status tijdens het momentum van de Issues acti-

vation cycle (fase 3) kunnen afwijken van de gemiddelde scores die in de gehele 

steekproef, die van 1981 tot 1998 onderzocht is. Tijdens het momentum zouden 

verschuivingen kunnen optreden in de sociaal-demografische samenstelling van 

segmenten. In tabel 17 en 18 worden gegevens gepresenteerd die aangeven in hoe-



255 

 
verre deze verwachting gerechtvaardigd is. De analyses zijn uitgevoerd voor omge-

vingsvraagstukken en verdelingsvraagstukken, in zoverre zij een issue zijn geweest.  

Tabel 17 laat zien dat tijdens het momentum de verschillen tussen de adoptiegroe-

pen wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status over het algemeen gelijk blijven 

(range 0,0 - 0,12), vergeleken met de totale steekproef (1981 – 1998), met als uit-

zondering op de regel het thema autoverkeer. Tijdens het momentum wordt het 

verschil tussen de voorhoede en de achterhoede wat betreft leeftijd 0,89, voor socia-

le status 0,86 en wat betreft opleiding 0,95. Gegeven de schaaldimensies (zie onder-

aan de tabellen) zijn deze verschillen aanzienlijk. Het toegenomen verschil tussen 

de adoptiegroepen wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status komt voort uit een 

verjonging van de voorhoede en een toestroom van mensen met een hogere oplei-

ding tijdens het momentum. Dat geldt ook voor sociale status. Het zou de echo van 

een economische opleving kunnen zijn, die een nieuwe generatie werknemers con-

fronteert met de fileproblematiek, waar zij eerder nog nooit mee te maken hadden 

en die zij nog niet in hun verwachtingspatroon hebben verdisconteerd. Daarnaast 

zal ook de berichtgeving over de fileproblematiek van het dagblad de Telegraaf een 

rol gespeeld kunnen hebben.  

 

Tabel 17: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

   adoptiesegmenten (factor) gedurende het momentum van de Issues  

   activation cycle  (fase 3) met betrekking tot duurzaamheids- en  omge- 

   vingsvraagstukken. L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Milieuprobleem Minderheden Gezondheidzorg Autoverkeer 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,54 2,00 2,61 2,49 1,96 2,69 2,82 2,19 2,96 2,35 1,85 2,62 

Bezorgde b.  3.05 2,38 2,95 2,85 2,24 2,89 3,15 2,35 3,08 2,76 2,13 2,66 

Stillen 2,97 2,38 3,04 2,95 2,35 3,02 2,94 2,37 3,01 2,89 2,35 2,96 

Achterhoede 3,29 2,78 3,69 3,19 2,59 3,43 2,91 2,44 3,25 3,24 2,71 3,57 

Totaal 2,96 2,37 3,06 2,96 2,36 3,08 2,96 2,36 3,06 2,94 2,39 3,06 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 62 125 142 33 84 53 11 9 10 34 81 89 

N (x 100) 741 501 741 544 544 544 326 309 296 397 301 397 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag 
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Bij het issue milieu neemt tijdens het momentum het verschil in sociale status tus-

sen de adoptiesegmenten licht toe in vergelijking met de totale steekproef. Dat 

hangt samen met een lichte verhoging van de sociale status van de voorhoede en de 

stille meerderheid tijdens het momentum. Bij het issue gezondheidszorg worden 

tijdens het momentum de verschillen tussen voorhoede en achterhoede wat betreft 

opleiding en sociale status enigszins kleiner in vergelijking met de totale steekproef 

die tussen 1981 en 1998 is onderzocht. 

Uit tabel 18 komt naar voren dat tijdens het momentum de verschillen tussen de 

adoptiegroepen wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status vergeleken met de 

totale steekproef (1981 – 1998) weinig verschil vertonen (range 0,0 – 0,12). Bij het 

issue wekloosheid nemen de verschillen tussen de voorhoede en de achterhoede 

enigszins toe wat betreft leeftijd en sociale status en juist af wat betreft opleiding.  

 

Tabel 18: Uitkomsten variantie-analyse leeftijd, opleiding en sociale status versus  

     adoptiesegmenten (factor) gedurende het momentum van de Issues acti- 

     vation cycle (fase 3) met betrekking tot verdelingsvraagstukken, die een  

     issue zijn geweest. L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

gemiddelde 

score per 

adoptieseg-

ment 

Werkloosheid 
Sociale voorzie-

ningen 
Woningnood Energievoorziening 

L O S L O S L O S L O S 

Voorhoede 2,35 2,12 2,88 2,87 2,30 3,04 2,22 2,20 3,08 2,44 1,83 2,35 

Bezorgde 

burgers 
2,69 2,22 3,03 3,05 2,32 3,05 2,64 2,23 3,08 2,78 2,20 2,99 

Stille meer-

derheid 
2,92 2,28 2,99 2,94 2,31 2,97 2,85 2,30 2,98 2,90 2,26 2,88 

Achterhoede 3,44 2,64 3,60 2,97 2,60 3,46 3,16 2,46 3,21 3,16 2,67 3,51 

Totaal 2,96 2,33 3,11 2,96 2,37 3,09 2,96 2,37 3,09 2,96 2,37 3,06 

significantie 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-waarde 75 64 60 3 48 50 8 19 11 10 51 44 

N (x 100) 46 46 46 61 61 61 43 43 43 19 19 19 

 
Leeftijd: 1= jong en 5= oud; Opleiding: 1= hoog en 3= laag; Sociale status: 1= hoog en 5= laag. 

 

De gemiddelde leeftijd van de voorhoede tijdens het momentum ligt iets lager dan 

voor de gehele steekproef. Bij de issues sociale voorzieningen en woningnood ne-
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men de verschillen tussen de adoptiesegmenten wat betreft leeftijd en opleiding af 

tijdens het momentum in vergelijking met het totaal van alle steekproeven die tus-

sen 1981 en 1998 zijn geanalyseerd. De gemiddelde leeftijd van de voorhoede is 

tijdens het momentum lager. Tijdens het momentum worden alleen bij het issue 

energievoorziening de verschillen tussen de adoptiesegmenten groter wat betreft de 

gemiddelde scores voor sociale status, vooral bij de voorhoede, terwijl het verschil 

in de scores van de adoptiesegmenten op de variabele leeftijd en opleiding gelijk 

blijven. 

Geconcludeerd kan worden dat tijdens het momentum de aflopende en oplopende 

reeksen over het algemeen intact blijven vergeleken met de totale steekproef tussen 

1981 en 1998. De verschillen tussen voorhoede en achterhoede worden slechts bij 

een beperkt aantal issues groter. Dat geldt voor autoverkeer en energievoorziening 

tijdens het moment. Het issue energievoorziening krijgt een wat meer elitair ka-

rakter en bij autoverkeer wordt de leeftijd van de voorhoede jonger en de opleiding 

hoger in vergelijking met de totale steekproef. Kleinere verschillen tussen de adop-

tiesegmenten tijdens het momentum wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status 

treden op bij de issues gezondheidszorg, sociale voorzieningen en woningnood. 

 

De politieke voorkeur van adoptiesegmenten 
 
Groen Links en D66 zijn qua duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken overver-

tegenwoordigd in de voorhoede en ondervertegenwoordigd in de achterhoede.  

 

Tabel 19: politieke voorkeur segmenten. Omgevingsvraagstukken van 1981- 1998 
 

Politieke 
voorkeur 
segment 

voorhoede bezorgde burgers stille meerderheid achterhoede 

gez aut mil min gez aut mil min gez aut mil min gez aut mil min 

Gr. Links 10 11 14 17 5 5 5 7 5 6 5 6 4 4 2 2 

PvdA 26 22 21 23 23 20 20 22 22 23 23 22 21 25 23 23 

D66 13 16 16 13 11 12 12 12 10 10 9 10 7 6 4 6 

VVD 10 14 11 10 13 17 14 13 13 14 13 14 12 8 9 10 

CDA 17 14 16 11 22 20 22 17 22 21 22 21 21 24 22 25 

Kl. Re-
chts 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 

Overigen 20 20 19 23 24 22 24 26 24 24 25 23 32 29 36 30 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Het tegenovergestelde geldt voor het CDA. Het CDA is evenals de meeste andere 

partijen, PvdA, VVD, D66 en Groen Links niet onder- of oververtegenwoordigd in 

de stille meerderheid. De PvdA heeft in gelijke mate aanhang bij alle adoptieseg-

menten.  

De VVD en het CDA zijn iets ondervertegenwoordigd bij de voorhoede. De overige 

partijen zijn oververtegenwoordigd in de achterhoede en ondervertegenwoordigd in 

de voorhoede. 

 

Uit tabel 20 komt wat betreft de verdelingsvraagstukken een zelfde beeld naar vo-

ren als bij de duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. In sterkere mate nog dan 

bij de omgevingsvraagstukken hebben Groen Links en D66 hun aanhang zitten bij 

de voorhoede. Het CDA is oververtegenwoordigd in de achterhoede, terwijl VVD, 

PvdA, D66 en Groen Links zijn ondervertegenwoordigd in de achterhoede.  

Klein Rechts is over alle adoptiesegmenten ongeacht het maatschappelijk vraagstuk 

gelijkmatig verdeeld. De categorie ‘overige -niet traditionele- partijen’ is in de 

achterhoede oververtegenwoordigd en ondervertegenwoordigd in de voorhoede. 

 

Tabel 20: politieke voorkeur segmenten.. Verdelingsvraagstukken 1981 tot 1998. 
 

Politieke 
voorkeur 
segment 

voorhoede bezorgde burgers stille meerderheid achterhoede 

soc we en wo soc we en wo soc we en wo soc we en wo 

Gr. Links 18 11 18 18 7 5 8 8 6 6 6 6 3 3 3 3 

PvdA 22 28 23 23 22 23 22 22 23 22 24 24 23 21 21 21 

D66 17 13 13 13 13 11 13 13 10 11 11 11 6 7 8 8 

VVD 10 11 9 9 14 14 13 13 14 13 13 13 9 9 12 12 

CDA 13 13 10 10 21 20 16 16 22 22 20 20 24 24 25 25 

Kl. Re-
chts 

3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 

Overigen 17 23 24 24 19 24 25 25 21 23 23 23 31 32 27 27 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Het mediagebruik van adoptiesegmenten 

Uit tabel 21 komt naar voren dat wat betreft het lezen van een landelijk dagblad de 

achterhoede ondervertegenwoordigd is met een gemiddeld percentage van 34% 

over vier duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken gemeten en de voorhoede 
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enigszins oververtegenwoordigd met een percentage van 60%. De segmenten be-

zorgde burgers en de stille meerderheid hebben over vier omgevingsvraagstukken 

gemeten een score van respectievelijk 50% en 49%. 

 

Regionale bladen werden in de periode tussen 1981 en 1998 vaker gelezen dan de 

landelijke dagbladen. Zelfs in de achterhoede is de gemiddelde score gemeten over 

vier duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken 71%, bij een totaal gemiddelde van 

vier adoptiesegmenten van 80%. 

 

De dekking van de landelijke dagbladen was tussen 1981 en 1998 voor vier adop-

tiesegmenten gemiddeld 47% en voor de regionale bladen gemiddeld 80%. Deze 

cijfers zullen momenteel een stuk lager liggen, met name voor de regionale dagbla-

den. Alleen de zogenoemde ‘kwaliteitskranten’ zijn nog enigszins imuun voor de 

nieuwe media. 

 

Tabel 21: Mediagebruik: leest landelijke of regionale dagbladen (omgevings- 

    vraagstukken) (# leest geen landelijk of regionaal dagblad) 
 

Mediage-
bruik/lezen 

kranten 

voorhoede bezorgde burgers stille meerderheid achterhoede 

gez aut mil min gez aut mil min gez aut mil min gez aut mil min 

landelijk 53 63 59 61 45 54 48 53 49 49 47 50 40 34 29 34 

# landelijk 47 37 41 39 55 46 52 47 51 51 53 50 60 66 71 66 

 Gemiddelde:  60% Gemiddelde:  50% Gemiddelde:  49% Gemiddelde:  34% 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

regionaal 84 86 84 82 80 85 81 80 81 82 80 82 72 72 68 73 

# regionaal 16 14 16 18 20 15 19 20 19 18 20 19 28 29 32 27 

 Gemiddelde:  84% Gemiddelde:  82% Gemiddelde:  81% Gemiddelde:  71% 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Uit tabel 22 komen min of meer de zelfde resultaten naar voren als in tabel 21 zijn 

gepresenteerd. Wat betreft het lezen van landelijke dagbladen is de achterhoede 

ondervertegenwoordigd met een gemiddeld percentage van 35% over vier verde-

lingsvraagstukken gemeten en de voorhoede enigszins oververtegenwoordigd met 

een percentage van 58%.  
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Tabel 22: Mediagebruik: leest landelijke of regionale dagbladen (verdelings- 

   vraagstukken) (# leest geen landelijk of regionaal dagblad) 
 

Mediage-
bruik/lezen 
kranten 

voorhoede bezorgde burgers stille meerderheid achterhoede 

Soc we en wo soc we en wo soc we en wo soc we en wo 

landelijk 51 57 63 61 48 57 53 56 50 49 52 50 34 32 34 39 

# landelijk  49 43 37 39 52 43 47 44 50 51 48 50 66 68 66 61 

 Gemiddelde:  58% Gemiddelde:  54% Gemiddelde:  50% Gemiddelde:  35% 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

regionaal 81 82 87 76 81 80 83 79 82 82 82 82 71 71 74 77 

# regionaal  20 18 13 24 19 20 17 21 18 18 18 18 29 29 26 23 

 Gemiddelde:  82% Gemiddelde:  81% Gemiddelde:  82% Gemiddelde:  73% 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

De segmenten bezorgde burgers en de stille meerderheid hebben over vier verde-

lingsvraagstukken gemeten een score van respectievelijk 54% en 50%. 

Regionale bladen werden in de periode tussen 1981 en 1998 vaker gelezen dan de 

landelijke dagbladen. Zelfs in de achterhoede is de gemiddelde score gemeten over 

vier omgevingsvraagstukken 73%, bij een totaal gemiddelde van vier adoptieseg-

menten van 79%. 

De dekking van de landelijke dagbladen was tussen 1981 en 1998 voor vier adop-

tiesegmenten gemiddeld 47% en voor de regionale bladen gemiddeld 79%.  

 

Issuerelevantie en informatie uitwisseling  

Adoptiesegmenten verschillen onderling flink wat betreft de issuerelevantie die zij 

aan en issue of maatschappelijk probleem toeschrijven, zoals tabel 23 laat zien voor 

het thema autoverkeer. Volgens Rogers (1983, 1995) stellen mensen die sneller een 

innovatie oppikken, zich meer bloot aan interpersoonlijke communicatie en zoeken 

intensiever informatie, waardoor ze over meer kennis kunnen beschikken. De voor-

hoede en de bezorgde burgers zitten wat betreft issuerelevantie ruim boven het ge-

middelde, de stille meerderheid zit op of rond het gemiddelde en de achterhoede 

ruim onder het gemiddelde. Verschillen van die omvang doen zich ook voor bij de 

issuerelevantie met betrekking tot de overige risico- en omgevingsvraagstukken en 

verdelingsvraagstukken die een issue zijn geweest, in concreto milieu, minderhe-

den, gezondheidszorg, woningnood, werkgelegenheid, sociale voorzieningen en de 



261 

 
energieproblematiek. Alleen van de maatschappelijke problemen die een issue zijn 

geweest, kan de Issues activation cycle in fases verdeeld worden. Bij maatschappe-

lijke problemen die geen issue zijn geweest en geen S-vormig patroon vertonen, is 

het niet mogelijk om de Issues activation cycle in fases te verdelen. In het vorige 

hoofdstuk is hier dieper op ingegaan. 

 

Tabel 23: issuerelevantie van vier adoptiesegmenten per fase van de Issues  

   activation cycle afgemeten aan het onderwerp autoverkeer. Het  

  stijgingspercentage is berekend over fase 2 t/m fase 5. 
 

Issuerelevantie autoverkeer 

Totaal Voorhoede 
Alerte 

minderheid 
Stille 

meerderheid 
Achterhoede 

  fase 

  om-
vang 
      (%) 

     tijd  
   (week) 

omvang 
   (%) 

    tijd    
  (week) 

 omvang  
     (%) 

    tijd  
  (week) 

 omvang 
      (%) 

tijd 
(week) 

 omvang  
    (%) 

    tijd  
 (week) 

9/1 dal  8339  8312  8327  8241  8337 

   2 21 8541 56 8508 42 8508 21 8514 12 8534 

   3 31 8728 66 8652 53 8705 30 8704 16 8714 

   4 43 8917 78 8833 66 8840 41 8842 23 8852 

   5 53 9107 89 9016 77 9016 50 9023 28 9031 

   6 55 9116     52 9119 30 9119 

   7 54 9140     51 9143 27 9148 

   8 52 9224     50 9222 24 9236 

   9 50 9313     49 9306 21 9329 

einde  9403      9345  9422 

Stijging 76%  59%  83%  138%  133%  

 

Tabel 23 laat zien dat in fase 2 van de Issues activation cycle bij personen die tot de 

voorhoede gerekend kunnen worden 56% het thema autoverkeer issuerelevant vindt 

en in fase 5, 89% van de voorhoede. Bij slechts 12% van de achterhoede is sprake 

van issuerelevantie in fase 2 en 28% in fase 5. Voor de bezorgde burgers geldt dat 

bij 42% van hen sprake is van issuerelevantie in fase 2 en bij 77% van hen in fase 4. 

Van de stille meerderheid is bij 21% sprake van issuerelevantie in fase 2 en bij 50% 

in fase 5. De issuerelevantie van de stille meerderheid blijft ook na fase 5, de top, 

op een hoog niveau, in tegenstelling tot de achterhoede. Bij dit segment neemt de 

issuerelevantie meteen af na fase 6. Bij de stille meerderheid is sprake van de groot-

ste stijging (138%) van de issuerelevantie tussen fase 2 en fase 5, gevolgd door de 

achterhoede (133%). Issuerelevantie stijgt het minst bij de voorhoede (59%) en de 

bezorgde burgers (83%). 
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Tabel 24 laat zien dat de informatie uitwisseling van adoptiesegmenten met betrek-

king tot het onderwerp minderheden onderling flink kan verschillen. De voorhoede 

en de bezorgde burgers zitten qua informatie uitwisseling ruim boven het gemiddel-

de, de stille meerderheid zit op of rond het gemiddelde en de achterhoede duidelijk 

onder het gemiddelde. Verschillen van een dergelijke omvang doen zich ook voor 

wat betreft de informatie uitwisseling rond de thema’s milieu, gezondheidszorg, 

woningnood, werkgelegenheid, sociale voorzieningen en de energieproblematiek.  

Opvallend is dat de informatie uitwisseling rond het thema minderhedenproblema-

tiek fluctueert van 3% (achterhoede in fase 1) tot 90% (voorhoede in fase 6). Bij 

andere maatschappelijke thema’s zijn deze verschillen minder groot.  

 

Bij de achterhoede is sprake van de grootste stijging (266%) van de informatie uit-

wisseling tussen fase 2 en fase 5, gevolgd door de stille meerderheid (119%). In-

formatie uitwisseling stijgt het minst bij de voorhoede (19%) en de bezorgde bur-

gers (38%). Dat zowel issuerelevantie en informatie uitwisseling het meest stijgen 

bij de stille meerderheid en de achterhoede zou als een ondersteuning van het Issues 

activation model uitgelegd kunnen worden. 

 

Tabel 24: informatie uitwisseling van vier adoptiesegmenten per fase van de Issue  

    activation cycle afgemeten aan het onderwerp minderheidsgroepen. Het  

   stijgingspercentage is berekend over fase 2 t/m fase 5. 
 

Informatie uitwisseling minderhedenproblematiek 

Totaal Voorhoede 
Alerte 

minderheid 

Stille 

meerderheid 
Achterhoede 

fase 
omvang 

(%) 
tijd 

(week) 
omvang 

(%) 
tijd 

(week) 
omvang 

(%) 
tijd 

(week) 
omvang 

(%) 
tijd 

(week) 
omvang 

(%) 
tijd 

(week) 

9/1 dal 20 8724 74 8727 46 8547 24 8729 3 8715 

   2 22 8906 75 8913 48 8819 26 8907 3 8846 

   3 32 9031 80 9044 56 9014 36 9026 6 9016 

   4 43 9213 85 9235 66 9220 47 9208 9 9144 

   5 53 9337 89 9407 74 9418 57 9329 11 9322 

   6 55 9519 90  76  59  12  

   7           

   8           

   9           

Einde           

Stijging 141%  19%  38%  119%  266%  

 

De stille meerderheid en de achterhoede hebben een onverwachte gebeurtenis niet 

of nauwelijks in hun verwachtingspatroon verdisconteerd. Als een onverwachte 

gebeurtenis bij hen een ongemakkelijk gevoel veroorzaakt, gaan zij op zoek naar 
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sociale bevestiging door het uitwisselen van informatie en in hun omgeving de is-

suerelevantie te peilen, dat wil zeggen te achterhalen hoe belangrijk anderen het 

betreffende issue of een onverwachte gebeurtenis vinden. 

Bij de maatschappelijke problemen die een issue zijn geweest, is een overeenkom-

stig patroon in de stijging van issuerelevantie en informatie uitwisseling vastgesteld. 

 

Conclusies naar aanleiding van de variantie analyses  

Uit de resultaten van de variantie-analyses en de Scheffé toets
71

 blijkt, dat er over 

het algemeen significante (p=0.01) verschillen bestaan in leeftijd, opleiding en soci-

ale status tussen de vier adoptiesegmenten. De voorhoede is jonger dan de overige 

segmenten en de bezorgde burgers zijn op hun beurt ook weer jonger dan de stille 

meerderheid en de achterhoede. Tenslotte heeft de stille meerderheid een lagere 

gemiddelde leeftijd dan de achterhoede. De achterhoede heeft gemiddeld de hoogste 

leeftijd. Deze resultaten gelden voor 24 van 32 maatschappelijke thema’s, waarbij 

in zes gevallen de gemiddelde leeftijd van twee segmenten aan elkaar gelijk zijn. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor het milieuprobleem, waar geen leeftijdsverschil is ge-

constateerd tussen de bezorgde burgers en de stille meerderheid. Bij de risico- en 

veiligheidsthema’s verschillen de bezorgde burgers en de achterhoede niet in leef-

tijd. Beide segmenten hebben de hoogste gemiddelde leeftijd. Het geldt voor de 

thema’s kernenergie, onveiligheid burgers, kans op oorlog, communisme en terro-

risme. Bij het thema gezondheidszorg hebben de bezorgde burgers veruit de hoog-

ste gemiddelde leeftijd en wijkt de gemiddelde leeftijd van de voorhoede niet signi-

ficant af van de gemiddelde leeftijd van de achterhoede. Bij het thema emancipatie 

verschillen de voorhoede en de stille meerderheid niet in leeftijd.  

Over de hele linie beschouwd kan geconcludeerd worden dat de verschillen in leef-

tijd, opleiding en sociale status die de variantie analyse aangeeft, bevestigd worden 

door de uitkomsten van de Scheffé toets, enkele uitzonderingen daar gelaten. 

 

Ten aanzien van de verdeling van seksen over de adoptiesegmenten kan geconclu-

deerd worden dat bij de meeste van maatschappelijke vraagstukken (19 van de 32) 

mannen oververtegenwoordigd zijn in de voorhoede en bezorgde burgers, zij het in 

het laatstgenoemd segment in mindere mate dan in de voorhoede en vrouwen over-

vertegenwoordigd in de achterhoede. Bij twee maatschappelijke vraagstukken, ge-

zondheidszorg en emancipatie, zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de voorhoe-

de en het segment bezorgde burgers . Van de 32 maatschappelijke vraagstukken die 

geanalyseerd zijn, hebben elf een sekse neutrale verdeling. 

                                                           
71

 De Scheffé toets is de meest strenge toets wat betreft de significantie van verschillen  

    die een variantie analyse oplevert.   
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Wat betreft de politieke voorkeur van adoptiesegmenten, blijken er geen al te grote 

verschillen te bestaan in de gehele steekproef . D66 en Groen Links vormen een 

uitzondering. Deze partijen zijn oververtegenwoordigd in de voorhoede en onder-

vertegenwoordigd in de achterhoede. De overige grote partijen zijn in alle segmen-

ten vertegenwoordigd, zij het dat de VVD en het CDA in de voorhoede in geringe 

mate ondervertegenwoordigd zijn. De overige, niet-traditionele partijen, waarvan 

sommigen een vergaarbak zijn van maatschappelijke onvrede, zijn oververtegen-

woordigd in de achterhoede. 

 

In de periode 1981 - 1998 werden vooral de regionale dagbladen nog veel gelezen. 

Verschillen tussen de voorhoede en de achterhoede zijn niet heel groot voor de acht 

maatschappelijke problemen die een issue zijn geworden. Van de voorhoede las 

84% in deze periode een regionaal dagblad en van de achterhoede 71%. Dat percen-

tage bedroeg voor de bezorgde burgers 82% en voor de stille meerderheid 81%. Bij 

het lezen van landelijke dagbladen zijn de verschillen tussen de adoptiesegmenten 

iets groter. Van de voorhoede leest 60% een landelijk dagblad en 34% van de ach-

terhoede, 50% van de bezorgde burgers en 49% van de stille meerderheid. Deze 

percentages gelden voor de duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken die een 

issue zijn geweest. De percentages voor de verdelingsvraagstukken die een issue 

zijn geweest, wijken hier nauwelijks van af.  

Gezien de geringe verschillen in leesgedrag zijn verschillen in probleembesef en 

probleemadoptie tussen de vier adoptiesegmenten moeilijk te verklaren uit het lezen 

van dagbladen. 

 

Er is ook een vergelijking gemaakt tussen fase 3 van de Issues activation cycle, het 

momentum en de gehele steekproef (van 1981 tot 1998), wat betreft de verdeling 

van sociaal demografische kenmerken over de adoptiesegmenten. Verondersteld 

zou kunnen worden dat zich tijdens het momentum veranderingen zouden kunnen 

voordoen in de sociaal-demografische samenstelling van adoptiesegmenten. Dat 

blijkt voor de acht maatschappelijke problemen die een issue zijn geweest, niet het 

geval uitgezonderd het thema autoverkeer. Tijdens het momentum is de gemiddelde 

leeftijd van de voorhoede en hun gemiddelde opleidingsniveau toegenomen in ver-

gelijking met de gehele steekproef. Bij het thema energie blijkt dat tijdens het mo-

mentum de voorhoede aan sociale status had gewonnen in vergelijking met de gehe-

le steekproef.  

 

De hypotheses die Rogers en Shoemaker (1971) hebben geformuleerd op basis van 

een meta- analyse van 228 innovatie-diffusie studies -er bestaan geen leeftijdsver-

schillen tussen mensen die een innovatie sneller adopteren en mensen die daar wat 

langer over doen- wordt in deze analyse niet bevestigd. Bij het merendeel van de 
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maatschappelijke vraagstukken bestaat er verschil in leeftijd tussen de adoptieseg-

menten in een oplopende reeks. Wat betreft opleiding en sociale status worden de 

hypotheses die Rogers en Shoemaker (1971) wel bevestigd. Bij de meeste maat-

schappelijke vraagstukken verschillen de adoptiesegmenten in opleiding en sociale 

status en dit in een aflopende reeks. De voorhoede is hoger opgeleid en heeft een 

hogere sociale status dan de bezorgde burgers, die op hun beurt weer hoger opge-

leid zijn en een hogere sociale status hebben dan de stille meerderheid. Ook hier 

sluit de achterhoede de rij, wat betreft opleiding en sociale status.  

 

Rogers (1983, 1995) formuleerde op grond van de al genoemde meta-analyse over 

228 innovatie-diffusie studies, dat personen die sneller een innovatie adopteren of 

eerder innovatief gedrag vertonen over het algemeen beter geïnformeerd zijn dan 

mensen die daar trager in zijn. Bovendien stellen mensen die sneller een innovatie 

oppikken, zich meer bloot aan massamedia en interpersoonlijke communicatie en 

gaan intensiever op zoek gaan naar informatie, waardoor ze over meer kennis be-

schikken. Mensen die zich betrokken voelen bij maatschappelijke vraagstukken 

hebben ook een grotere participatie in de politiek. Om met het laatste te beginnen. 

De voorhoede kent een oververtegenwoordiging van Groen Links en D66 kiezers. 

Of zij ook een grotere politieke participatie hebben, is niet vast te stellen op basis 

van dit onderzoek. Wel bestaat er bij de voorhoede een grotere veranderingsgezind-

heid en actiebereidheid dan bij de andere adoptiesegmenten. Deze hypothese Ro-

gers valt dan ook niet te toetsen. 

De hypotheses van Rogers en Shoemaker worden wel bevestigd wat betreft het 

mediagedrag. De voorhoede leest vaker een landelijk dagblad dan met name de 

achterhoede en iets vaker dan de bezorgde burgers en de stille meerderheid. De 

verschillen tussen de adoptiesegmenten wat betreft het lezen van regionale dagbla-

den zijn heel klein. 

Wat betreft informatie uitwisseling en issuerelevantie, die een indicator zijn voor 

sociale bevestiging, is een groot verschil tussen de segmenten vastgesteld vooral 

tijdens het momentum, fase 3 van de Issues activation cycle. 

 

Stratificatie of specialisatie? 

De vraag of adoptiesegmenten gestratificeerd of gespecialiseerd zijn, kan betekenis 

hebben voor het Issues activation model. De stratificatietheorie (ook wel de elite-

theorie genoemd; Neuman, 1986) gaat er van uit dat de interesse en desinteresse in 

een politiek of maatschappelijk vraagstuk ongeacht het maatschappelijke thema dat 

aan de orde is, steeds op basis van het zelfde sociaal-demografische patroon gestra-

tificeerd is. De publieke opinie is volgens de stratificatietheorie verdeeld in drie 
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segmenten

72
. De pluralismetheorie (de specialisatie theorie; Neuman, 1986) bena-

drukt de verscheidenheid in de publieke opinie, tot uiting komend in gespecialiseer-

de ‘issuepublieken’, met een sociaal-demografisch uiteenlopende samenstelling per 

maatschappelijk probleem of issue. Er bestaan volgens Neuman geen specifieke 

segmenten, maar wel zogenoemde gespecialiseerde ‘issuepublieken’ en groepen 

bezorgde burgers, die zich deskundig tonen ten aanzien van bepaalde issues en die 

zich bewust zijn van specifieke maatschappelijke vraagstukken die hen raken en 

waarvan zij het belang inzien. Degenen die een pluralistische visie aanhangen, vin-

den dat een wisselend samengestelde publieke opinie een drijvende kracht is voor 

de invulling van de politieke agenda, en niet een politieke elite zoals in de stratifica-

tietheorie wordt verondersteld. Als de publieke opinie verantwoordelijk is voor de 

invulling van de politieke agenda, is dat een bevestiging van het Issues activation 

model. Wat betreft agendasetting biedt de stratificatietheorie geen ondersteuning 

voor het IsA model en de pluralisme theorie wel.  

Indien adoptiesegmenten gestratificeerd zijn, biedt dat een ondersteuning voor een 

bredere toepassing van het Issues activation model. Als adoptiesegmenten gespecia-

liseerd zijn, zullen de voorhoede en de bezorgde burgers steeds op een andere wijze 

sociaal-demografisch samengesteld zijn, evenals de stille meerderheid. Dat betekent 

dat de specifieke samenstelling van de stille meerderheid geen garantie hoeft te zijn 

dat zij adoptietraject 2 volgen en dat sociale bevestiging de enige weg is die leidt 

naar probleemadoptie en probleembesef. 

In tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de 32 maatschappelijke vraagstukken 

die tussen 1981 en 1998 zijn geanalyseerd met behulp van variantie analyses, waar-

van de resultaten in dit hoofdstuk zijn weergegeven in de tabellen 4 t/m 11.  

 

Uit tabel 25 komt naar voren dat 20 van de 32 maatschappelijke vraagstukken ge-

stratificeerd zijn, en negen niet gestratificeerd, dat wil zeggen geen consistent oplo-

pende of aflopende sociaal-demografische patronen laten zien, terwijl drie maat-

schappelijke vraagstukken als min of meer gespecialiseerde thema’s opgevat kun-

nen worden. Gezondheidszorg is een issue dat qua sekseverdeling afwijkt van de 

overige maatschappelijke problemen, maar bovendien geen consistent sociaal-

demografisch patroon laat zien, waaruit een zekere stratificatie naar voren komt. 

Emancipatie vertoont weliswaar een consistent patroon wat betreft leeftijd, oplei-

ding en sociale status, maar wijkt qua sekse af van de overige maatschappelijke 

problemen. Emancipatie is dus deels gestratificeerd. Belastingontduiking vertoont 

nauwelijks verschil in de sociaal demografische samenstelling van de adoptieseg-

menten en kan evengoed opgevat worden als een niet-gestratificeerd thema. 

                                                           
72

 Een segment activisten (5%), een middensegment, de massa (75%) en een a-politiek  

    segment (20%). 
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Tabel 25: Stratificatie of specialisatie. De rangschikking van 32 maatschappelijke  

vraagstukken met behulp van de gamma associatiemaat. Tussen haakjes  

de gamma coëfficiënten met betrekking tot de associatie tussen adoptie- 

segmenten en de stratificatie variabelen: leeftijd, opleiding en status. 
 

Gestratificeerd & 

sekse neutraal 

Gestratificeerd & 

manlijke bias 

Gespecialiseerd & 

sekse neutraal 

Gespecialiseerd 

naar sekse 

6. Milieuprobleem (.25) 1. Automatisering (.33) 18. Communisme (.20) 2. Emancipatie #   (.32) 

8.   Minderheden (.25) 3. Kabinetsbeleid (.27) 19. Woningnood (.18) 30. Gezondheidsz. (.05) 

12. Drugs (.23) 4. Energieprobleem (.26) 24. Inflatie  (.14) 31. Belastingontd. (.06) 

13. Kernenergie (.23) 5. Multinationals (.26) 25. Inkomenontwik. (.14) 
# Emancipatie is wbt. 

opleiding, sociale 

status en leeftijd 

gestratificeerd, zij 

het dat de stille 

meerderheid 

gemiddeld jonger is 

dan de het segment 

bezorgde burgers. 

Wel een groot 

verschil in sekse, 

vooral name tussen de 

voorhoede en de 

achterhoede. 

16. Vervuiling ind. (.22) 7. Autoverkeer (.25) 26. Kans oorlog** (.14) 

21. Ontwikkelingh. (.16) 9  Economie NL.. (.24) 27. Terrorisme (.12) 

23. Geluidhinder (.15) 10. Ontwapening .24) 28. Sociale voorzie. 10) 

 

11. Privacy (.24) 29. Belastingdruk (.10) 

14. Medezeggen. (.23) 32. Onveiligheid* (.10) 

15. Arbeidstijdverk. (.23) *niet gestratificeerd wbt. 

leeftijd, en iets wbt. op- 

leiding en sociale sta-

tus. 

**Stille meerderheid is 

jonger, hoger opgeleid 

en sociale status hoger 

dan bezorgde burgers. 

17. Werkloosheid (.21) 

20. Inkomensnivel. (.17) 

22. Invloed vakb. (.15) 

Totaal:  7 Totaal:  13 Totaal:  9 Totaal:  3 

 

Als het merendeel van de maatschappelijke vraagstukken gestratificeerd is, dan zou 

de vraag gerechtvaardigd kunnen zijn, in hoeverre media van hierop invloed kunnen 

zijn. Naarmate mensen zich intensiever laten informeren door de media, zou het 

voor de hand kunnen liggen dat zij ook meer beïnvloed worden door de media. Wat 

tegen de invloed van media pleit is dat segmenten zoals de voorhoede intensievere 

mediagebruikers zijn dan de achterhoede en de stille meerderheid, en op grond van 

wat zij via de media tot zich nemen een feitelijke toestand waarnemen en een beeld 

daarover vormen op basis waarvan zij opinies en attitudes vormen. Als attitudes 

eenmaal gevormd zijn, blijken zij echter moeilijk veranderbaar (Petty & Cacioppo, 

1986b; Chaiken, 1980).  
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Bovendien hebben mensen die eerder een innovatief gedrag adopteren, ook een 

aantal persoonlijkheidskenmerken gemeen, waardoor zij over het algemeen minder 

ontvankelijk zijn voor de invloed van media. Zij zijn minder dogmatisch, rationeler, 

meer veranderingsgezind, minder fatalistisch, ambitieuzer, kosmopolitischer inge-

steld, kunnen beter omgaan met onzekerheid en bezitten een beter abstract voorstel-

lingsvermogen (Rogers, 1983, 1995). Dat zou kunnen betekenen dat zij ook eerder 

een gevoeligheid voor het bestaan van maatschappelijke problemen aan de dag 

leggen en eerder dan andere segmenten probleembesef ontwikkelen, onafhankelijk 

van de invloed die media daarop kunnen uitoefenen. Dat zou een relativering van de 

invloed van de media kunnen inhouden. 

 

Ruim dertig maatschappelijke problemen staan in tabel 26 in een bepaalde volgorde 

vermeld. De cijfers hebben betrekking op de gehele periode waarin gegevens zijn 

verzameld (1981 – 1998). De maatschappelijke vraagstukken met een getal 1 t/m 9 

hebben een relatief hoge waarde van de Gamma associatiemaat, wat duidt op een 

relatief groot verschil tussen de adoptiesegmenten wat betreft sociaal-

demografische samenstelling wat betreft leeftijd, opleiding en sociale status. In de 

top negen staan ook vier maatschappelijke thema’s die op een gegeven moment een 

issue zijn geworden, milieu, minderheden, energie en autoverkeer. Vanaf de tiende 

plek in de rangorde worden de sociaal-demografische verschillen tussen de adoptie-

segmenten al maar kleiner. Afnemende sociaal-demografische verschillen kunnen 

duiden op een toenemende consensus in de samenleving over het al of niet van 

belang zijn van een maatschappelijk probleem.  

 

Het thema onveiligheid van de burger roept de minste verschillen op tussen de ver-

schillende adoptiesegmenten, gevolgd door belastingontduiking, gezondheidszorg, 

belastingdruk, sociale voorzieningen en terrorisme. Dit zijn ook typisch de thema’s 

die in alle lagen van de bevolking gezien worden als een taak van de overheid.  

 

Bij maatschappelijke problemen die een plek bij de eerste negen innemen, kunnen 

verschillen in sociaal demografische kenemerken van adoptiesegmenten op een 

geringere consensus over het belang van een maatschappelijk probleem duiden. De 

voorhoede is jonger, beter opgeleid en heeft een hogere sociale status dan de stille 

meerderheid en de achterhoede. Met andere woorden, naarmate de verschillen tus-

sen de adoptiesegmenten wat betreft sociaal-demografische samenstelling groter 

zijn, zal het betreffende issue controversieler kunnen zijn. Een maatschappelijk 

probleem met een relatief hoge Gamma coëfficient trekt sociaal-demografische 

scheidslijnen door een samenleving. 
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Tabel 26: Gamma associatiemaat; adoptiesegmenten in associatie met drie  

    stratificatie-variabelen: leeftijd. opleiding en sociale status van 1981 –  

   1998. In de rechter kolomworden de F-waarden uit de variantieanalyses  
   vermeld (zie tabel 27). Bij vier thema’s (plek 4, 6, 7, en 8) geven de cijfers  

   rechts van de schuine streep de waarde van de Gamma associatiemaat  
   aan in fase 3 van de Issues activation cycle. 
 

Maatschappelijk pro-

bleem 
leeftijd opleiding status Totaal 

Rangorde  
F-waarden  

1.   Automatisering 0.28 0.42 0.30 0.33 2 

2.   Emancipatie 0.24 0.42 0.31 0.32 4 

3.   Kabinetsbeleid  0.18 0.35 0.27 0.27 7 

4.   Energieprobleem 0.14/ .13 0.37/ .42 0.28/ .31 0.26 6 

5.   Multinationals  0.08 0.40 0.31 0.26 8 

6.   Milieuprobleem 0.17/ .09 0.32/ .36 0.25/ .29 0.25 1 

7.   Autoverkeer 0.19/ .19 0.32/ .40 0.25/ .32 0.25 5 

8.   Minderheden 0.17/ .17 0.33/ .31 0.24/ .21 0.25 9 

9.   Economie Nederland 0.15 0.34 0.25 0.25 10 

10. Be-/ontwapening 0.13 0.36 0.24 0.24 12 

11. Privacy  0.14 0.32 0.25 0.24 13 

12. Drugsproblematiek 0.17 0.29 0.24 0.23 3 

13. Kernenergie 0.14 0.30 0.25 0.23 14 

14. Medezeggenschap 0.15 0.31 0.24 0.23 15 

15. Arbeidstijdverkorting 0.20 0.28 0.22 0.23 17 

16. Vervuiling industrie 0.16 0.26 0.23 0.22 11 

17. Werkloosheid 0.25 0.25 0.14 0.21 16 

18. Communistische drei. 0.04 0.32 0.25 0.20 18 

19. Woningnood 0.22 0.22 0.11 0.18 19 

20. Inkomensnivellering 0.06 0.26 0.19 0.17 20 

21. Ontwikkelingshulp 0.04 0.24 0.20 0.16 21 

22. Invloed vakbonden 0.03 0.23 0.19 0.15 24 

23. Geluidhinder 0.09 0.21 0.16 0.15 26 

24. Inflatie  0.03 0.22 0.18 0.14 22 

25. Inkomensontwikkeling 0.14 0.16 0.11 0.14 23 

26. Kans op oorlog 0.10 0.18 0.13 0.14 28 

27. Terrorisme 0.04 0.15 0.17 0.12 29 

28. Sociale voorzieningen 0.04 0.16 0.10 0.10 25 

29. Belastingdruk 0.01 0.14 0.16 0.10 27 
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30. Gezondheidszorg -0.05 0.11 0.10 0.05 30 

31. Belastingontduiking -0.19 0.20 0.18 0.06 31 

32. Onveiligheid burger* 0.03 0.15 0.13 0.10 32 

 

Als een maatschappelijk probleem een issue wordt (fase 3 van de IsA cycle) is het 

mogelijk dat de waarde van de Gamma associatiemaat hoger uitvalt, omdat contro-

versiële kwesties de tegenstellingen in een samenleving kunnen aanwakkeren.  

 

Tabel 27: F-waarden leeftijd, opleiding en sociale status bij 32 maatschappelijke  

   problemen. De vetgedrukte getallen geven de rangorde van F-waarden  

  aan. Het getal 1 geeft  de hoogste F-waarde aan en het getal 32 de laag- 

  ste F-waarde . L = leeftijd; O = opleiding; S = sociale status. 
 

 
L O S L O S L O S L O S 

F tabel 5 584 869 978 340 539 545 135 105 174 420 518 648 

Totaal 810 1 475 9 138 30 529 5 

F tabel 6 80 180 220 389 392 579 60 605 775 113 626 761 

Totaal 160 26 453 11 480 8 500 7 

F tabel 7 617 295 280 34 195 250 606 226 121 231 621 691 

Totaal 397 16 169 24 318 18 514 6 

F tabel 8 19 219 369 569 761 798 40 289 371 265 413 524 

Totaal 202 22 709 4 233 21 401 15 

F tabel 9 15 126 308 47 319 371 214 125 180 250 504 633 

Totaal 150 27 246 20 173 23 462 10 

F tabel 

10 
22 184 277 6 127 240 377 289 366 794 779 785 

Totaal 161 25 124 31 344 17 786 2 

F tabel 

11 
261 403 547 110 94 159 198 480 553 656 803 803 

Totaal 404 14 121 32 410 13 754 3 

F tabel 

12 
128 160 163 205 560 557 19 332 439 81 99 245 

Totaal 150 28 441 12 263 19 142 29 
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Voor drie maatschappelijke thema’s is dat het geval, energie, milieu en autoverkeer, 

wat betreft opleiding en sociale status. Voor leeftijd zijn de uitkomsten gelijk ge-

bleven. Het minderhedenprobleem vormt een uitzondering. Daarvoor maakt het 

voor de waarde van Gamma niet uit in welke fase van de Issues activation cycle dit 

thema zich bevindt. Rechts van de schuine streep staan in tabel 26 op plek 4, 6, 7 en 

8 de Gamma coëfficienten van de maatschappelijke thema’s die een issue zijn ge-

weest. 

De F-waarden in tabel 27 bieden over het algemeen een bevestiging voor de Gam-

ma associatiemaat waarvan de uitkomsten in de rechter kolom van tabel 26 zijn te 

zien, met name vanaf plek 13 in de rangordening.  

 

De breinladder  

De verschillen die zijn gevonden tussen de adoptiesegmenten wat betreft leeftijd, 

opleiding en sociale status roepen de vraag op of mensen die jonger zijn, een hogere 

opleiding hebben genoten en een ook een hogere sociale status hebben, belang-

stelling hebben voor een grotere verscheidenheid aan maatschappelijke problemen 

in vergelijking met mensen die ouder zijn, een lagere opleiding hebben en een lage-

re sociale status hebben. Daarnaast is ook nog een vergelijking gemaakt met een 

aantal milieukenmerken van personen. Als nulhypothese werd geformuleerd dat er 

geen verband bestaat tussen het aantal antwoorden dat de respondenten hebben 

gegeven en de spreiding in het aantal verschillende maatschappelijke problemen dat 

men heeft genoemd. De gedachte die aan de nulhypothese ten grondslag ligt, is dat 

naarmate respondenten meer antwoorden geven op de vier vragen over de maat-

schappelijke problemen, zij geneigd zijn de zelfde soort thema’s te noemen en daar-

in weinig of geen variatie aan te brengen. Op voorhand zou verondersteld kunnen 

worden dat met het toenemen van het aantal antwoorden, de spreiding van de maat-

schappelijke problemen die men noemt, zou kunnen afnemen. De voorgaande vraag 

genereert als het ware een vergelijkbaar antwoord op de volgende vraag. Als een 

persoon criminaliteit noemt als een voor hem of haar belangrijk maatschappelijk 

vraagstuk, zal die zelfde persoon geneigd zijn om eerder drugsproblematiek, min-

derheden en vandalisme te noemen dan sociale zekerheid, gezondheidszorg, eman-

cipatie of de milieuproblematiek. Het onderliggende mechanisme dat daarbij een rol 

kan spelen is priming, dat wil zeggen het vermogen van een stimulus om verwante 

informatie in het geheugen sneller toegankelijk te maken in situaties waarin die 

stimulus zich manifesteert, of associatie door middel van het halo effect (Anderson, 

1995; Solso, 1995). Priming zorgt er voor dat een eerdere stimulus of een reeds 

bestaande context van invloed is op de interpretatie van en de attentie voor nieuwe 

informatie. Uit de analyse van de gegevens van de MgM breinladder (Milieuge-



272 

 
dragsmonitor; zie bijlage 1) blijkt echter dat de correlatie tussen het aantal antwoor-

den dat mensen noemen en het aantal verschillende maatschappelijke thema’s ge-

middeld .91 is (p = 0.01). De nulhypothese wordt hiermee verworpen. De conclusie 

is dat naarmate mensen meer antwoorden geven op de vier open vragen (1, 3, 4 en 

5) zij ook vaker verschillende maatschappelijke problemen noemen. De vraag is nu 

hoe deze samenhang te verklaren valt en vooral de opvallende sterkte van deze 

samenhang. Blijkbaar is het niet zo dat de respondenten bij opeenvolgende vragen 

steeds die maatschappelijke problemen noemen, die in dezelfde categorie thuisho-

ren. Naarmate men minder problemen noemt, is het aantal verschillende maat-

schappelijke problemen ook kleiner en naarmate dat aantal groter wordt, neemt ook 

de spreiding in maatschappelijke thema’s die men noemt, toe. Blijkbaar is er een 

groep mensen die een brede interesse toont voor maatschappelijke problemen en 

een groep die een beperkte belangstelling heeft. Nu kan het zijn dat er een tautolo-

gie in deze samenhang verborgen zit. Inherent aan het toenemen van het aantal 

antwoorden, is een toename van het aantal maatschappelijke problemen dat men 

kan noemen. Deze redenering zou vooral gelden wanneer alleen vraag 1 in ogen-

schouw genomen wordt. In dat geval ontkom je er bijna niet aan dat het aantal ant-

woorden dat men geeft in sterke mate samenhangt met de variatie in antwoorden. 

Maar als vier vragen gesteld worden, hebben de respondenten bij iedere vraag weer 

de mogelijkheid om andere maatschappelijke problemen te noemen. Van die moge-

lijkheid hebben ze blijkbaar ruimschoots gebruik gemaakt.  

 

Tabel 28: correlatie tussen het totaal aantal antwoorden dat op vier open vragen  

   (1,3, 4 en 5) werd gegeven en het aantal verschillende problemen dat men  

   noemde (p = 0,01).  

 MgM 6 

1995 

MgM 7 

1996 

MgM 8 

1997 

MgM 9 

1998 

MgM 10 

1999 

MgM 11 

2000/01 

Correlatie antwoorden  x  problemen . 922 . 918 . 919 . 916 . 896 . 911 

Totaal aantal antwoorden in meting 4567 5245 5498 6489 6700 5384 

Steekproefomvang    N 1435 1314 1316 1586 1551 1303 

 

De hoge correlaties tussen het aantal antwoorden dat men geeft op de open vragen 

en het aantal maatschappelijke problemen dat men noemt, is geen toevalstreffer. 

Een zestal achtereenvolgende metingen die jaarlijks werden gehouden tussen 1995 

en 2001 leverden steeds een hoge correlatie op: naarmate mensen meer antwoorden 

geven, worden ook meer uiteenlopende maatschappelijke problemen genoemd. Het 

vinden van een verklaring voor deze hoge correlatie is echter niet even makkelijk. 

Het ligt namelijk eerder voor de hand dat mensen geneigd zijn om antwoorden te 

noemen die direct beschikbaar zijn in het geheugen. Een verklaring ingaat op de 
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vraag of de publieke opinie gestratificeerd is of gespecialiseerd, in de zin dat er 

gespecialiseerde opiniepublieken bestaan die zich een grote betrokkenheid tonen 

voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken (Neuman, 1986) zou soelaas kunnen 

bieden. Gespecialiseerde opiniepublieken vormen meer een dwarsdoorsnede van de 

bevolking dan gestratificeerde opiniepublieken. Indien de publieke opinie gestratifi-

ceerd is, heeft de elite volgens Neuman (1986) een grotere belangstelling voor uit-

eenlopende maatschappelijke vraagstukken dan de massa. De hoogte van de corre-

latie tussen het aantal antwoorden dat men geeft en het aantal verschillende maat-

schappelijke problemen dat men noemt, wordt eerder verklaard door de stratificatie-

theorie dan door de pluralisme theorie. Ik zal deze stelling proberen te onderbouwen 

aan de hand van een aantal gegevens uit de onderstaande tabel 29.  

 

Tabel 29: het aantal antwoorden dat men geeft op de open vragen naar demogra- 

    fische kenmerken. De cijfers hebben alleen betrekking op het  

    milieuprobleem. 
 

 laag midden hoog P 

Geslacht: vrouw, man 6,8 6,3  ,00 

Leeftijd< 35, 35-54, > 54 5,9 6,7 7,1 ,00 

Opleiding 5,9 6,4 7,5 ,00 

Inkomen < 45; 45-75; > 75.000 gulden 6,4 6,3 7,0 ,00 

Welstand laag; hoog 6,3 7,0  ,00 

Werkend nee; ja 6,7 6,4  ,12 

Urbanisatie < 20; 20-100; > 100.000 inwoners 6,2 6,6 6,9 ,06 

Betrokkenheid ten aanzien van het milieu 6,1 6,3 7,7 ,00 

Kennisniveau omtrent milieuproblemen 5,1 6,7 7,3 ,00 

Attitude ten opzichte van het milieu(gedrag) 5,7 6,7 7,3 ,00 

Milieuvertrouwen (pessimisme versus optimisme) 7,3 6,4 6,4 ,00 

Sociaal isolement 6,2 6,8 6,0 ,00 

Egoisme (Richins) 7,4 6,7 5,6 ,00 

Milieurelevant gedrag in het huishouden 6,1 6,8 7,3 ,00 

 

Uit tabel 29 blijkt dat het aantal antwoorden dat men geeft op de vier open vragen 

groter is, naarmate het opleidingsniveau hoger is. Mensen die over een meer dan 

gemiddelde kennis over het milieu beschikken, geven ook meer antwoorden. Het-

zelfde geldt voor mensen die zich sterk betrokken voelen bij het milieu. Betrokken-

heid bij het milieu, een meer dan gemiddelde milieukennis, een positieve attitude 

ten opzichte van het milieu en milieuvriendelijk gedrag zouden in eerste instantie 

kunnen duiden op een gespecialiseerd opiniepubliek, dat vooral veel op heeft met 

het milieu en minder gefocust is op andere maatschappelijke vraagstukken, ware het 
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niet dat zij een meer dan gemiddeld aantal antwoorden geven op de open vragen. En 

gegeven de hoge correlatie dus ook een grotere variëteit aan maatschappelijke pro-

blemen noemen. 
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BIJLAGE 1 

 

Tabel 30: de constructie van adoptiesegmenten  
 
*hercodering voor ADOPTIESEGMENTEN (* ADPTSEGM). 

 
  IF (EMO=1 AND BEK=1 AND ACTIE=1) ADPTSEGM=1.         (voorhoede) 

  IF (EMO=1 AND BEK=1 AND ACTIE=2) ADPTSEGM=2.         (bezorgde 

burgers) 

  IF (EMO=1 AND BEK=2) ADPTSEGM=2.                                    (bezorgde 

burgers) 

  IF (EMO=2) ADPTSEGM=3.                                                           (stille meer-

derheid) 

  IF (EMO=3 AND BEK=1) ADPTSEGM=3.                                    (stille meer-

derheid) 

  IF (EMO=3 AND BEK=2) ADPTSEGM=4.                                    (achterhoede) 

 

Variable label ADPTSEGM "adoptiesegmenten".  
 
Value labels ADPTSEGM 

  1 "voorhoede" 

  2 "bezorgde burgers" 

  3 "stille meerderheid" 

  4 "achterhoede" 
 
Het theoretisch concept is aan de hand van de volgende vragen geoperationali-

seerd. 
 
BEK=1  wèl bekend 

BEK=2  niet bekend 

EMO=1  hoge betrokkenheid 

EMO=2  gemiddelde betrokkenheid 

EMO=3  lage betrokkenheid 

ACTIE=1  wèl veranderingsgezind 

ACTIE=2  niet veranderingsgezind 
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BIJLAGE 2 
 
De volgende vragen zijn in de MgM breinladder (Milieugedrags Monitor) aan een 

panelsteekproef ter grootte van 1500 respondenten voorgelegd. 
 

1. Kunt u aangeven wat u als de belangrijkste maatschappelijke problemen in  

        Nederland ziet? U kunt er maximaal 8 opgeven, 1 probleem per regel. 

2. Welke van deze problemen vindt u zelf het belangrijkst? 

        Welke van de problemen vindt u hierna het belangrijkst? En welke daarna? 

3. Welke maatschappelijke problemen zullen zich volgens u in de toekomst  

        verergeren? 

4. En welke maatschappelijke problemen verwacht u nog meer voor Nederland in  

       de toekomst? 

5. Wat zijn volgens u de grootste bedreigingen voor ons in de toekomst? 
 
De vragen 1, 3, 4 en 5 worden ten behoeve van dit onderzoek verder geanalyseerd. 

Aan vraag 2 wordt voorlopig geen aandacht besteed in deze analyses. Deze vragen 

zijn in de periode 1995 – 2001 eenmaal per jaar in de maand november voorgelegd 

aan een panelsteekproef met een omvang van ongeveer 1500 personen, die qua 

sociaaldemografische kenmerken representatief is voor de Nederlandse bevolking .  
 
Tabel 31: een statistische beschrijving van de open antwoorden uit vijf meting in  

    het kader van de breinladder van de MilieugedragsMonitor tussen 1995  

   en 2000.  

  MgM 6 

  1995 

 MgM 7 

  1996 

 MgM 8 

  1997 

 MgM 9 

  1998 

MgM 10 

  1999 

MgM 11 

2000/01 

Correlatie antwoorden  x  problemen .922 .918 .919 .916 .896 .911 

Totaal aantal antwoorden in meting 4567 5245 5498 6489 6700 5384 

Minimum aantal antwoorden 0 (5,2%) 0 (5,6%) 0 (4,2%) 0 (3,5%) 0 (4,5%) 0 (4,8%) 

Minimum aantal thema’s genoemd 0 (24,2%) 0 (15,2%) 0 (4%) 0 (3%) 0 (4,3%) 0 (8,6%) 

Maximum aantal antwoorden 11 (0,1%) 13 (0,1%) 10 (0,6%) 12 (0,1%) 12 (0,2%) 12 (0,1%) 

Maximum aantal thema’s genoemd 9 (0,01%) 9 (0,1%) 9 (0,1%) 8 (1,5%) 8 (1,4%) 9 (0,1%) 

Gemiddeld aantal antwoorden per resp. 3,97 3,99 4,18 4,09 4,31 4,13 

Gemiddeld aantal thema’s per respond. 2,88 3,19 3,83 3,698 3,691 3,46 

Mediaan van totaal aantal antwoorden 4 (19,4%) 4 (20,5%) 4 (18,8%) 4 (20,2%) 4 (18%) 4 (18%) 

Mediaan aantal thema’s genoemd 3 (18,5%) 3 (20,5%) 4 (23,6%) 4 (22,6%) 4 (21,9%) 3 (24%) 

Standaardafwijking aantal antwoorden 2,145 2,208 2,13 2,131 2,291 2,215 

Standaardafwijking aantal thema’s 2,160 2,016 1,759 1,711 1,717 1,833 

Skewness (scheefheid) aantal antwoord .286 .391 .299 .424 .391 .400 

Skewness (scheefheid) aantal thema’s .144 .082 .005 .161 .050 -,014 

Kurtosis (welving) aantal antwoorden -.363 -.092 -.211 -.103 -.157 -.078 

Kurtosis (welving) aantal thema’s -.918 -.549 -.238 -.254 -.224 -.340 

Steekproefomvang N 1435 1314 1316 1586 1551 1303 

**  Correlatie is significant bij een p-waarde ≤ 0.01 (tweezijdige toetsing).
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Tabel 32: Gemiddelde omvang en range gmenten per MDI thema van 1981- 1998  
 

nr. 
Maatschappelijke 

thema’s 

Voorhoede Bezorgde burgers Stille meerderheid Achterhoede 

Gem% range Gem % range Gem. % range Gem % range 

01 AIDS 4            2 - 7 7             4 - 11 67         58 - 77 21         13 – 30 

02 Alcohol misbruik 4           2 - 7 9             4 - 12 65         57 - 76 23          15 - 31 

04 Arbeidstijdverkorting 3            1 - 6 6             3 - 10 56         50 - 67 35          22 - 44 

05 Automatisering 2            0 – 3 8             3 - 14 50         44 - 56 41          30 - 51 

06 Autoverkeer 6           2 - 12 15            8 - 23 55         47 - 63 24          14 - 33 

07 Belastingontduiking 1            0 - 2 2             1 - 6 41         35 - 50 55          47 - 62 

10 Communistische drei. 1            0 - 1 2             1 - 5 47         34 - 56 50          39 - 63 

11 Consumentenbelangn 2            0 - 5 6             3 - 11 54         48 - 61 38 

12 Druk belastingen 5           2 - 11 19           13 - 28 51         40 - 57 25         17 - 35 

13 Europese Unie 1            1 - 3 4             3 - 11 45         35 - 53 50          35 - 59 

14 Emancipatie 4            2 - 7 6             3 - 10 60         49 - 65 30          24 - 39 

15 Energieprobleem 4            0 - 7 9             3 - 17 58         49 - 67 29          16 - 40 

16 Geluidshinder 4            1 - 8 8             4 - 13 50         43 - 55 39          29 - 50 

17 Gezondheidszorg 10          2 - 19 19            9 - 34 53         42 - 63 19           9 - 37 

18 Inflatie 2            0 - 3 11            4 - 20 55         46 - 62 32          20 - 43 

19 Inkomensnivellering 2            1 - 5 8             5 - 13 50         40 - 58 40          29 - 51 

20 Inkomensontwikkelin 4            1 - 7 16           7 - 27 48         42 - 54 33          18 - 42 

21 Invloed vakbonden 2            1 - 3 4             2 - 6 47         39 - 57 47          37 - 56 

22 Invloed werkgevers 2            0 - 6 6             3 - 12 44         38 - 48 48          39 - 54 

23 Kabinetsbeleid 4            1 - 6 11            5 - 16 55         42 - 61 30          22 - 43 

24 Kans op oorlog 2            0 - 8 5             1 - 22 52         36 - 65 40            9 - 59 

25 Kernenergie 5            2 - 10 7             4 - 13 62         52 - 70 26          14 - 39 

26 Medezeggenschap 3            1 - 7 6             4 - 11 44         37 - 51 46          40 - 52 

27 Milieuproblematiek 14          4 - 25 15            8 - 26 56         46 - 56 15           6 - 24 

28 Minderheidsgroepen 6           2 - 13 9             4 - 17 59         52 - 66 26          14 - 38 

29 Multinationals 1           0 - 13 2             1 - 5 42         34 - 47 55         49 - 62 

30 Economie NL 2            1 - 6 13            7 - 20 49         42 - 56 35         23 - 45 

31 Ont- en bewapening 4            1 - 11 5             3 - 9 56         36 - 67 34         18 - 58 

32 Ontwikkelingshulp 3            1 - 7 4             1 - 9 56         50 - 62 36         27 - 44 

33 Onveiligheid burger 9            5 - 16 18           14 - 29 59         49 - 64 14          7 - 19 

34 Privacy 3             1 - 7 8             4 - 15 45         38 - 51 43         30 - 57 

35 Sociale voorzieningen 6            2 - 11 17            9 - 23 56         45 - 65 20         13 - 29 

36 Terrorisme 3            1 - 7 7             3 - 14 69         59 - 76 21         14 - 27 

37 Vervuiling industrie 9           3 - 15 13            7 - 20 62         48 - 69 17         10 - 24 

38 Werkloosheid 7           4 - 12 15            8 - 22 62         54 - 72 15           6 - 27 

39 Woningnood 4           1 - 6 7             3 - 11 51         43 - 66 39         21 - 50 

40 Zure regen 8           2 - 15 12            7 - 18 61         52 - 70 20         11 - 30 

41 Broeikaseffect 7           4 - 10 12            8 - 17 54         50 - 59 26          22 - 34 

 Range thema’s               0 - 25               1 - 34                34 - 77                  6 - 63 

 Kleinste/grootste  %               1 - 21                    4 - 25                 10 - 31                              12 - 40 

 Gemiddelde  5  10  54  32 

 Range gemiddelde  1 – 14  2 - 18  42 - 68  14 - 50 
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Campagnes moeten vooral logis-
tieker en 'klantgerichter' worden, 
aldus Gerard Bartels, onder-
zoekscoördinator bij VROM. "We 
moeten aansluiten bij de behoef-
tes van mensen. Dienstbaarder en 
klantvriende-lijker worden. De in-
formatie daar brengen waar de 
beslissingen vallen. Als mensen 
een wasma-chine kopen, moeten 
ze in de winkel de goede beslis-
sing nemen. Hoe pak je de con-
sument in de winkel op het mo-
ment dat hij tot een aankoopbe-
slissing overgaat? Met duidelijke 
productinforma-tie. Communica-
tie via massame-dia is daar onge-
schikt voor”. 

 
         Milieudefensie, 5 februari, 2000 
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          9 
 

 

EVENTSETTING EN MOMENTUM   
 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voortgeborduurd op hoofdstukken 7 en 8. De verdeling in 

fases van de Issues activation cycle zoals die in hoofdstuk 7 beschreven is en het 

onderscheid in vier adoptiesegmenten zoals in hoofdstuk 8 weergegeven, zullen in 

dit hoofdstuk gekoppeld worden om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre 

en in welke mate adoptiesegmenten hebben gereageerd op onverwachte gebeurte-

nissen, die aanleiding zijn geweest voor het momentum van een maatschappelijk 

probleem en het ontstaan van een issue. Op grond van het Issues activation model 

wordt verondersteld dat personen op verschillende momenten in aanraking komen 

met een maatschappelijk probleem, met uiteenlopende snelheden probleembesef 

ontwikkelen en issues adopteren en tenslotte verschillen in de duur waarin een 

maatschappelijk probleem voor hen persoonlijk een issue is. Verondersteld wordt 

dat individuele personen en adoptiesegmenten verschillende adoptietrajecten be-

wandelen, afgemeten aan moment, snelheid en duur. Aan de hand van de resultaten 

van het MDI onderzoek zullen deze veronderstellingen onderzocht worden, door na 

te gaan of adoptiesegmenten verschillen in het moment waarop en de snelheid 

waarmee gereageerd wordt op het bestaan van maatschappelijke problemen en het 

ontstaan van issues. Bovendien zal worden nagegaan of de duur van de fases van de 

Issues activation cycle per segment verschilt. 

Bij ieder van de vier adoptiesegmenten, de voorhoede, de bezorgde burgers, de 

stille meerderheid en de achterhoede wordt aan de hand van twee indicatoren, in-

formatie uitwisseling en issuerelevantie, het moment waarop en de snelheid waar-

mee de Issues activation cycle stijgt (of daalt) en tenslotte de duur van de stijging 

vastgesteld. Issuerelevantie en informatie uitwisseling zijn een indicatie voor socia-

le bevestiging, zoals weergegeven wordt in de formule: Pai Wi x Di).(ai1 x bi1). Het 

eerste deel van de formule, probleembesef Wi x Di) heeft betrekking op wat binnen 

een persoon gebeurt (intra-individueel) en het tweede gedeelte van de formule heeft 

betrekking op wat er tussen personen (inter-individueel) gebeurt: sociale bevesti-
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ging (ai1 x bi1), waarbij de term ai1. staat voor issuerelevantie en de term bi1 voor in-

formatie uitwisseling. 

De fases in de trend van de indicatoren issuerelevantie en informatie uitwisseling 

hoeven elkaar qua moment, stijgingssnelheid en duur niet te overlappen, bijvoor-

beeld omdat de trend met betrekking tot issuerelevantie in een beperkt aantal geval-

len iets eerder, iets sneller of iets langer kan stijgen of dalen dan de trend met be-

trekking tot informatie uitwisseling. Het omgekeerde kan even goed het geval zijn. 

Dit zal voor ieder adoptiesegment, op basis van zesdegraads polynomen voor een 

achttal issues afzonderlijk geanalyseerd worden. 

 

Er zal echter eerst begonnen worden met het beantwoorden van de vraag welke 

specifieke onverwachte gebeurtenissen voor een verandering in de trend van issue-

relevantie hebben gezorgd. Dat zal gebeuren aan de hand van twaalf cases, waaron-

der de acht maatschappelijke problemen die in de periode tussen 1981 en 1998 tot 

een issue zijn uitgegroeid. De impact van een onverwachte gebeurtenis wordt 

eventsetting genoemd. Eventsetting bezorgt een maatschappelijk probleem een 

momentum (de versnelling van een trend, bijvoorbeeld issuerelevantie), waardoor 

het tot een issue kan uitgroeien. Het begin van het momentum van een maatschap-

pelijk probleem, fase 3 in de Issues activation cycle vormt daarbij het ijkpunt. Per 

adoptiesegment zal bekeken worden of onverwachte gebeurtenissen sporen hebben 

achtergelaten die traceerbaar zijn in de verzamelde data uit het MDI onderzoek en 

in het bijzonder in de tijdreeksen met betrekking tot issuerelevantie. Deze analyses 

zijn retrospectief en louter illustratief van aard, omdat de data eerder in de tijd zijn 

verzameld dan het theoretisch model ontwikkeld is. Uit een oogpunt van efficiency 

en illustratie zal bij de beschrijving van de cases alleen ingegaan worden op de 

trend van de indicator issuerelevantie. Verondersteld wordt dat relatief bescheiden 

verschillen tussen de trend die issuerelevantie beschrijft en de trend met betrekking 

tot informatie uitwisseling, deze keuze rechtvaardigt.  

 

Eventsetting: onverwachte gebeurtenissen als trigger  

Afgemeten aan de mate waarin een maatschappelijk probleem het gesprek van de 

dag is (geïndiceerd door informatie uitwisseling) en de mate waarin men denkt dat 

anderen het betreffende maatschappelijke probleem belangrijk vinden (geïndiceerd 

door issuerelevantie), zullen drie adoptiesegmenten geanalyseerd worden: de voor-

hoede, de bezorgde burgers en de stille meerderheid. De twee eerstgenoemde seg-

menten worden samengevoegd tot één segment. Het derde segment is de stille 

meerderheid. Deze drie segmenten zorgen voor voldoende massa om een maat-

schappelijk probleem een momentum te geven. De resultaten worden weergegeven 



281 

 
in een drietal trendlijnen die de periode tussen 1981 en 1998 overspannen. De twee 

trendlijnen van de stille meerderheid hebben betrekking op de situatie waarin zowel 

sprake is van issuerelevantie als de situatie waarin er geen sprake is van issuerele-

vantie. De transfer van ontbrekende issuerelevantie naar issuerelevantie binnen het 

segment stille meerderheid bij de start van fase 3 van de Issues activation cycle, het 

momentum van een maatschappelijk probleem, is beslissend voor de levensvatbaar-

heid van een issue. Indien die transfer met massa gepaard gaat, neemt de kans toe 

dat een maatschappelijk probleem een issue wordt.  

De trendlijn van de voorhoede en de bezorgde burgers beschrijft alleen de situatie 

waarin sprake is van issuerelevantie, omdat slechts bij een zeer gering percentage 

van deze adoptiesegmenten issuerelevantie ontbreekt. De trendlijn die de achter-

hoede beschrijft, is over de gehele periode tussen 1981 en 1998 verhoudingsgewijs 

stabiel, zonder noemenswaardige trendbuigingen en zal daarom niet in de grafieken 

worden weergegeven. Bovendien ontbreekt het bij de achterhoede aan issuerelevan-

tie en is de omvang van dit segment relatief gering, in ieder geval zodanig van om-

vang dat zij weinig toevoegt aan de massa die nodig is voor het momentum van een 

maatschappelijk probleem. 

 

Ten behoeve van de beschrijving van iedere case afzonderlijk is een grafiek opge-

nomen. De trendlijnen in deze twaalf grafieken bestaan uit 50 tot 60 meetpunten. 

Ieder meetpunt vertegenwoordigt een representatieve steekproef uit de bevolking 

van Nederland, met een gemiddelde omvang van 870 respondenten. In iedere gra-

fiek zal in de trendlijn van de adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevan-

tie tevens door middel van een dunne ononderbroken lijn de zesde graads polynoom 

geprojecteerd worden. Op basis van zesde graadspolynomen zijn de de verschillen-

de fases in de Issues activation cycle onderscheiden. Ze vormen de beste benadering 

(afgemeten aan R
2
) van de S-vormige trend van maatschappelijke problemen die in 

de periode tussen 1981 en 1998 een issue zijn geweest. 

 

De horizontale as van de grafieken geeft de tijd aan in jaren, lopend van 1981 tot 

1998. De verticale as van de grafieken geeft de omvang van de adoptiesegmenten 

weer, uitgedrukt in percentages. De schaalverdeling van de horizontale as van de 

grafieken loopt van 0% tot maximaal 70%. De reden hiervoor is dat de achterhoede 

ontbreekt, alsmede personen die tot de voorhoede en de bezorgde burgers gerekend 

kunnen worden, maar bij wie geen sprake is van issuerelevantie. Als alle vier de 

adoptiesegmenten, met en zonder issuerelevantie in de grafieken zouden worden 

weergegeven, dan zou de totaalscore weliswaar optellen tot 100% (zie bijlage 1), 

maar het zou niet bijdragen aan de visualisering van de cases die beschreven wor-

den.  
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De keuze voor de voorhoede en de bezorgde burgers enerzijds en de stille meerder-

heid anderzijds is naast hun massa, ook gebaseerd op een aantal inzichten met be-

trekking tot de ontvankelijkheid voor onverwachte gebeurtenissen van deze adop-

tiesegmenten. Personen die al goed geïnformeerd zijn en probleembesef hebben 

ontwikkeld, worden minder snel verrast door het plaatsvinden van onverwachte 

gebeurtenissen dankzij hun (voor)kennis en verwachtingspatroon, die een vangnet 

voor verrassingen vormen (zie ook Rescorla & Wagner, 1972; Kamin, 1969). Wan-

neer een segment een geringer probleembesef heeft, zoals het geval is bij de stille 

meerderheid, zal een onverwachte gebeurtenis een grotere impact kunnen hebben 

(Graber, 2004; zie ook Fiske & Taylor, 1991; zie ook Cacioppo, et al, 1992). De 

stille meerderheid heeft de grootste massa en is door haar relatieve afhankelijkheid 

van mond-tot-mond reclame (informatie uitwisseling) het meest vatbaar de impact 

van onverwachte gebeurtenissen. Informatie uitwisseling gaat gepaard met een 

intensivering van de interactie tussen mensen, wat een versnelling van het diffusie-

proces kan opleveren. Wanneer de stille meerderheid door het plaatsvinden van een 

onverwachte gebeurtenis voldoende massa krijgt, als gevolg van een intensivering 

van het proces van informatie uitwisseling en een versnelling van het diffusieproces 

(zie Neuman, 1990; Rogers, 1995), kan een maatschappelijk probleem momentum 

krijgen en zich tot een issue ontwikkelen. 

 

Tabel 1: issuerelevantie. Fase 3, het momentum in de Issues activation cycle  

 

 

 
Gezond- 

heidszorg 
Autoverkeer 

Milieu-

probleem 

Minderhe-

den 

Sociale 

voor zie-

ningen 

Werkloos-

heid 

Energiepro-

blematiek 

Fase 3 
Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Duur 

we-

ken 

Snelh 

% pw 

Totaal

taal-

voorh 

bezorg 

stillen 

achter 

79 

81 

82 

86 

85 

0,10 

0,07 

0,07 

0,09 

0,07 

   93 

   85 

   87 

   90 

   90 

 0,13 

 0,14 

 0,15 

 0,12 

 0,07 

70 

70 

63 

70 

77 

0,16 

0,11 

0,12 

0,14 

0,07 

73 

66 

79 

65 

104 

0,16 

0,16 

0,13 

0,16 

0,04 

44 

 

40 

43 

39 

0,12 

 

0,09 

0,12 

0,05 

43 

47 

45 

45 

 

0,09 

0,05 

0,08 

0,13 

 

48 

32 

44 

44 

44 

0,09 

0,19 

0,08 

0,08 

0,03 

Totaal

taal-

voor-

hbe-

zorg 

stillen 

achter 

8652-8827 

8637-8814 

8644-8822 

8705-8839 

8642-8823 

8728-8917 

8652-8833 

8705-8840 

8704-8842 

8714-8852 

8703-8821 

8648-8814 

8712-8823 

8652-8818 

8714-8839 

9101-9222 

9046-9208 

9115-9242 

9052-9213 

9016-9216 

9114-9206 

 

9120-9208 

9120-9211 

9029-9116 

9235-9326 

9201-9248 

9304-9349 

9341-9434 

 

8839-8935 

8920-8952 

8822-8914 

8842-8934 

8817-8909 
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In tabel 1 en 2, die respectievelijk betrekking hebben op issuerelevantie en informa-

tie uitwisseling, worden karakteristieken van fase 3 van de Issues activation cycle, 

het momentum, weergegeven. Het gaat daarbij om een drietal karakteristieken: het 

moment waarop fase 3 van de Issues activation cycle, het momentum start, de snel-

heid van stijging van het momentum en het jaar en de duur van het momentum in 

aantal weken (fase 3). Het tijdstip waarop het momentum start en de duur van het 

momentum worden door weeknummers weergegeven. Een weeknummer betstaat 

uit vier cijfers. De eerste twee cijfers duiden het jaar aan en de laatste twee cijfers 

de week.  

Aan de hand van de gegevens uit tabel 1 en 2 zal nagegaan worden of een onver-

wachte gebeurtenis aan de basis van het momentum van een maatschappelijk pro-

bleem stond, een issue triggerde en tegelijkertijd aanleiding vormde voor een ver-

snelling van de trend van issuerelevantie.  

 

De grafieken die per case worden gepresenteerd hebben alleen betrekking op issue-

relevantie. Uit de gegevens in tabel 1 en 2, blijkt namelijk dat de trends die issuere-

levantie en informatie uitwisseling beschrijven, een behoorlijke overlap met elkaar 

hebben. Alleen de ontwikkeling van issuerelevantie voor de voorhoede, de bezorg-

de burgers en de stille meerderheid worden in de grafieken weergegeven.  

 

Tabel 2: informatie uitwisseling. Fase 3, het momentum in de Issues activation  

  cycle 
 

 

 
Gezond-

heidszorg 
Autoverkeer 

Milieupro-

bleem 

Minderhe 

den 

Sociale 

voorziening 

Werkloos-

heid 

Energiepro-

blematiek 

Fase 3 
Duur 

week 

Snel 

% 

pw 

Duur 

week 

Snelh 

% pw 

Duur 

week 

Snelh 

% pw 
Duur 

week 

Snelh 

% pw 

Duur 

week 

Snelh 

% pw 

Duur 

week 

Snelh 

% pw 

Duur 

week 

Snelh 

% pw 

Totaal-

taal-

voorh 

bezorg 

stillen 

achterh 

77 

91 

82 

80 

76 

0,07 

0,04 

0,07 

0,08 

0,03 

   70 

   69 

   68 

   87 

   78 

 0,09 

 0,07 

 0,11 

 0,07 

 0,02 

73 

80 

72 

72 

69 

0,15 

0,08 

0,10 

0,13 

0,03 

86 

95 

110 

86 

80 

0,13 

0,06 

0,09 

0,13 

0,03 

51 

86 

51 

62 

43 

0,15 

0,06 

0,13 

0,11 

0,04 

67 

 

41 

50 

0,08 

 

0,16 

0,11 

 103 

   80 

   71 

   99 

    

 0,05 

 0,06 

 0,09 

 0,06 

  

Totaal-

taal-

voorh. 

bezorg 

stillen 

achterh 

8737-8910 

8742-8929 

8644-8822 

8748-8924 

8733-8905 

8645-8811 

8644-8809 

8649-8813 

8731-8914 

8716-8842 

8803-8924 

8819-8947 

8843-9011 

8813-8933 

8846-9011 

9031-9213 

9044-9235 

9014-9220 

9026-9208 

9016-9144 

9042-9141 

9137-9319 

9028-9127 

9027-9137 

9115-9206 

9135-9250 

 

9230-9319 

9319-9417 

 

8845-8939 

8833-8924 

8941-9037 

8850-8945 
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In tabel 2 worden gegevens met betrekking tot de zelfde karakteristieken weergege-

ven als in tabel 1 (issuerelevantie), namelijk de duur van het momentum (fase 3), de 

stijgingssnelheid van het momentum en het jaar en de weken waarin het momentum 

plaatsvond, alleen nu voor de variabele informatie uitwisseling. 

 

De eerste zes cases die beschreven worden, zaten alle in een opgaande trend. De 

volgende cases hebben betrekking op energievoorziening en woningnood. Deze 

thema’s zaten in de jaren tachtig gevangen in een dalende trend. Het waren issues in 

de jaren zeventig van de vorige eeuw: energievoorziening vanwege de oliecrisis en 

woningnood vanwege de schaarste aan betaalbare woningen sinds de jaren vijftig. 

Eind jaren tachtig is het energievraagstuk ook een issue geweest en woningnood in 

de eerste helft van de jaren negentig. Overigens is ook het milieuvraagstuk in het 

begin van de jaren zeventig al een issue geweest, waarbij de luchtverontreiniging 

door de industrie in het Rijnmond gebied en de vervuiling van de Rijn door chemi-

sche industrieën in Duitsland en Zwitserland sterk in de maatschappelijke belang-

stelling stonden (zie ook De Koning, 1998). 

De volgende case is het thema onveiligheid van de burger. Dit thema is niet te be-

schrijven op basis van een zesde graads polynoom. Onveiligheid van de burger is in 

de jaren negentig echter wel een issue geweest, zonder dat er sprake was een speci-

fieke onverwachte gebeurtenis die een enorme impact had op de publieke opinie. Er 

was wel sprake van een continue eventsetting, maar dan op kleine schaal. De aan-

houdende aandacht van de media voor het thema criminaliteit zorgde bij voortdu-

ring voor kleine schokjes in de publieke opinie en verontwaardigde reacties bij 

individuele personen. 

 

Tot slot zullen drie cases de revue passeren, de ramp met de kerncentrale in 

Tsjernobyl in het voorjaar van 1986, gevolgd door het thema kans op oorlog en 

tenslotte terrorisme. De thema’s kernenergie en kans op oorlog hebben een kort, 

maar heftig momentum gekend. Dat heeft te maken met het scherp af te bakenen 

begin en einde van gebeurtenissen, maar ook met het gegeven dat beide thema’s 

zich in een dalende trend van maatschappelijke belangstelling bevonden. De maat-

schappelijke belangstelling voor het thema kernenergie kende zijn hoogste punt in 

de tweede helft van de jaren zeventig en het thema ‘kans op oorlog’ halverwege de 

jaren tachtig van de vorige eeuw, meedeinend op de detente tussen Oost en West en 

vooruitlopend op gebeurtenissen die een aantal jaren later zouden gaan plaatsvin-

den, de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ineenstorting van de Sovjet Unie. 

Door beide onverwachte gebeurtenissen nam de kans op oorlog zienderogen af. 

 

Of een gebeurtenis als onverwacht wordt ervaren, hangt in de eerste plaats af van de 

persoon, maar kan ook afhangen van de fase in de Issues activation cycle waarin 
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een maatschappelijk probleem zich bevindt op het moment dat een onverwachte 

gebeurtenis plaatsvindt. Indien een maatschappelijk probleem al een issue is ge-

weest en zich in een dalende fase van de Issues activation cycle bevindt, zou veron-

dersteld kunnen worden dat een onverwachte gebeurtenis die met het maatschappe-

lijk probleem in kwestie in verband gebracht wordt, reeds in het verwachtingspa-

troon van de meeste mensen is verdisconteerd. Omdat zij een onverwachte gebeur-

tenis al min of meer zagen aankomen, zullen zij daarop minder heftig reageren. 

 

Case 1: Gezondheidszorg 

Gezondheidszorg kende haar momentum in 1987 en in de eerste helft van 1988. 

Berekend op basis van een zesde graads polynoom, begon het momentum van het 

issue gezondheidszorg voor de gehele steekproef in week 52 van 1986 en eindigde 

in week 27 van 1988. Eventsetting wordt in relatie gebracht met het invoeren van 

het eigen risico en het verhogen van de ziektekostenpremie. Beide gebeurtenissen 

vormden een katalysator die, achteraf gezien, het issue gezondheidszorg hebben 

kunnen triggeren. Het momentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet exact 

op het zelfde tijdstip, maar duurde wel ongeveer even lang voor ieder adoptieseg-

ment afzonderlijk: de voorhoede het eerst en de stille meerderheid als laatste in de 

rij.  

 

Het momentum van de voorhoede nam 81 weken in beslag, begon in week 37 van 

1986 en eindigde in week 14 van 1988. Het momentum berekend voor het segment 

bezorgde burgers nam 82 weken in beslag, begon in week 44 van 1986 en eindigde 

in week 22 van 1988. Bij de stille meerderheid nam het momentum 86 weken in 

beslag, begon in week 5 van 1987 en eindigde in week 39 van 1988. Tenslotte 

duurde het momentum bij de achterhoede 85 weken en begon in week 42 van 1986 

en eindigde in week 23 van 1988. De stijgingssnelheid van het momentum was bij 

de stille meerderheid het hoogst (0,09% per week), vergeleken met de overige drie 

segmenten, die een zelfde stijgingssnelheid lieten zien (0,07% per week). 

 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 55 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 48775 respon-

denten geïnterviewd over het thema gezondheidszorg. Dat levert een gemiddelde 

steekproefgrootte van 887 respondenten per meetpunt op. 

 

Gebeurtenissen die er in de periode tussen 1981 en 1998 toe deden op het gebied 

van de gezondheidszorg waren de bezuinigingen van het eerste kabinet Lubbers, de 

hoogste van de ziektekostenpremie en de hoogte van het eigen risico. Het uitkomen 
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van het rapport van de commissie Dekker zorgde ook voor de nodige deining in de 

trend die issuerelevantie weergeeft. Tenslotte mogen de wachtlijsten niet onvermeld 

blijven. Halverwege de jaren negentig waren de wachtlijsten voor een ziekenhuis-

opname de maatschappelijke steen des aanstoots. De zesde graads polynomen ver-

tonen in de grafiek voor gezondheidszorg een S-vormige trend, ten teken dat dit 

thema eind jaren tachtig een issue is geweest. 

 

Figuur 1: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

   en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder 

  issuerelevantie (stippellijn). 
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Toelichting 

De gezondheidszorg in Nederland is
73

 de laatste decennia sterk veranderd, een pro-

ces dat vanaf 1985 is ingezet onder invloed van het neoliberale marktdenken. Capa-

citeitsregulering en tariefbeheersing door de overheid bleken onvoldoende geld en 

                                                           
73 http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/ondpub/2CsolidarityNL.html 

http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/ondpub/2CsolidarityNL.html
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efficiency op te leveren om de kosten van de gezondheidszorg op termijn beheers-

baar te houden en het zorgaanbod af te stemmen op de aard en de kwantiteit van de 

vraag. Van 1982 tot juli 1986 regeerde het eerste kabinet Lubbers, dat het mes zette 

in de overheidsfinanciën en vooral in de stijging van de kosten van de gezondheids-

zorg. Verhoging van de eigen bijdrage stond daarbij centraal. Rond de ziektekos-

tenpremies en het eigen risico ontstond een maatschappelijk debat. Onder invloed 

van dit maatschappelijk en politiek debat en de wetgeving die daaruit voortvloeide 

zijn de rolverdeling en machtsverhoudingen tussen overheid, verzekeraars, zorg-

aanbieders sinds 1985 sterk veranderd.  

In maart 1987 bracht de commissie Dekker
74

, op verzoek van het tweede kabinet-

Lubbers het rapport ‘Bereidheid tot verandering’ uit over de structuur en financie-

ring van de gezondheidszorg. De commissie Dekker stelde in haar rapport één ba-

sisverzekering voor alle Nederlanders voor, met een verzekerd basispakket dat 85 

procent van de bestaande voorzieningen zou omvatten. Het voorstel behelsde soli-

dariteit in ziekterisico en premiebetaling naar inkomen, maar pleitte ook voor regel-

geving door de overheid en waar mogelijk marktwerking bij aanbieders en verzeke-

raars van zorg. Na een jaar aanvaardden kabinet en Tweede Kamer de hoofdzaken 

van het voorstel van de commissie-Dekker. De Partij van de Arbeid stemde tegen 

omdat het basispakket te schraal werd geacht. In het laatste kabinet-Lubbers (van 7 

november 1989 tot 22 augustus 1994, met 1749 dagen het langstzittende kabinet) 

trad de PvdA toe en werd een basispakket van 95 procent vastgesteld.  

Halverwege de jaren negentig ontbrandde de discussie over de lange wachtlijsten. 

Begin 1994 werd de Nederlandse gezondheidszorg opgeschrikt door de oprichting 

van de Stichting Bedrijvenpoli
75

 in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. Werknemers 

van Akzo, Kema, Nuon en NS zouden daar op zaterdagen met voorrang behandeld 

kunnen worden. Hoewel de genoemde bedrijven voor de financiering zorgden, werd 

het initiatief sterk gekritiseerd, omdat werknemers op deze manier sneller geholpen 

worden dan mensen die niet bij een van deze bedrijven in dienst waren. Tussen 

1994 en 2002 werd ruim 15 miljard euro uitgegeven
76

 aan de bestrijding van wacht-

lijsten. Achteraf kon niet meer precies vastgesteld worden waaraan dat bedrag be-

steed werd. 

 

                                                           
74

 Bron: www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Zorgstelsel/basisverzekering.html 
75

 Bron: 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2621972/1995/03/15/Bedri

jvenpoli-impuls- voor-discussie-over-wachtlijst.dhtml 
76

 Bron: 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1741687/2004/03/19/Geld-

wachtlijsten-zoek.dhtml 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Zorgstelsel/basisverzekering.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2621972/1995/03/15/Bedrijvenpoli-impuls-
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2621972/1995/03/15/Bedrijvenpoli-impuls-
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Case 2: Autoverkeer 

Autoverkeer kende haar momentum in 1987 en 1988. Berekend op basis van een 

zesde graads polynoom, begon het momentum van het issue autoverkeer voor de 

gehele steekproef in week 28 van 1987 en eindigde in week 17 van 1989.  
 
Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 55 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 48310 respon-

denten geïnterviewd over het thema autoverkeer. De gemiddelde steekproefgrootte 

per meetpunt bedroeg 878 respondenten.  

 

Figuur 2: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

    en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

   issuerelevantie (stippellijn). 
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Eventsetting wordt in relatie gebracht de opleving van de economie in 1986 na een 

jarenlange en diepe recessie in de eerste helft van de jaren tachtig. Het milieu-issue 

was in opkomst, tegelijkertijd daalde de werkloosheid, meer mensen kregen een 



289 

 
baan en het woon-werkverkeer werd intensiever, met alle verkeerscongestie en 

milieuvervuiling van dien. Deze gebeurtenissen vormden een katalysator die, ach-

teraf gezien, het issue autoverkeer hebben kunnen triggeren. Het momentum voor 

de vier adoptiesegmenten begon niet exact op het zelfde tijdstip, maar en duurde 

ongeveer even lang voor ieder adoptiesegment afzonderlijk: de voorhoede het eerst 

en de achterhoede het laatst. Zo nam het momentum van de voorhoede 85 weken in 

beslag, begon in week 52 van 1986 en eindigde in week 33 van 1988. Het momen-

tum berekend voor het segment bezorgde burgers nam 82 weken in beslag, begon in 

week 44 van 1986 en eindigde in week 40 van 1988. Bij de stille meerderheid nam 

het momentum 90 weken in beslag, begon in week 4 van 1987 en eindigde in week 

42 van 1988. Tenslotte duurde het momentum bij de achterhoede 85 weken en be-

gon in week 14 van 1987 en eindigde in week 52 van 1988. De stijgingssnelheid 

van het momentum van het thema autoverkeer bij de achterhoede was het laagst 

(0,07% per week), vergeleken met de overige drie segmenten (0,14% per week). 

 

Toelichting 

Na de diepe recessie waarin Nederland in het begin van de tachtiger verkeerde, trok 

de economie in de tweede helft van de tachtiger jaren weer aan. Het vrachtverkeer 

en het woon-werkverkeer namen vanaf 1985 sterk toe . Omdat het bestaande we-

gennet de groei van het autoverkeer niet aan kon, investeringen in het wegennet 

achterwege waren gebleven door de deplorabele staat waarin de overheidsfinanciën 

verkeerden, ontstonden er dagelijks files, die in de jaren daarvoor als gevolg van de 

recessie een veel bescheidener omvang hadden. Het fileleed wordt door tal van 

Nederlanders op weg van huis naar werk aan den lijve ervaren. Op 29 september 

1986 wordt de A27 bij Amelisweerd opengesteld voor het verkeer. De aanleg van 

deze weg verliep niet zonder slag of stoot. In september 1982 werden in Amelis-

weerd 465 bomen in één dag gerooid. Actievoerders hadden dat niet kunnen ver-

hinderen. Zeshonderd (600) leden van de mobiele eenheid grepen in en verdreven 

de tegenstanders van de aanleg van de weg uit de bomen en het bos. Tijdens de 

gevechten met de ME vielen acht gewonden onder de actievoerders.  

De beslissing om door het landgoed Amelisweert een snelweg aan te leggen, bleek 

een Phyrrus-overwinning te zijn, want daarna werd in de samenleving en in de me-

dia het debat over verkeer, vervoer en milieu op een aanzienlijk scherpere toon 

gevoerd. Mobiliteit ging een prominente rol in de verkiezingen van 1986 spelen 

(Smaal, 2012).  

 

Het thema autoverkeer kon een issue worden, vanwege de opstelling van zowel 

degenen die dagelijks in de file stonden, als degenen die het snel groeiende auto-
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verkeer als een bedreiging voor de kwaliteit van het milieu zagen, juist op een mo-

ment dat het milieuvraagstuk ook een issue aan het worden was.  

In tabel 3 wordt weergegeven hoeveel kilometer snelweg jaarlijks aan het bestaande 

snelwegennet werd toegevoegd. Deze toename bleek de groei van het autoverkeer 

bij lange na niet bij te kunnen benen. 
 
Tabel 3: aantal kilometer snelweg dat van 1983 tot 1991 jaarlijks werd opengesteld  

Bron: http://www.autosnelwegen.nl/asw/frames.html?/asw/gs08.htm 

 

Case 3: Milieuprobleem  

Milieu kende haar momentum in 1987 en de eerste helft van 1988. Berekend op 

basis van een zesde graads polynoom, begon het momentum van het issue milieu 

voor de gehele steekproef in week 3 van 1987 en eindigde in week 21 van 1988.  

Eventsetting wordt in relatie gebracht met de naweeën van de ramp in Tsjernobyl 

op 26 april 1986 en het uitkomen van het Brundtland rapport, Our common future, 

in maart 1987. Deze gebeurtenissen vormden een katalysator die, achteraf gezien, 

het issue milieu waarschijnlijk hebben kunnen triggeren.  

 

Het momentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet exact op het zelfde tijd-

stip en duurde ook niet exact even lang voor ieder adoptiesegment afzonderlijk: de 

voorhoede het eerst en de achterhoede het laatst. Zo nam het momentum van de 

voorhoede 70 weken in beslag, begon in week 48 van 1986 en eindigde in week 14 

van 1988. Het momentum berekend voor het segment bezorgde burgers nam 63 

weken in beslag, begon in week12 van 1987 en eindigde in week 23 van 1988. 

 

Bij de stille meerderheid nam het momentum 70 weken in beslag, begon in week 52 

van 1986 en eindigde in week 18 van 1988. Tenslotte duurde het momentum bij de 

achterhoede 77 weken en begon in week 14 van 1987 en eindigde in week 39 van 

1988. De stijgingssnelheid van het momentum van de achterhoede was het laagst 

(0,07% per week), vergeleken met de overige drie segmenten (0,13% per week). 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 73 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 63215 respon-

denten geïnterviewd over het thema milieu. Dat levert een gemiddelde steekproef-

grootte van 866 respondenten per meetpunt op. 

 

Opleveringsjaar nieuwe weg 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Km enkele rijbaan geopend 72 30 106 134 21 77 67 71 9 
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Figuur 3: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

  en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

  anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

  issuerelevantie (stippellijn). 
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Toelichting 

In de zomer van 1986, op 14 juli, wordt het tweede kabinet Lubbers gepresenteerd, 

op een moment dat de natie nog net bekomen is van de ramp in Tsjenobyl, die op 

26 april 1986 plaatsvond. De naweeën van deze kernramp galmen nog door in het 

milieubewustzijn van de bevolking. De fysieke gevolgen van de kernramp, de be-

smetting met radioactieve deeltjes, deden zich vooral gelden op het gebied van 

natuur en milieu. In Duitsland werd ten sterkste afgeraden om in het wild groeiende 

paddenstoelen te eten en in Nederland werd het nog een tijdje ontraden om groente 

uit de volkstuin te consumeren.  

 

Tijdens de regeerperiode van het tweede kabinet Lubbers werd het milieuvraagstuk 

een belangrijk onderwerp. Minister Nijpels kondigde een Nationaal Milieubeleids-
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plan

77
 aan. Daarin werden tal van milieudoelstellingen geformuleerd, zoals het te-

rugdringen van milieuverontreiniging door bedrijven, auto’s en energiecentrales. 

Drastische bezuinigingen waren noodzakelijk om deze plannen te realiseren en te 

financieren. Daarnaast waren ook belastingmaatregelen en milieuheffingen nodig 

om de financiering van het ambitieuze milieubeleid rond te krijgen. De verbetering 

van het milieu ging de burger geld kosten.  

Binnen regeringspartij de VVD ontstond veel oppositie tegen deze plannen, met 

name tegen de belastingmaatregelen, die bij partijvoorzitter en ex-milieuminister 

Ginjaar en oud-partijleider Hans Wiegel geenszins op een warm onthaal konden 

rekenen. Het in VVD-kringen populaire dagblad De Telegraaf wierp zich in haar 

kolommen wel als belangenbehartiger van de automobilist op, maar niet als prota-

gonist van het milieu. Tussen 1984 en 1989 nam de media aandacht voor milieurisi-

co’s sterk toe, zoals in de onderstaande tabel aan de hand van het aantal gepubli-

ceerde krantenartikelen en aantallen regels wordt geïllustreerd. 

In het begin van de regeerperiode van het kabinet Lubbers kwam op 20 maart 1987 

het Report of the World Commission on Environment and Development ‘Our 

Common Future’ uit. Dit rapport werd opgesteld door een speciale VN-commissie 

onder leiding van de Noorse premier Gro Harlem Brundtland. Het Brundtlandrap-

port had in 1987 een tenminste even grote impact als het in 1972 uitgebrachte rap-

port van de Club van Rome, Grenzen aan de groei.  

 

Tabel 4 De geobserveerde berichtgeving over milieurisico’s in de Volkskrant en de  
Telegraaf over de periode 1979 tot 1994, met vijfjaars intervallen. 

 

 1979 a (12/50%)  1984 b (6/50%)  1989 c (12/100%)  1994 c (3/100%) 

Dagblad artikel regels artikel regels artikel Regels artikel Regels 

Volkskrant 168 9912 138 10212 729 58567 121 12097 

Telegraaf 44 2574 45 1966 380 16077 66 3074 

a: 1 jaar, steekproef 50%; b: 6 maanden, steekproef 50%; c: 1 jaar, steekproef  

    100%; d: 3 maanden, steekproef 100%. 

    bron: Gutteling & Wiegman, 1998 in G.C. Bartels, De transactionele overheid. 
 

Op 13 december 1988 verscheen het rapport ‘Zorgen voor morgen’ opgesteld door 

het RIVM in opdracht van het tweede kabinet Lubbers. Het rapport toonde aan dat 

het volume aan vervuilende stoffen in 2010 met 60 tot 90 procent moest zijn gere-

                                                           
77 
/www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/531587/1999/01/22/Mono

poliepositie-maakt-beschuldigd-RIVM-kwetsbaar.dhtml; 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reiskostenforfait 

file:///F:/www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/531587/1999/01/22/Monopoliepositie-maakt-beschuldigd-RIVM-kwetsbaar.dhtml
file:///F:/www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/531587/1999/01/22/Monopoliepositie-maakt-beschuldigd-RIVM-kwetsbaar.dhtml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reiskostenforfait
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duceerd, als Nederland zich duurzaam wilde ontwikkelen. Zorgen voor Morgen 

sloeg in als een bom, hoewel er volgens sommigen in ‘Zorgen voor Morgen’ niet 

heel veel nieuwe inzichten stonden. Gegevens over de slechte toestand van het mili-

eu waren al enige jaren bekend. Dat ‘Zorgen voor Morgen’ zo aansloeg, is mede te 

danken aan de volledigheid van het rapport. Nooit eerder werd er zo diepgaand en 

wetenschappelijk onderbouwd gerapporteerd over de kwaliteit van het milieu. De 

reputatie van het RIVM was gevestigd. Minister Nijpels sloeg meteen politieke 

munt uit ‘Zorgen voor morgen’. ’Draconische maatregelen zijn nodig’, voorspelde 

hij. Een paar weken daarna kwam koningin Beatrix in haar kersttoespraak
78

 van 

1988 eveneens met een somber betoog over de toestand van het milieu uit de hoek. 

Letterlijk zei ze: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare, het einde 

van het leven zèlf tóch voorstelbaar’.  

Ook een op het eerste oog klein voorval, kan als de omstandigheden zich daartoe 

lenen, toch een enorme impact hebben. Op de snelweg A7 bij Sneek werd in sep-

tember 1988 een otter doodgereden
79

. Het is de laatste in het wild levende otter van 

Nederland. In 2002 worden er weer uit Zweden afkomstige otters in Nederland 

uitgezet, onder meer in natuurgebied De Weerribben in Overijssel.  

Het Brunddandrapport, Our common future, Zorgen voor Morgen van het RIVM en 

de kersttoespraak van koningin Beatrix maakten de geesten in Nederland rijp voor 

een radicale aanpak van het milieuprobleem. Die aanpak werd verwoord in het 

Nationaal Milieubeleids-plan, het NMP. Op 26 mei 1989 kwam het NMP getiteld 

‘Kiezen of verliezen’ uit. Hierin werd het milieubeleid voor de lange termijn uitge-

stippeld. 

 

Om te illustreren hoe snel een omslag in het sentiment kan plaatsvinden, wordt in 

figuur 4 en tabel 5 een overzicht gegeven van de emotionele binding die mensen 

met het milieuvraagstuk hebben
80

. In totaal werden achttien verschillende emoties 

voorgelegd aan de respondenten. Uit de factoranalyses die op het onderzoeksmate-

riaal werden uitgevoerd, kwam naar voren dat positieve emoties goed te onder-

scheiden waren van negatieve emoties. Het milieuvraagstuk heeft door de jaren 

heen in veel sterkere mate negatieve dan positieve emoties opgeroepen bij de be-

                                                           
78 http://nos.nl/koningshuis/artikel/467461-de-kersttoespraken-van-beatrix.html; 

www.arendlandman.nl/;  

    http://www.noorderbreedte.nl/pdf/sept9302.pdf;  
79

 Bron: http://www.nueens.nl/888/de-laatste-wilde-otter.html 
80

 Ten behoeve van de evaluatie van het milieugedrag van Nederlanders is tussen  

september 1990 en eind 1999 bij een representatieve panelsteekproef uit de bevolking  

van Nederland (de Milieugedrags-monitor) onderzocht in hoeverre het milieu- 

probleem bij individuele personen emoties oproept en om wat voor soort emoties het  

daarbij gaat. 

http://nos.nl/koningshuis/artikel/467461-de-kersttoespraken-van-beatrix.html
http://www.arendlandman.nl/
http://www.noorderbreedte.nl/pdf/sept9302.pdf
http://www.nueens.nl/888/de-laatste-wilde-otter.html
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volking van Nederland. Bij positieve emoties moet gedacht worden aan gevoelens 

zoals onbezorgdheid, gerustheid, ontspanning, tevredenheid en blijdschap. Bij de 

negatieve emoties gaat het om bezorgdheid (34% sterk of zeer sterk), gevolgd door 

machteloosheid (29%), ongerustheid en bedreiging (27%), ontevredenheid (26%), 

boosheid (23%), onrust (16%), schuld (6%), spanning (9%) en wanhoop (7%). Deze 

percentages zijn gemeten in het jaar 1996. Negatieve emoties daalden in een kort 

tijdsbestek van 46% naar 25%. In 1992 riep het milieuvraagstuk nog bij 46% van de 

bevolking negatieve emoties op, in 1993 nog maar bij een kwart van de bevolking. 

Een mogelijke reden daarvoor zou ook kunnen zijn dat beleidsmaatsregelen werden 

genomen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. 

 

Figuur 4: de ontwikkeling van negatieve en positieve emoties die men met  

    betrekking tot het milieu koestert tussen september 1990 en eind 199. De  

    beide trendlijnen geven het percentage mensen dat sterk of zeer sterk een  

    bepaalde emotie associeert met het milieu (In 1991 zijn twee metingen  

    verricht, begin 1991 en halverwege 1991). 
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Daarnaast gaat het in 1993 een stuk slechter minder met de economie in vergelij-

king met de voorgaande jaren, waardoor aan het milieuvraagstuk een geringere 

(emotionele) waarde wordt toegekend, en dus minder belang wordt gehecht. 

 

Tabel 5 illustreert de enorme duikeling van de aan het milieu gelieerde emoties. Er 

vond in 1993 een enorme daling plaats in negatieve emoties met betrekking tot het 

milieu. In 1994 treedt een licht herstel op, maar eind 1996 nemen negatieve emoties 

verder af in intensiteit. Dat kan een indicatie zijn dat mensen het milieuvraagstuk 

minder belangrijk zijn gaan vinden, onder druk van de economische omstandighe-

den.  

 

Tabel 5: de ontwikkeling van negatieve en positieve emoties die men met betrekking  

  tot het milieu koestert tussen september 1990 en eind 1999. Het percentage  

 dat sterk of zeer sterk een bepaalde emotie associeert met het milieu.  
 

 

Case 4: Minderheden 

Het thema minderheden kende haar momentum in 1991 en de eerste helft van 1992. 

Berekend op basis van een zesde graads polynoom, begon het momentum voor de 

gehele steekproef in week 1 van 1991 en eindigde in week 22 van 1922. Events-

etting wordt in relatie gebracht met de toename van het migratieoverschot dat in 

1990 met een enorme sprong toenam met 21.000 nieuwkomers tot 60.000 mensen, 

in vergelijking met 39.000 mensen die in 1989 een verblijfstatus aan hebben aange-

vraagd. Een groot deel van deze onverwachte toename wordt gevormd door migran-

ten uit Suriname (23%), de Nederlandse Antillen (8%), Marokko (16%), Turkije 

(21%), EU (15%), Joegoslavië (1%) en USA (1%). Deze onverwachte toestroom 

van niet-EU ingezeten, heeft als een katalysator kunnen fungeren, die achteraf ge-

zien, het issue minderheden waarschijnlijk heeft kunnen triggeren.  

Daarnaast heeft het niet aflatend onder de aandacht brengen van het minderheden-

vraagstuk door de leider van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Frits Bolkestein 

als trigger van het issue minderheden kunnen fungeren. Waar zijn boodschap niet 
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door de ‘politiek opgepikt’ werd, is er niet veel fantasie voor nodig om te bedenken 

dat zijn verhaal wel aansloot op het denken en de opvattingen van de bevolking, 

met name aansloeg bij bewoners van wijken die te maken hadden met de instroom 

van niet-westers allochtonen. 

 

Figuur 5: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

   en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

   issuerelevantie (stippellijn). 
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Het momentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet exact op het zelfde tijd-

stip en duurde ook niet even lang voor ieder adoptiesegment afzonderlijk. Zo nam 

het momentum van de voorhoede 66 weken in beslag, begon in week 46 van 1990 

en eindigde in week 8 van 1992. Het momentum berekend voor het segment be-

zorgde burgers nam 79 weken in beslag, begon in week 15 van 1991 en eindigde in 

week 42 van 1992. Bij de stille meerderheid nam het momentum 65 weken in be-

slag, begon in week 52 van 1990 en eindigde in week 13 van 1992. Tenslotte duur-
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de het momentum bij de achterhoede 104 weken en begon in week 16 van 1990 en 

eindigde in week 16 van 1992. De stijgingssnelheid van het momentum van het 

issue minderheden bij de achterhoede was veruit het laagst (0,04% per week), ver-

geleken met de overige drie segmenten (0,16%, 0,16% en 0,13% per week van 

respectievelijk de voorhoede, de bezorgde burgers en de stille meerderheid). 

 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 54 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 47867 respon-

denten geïnterviewd over het thema minderheden. Dat levert een gemiddelde steek-

proefgrootte van 886 respondenten per meetpunt op. 

 

Toelichting 

In september 1990 zat de top van de Nederlandse politiek in een bushokje
81

 in Al-

ma Ata in Kazachstan op de bus te wachten. Het waren de leiders van de VVD, 

D66, de PvdA en het CDA – Frits Bolkestein, Hans van Mierlo, Thijs Wöltgens en 

Elco Brinkman. Bolkestein nodigde de anderen uit even een blokje om te lopen: 

‘Toen heb ik discreet bij hen aangekaart dat ik de migranten een belangrijk pro-

bleem vond. Ik zei: het minderhedenprobleem is belangrijk. Het zal de politieke 

agenda van de komende tien, twaalf jaar bepalen. Het is een probleem dat één poli-

tieke partij overstijgt. Ik zei ook: er is geen alternatief voor integratie van de min-

derheden in de Nederlandse samenleving. Ik denk nu: ik zei niets bijzonders. Maar 

toen lag dat anders’. Zijn collega-fractieleiders volhardden echter in hun lethargie. 

Bolkestein besloot daarop, in september 1991, in Luzern, op het jaarcongres van de 

Liberale Internationale, een toespraak over de integratie van minderheden te houden 

en die lezing als artikel te publiceren. Het artikel verscheen op de opiniepagina van 

de Volkskrant, nadat het NRC Handelsblad het had geweigerd. ’De integratie van 

minderheden’, aldus Bolkestein, ‘is zo’n moeilijk probleem dat het alleen met durf 

en creativiteit kan worden opgelost. Voor vrijblijvendheid noch taboes is daarbij 

ruimte. Er is een groot debat nodig waaraan alle politieke partijen deelnemen, over 

wat mag en wat kan, wat moet en wat anders dreigt’. Het debat dat Bolkestein zo 

graag wilde, kwam echter niet op gang. Andere politici beklaagden zich over zijn 

toon, over zijn negatieve boodschap, over zijn populisme. Toen Bolkestein zich in 

een lezing in Groningen uitsprak tegen de ‘polygame gezinshereniging’, beschul-

digde Willem Breedveld van Trouw hem van ‘schrijftafel-discriminatie’, verwij-

                                                           
81

 Bron: http://bartjanspruyt.blogspot.nl/2007/09/25-jaar-integratiedebat.html;    

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/929863/2008/09/09/ 

Er-moet-een-nieuwe- elite-opstaan.dhtml  

http://bartjanspruyt.blogspot.nl/2007/09/25-jaar-integratiedebat.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/929863/2008/09/09/%20Er-moet-een-nieuwe-%20elite-opstaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/929863/2008/09/09/%20Er-moet-een-nieuwe-%20elite-opstaan.dhtml
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zend naar de nazi Eichmann, die Schreibtischmörder werd genoemd. ‘Sinds ik met 

het minderhedendebat begon, gingen de Centrumdemocraten in de peilingen om-

laag. Door realistisch te zijn heb ik bewerkstelligd dat gefrustreerde kiezers hun 

heil niet meer bij Janmaat en de zijnen hoefden te zoeken. Het ging me om de zaak 

zelf. Maar dat de Centrumdemocraten verdwenen, is een gunstig neveneffect van 

mijn optreden geweest. Wie verontrusting negeert, voedt het ressentiment dat hij wil 

bestrijden’ (Bolkestein, 1992). 

Het artikel van Bolkestein deed veel stof opwaaien en wekte veel weerstand, binnen 

en buiten de politiek. Bolkestein was echter van mening dat er ‘onder de oppervlak-

te een nationaal debat op informele wijze gaande was, dat niet publiekelijk en in 

alle openbaarheid gevoerd werd’ (Bolkestein, Penninx, Kruyt, & Couwenberg, 

1992). Het vraagstuk van minderheden is een probleem dat voortdurend over de 

tong gaat in kroeg en kerk, aldus Bolkestein (1991). Gewone mensen verdienden 

om vertegenwoordigd te worden omdat zij de realisten bij uitstek zijn; zij weten op 

grond van hun alledaagse ervaring wat er werkelijk aan de hand is, vooral in de 

arme wijken van de grote steden, en zij worden niet verblind door politiek-correcte 

ideeën, aldus Bolkestein: ‘Kiezers vinden dat de politiek onvoldoende kennis neemt 

van hun problemen’ (Bolkestein, 1991). In de onderstaande tabel wordt een over-

zicht gegeven van de instroom van immigranten en de uitstroom van emigranten en 

het migratieoverschot dat daaruit heeft geresulteerd. Voorts het aantal asielaanvra-

gen dat jaarlijks is ingediend. In 1990 deed zich een sprong voor in de toename van 

het aantal asielaanvragen van 13.989 in 1989 tot 21.208 in 1990. Dit is een toename 

van 50% in één jaar tijd. Het aantal asielaanvragen zou in 1993 aanzwellen tot 

35.399.  

In de publieke opinie deed zich volgens Geuijen (2004) een omslag in het denken 

voor. In de jaren tachtig werd over vluchtelingen gesproken, waarbij zij geportret-

teerd werden als helden die in verzet waren gekomen tegen dictatoriale regimes. In 

de jaren negentig gaat men vluchtelingen hoe langer hoe meer zien als asielzoekers 

en gelukzoekers, waarvan velen hier naar toe komen om te profiteren van de wel-

vaart die in Nederland en andere West Europese landen met hard werken in de loop 

der jaren is opgebouwd (Geuijen, 2004, p. 63). 

Ter relativering: in haar kersttoespraak van 1983 zei koningin Beatrix dat ‘zelfs in 

een land met een lange traditie van tolerantie, de ruimte voor de ander en voor het 

anders zijn en – denken, door elke generatie opnieuw moet worden veroverd’. Nie-

mand die daar aanstoot aannam
82

. Toen ze echter op dat onderwerp terugkwam in 

de toespraken van 2006 ,’Behandel een ander zoals u zélf bejegend wilt worden’ en 

                                                           
82

 Bron: http://gpdhome.typepad.com/boeken_royalblognl/2010/12/koningin-beatrix-

moet-tegenwoordig-goed-op-woorden-passen.html 

http://gpdhome.typepad.com/boeken_royalblognl/2010/12/koningin-beatrix-moet-tegenwoordig-goed-op-woorden-passen.html
http://gpdhome.typepad.com/boeken_royalblognl/2010/12/koningin-beatrix-moet-tegenwoordig-goed-op-woorden-passen.html
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2007,’Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan’ brak er een storm 

van protest los, vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum.  

 

De cijfers in tabel 7 hebben betrekking op de periode van 1981 en 1993. Het mo-

mentum van het thema minderheden deed zich voor van medio 1990 tot de lente 

van 1992. 

 

Tabel 6: het migratieoverschot als resultaat van het verschil tussen emigratie en 

   immigratie in absolute aantallen, alsmede het aantal asielaanvragen.  
 

Jaar Immigratie Emigratie Migratieoverschot Asielaanvragen 

1981 80.000 63.000 17.000 832 

1982 71.000 68.000 3.000 840 

1983 67.000 61.000 6.000 1400 

1984 67.000 59.000 8.000 2304 

1985 79.000 55.000 24.000 4522 

1986 87.000 55.000 33.000 3650 

1987 96.000 52.000 44.000 13.460 

1988 91.000 56.000 35.000 7486 

1989 99.000 60.000 39.000 13.989 

1990 117.000 57.000 60.000 21.208 

1991 120.000 57.000 63.000 21.615 

1992 117.000 59.000 58.000 20.346 

1993 119.000 59.000 60.000 35.399 
     
   BRON: CBS: 95 JAREN STATISTIEK IN TIJDSREEKSEN, 1899-1994 

 

Case 5: Sociale voorzieningen 

Sociale voorzieningen waren een issue in 1991 en begin 1992. Berekend op basis 

van een zesde graads polynoom, begon het momentum voor de gehele steekproef in 

week 14 van 1991 en eindigde in week 6 van 1992.  
 
Eventsetting wordt in relatie gebracht met de plannen van de PvdA en het kabinet 

Lubbers om de WAO te gaan herzien. Dit voorstel stuitte op veel verzet in de sa-

menleving. Het voorstel om in de WAO in te grijpen, vormde de katalysator die, 

achteraf gezien, het issue sociale voorzieningen heeft kunnen triggeren. Het mo-

mentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet exact op het zelfde tijdstip en 

duurde ook niet even lang voor ieder adoptiesegment afzonderlijk. Voor de voor-
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hoede kon fase 3 van de Issues activation cycle niet berekend worden. Bij de overi-

ge drie segmenten was dat wel mogelijk. Het momentum berekend voor het seg-

ment bezorgde burgers nam 40 weken in beslag, begon in week 20 van het jaar 

1991 en eindigde in week 8 van 1992. Bij de stille meerderheid nam het momentum 

43 weken in beslag, begon eveneens in week 20 van 1991 en eindigde in week 11 

van 1992. Tenslotte nam het momentum bij de achterhoede 39 weken in beslag en 

begon in week 29 van 1990 en eindigde in week 16 van 1991. De stijgingssnelheid 

van het momentum van de achterhoede was het laagst (0,05% per week), vergele-

ken met de overige twee segmenten (0,09% en 0,12% per week). 

 

Figuur 6: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

    en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

    anderzijds: de  stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

    issuerelevantie (stippellijn). 
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Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 55 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 48.362 respon-
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denten geïnterviewd over het thema sociale voorzieningen. Dat levert een gemid-

delde steekproefgrootte van 879 respondenten per meetpunt op. 

  

Toelichting 

Het kabinet Lubbers III, dat gevormd werd door CDA en PvdA, kondigde in juli 

1991 aan dat er flink bezuinigd zou worden in de hoogte en de duur van de WAO
83

, 

waarbij ook de toelatingseisen voor het verkrijgen van een WAO uitkering ver-

scherpt zouden worden en de toelatingseisen voor een baan strikter geformuleerd 

zouden worden. De PvdA ministers die deel uitmaakten van het kabinet Lubbers 

stemden in met de voorstellen om de WAO af te slanken. De PvdA wilde met de 

WAO-herziening de verzorgingsstaat voor de toekomst borgen. De maatregelen van 

het kabinet Lubbers riepen echter veel protest op in het land en stuitten binnen de 

vakbonden en bij de leden van de PvdA op enorme kritiek en een hevig verzet. De 

actiebereidheid was hoog en er werden demonstraties georganiseerd. De vakbonden 

brachten bijna een miljoen demonstranten op de been. In het hele land kwamen 

gewesten en lokale afdelingen van de PvdA in opstand tegen de kabinetsplannen. 

Sommige PvdA leden vonden dat de PvdA het kabinet moest verlaten of dreigden 

hun lidmaatschap op te zeggen. De positie van partijleider en vice-premier en mi-

nister van Financiën Wim Kok wankelde en partijvoorzitter Marjanne Sint trad als 

gevolg van de kritiek, dat zij niet adequaat had gereageerd op de crisis in de partij, 

af. De PvdA raakte vermalen tussen de traditionele sociaal-democraten en de her-

vormers binnen de partij. Uiteindelijk kon minister Kok de scherpste kantjes van de 

WAO maatregelen afhalen. De leden van de PvdA kregen de gelegenheid zich op 

28 september 1991, op een speciaal partijcongres, uit te spreken over de kabinets-

plannen. Wim Kok verbond zijn eigen positie aan de WAO plannen van het kabinet, 

waardoor hij in staat was om de partij achter de WAO-herziening te krijgen. Ruim 

80% van de leden van de PvdA stemde in met de maatregelen van het kabinet Lub-

bers. In zijn toespraak in 1991 wees Kok op de noodzaak van de hervorming van de 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De geschiedenis herhaalt zich 

(hier). 

 

Case 6: werkloosheid 

Werkloosheid was een issue van eind 1992 tot medio 1993. Berekend op basis van 

een zesde graads polynoom, begon het momentum voor de gehele steekproef in 

week 35 van 1992 en eindigde in week 26 van 1993.  
 

                                                           
83 Bron: Wiardi Beckmanstichting, de Rode Canon. 
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Figuur 7: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede 

   en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

   issuerelevantie (stippellijn). 
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Eventsetting wordt in relatie gebracht met het plaatsvinden van een economische 

recessie in 1992 en 1993 die de werkloosheid deed toenemen.  

Deze onverwachte gebeurtenis vormde een katalysator die, achteraf gezien, het 

issue werkloosheid heeft kunnen triggeren. Het momentum voor de vier adoptie-

segmenten begon niet exact op het zelfde tijdstip en duurde ook niet even lang voor 

ieder adoptiesegment afzonderlijk. Zo nam het momentum van de voorhoede 47 

weken in beslag, begon in week 1 van 1992 en eindigde in week 48 van 1992. Het 

momentum berekend voor het segment bezorgde burgers nam 45 weken in beslag, 

begon in week 4 van 1993 en eindigde in week 49 van 1993. Bij de stille meerder-

heid nam het momentum 45 weken in beslag, begon in week 41 van 1993 en ein-
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digde in week 34 van 1994. Het momentum van issue werkloosheid kon bij de ach-

terhoede niet berekend worden.  

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 51 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 44512 respon-

denten geïnterviewd over het thema werkloosheid. Dat levert een gemiddelde 

steekproefgrootte van 872 respondenten per meetpunt op. 

  

Toelichting 

Tijdens een recessie neemt de werkloosheid toe en dat ervaren mensen aan de lijve 

of horen van familie, vrienden of bekenden dat bedrijven waar zij werken failliet 

gaan of hun poorten moeten sluiten en het personeel op straat komt te staan. 

 

Case 7: Energievoorziening 

Energievoorziening was een issue van eind 1988 tot eind 1989. Berekend op basis 

van een zesde graads polynoom, begon het momentum voor de gehele steekproef in 

week 39 van 1988 en eindigde in week 35 van 1989.  

 

Eventsetting wordt in relatie gebracht met het plaatsvinden van de ramp op het 

boorplatform Alpha Piper op 6 juli 1988. Deze onverwachte gebeurtenis vormde 

een katalysator die, achteraf gezien, het issue energievoorziening waarschijnlijk 

heeft kunnen triggeren. Het momentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet 

exact op het zelfde tijdstip en duurde ook niet even lang voor ieder adoptiesegment 

afzonderlijk. Zo nam het momentum van de voorhoede 32 weken in beslag, begon 

in week 20 van 1989 en eindigde in week 52 van 1989. Het momentum berekend 

voor het segment bezorgde burgers nam 44 weken in beslag, begon in week 22 van 

1988 en eindigde in week 14 van 1989. Bij de stille meerderheid nam het momen-

tum eveneens 44 weken in beslag, begon in week 42 van 1988 en eindigde in week 

34 van 1989. Tenslotte nam het momentum bij de achterhoede ook 44 weken in 

beslag en begon in week 17 van 1988 en eindigde in week 9 van 1989. De stijgings-

snelheid van het momentum van de achterhoede was het laagst, vergeleken met de 

overige drie segmenten. 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 51 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 44128 respon-

denten geïnterviewd over het thema energievoorziening. Dat levert een gemiddelde 

steekproefgrootte van 865 respondenten per meetpunt op. 
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Figuur 8: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

   en de  bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

   issuerelevantie (stippellijn). 
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Toelichting 

Het thema energievoorziening was halverwege de jaren zeventig een issue, dat 

getriggerd werd door de oliecrisis. Tegelijkertijd woedde er een hevige maatschap-

pelijke controverse over de toepassing van kernenergie als energiedrager en stra-

lingsrisico’s als gevolg van de opslag van radioactief afval. Als nasleep van deze 

maatschappelijke controverse vindt politieke agendering plaats in de vorm van de 

Brede Maatschappelijke Discussie over het Energiebeleid. Op 29 juni 1981 wordt 

de stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
84

 geïnstalleerd door de 

                                                           
84

 Bron: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6918/de-brede-maatschappelijke-

discussie-over-kernenergie.html;    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brede_maatschappelijke_discussie;  

http://www.kernenergieinnederland.nl/faceted_search/results/taxonomy%3A249; 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6918/de-brede-maatschappelijke-discussie-over-kernenergie.html
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6918/de-brede-maatschappelijke-discussie-over-kernenergie.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brede_maatschappelijke_discussie
http://www.kernenergieinnederland.nl/faceted_search/results/taxonomy%3A249
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Minister van Economische Zaken Van Aardenne. De Brede Maatschappelijke Dis-

cussie (BMD) begon op een moment dat zowel het thema energievoorziening als 

het thema kernenergie zich in een dalende trend bevonden. De publieke aandacht 

voor beide maatschappelijke vraagstukken was tanende. 

De hoofdvraag van de Brede Maatschappelijke Discussie was: "Wat zijn de alge-

mene vooruitzichten en onderscheiden mogelijkheden voor de Nederlandse ener-

giehuishouding tegen de achtergrond van de internationale ontwikkelingen en wat 

zou de plaats van vergrote toepassing van kernenergie daarin kunnen zijn?" 

Het initiatief om een Brede Maatschappelijke Discussie op poten te zetten, was 

genomen door minister van Economische Zaken Jan Terlouw. In 2005 verklaarde 

hij in een interview met het dagblad Trouw het resultaat behoorlijk teleurstellend te 

vinden: “Het werd een welles, nietes-debat met op de discussieavonden telkens 

dezelfde mensen”. De voorzitter van de BMD, jonkheer De Brauw sprak de hoop 

uit dat de deelnemers aan de BMD zich zouden realiseren dat de stuurgroep “zich 

dienstbaar opstelt om de meningsvorming onder alle lagen van de bevolking tot 

haar recht te laten komen en deze te laten doorklinken in haar advies aan regering 

en parlement“ In januari van dat jaar verkondigde premier Van Agt nog: “Ik ben 

zelf al van de noodzaak van kernenergie overtuigd. Maar in Nederland is eerst een 

BMD nodig om dit het volk in te prenten”. Vice-premier Wiegel (VVD) liet al in 

het voorjaar van het zelfde jaar weten niet te willen wachten op de uitslag van de 

Brede Maatschappelijke Discussie. Hij wil bij de kabinetsformatie beslissen over de 

bouw van nieuwe kerncentrales. Het lijkt steeds meer dat niemand er op zit te wach-

ten en niemand het serieus neemt.  

In 1982 was CDA'er Lubbers aangetreden als premier van een nieuw centrumrechts 

kabinet. Nog voordat het eindrapport van de BMD was gepubliceerd, deelde Lub-

bers mede dat Dodewaard en Borssele niet zouden worden gesloten. In die politieke 

context publiceerde de BMD op 23 januari 1984 haar eindrapport, met als voor-

naamste conclusies dat de twee bestaande kerncentrales niet dicht hoefden, maar 

van de bouw van nieuwe kerncentrales moest worden afgezien. Er moest onderzoek 

gedaan worden naar alternatieve energiedragers. De conclusies waren enigszins 

verrassend. Ze verbaasden vriend en vijand van de BMD. In de ogen van de tegen-

standers was de Stuurgroep opeens al die tijd wél zuiver geweest. De BMD werd 

achteraf geprezen als een geslaagde vorm van maatschappelijk overleg. De voor-

standers van kernenergie reageerden echter teleurgesteld.  

In de discussiefase van de BMD zijn er ongeveer 2000 publieksbijeenkomsten ge-

organiseerd, hebben honderden scholen lessen gewijd aan energie, is er een krant 

verspreidt met een oplage van 1.1 miljoen en zijn er tenslotte een aantal bijeenkom-

sten met deskundigen geweest. Of de discussie goed had gefunctioneerd interes-

seerde opeens niemand meer, terwijl daar toch drie jaar lang felle kritiek op was 
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geuit. Volgens het eindrapport waren voor- en tegenstanders weliswaar iets genuan-

ceerder gaan denken over kernenergie, maar ze waren zelden op andere gedachten 

gekomen of van opvatting veranderd. De regering ook niet, getuige haar ergernis 

over het ‘nee’ van de bevolking. Lubbers, als voorstander van kernenergie, bleek 

niet erg onder de indruk te zijn van de conclusies van het BMD-rapport. In 1985 

koos het kabinet Lubbers toch voor het bouwen van tien nieuwe kerncentrales.  

In juni van het zelfde jaar stal een groep onbekende activisten op het ministerie van 

Economische Zaken geheime stukken, die in de dagen erna uitlekten naar de media. 

Uit de berichtgeving door de media viel op te maken dat er al lang en breed plannen 

voor de bouw van nieuwe kerncentrales klaarlagen voordat de Brede Maatschappe-

lijke Discussie was afgerond. Het was duidelijk geworden dat de BMD nog zinlozer 

was geweest dan tot dan toe werd aangenomen. Op 26 april 1986 veranderde echter 

alles door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Er ontsnapte een grote hoe-

veelheid radioactief materiaal, dat tot in West Europa neerdaalde. De realiteit van 

de onverwachte gebeurtenis had de Brede Maatschappelijke Discussie ingehaald. 

Het kabinet-Lubbers, plotseling overtuigd van de gevaren van kernenergie, annu-

leerde alle plannen voor de bouw van tien nieuwe kerncentrales. In Nederland brak 

vanaf 1986 opnieuw een discussie los over de gevaren van radioactiviteit, de ver-

ontreiniging van het milieu en de toekomst van de aarde. Een onverwachte gebeur-

tenis bleek meer impact op de publieke opinie en de politiek te hebben dan een 

referendum in de vorm van een Brede Maatschappelijke Discussie of de politieke 

agendering door het kabinet Lubbers 

 

Tot in het jaar 1988 daalde de trend van het thema energievoorziening. Op 6 juli 

1988 vond er op Piper Alpha
85

 een grote explosie plaats, die de trend, zij het tijde-

lijk, keerde. Door de explosie ontstond brand, die gepaard ging met grote rookont-

wikkeling die in de verblijfsruimten van de bemanning binnendrong. De brand 

breidde zich uit naar een lager gelegen dek en bereikte na ongeveer twintig minuten 

de gasleiding tussen Piper Alpha en een ander booreiland, Tartan. Door de hitte 

brak de leiding en er ontstond een enorme fakkelbrand over het grootste deel van 

het platform, waardoor de meeste mensen op het platform ingesloten raakten. De 

reddingsboten waren niet bereikbaar door de rook. Er stierven 167 mensen, de 

meesten in het verblijfskwartier. Een zestigtal mensen overleefden de ramp door in 

het water te springen of langs touwen naar beneden te klimmen. Het was de grootste 

ramp tot dan toe op een offshore olieplatform. Dat de brand een ramp van een der-

gelijke omvang kon worden, was te wijten aan een aaneenschakeling van verkeerde 

of betwistbare beslissingen en acties, die voor een groot deel te wijten waren aan de 

organisatiestructuur en de organisatiecultuur, waarbij veiligheid een ondergeschikte 

                                                           
85

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Piper_Alpha 



307 

 
rol speelde. Uit het onderzoek naar de ramp, geleid door de Schotse rechter Lord 

Cullen, werden een falend personeelsmanagement op het platform, een ondeugde-

lijk systeem van werkvergunningen en nalatigheid wat betreft inspectie en onder-

houd van het boorplatform als achterliggende oorzaken van de ramp genoemd.  

Een tweede gebeurtenis die impact heeft kunnen hebben op de issuerelevantie van 

het thema energievoorziening was de ramp met de Exxon Valdez. Voor de kust van 

Alaska loopt op 24 maart 1989 de supertanker de Exxon Valdez
86

 aan de grond 

waardoor de olie uit het schip stroomt en het marine milieu ernstig vervuild raakt. 

Tussen de 41 miljoen en 132 miljoen liter (42.000 m³) ruwe olie kwam in de zee 

terecht waardoor 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd werd, de op één 

na grootste ecologische ramp uit de Amerikaanse geschiedenis. De ramp kostte 

zeker 580.000 vogels, 5500 zeeotters en talloze andere dieren, zoals robben en zeel-

eeuwen het leven. Ook de visserij liep enorme schade op. Het schoonmaken van de 

kust duurde maar liefst vier jaar.  

Exxon Mobil verkocht het schip in januari 2008 aan de Hong Kong Bloom Ship-

ping. Deze maatschappij verbouwde het schip voor het transsport van ertsen. Het 

schip kreeg daarna een andere de naam Dong Fang Ocean. Op 30 juli 2012 stemde 

het Indiase Hooggerechtshof in met de sloop van het schip. 

 

Een laatste gebeurtenis die een zekere impact had op de issuerelevantie van het 

thema energievoorziening, was de Golfoorlog. Op 2 augustus 1990 valt Irak Koe-

weit binnen. Deze inval heeft stijgende olieprijzen tot gevolg. De prijsstijging van 

ruwe olie was echter niet zodanig dat het energievraagstuk opnieuw een issue werd 

zoals het geval was in de jaren zeventig als gevolg van de oliecrisis. Het thema 

energievoorziening zat sinds de ramp met de Exxon Valdez weer in een dalende 

trend.  

 

Case 8: Woningnood 

Het thema woningnood kende zijn hoogtepunt aan het eind van de jaren zeventig. 

De datareeks met behulp waarvan de Issues activation cycle geconstrueerd is, be-

gint in 1981. In de eerste helft van de jaren tachtig is er sprake van een dalende 

trend met betrekking tot de twee indicatoren, issuerelevantie en informatie uitwisse-

ling. Berekend op basis van een zesde graads polynoom, begon het (negatieve) 

momentum (fase 7 van de Issues activation cycle) voor de gehele steekproef in 

week 38 van 1982 en eindigde in week 28 van 1984.  

                                                           
Bron: http://www.nueens.nl/794/ramp-met-de-exxon-valdez.html;  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez 

http://www.nueens.nl/794/ramp-met-de-exxon-valdez.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez


308 

 
Er is bij de beschrijving van een negatief momentum meestal geen sprake van 

eventsetting. Soms wordt een daling van de Issues activation cycle in verband ge-

bracht met agendering en het nemen van beleidsmaatregelen op het gebied van 

stadsvernieuwing.  

 

Figuur 9: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

   en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

   anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

   issuerelevantie (stippellijn). 
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Fase 7, Negatieve momentum

 Ontruiming kraakpand in de Amsterdamse
Vondelstraat op 3 maart 1980; 

 30 april 1980 ‘geen woning, geen kroning’

 

Het (negatieve) momentum voor de vier adoptiesegmenten begon niet exact op het 

zelfde tijdstip en duurde ook niet even lang voor ieder adoptiesegment afzonderlijk. 

Zo nam het (negatieve) momentum van de voorhoede 92 weken in beslag, begon in 

week 34 van 1983 en eindigde in week 22 van 1985.  

Het negatieve momentum berekend voor het segment bezorgde burgers nam 87 

weken in beslag, begon in week52 van 1983 en eindigde in week 35 van 1985. Bij 

de stille meerderheid nam het momentum 93 weken in beslag, begon in week 30 

van 1982 en eindigde in week 19 van 1984. Tenslotte nam het momentum bij de 
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achterhoede 94 weken in beslag en begon in week 9 van 1983 en eindigde in week 

51 van 1984. De dalingssnelheid van het (negatieve) momentum van de achterhoe-

de was het laagst, vergeleken met de overige drie segmenten. 

 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 56 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 48878 respon-

denten geïnterviewd over het thema woningnood. Dat levert een gemiddelde steek-

proefgrootte van 873 respondenten per meetpunt op. 

 

Toelichting 
 
In Amsterdam en andere grote steden heerste sinds de Tweede Wereldoorlog wo-

ningnood. Eind jaren '70 zijn er in Amsterdam 54.000 officieel geregistreerde wo-

ningzoekenden. Woningnood is in ieder geval in de verstedelijkte gebieden van 

Nederland een belangrijk issue. Na de Tweede Wereldoorlog is de woningvoorraad 

kleiner en kwalitatief slechter dan in de periode daarvoor. In een radiorede, vlak na 

de oorlog, zei minister-president Schermerhorn dat men 65.000 tot 70.000 wonin-

gen per jaar zou moeten bouwen om de achterstand in tien jaar in te lopen. Dit aan-

tal wordt niet gehaald waardoor de woningnood volksvijand nummer één wordt. 

Tussen 1946 en 1962 werden in Nederland een miljoen sociale huurwoningen ge-

bouwd en tussen 1946 en 1979 zelfs twee miljoen. Toch is er nog steeds sprake van 

woningnood
87

. Die wordt niet alleen veroorzaakt door de vernietiging van de wo-

ningvoorraad in de oorlog en de bevolkingsexplosie in de jaren ’50, maar ook door 

de toenemende welvaart en de gezinsverdunning die de toename van het aantal 

huishoudens vanaf 1970 bevorderde (alleenstaanden gaan zelfstandig wonen en 

mensen willen steeds eerder op eigen benen staan). Ondanks de toenemende wel-

vaart moesten mensen allerlei beslissingen, om te trouwen en een gezin te stichten 

uitstellen, omdat er geen woningen beschikbaar waren. Dit is een bron van maat-

schappelijk ongenoegen. In een periode van welvaart, kan men door de maatschap-

pelijke omstandigheden gedwongen geen zelfstandig bestaan opbouwen. Ook an-

derszins was de woningnood een voor velen voelbaar en zichtbaar als maatschappe-

lijk probleem. Tot in de jaren zeventig waren er dichtgetimmerde panden en panden 

met gaten in de gevels in de steden te zien, als herinnering aan de Tweede Wereld-

oorlog. De toegenomen welvaart en de daarmee samenhangende emancipatiegolf 

aan het eind van de jaren zestig boden een maatschappelijk klimaat waarin protes-

                                                           
87 Bron:  http://www.huurdersvereniging-amsterdam.nl/toolbox/hfdst1.pdf 
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ten tegen de woningnood geuit werden. Het duurde nog een flink aantal jaren voor-

dat het roer door de overheid werd omgegooid. De aandacht in het volkshuisves-

tingsbeleid was tot dan toe vooral gericht op de productie van nieuwe woningen, 

maar niet of nauwelijks op het herstel van de bestaande en de deels verkrotte wo-

ningvoorraad. In de jaren tachtig werd een stedelijk vernieuwingbeleid geïntrodu-

ceerd. Dit beleid heeft haar wortels in het stadsvernieuwings-beleid dat in de jaren 

tachtig geïntroduceerd werd om de grote bouwtechnische achterstand in vooral de 

verkrotte vooroorlogse wijken in de steden aan te pakken. Dankzij de inzet van veel 

middelen en een doortastend beleid leidt de stadsvernieuwingsoperatie tot een ster-

ke verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.  

Vanaf het moment dat het thema volkshuisvesting politiek aan het eind van de jaren 

zeventig geagendeerd was, daalt de trend van de Issues activation cycle van het 

thema woningnood vanaf het begin van de jaren tachtig. Als leegstand van wonin-

gen en gebouwen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig met name in Amster-

dam de inzet worden van felle gevechten tussen krakers en politie is het thema wo-

ningnood qua publieke belangstelling eigenlijk al over haar hoogtepunt heen. Vanaf 

midden jaren zeventig is er sprake van een georganiseerde kraakbeweging. Kraken 

is mogelijk omdat het betrekken van een woning of pand dat langer dan een jaar 

leegstaat geen strafbaar feit meer is. De overheid gaat in principe pas tot ontruiming 

over als de eigenaar een civielrechtelijke procedure tegen krakers heeft gewonnen. 

Juridische onduidelijkheden zorgen voor een escalatie: aan de ene kant de politie 

die geweld gebruikt bij ontruimingen, aan de andere kant de krakers die steeds min-

der heil zien in de falende rechtsstaat.  

Een groot probleem in Amsterdam zijn de zes panden die bekend staan onder de 

naam De Groote Keijser. Eind 1979 probeerden de krakers de door de rechter opge-

legde ontruiming te voorkomen door hun acties te intensiveren. Een raadsvergade-

ring wordt met rookbommen verstoord. Dat ontlokt burgemeester Polak de opmer-

king dat “juist dit soort dingen in de twintiger en dertiger jaren heeft geleid tot 

dictatuur”. De krakers stellen daar tegenover: “jullie rechtsorde is de onze niet”. 

Uiteindelijk wordt De Groote Keijser niet ontruimd, maar het maatschappelijke 

debat is ondertussen wel verhard en het conflict tussen krakers en overheid geësca-

leerd. Op 29 februari 1980 wordt in de Vondelstraat in Amsterdam een pand ge-

kraakt. De Mobiele Eenheid probeert het pand onmiddellijk te ontruimen, maar 

moet vluchten voor een grote overmacht aan krakers. Er vallen aan de kant van de 

mobiele eenheid 53 gewonden. Het eindigt met de inzet van meer dan 1000 man 

politie en leger. Tanks en de dreiging van scherpschutters moeten een eind maken 

aan de bezetting van de Vondelstraat, een belangrijke verkeersader in Amsterdam. 

Op 3 maart 1980 rollen er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog tanks door 

de straten van Amsterdam. Kort daarna, op 30 april 1980 wordt Koningin Beatrix 



311 

 
ingehuldigd. De gehele dag woedden er krakersrellen in Amsterdam onder het mot-

to: ‘geen woning, geen kroning’. Intussen is de belangstelling voor het thema wo-

ningnood in de samenleving over haar hoogtepunt heen. 

 

Case 9: Onveiligheid van de burger 

Onveiligheid was een van de belangrijkste maatschappelijke problemen in de jaren 

negentig. In afwijking van de overige maatschappelijke thema’s is er tussen 1981 en 

1998 geen periode aan te wijzen, waarin het thema onveiligheid van de burger een 

momentum heeft gekend.  

 

Figuur 10: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

      en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

      anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

      issuerelevantie (stippellijn). 
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1980 en 1998 van personen in de leeftijd van 12 – 79 jaar, volgens het Wetboek van Strafrecht 
Bron: CBS,1994; Politiekcompendium.nl
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Ondanks het ontbreken van een momentum in de trend van de Issues activation 

cycle, was het thema onveiligheid van de burger een issue gedurende het laatste 

decennium van de vorige eeuw. Er zijn periodes geweest dat onveiligheid naar een 

tweede of derde plaats verdrongen werd, op momenten dat het milieu of het min-

derhedenvraagstuk volop in de belangstelling stonden.  

 

Tabel 7: Geregistreerde criminaliteit tussen 1980 en 1998 per  
 100.000 inwoners van personen in de leeftijd van 12 - 79 jaar. 

 

Jaar 1980 1985 1990 1995 1997 1998 

Aantal per 100.000 5435 8374 8562 8877 8647 8590 

 
BRON: POLITIEK COMPENDIUM.NL; CBS: 95 JAREN STATISTIEK IN TIJDSREEKSEN 

 

Onveiligheid van de burger is hoe dan ook steeds een belangrijk maatschappelijk 

probleem geweest in de jaren negentig. Dat valt ook af te leiden uit figuur 10 en uit 

tabel 7, waarin de geregistreerde criminaliteit staat weergegeven.  

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 51 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 44660 respon-

denten geïnterviewd over dit thema. Dat levert een gemiddelde steekproefgrootte 

van 875 respondenten per meetpunt op. Het jaar 1985 laat een sterke stijging zien in 

vergelijking met 1980. Deze stijging zet zich voort in de jaren negentig met het jaar 

1995 als voorlopig hoogtepunt.  

 

Toelichting 

Van 1970 tot 1994 is de geregistreerde criminaliteit gestegen van 266.000 misdrij-

ven naar 1,3 miljoen misdrijven (SCP, 1998, p. 622). Dat is in bijna 25 jaar bijna 

een vervijfvoudiging bij een bevolkingstoename
88

 van 18% (CBS, 1994). Na 1995 

neemt de geregistreerde criminaliteit heel geleidelijk af. Daarnaast daalde het per-

centage misdrijven dat opgehelderd
89

 werd, al enkele decennia. In 1960 werd nog 

55% van de geregistreerde misdrijven opgehelderd, in 1990 lag het percentage op-

gehelderde misdrijven op 22% en in 1999 was dit verder gedaald naar 15%. Tussen 

1990 en 1999 bedroeg deze daling ruim 30%. De combinatie van oplopende crimi-

naliteit en een daling van het percentage opgeloste misdrijven was mede bevorder-

lijk voor een toename van de door burgers ervaren onveiligheid in de jaren 90. 

                                                           
88

 De bevolkingsgroei van Nederland in 1970 van 12,95 miljoen naar 15,34 miljoen in  

    1994 (CBS, 1994, p. 16). 
89

 www.scp.nl/dsresource?objectid=21176&type=pdf  
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Case10: Kernenergie en de kernramp in Tsjernobyl  
 
Kernenergie was een issue in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In de jaren 

tachtig bevond het thema kernenergie zich in een dalende trend wat betreft issuere-

levantie en informatie uitwisseling. Halverwege de jaren tachtig, op 26 april 1986 

werd de wereld echter opgeschrikt door de ramp in Tsjernobyl. Hoewel deze kern-

ramp niet tot een opleving van de issuerelevantie met betrekking tot het thema 

kernenergie leidde, wist de ramp in Tsjernobyl het thema kernenergie gedurende 

een kort tijdsbestek wel degelijk te revitaliseren, zoals een aantal MDI indicatoren 

aantonen.  

 

Figuur 11: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

      en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

      anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

      issuerelevantie (stippellijn). 
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Zodra maatschappelijke problemen, zoals kernenergie en het thema energievoorzie-

ning in een dalende trend gevangen zitten, kunnen onverwachte gebeurtenissen, 

zoals de ramp in Tsjernobyl, wel voor een kortstondige opleving in de trend kunnen 

zorgen, maar ontberen het vermogen om de trend te kunnen keren. 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 53 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 45487 respon-

denten geïnterviewd over het thema terrorisme. Dat is een gemiddelde steekproef-

grootte van 858 respondenten per meetpunt. 

 

De issuerelevantie met betrekking tot het thema kernenergie steeg vlak na de ramp 

(week 23 in 1986/8623) van 54% een jaar eerder (week 22 in 1985) naar 80% en 

daalde vervolgens weer tot 66% aan het einde van het jaar 1986 in week 43, om een 

jaar later in week 23 van het jaar 1987 op 60% te belanden, vrijwel op het oude 

niveau van voor de ramp. De dalende trend van het thema kernenergie bleef intact. 

In tabel 8 wordt voor de vier adoptiesegmenten weergegeven hoe de vlag er voor 

staat wat betreft het peilen van de issuerelevantie van het thema kernenergie bij 

andere personen en denkt dat anderen het thema kernenergie belangrijk vinden.  

 

Bij de achterhoede laat Tsjernobyl nauwelijks sporen achter. Bij de stille meerder-

heid daarentegen wel. Het percentage waarbij geen sprake is van issuerelevantie 

daalt naar aanleiding van Tsjernobyl aanzienlijk van 31,5% naar 10,1% van de be-

volking. De transfer van mensen die denken dat anderen Tsjernobyl belangrijk vin-

den en mensen die dat juist niet denken is vlak na de ramp zodanig groot, dat gesp-

roken kan worden van ‘massa’.  

 

 Tabel 8: Segmenten en issuerelevantie in %. Het aantal personen deel uitmakend  

  van een adoptiesegment dat denkt dat anderen het thema kernenergie  

  belangrijk vindt. 
 

Adoptiesegment 
Week 8551 

december 1985 

Week 8623 

mei 1986 

Week 8643 

oktober 1986 

Week 8723 

mei 1987 

Issuerelevantie ja nee ja nee ja nee ja nee 

Voorhoede 2,5 0,5 9,1 0,8 3,9 1,2 4,9 1,0 

Bezorgde burgers 2,8 0,9 12,7 0,5 16,3 1,2 6,7 1,7 

Stille meerderheid 34,2 31,5 51,2 10,1 48,5 20,4 41,8 24,7 

Achterhoede 8,6 19,0 6,5 9,0 7,5 10,9 6,4 12,9 

 

 



315 

 

 Toelichting 

Door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl kwam een wolk met radioactieve 

stoffen in de atmosfeer vrij, die als gevolg van de op dat moment heersende wind-

richting naar het noorden en het noordwesten van Europa werd gedreven. De eerste 

melding van het ongeluk kwam niet van de Sovjetautoriteiten, maar van onderzoe-

kers die een grotere hoeveelheid radioactieve neerslag dan normaal hadden gemeten 

in Zweden. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam gedurende de 

eerste tien dagen na de nucleaire ramp vrij. Rond 2 mei 1986 bereikte de radioactie-

ve wolk het Nederlandse en het Belgische grondgebied. Deze radioactieve neerslag 

als gevolg van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl trok over een groot deel 

van Europa. In Nederland werd een graasverbod ingesteld om besmetting van de 

melk te voorkomen. Tevens mocht de net geoogste bladgroente, zoals spinazie niet 

verkocht worden. In Belgie werd echter geen enkele maatregel genomen. Weerman 

Armand Pien mocht in zijn weerbericht niet zeggen hoe hoog de straling van de 

radioactieve wolk precies bedroeg. Het was zelfs zo erg dat de ministers in België 

elkaar tegenspraken. Volgens een Duitse stralingsbioloog werden ook in Duitsland 

grote delen van het land besmet. Als gevolg daarvan zou het wild nog steeds radio-

actief besmet zijn, en konden paddenstoelen uit bepaalde streken een tijdlang niet 

zonder risico worden gegeten.  

 

Case 11: Kans op oorlog: detente en de eerste Golfoorlog 

Kans op oorlog was een issue in de jaren dat de Koude Oorlog woedde..  

 

Tabel 9: Segmenten en issuerelevantie in %. Het aantal personen dat denkt dat  

 anderen het thema kans op oorlog belangrijk vindt. 
 

Adoptiesegment 
Week 9015 

april 1990 

Week 9037 

september 1990 

Week 9106 

februari 1991 

Week 9123 

mei 1991 

Issuerelevantie ja nee ja nee ja nee ja nee 

Voorhoede 0,1 0,2 2,9 0 7,7 0 0,4 0,9 

Bezorgde burgers 1,8 0,8 10,2 1,4 21,3 0,5 3,1 2,0 

Stille meerder-

heid 
9,9 38,6 40,7 20,4 50,5 10,6 15,8 35,2 

Achterhoede 2,6 46,1 7,7 16,8 3,8 5,6 4,3 38,5 

Totaal 14,4 85,6 61,5 38,5 83,3 16,7 23,6 76,6 

 

De Koude Oorlog nam in intensiteit af toen Gorbatsjov in 1985 benoemd werd als 

Secretaris-Generaal van de Communistische Partij van de Voormalige Sovjet 
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Unie

90
. Zijn poging om de machtsstructuren in de communistische partij te hervor-

men, wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het einde van de Koude Oorlog. 

Zijn inzet om de wereld veiliger te maken werd beloond met de Nobelprijs voor de 

Vrede. Onbedoeld leidden perestrojka, glasnost en het einde van de Koude Oorlog 

ook het einde van de politieke almacht van de Communistische partij in en daarmee 

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Tot 1991 bleef Gorbatsjov aan de macht, het 

laatste jaar ook nog als president.  

 

Figuur 12: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

      en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

      anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

     issuerelevantie (stippellijn). 
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90 http://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Gorbatsjov 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Gorbatsjov


317 

 
De gehele periode dat Gorbatsjov in de Sovjet Unie aan het bewind was, vertoonde 

de trend van het thema kans op oorlog een daling. De dalende trend werd kort on-

derbroken door het uitbreken van de eerste Golfoorlog op 2 augustus 1990. 

In september 1990, enkele weken na de inval van Irak in Koeweit stond de indicator 

issuerelevantie op 61,7% (september 1990, week 9015) en voor de inval op 14,3% 

(april 1990, week 9015). Op het hoogtepunt van de Golfoorlog, medio februari 

stond de indicator issuerelevantie zelfs op 83,3%. In het voorjaar van 1991, nadat 

de Golfoorlog beëindigd was, daalde issuerelevantie naar 23,6% en werd de dalende 

trend van het thema kans op oorlog gecontinueerd. In tabel 10 wordt weergegeven 

hoe adoptiesegmenten hebben gereageerd op het uitbreken en vervolgens het beëin-

digen van de Golfoorlog, aan de hand van de vraag naar issuerelevantie. 

 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 54 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 46947 respon-

denten geïnterviewd over het thema terrorisme. Dat is een gemiddelde steekproef-

grootte van 869 respondenten per meetpunt. 

  

Toelichting 

De Golfoorlog
91

 vond plaats in 1990 en begin 1991. Irak viel op 2 augustus 1990 

Koeweit binnen. De bezetting van Koeweit door Irak was echter van korte duur. 

Een half jaar later werd Irak door een internationale coalitie, geleid door de 

Verenigde Staten én met een mandaat van de Verenigde Naties uit Koeweit verdre-

ven, nadat alle diplomatieke middelen ontoereikend bleken te zijn.  

Een belangrijke gebeurtenis voor het overstag gaan van de Amerikaanse publieke 

opinie en politici om via een militaire interventie Irak uit Koeweit te verjagen, was 

een getuigenis van een vrouw afkomstig uit Koeweit voor een groep Amerikaanse 

Congresleden. De vrouw zei verpleegster geweest te zijn in het stadsziekenhuis van 

Koeweit en vertelde huilend hoe Irakese soldaten baby's uit couveuses trokken en 

ze lieten sterven op de koude vloer. De getuigenis werd door tientallen miljoenen 

Amerikanen op de televisie bekeken en president George Bush refereerde in de 

weken volgend op de getuigenis voor de Congrescommissie tenminste tien maal aan 

het verhaal van de verpleegster uit Koeweit. Uiteindelijk zeiden tenminste zes Con-

gresleden dat dit verhaal voor hen voldoende legitiem was om voor Amerikaans 

militair ingrijpen te stemmen. De stemverhouding in de Senaat bleek 47 stemmen 
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tegen en 52 stemmen voor ingrijpen in Koeweit en Irak. Een nipte overwinning, die 

wellicht anders was uitgevallen, als de verpleegster uit Koeweit niet voor het Con-

gres had getuigd. Een jaar later bleek dat het verhaal van de verpleegster uit Koe-

weit volledig uit de duim gezogen te zijn. De vrouw was lid van de Koninklijke 

familie van Koeweit en de dochter van de Koeweitse ambassadeur in de Verenigde 

Staten. Ze woonde tijdens en na de inval van de Irakezen niet in Koeweit.  

 

De Verenigde Staten smeedden een grote internationale coalitie van 34 landen, 

hoewel driekwart van de soldaten van de VS afkomstig was. Naast de agressie te-

gen Koeweit, werd Irak ook verweten dat het massavernietigingswapens in bezit 

had. Weliswaar werd het land niet in staat geacht een kernwapen te bouwen, maar 

was het vrijwel zeker dat het over mosterdgas beschikte. Overigens hadden ver-

schillende landen uit de coalitie de leveringen van de grondstoffen en techniek aan 

Irak oogluikend toegelaten, waaronder Nederland. Het diplomatieke overleg en 

vredesonderhandelingen mislukten, omdat de VS de onvoorwaardelijke en volledi-

ge terugtrekking van de Iraakse troepen uit Koeweit eiste. Het ultimatum van de VS 

en haar coalitiegenoten verstreek op16 januari 1991 zonder dat Irak aan de eisen 

van de Coalitie gehoor had gegeven. Tijd was een essentiële factor in de planning 

van een eventuele aanval. De Coalitie was eenmalig en het was daarom zaak Irak in 

een korte oorlog te verslaan voordat de lente aanbrak met ondraaglijke temperaturen 

in de woestijngebieden. Op 16 januari 1991, één dag na het aflopen van het ultima-

tum, begon de coalitie een luchtoffensief tegen Irak onder de naam Operatie Desert 

Storm. Het zou het grootste luchtoffensief uit de geschiedenis worden en het groot-

ste grondoffensief sinds de Tweede Wereldoorlog. De coalitie onder leiding van de 

Amerikaanse generaal Norman Schwarzkopf bracht een leger op de been van 

700.000 man, 3500 tanks, 1700 vliegtuigen en 149 oorlogsschepen. Op 27 februari 

1991trokken de Franse troepen Koeweit-stad binnen. De helft van het Iraakse leger 

was door het luchtoffensief uitgeschakeld en 's avonds liet Irak weten dat alle VN-

resoluties over terugtrekking uit Koeweit zouden worden aanvaard. President Bush 

besloot tot een staakt-het-vuren: Koeweit was bevrijd en Irak was verslagen. De 

Golfoorlog duurde ruim een half jaar, van 2 augustus 1990 tot 27 februari 1991. 

 

Case 12: Terrorisme 

Terrorisme was in de periode tussen 1981 en 1990 geen issue, zoals uit figuur 13 

valt af te lezen. 

Halverwege de jaren tachtig viel er in de tot dan toe dalende tot vlakke trend een 

kleine opleving waar te nemen, die in verband gebracht zou kunnen worden met 

twee gebeurtenissen, de aanslag op Rainbow Warrior op 10 juli 1985, het vredes-

schip van Greenpeace dat toen protesteerde tegen de Franse atoomproeven op atol-
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len in de Pacific en de aanslag op een vliegtuig van Air India boven Ierland in juni 

1985, waarbij 329 mensen het leven lieten.  

 

Figuur 13: adoptiesegmenten waarbij sprake is van issuerelevantie: de voorhoede  

      en de bezorgde burgers (grijze lijn) enerzijds en de stille meerderheid  

      anderzijds: de stille meerderheid met (zwarte lijn) en zonder  

      issuerelevantie (stippellijn). 
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Fase 3 Momentum

Aanslag vliegtuig Air India bij 
Ierland: 329 doden (23 juni 
1985).

 

In de periode tussen 1990 en 1998 stijgt de trend voor de voorhoede en de bezorgde 

burgers tezamen licht, hoewel er in dat decennium relatief veel terroristische aan-

slagen werden gepleegd in vergelijking met voorgaande decennia (zie de toelich-

ting). 

 

Iedere trendlijn in de grafiek is opgebouwd uit 53 meetpunten, die de periode tussen 

1981 en 1998 overspannen. Ieder meetpunt staat voor een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland. In totaal zijn in deze periode 46996 respon-

denten geïnterviewd over het thema terrorisme. Dat levert een gemiddelde steek-

proefgrootte van 886 respondenten per meetpunt op. 
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 Toelichting 
Hieronder wordt een lijst weergegeven van terroristische aanslagen die wereldwijd 

zijn gepleegd tussen 1989 en 1998. Deze periode vertoont een vlak verloopt van de 

trends die de issuerelevantie in de Issues activation cycle weergeeft voor de voor-

hoede, de bezorgde burgers en de stille meerderheid. Het aantal aanslagen is gezien 

deze opsomming minder van belang dan de impact. De aanslag op de Twin Towers 

op 11 september 2001 had een onvergelijkbaar veel grotere impact op de hele we-

reld dan al deze aanslagen bij elkaar, zoals afgelezen kan worden aan grafiek 13. 
 
Lijst met terroristische aanslagen

92
 tussen 1989 en 1998: 

 
  1989: Militante leden van Hamas schieten Israëliërs dood bij tientallen aanslagen.  

 Israël verbiedt als reactie de Hamas als een terreurorganisatie.  

  3 november 1991:Doodseskaders van de Peruaanse regering doden 15 personen.  

 16 juli 1992: Bomaanslag, uitgevoerd door het Lichtend Pad in Lima, 18 doden.  

 1993: Eerste bomaanslag op het WTC New York, waarschijnlijk Al Qaida.  

 24 februari 1994: Baruch Goldstein (lid van Kach en JDL) opent het vuur op een 

grote groep biddende Arabische Palestijnen in een moskee in Hebron: 29 doden en 

125 gewonden.  

 6 april 1994: Acht doden bij aanslag met autobom door Hamas in de Israëlische 

stad Afula.  

 13 april 1994:Zelfmoordaanslag door Hamas kost vijf mensen het leven in Hadera.  

 18 juli 1994: 85 mensen, waarvan het merendeel Joden, verliezen het leven bij een 

bomaanslag op een Joods cultureel centrum in Argentinië.  

 19 oktober 1994: 22 doden bij zelfmoordaanslag van Hamas op bus in Tel Aviv.  

 Februari 1995: Zelfmoordaanslagen op twee bussen in Jeruzalem: 45 doden.  

 20 maart 1995: Aanslag met zenuwgas in de metro van Tokio.  

 19 april 1995: Bij een bomaanslag op een federaal overheidsgebouw in Oklahoma 

City komen 168 mensen om. Dader aanslag is de Amerikaan Timothy McVeigh.  

 25 juli 1995: Een bomaanslag op station Saint-Michel (Parijs) door de islamitische 

GIA onder leiding van Khaled Kelkal eist acht mensenlevens en 60 gewonden.  

 17 augustus 1995: 17 gewonden bij een bomaanslag bij de Arc de Triomphe Parijs.  

 6 oktober 1995: Bomaanslag op het Parijse metrostation Blanche levert 13 

gewonden op.  

 1995: Bomaanslag tegen Amerikaans legerpersoneel in Dharaan (Saoedi-Arabië).  

 Februari 1996: 47 Israëliërs komen om bij drie zelfmoordaanslagen ter vergelding 

van de dood van Yehiyeh Ayyash, de belangrijkste bommenmaker van Hamas.  

 Augustus 1996: Het Revolutionair Volksleger (EPR) pleegt aanslagen in drie staten 

van Mexico en Mexico-Stad, waarbij achttien doden vallen.  

 1996 tot 1997: Leden van de Revolutionaire Beweging Túpac Amaru gijzelen 

honderden personen in de Japanse ambassade in Lima. Er zijn 21 doden.  
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 17 november 1997: Bij een aanslag in Luxor komen 71 mensen om, voornamelijk 

Europese en Japanse toeristen.  

 7 augustus 1998: Bij een door Al Qaida gepleegde bomaanslagen op de ambassa-

des van de Verenigde Staten in Dar es Salaam (Tanzania) en Nairobi (Kenia) ko-

men 224 mensen om en meer dan 4500 raken gewond.  

 21 augustus 1998: 21 gewonden bij een bomexplosie in Tel Aviv. 

 Oktober 1998: Doden bij een Hamas-aanslag, gericht tegen een schoolbus met 

joodse scholieren in de Gazastrook.  

 November 1998: Een autobom in Jeruzalem, levert 2 doden en 21 gewonden op.  

 September 1998: Flatgebouwen worden opgeblazen in Rusland bij bomaanslagen 

in Moskou en Volgodonsk. Volgens de autoriteiten gepleegd door Tsjetsjenen. 

Hierbij komen honderden mensen om, en het betekent de start van de tweede Tsje-

tsjeense oorlog.  

 November 1998: In de Israëlische badplaats Netanya vallen achttien gewonden als 

een staafbom in een vuilnisbak voor een bank ontploft.  

 

Conclusies 

Uit de twaalf cases die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, blijkt dat er een relatie 

bestaat tussen het optreden van onverwachte gebeurtenissen en het momentum van 

maatschappelijke problemen, dat weergegeven wordt als fase 3 van de Issues acti-

vation cycle. Daarnaast geven de grafieken van verschillende cases aan dat be-

leidsmaatregelen meestal genomen worden of dat rapporten uitkomen pas nadat een 

maatschappelijk probleem het momentum al achter de rug heeft. 

Maatschappelijke problemen die in een dalende fase van de Issues activation cycle 

zitten, zoals kernenergie en het thema kans op oorlog, reageren weliswaar heftig op 

onverwachte gebeurtenissen (Tsjernobyl en de Eerste Golfoorlog), maar deze reac-

ties zijn slechts van korte duur en leiden niet tot een issue, zoals dat een decennium 

eerder wel het geval was toen beide thema’s een stijgende trend lieten zien. Een 

ongeluk met een kerncentrale was bij veel mensen al in hun verwachtingspatroon 

verdisconteerd vanwege de maatschappelijke discussies die daarover zijn gevoerd 

toen kernenergie in de jaren zeventig een issue was,. Ook de Brede maatschappwe-

lijke discussie energiebeleid zal daaraan bijgedragen hebben, zij het als onbedoeld 

neveneffect. Dat zal waarschijnlijk ook zijn sporen hebben nagelaten in het ver-

wachtingspatroon van de stille meerderheid.  

 

In figuur 14 wordt weergegeven hoe de verhouding is tussen issuerelevantie en het 

ontbreken van issuerelevantie inzake het milieuvraagstuk gemeten bij vier adoptie-

segmenten. De trendlijnen geven de saldi weer tussen issuerelevantie en het ontbre-

ken van issuerelevantie. 
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Figuur 14: de lijnen geven de omslag voor vier adoptiesegmenten weer van  

       ontbrekende issuerelevantie naar aanwezige issuerelevantie met  

       betrekking tot het milieu.  
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Fase 3 Momentum milieuprobleem

De nullijn geeft de grens aan. Boven de nullijn is bij een meerderheid van een seg-

ment sprake van issuerelevantie en onder de nullijn is bij een meerderheid van een 

segment sprake van het ontbreken van issuerelevantie. Gedurende de gehele levens-

loop van het milieuprobleem is bij de voorhoede en de bezorgde burgers sprake van 

issuerelevantie, bij de stille meerderheid alleen tijdens het momentum, het post-

momentum en een gedeelte van fase 5, de top (fase 3,4 en 5 van de Issues activation 

cycle). Bij de achterhoede ontbreekt issuerelevantie bij de meerderheid van dit 

segment gedurende de gehele periode tussen 1981 en 1998, met uitzondering van 

een korte periode in het jaar 1995.  

Voor alle maatschappelijke problemen die tussen 1981 en 1998 een issue zijn ge-

weest, gelden de zelfde uitkomsten als voor het milieuprobleem. De grootste om-

slag doet zich steeds voor bij de stille meerderheid tijdens het momentum van een 

maatschappelijk probleem in fase 3 van de Issues activation cycle. 
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Uit figuur 14 blijkt dat het segment de stille meerderheid tijdens het moment van 

het milieuprobleem qua volume de grootste omslag in de transfer van ontbrekende 

issuerelevantie naar issuerelevantie beleefde van alle adoptiesegmenten. Die snelle 

omslag in een relatief kort tijdsbestek duidt er op dat een onverwachte gebeurtenis 

nog als onverwacht en verrassend wordt ervaren en dus nog niet in het verwach-

tingspatroon is verdisconteerd. Tegelijkertijd duidt die snelle omslag er op dat heel 

veel mensen die tot de stille meerderheid behoren denken dat anderen het betreffen-

de maatschappelijke probleem belangrijk vinden, hoewel zij dat zelf niet hoeven te 

vinden, gezien hun bescheiden probleembesef. De toename van issuerelevantie bij 

de voorhoede en de bezorgde burgers is qua volume geringer dan bij de stille meer-

derheid. Door haar massa kan de stille meerderheid voor een omslag zorgen en het 

momentum van een maatschappelijk probleem ontketenen. Deze snelle, maar hefti-

ge omslag doet zich niet alleen voor bij het milieuvraagstuk, maar ook bij alle acht 

maatschappelijke problemen die een issue zijn geweest tussen 1981 en 1998. De 

achterhoede blijft onder de nullijn zitten, wat betekent dat gedurende de gehele 

periode tussen 1981 en 1998 de meerderheid van dit segment steeds heeft gedacht 

dat anderen het milieuprobleem niet belangrijk vinden, ook in periodes dat een 

meerderheid van de bevolking dat wel vond. Ook dit patroon doet zich bij de andere 

issues voor. 

 

De qua volume grote omslag waarvan sprake is bij de stille meerderheid vormt een 

bevestiging voor het Issues activation model en in het bijzonder voor het bestaan 

van twee adoptietrajecten. De stille meerderheid volgt adoptietraject 2 en zoekt naar 

aanleiding van een onverwachte gebeurtenis of een issue sociale bevestiging, door 

bij andere personen het belang van een onverwachte gebeurtenis of een issue te 

peilen en informatie uit te wisselen. De voorhoede en het segment bezorgde burgers 

laten tijdens het momentum ook een stijging zien, maar die is geringer en minder 

heftig dan bij de stille meerderheid. Blijkbaar volgen de voorhoede en de bezorgde 

burgers bij voorkeur adoptietraject 1. Bij deze segmenten was al langere tijd sprake 

van een geleidelijke opbouw van issuerelevantie en gingen probleembesef en issue-

relevantie hand in hand, ook toen het milieuvraagstuk nog geen issue was. 

 

Moment, stijgingssnelheid en duur per adoptiesegment  

In de volgende paragrafen zal de vraag aan de orde komen of het moment waarop 

adoptiesegmenten inhaken op een fase van de Issues activation cycle, de duur van 

een stijging en de snelheid waarmee de trend van de Issues activation cycle stijgt 

voor ieder van de vier adoptiesegmenten, een nadere onderbouwing biedt voor het 

onderscheiden van adoptietrajecten, zoals het Issues activation model veronderstelt, 
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maar ook als een extra pijler beschouwd kan worden onder het onderscheid tussen 

de vier adoptiesegmenten, dat in het vorige hoofdstuk is gemaakt.  

Overeenkomstig de veronderstellingen die aan het Issues activation model ten 

grondslag liggen, zou de voorhoede al op een vroeger moment in de opgaande fases 

van de Issues activation cycle reageren op een maatschappelijk probleem, dan de 

bezorgde burgers, de stille meerderheid en de achterhoede. Als reden daarvoor is 

aangevoerd dat de voorhoede en in mindere mate de bezorgde burgers reeds eerder 

de ernst van een maatschappelijk probleem onderkenden en probleembesef ontwik-

keld hadden, dan de stille meerderheid en de achterhoede. Hoewel de voorhoede 

vanwege haar manifeste probleembesef eerder reageert op een maatschappelijk 

probleem, wordt verondersteld dat de voorhoede minder heftig zal reageren op een 

onverwachte gebeurtenis, in vergelijking met een adoptiesegment met een ontlui-

kend - (de bezorgde burgers) of een latent probleembesef (de stille meerderheid). 

Het optreden van een onverwachte gebeurtenis is bij de voorhoede al min of meer 

in het verwachtingspatroon verdisconteerd. Onderzoek van Graber (2004), Yang en 

Stone (2003), Cacioppo et al (1992), McLeod, Becker en Byrnes (1991), DeFleur 

(1988), Schoenbach en Weaver (1985), McGuire (1985) en Converse (1962) geeft 

voeding aan deze veronderstelling. Daaraan kan nog een belangrijke onderzoeks-

bevinding toegevoegd worden: ‘Moderately aware people are most susceptible to 

influence: they pay enough attention to be exposed to the blandishments of the in-

cumbent but lack the resources to resist’ (Zaller, 1992, blz. 19; zie ook Graber, 

2004; Cacioppo et al., 1992; Fiske & Taylor, 1991; zie ook Schoenbach & Weaver, 

1985; McLeod, Becker & Byrnes, 1991). Hun bevindingen laten tevens overeen-

komsten zien met de theorie van zowel Kamin (1968) als van Rescorla en Wagner 

(1972), die zegt dat de cognitieve elaboratie van informatie intensiever zal zijn en 

sterkere leereffecten zullen optreden, naarmate gebeurtenissen een onverwachter 

karakter hebben en niet passen binnen een bestaand verwachtingspatroon (zie Lie-

berman, 2000).  

 

De voorhoede en in mindere mate de bezorgde burgers hebben probleembesef ont-

wikkeld, omdat zij zich in vergelijking met de stille meerderheid en de achterhoede, 

intensiever via de massamedia informeren. Tegelijkertijd beschikken ze mede als 

gevolg daarvan over opvattingen en attitudes die minder goed veranderbaar zijn, 

omdat ze op grond van hun cognitieve kapitaal meer weerstand kunnen bieden te-

gen beïnvloeding van hun opvattingen en attitudes en daardoor minder vatbaar zijn 

voor beinvloeding door de berichtgeving van de media (Ostrom & Brock, 1968, p. 

375; Petty & Cacioppo, 1986, p. 177; Johnson & Eagly, 1989, p. 290; Eagly & 

Chaiken, 1993, 1998; Petty & Brinol, 2002, p. 177). De stille meerderheid daaren-

tegen zou meer gevoelig en ontvankelijk kunnen zijn voor de mediaberichtgeving 
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dan de voorhoede, omdat zij zich minder intensief informeren via de massamedia en 

in cognitieve zin minder gekapitaliseerd zijn qua kennis, opvattingen en probleem-

besef. Dat zou in tweede instantie ook kunnen gelden voor de bezorgde burgers, in 

zoverre zij zich minder intensief informeren via de massamedia dan de voorhoede 

maar op hun beurt weer intensiever dan de stille meerderheid en de achterhoede.  

De voorhoede zou beter gewapend zijn tegen het optreden van onverwachte gebeur-

tenissen, omdat dankzij hun probleembesef en hun verwachtingspatroon in de loop 

der tijd een vangnet is ontstaan tegen de impact van een onverwachte gebeurtenis. 

De voorhoede heeft een onverwachte gebeurtenis als het ware in haar verwach-

tingspatroon verdisconteerd. Het zou kunnen betekenen dat bij segmenten die reeds 

in een vroegtijdige fase van de Issues activation cycle probleembesef hebben opge-

bouwd, in het bijzonder de voorhoede en in iets mindere mate het segment bezorgde 

burgers, de snelheid van stijging van het momentum zwakker zal zijn in vergelij-

king met segmenten met een latent of afwezig probleembesef, met name de stille 

meerderheid.  

 

Ook het moment waarop personen op een onverwachte gebeurtenis reageren, kan 

later in de tijd plaatsvinden bij de bezorgde burgers en de stille meerderheid dan bij 

de voorhoede, omdat bezorgde burgers, maar met name de stille meerderheid na het 

plaatsvinden van een onverwachte gebeurtenis eerst op zoek gaan naar sociale be-

vestiging, van hun ontluikende of latente probleembesef. Bij de voorhoede zou de 

behoefte aan sociale bevestiging minder prominent aanwezig kunnen zijn, omdat zij 

reeds vroegtijdig probleembesef ontwikkelden en verwachtingen hebben, die zij 

niet per sé bevestigd hoeven te zien door anderen: zij bieden weerstand tegen beïn-

vloeding van hun opinies en attitudes door relevante anderen en de media.  

Gegeven het al of niet aanwezig zijn van probleembesef en verwachtingen kan ook 

de duur van het momentum (fase 3) verschillen per adoptiesegment. Een snelle 

stijging van het momentum bij een adoptiesegment, zou een kortere duur van het 

momentum kunnen inhouden en een minder snelle stijging van het momentum zou 

een langere duur van het momentum kunnen betekenen. De duur van het momen-

tum zou voor de stille meerderheid en de bezorgde burgers korter kunnen zijn dan 

voor de voorhoede.  

 

Verondersteld wordt dat van de drie karakteristieken van het momentum, stijgings-

snelheid, moment en duur, de stijgingssnelheid de belangrijkste karakteristiek is op 

basis waarvan vastgesteld kan worden of er sprake is van twee adoptietrajecten in 

het Issues activation model. 
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Probleembesef is opgebouwd uit drie elementen

93
, bekendheid met een maatschap-

pelijk vraagstuk, betrokkenheid (als indicator voor waarden) en veranderingsge-

zindheid, dat wil zeggen de bereidheid om verandering te brengen in een ongewens-

te toestand. Bij de voorhoede is sprake van alle drie de genoemde elementen, bij de 

bezorgde burgers alleen van bekendheid en betrokkenheid, bij de stille meerderheid 

alleen van bekendheid of alleen van een geringe betrokkenheid en bij de achterhoe-

de van geen van de drie elementen: bekendheid, betrokkenheid en veranderingsge-

zindheid ontbreken bij de achterhoede, waardoor er zelfs geen sprake is van een 

latent probleembesef. De voorhoede en de bezorgde burgers hebben een manifest, 

respectievelijk ontluikend probleembesef en de stille meerderheid en de achterhoe-

de een latent of ontbrekend probleembesef. Bij de segmenten die een ontluikend of 

latent probleembesef hebben is het de vraag of bij hen in bepaalde fases van de 

Issues activation cycle ook sprake is van informatie uitwisseling en issuerelevantie. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat personen met een latent probleembesef, 

die zich niet betrokken voelen en evenmin veranderingsgezind zijn, weinig of geen 

idee hebben of andere personen een maatschappelijk vraagstuk of een issue belang-

rijk vinden en/of informatie uitwisselen (praten, lezen en kijken). Het Issues activa-

tion model sluit dat echter niet uit, afhankelijk van de fase van de Issues activation 

cycle. Nagegaan zal worden of de data van het MDI onderzoek voeding geven aan 

één van beide veronderstellingen: een latent probleembesef kan gepaard gaan met 

informatie uitwisselen en issuerelevantie, afhankelijk van de fase van de Issues 

activation cycle.  

 

De momenten waarop de verschillende fases van de Issues activation cycle starten, 

zullen voor vier adoptiesegmenten vergeleken worden. Op grond van het Issues 

activation model wordt verondersteld dat het moment waarop de fases van de Issues 

activation cycle starten, verschillen laten zien voor de adoptiesegmenten met en 

zonder probleembesef. Aangenomen wordt dat de voorhoede en het segment be-

zorgde burgers voorlopen op de stille meerderheid en de achterhoede. Er mag echter 

niet uitgesloten worden dat de vier adoptiesegmenten allemaal binnen het tijdsbe-

stek van maximaal een kwartaal aan een nieuwe fase van de Issues activation cycle 

beginnen. Aan de hand van twee indicatoren, issuerelevantie en informatie uitwisse-

                                                           
93   IF (EMO=1 AND BEK=1 AND ACTIE=1) ADPTSEGM=1.         (voorhoede) 

        IF (EMO=1 AND BEK=1 AND ACTIE=2) ADPTSEGM=2.         (bezorgde burgers) 

        IF (EMO=1 AND BEK=2) ADPTSEGM=2.                                    (bezorgde burgers) 

        IF (EMO=2) ADPTSEGM=3.                                                           (stille meerderheid) 

        IF (EMO=3 AND BEK=1) ADPTSEGM=3.                                    (stille meerderheid) 

        IF (EMO=3 AND BEK=2) ADPTSEGM=4.                                    (achterhoede) 
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ling zal nagegaan worden of de veronderstelling die ten grondslag ligt aan het Is-

sues activation model inderdaad opgaat voor de maatschappelijke problemen waar-

uit in de periode tussen 1981 en 1998 issues zijn ontstaan.  

 

Om het moment, de snelheid van stijgen en de duur van een stijging te kunnen be-

palen, is de Issues activation cycle in hoofdstuk 7 in negen fases verdeeld: vijf stij-

gende fases (fase 1 het dal t/m fase 5 de top) en vier dalende fases (fase 6 t/m fase 9 

het dal). Deze negen fases zijn als volgt benoemd: het dal, de startfase (het pré-

momentum), de versnellingsfase (het momentum), de afnemende versnelling (het 

post momentum), de top, de beginnende daling, de vertragingsfase (het negatieve 

momentum), de afnemende daling en tenslotte weer het dal. 

De resultaten zullen per indicator beschreven worden, te beginnen met issuerelevan-

tie en vervolgens aan de hand van de indicator informatie uitwisseling. 

 

Het moment waarop segmenten inhaken op de IsA cycle 
 

Issuerelevantie 
 
Uit tabel 10 valt af te lezen dat bij drie van de acht maatschappelijke problemen 

waaruit een issue is ontstaan, blijkt dat de voorhoede gedurende de stijgende fases 

van de Issues activation cycle op een vroeger tijdstip reageert op het bestaan van 

een maatschappelijk probleem, afgemeten aan de indicator issuerelevantie, dan het 

adoptiesegment bezorgde burgers, terwijl de bezorgde burgers op hun beurt weer 

eerder reageren dan de stille meerderheid. Met andere woorden, de voorhoede denkt 

eerder dan het segment bezorgde burgers en zij weer eerder dan de stille meerder-

heid dat “anderen het betreffende maatschappelijk probleem belangrijk vinden”.  

 

Het gaat om drie maatschappelijke vraagstukken die een issue zijn geworden, ge-

zondheidszorg, autoverkeer (met uitzondering van fase 1) en werkloosheid.  

De achterhoede wijkt af van deze volgorde wat betreft het thema gezondheidszorg. 

Bij het thema gezondheidszorg loopt de achterhoede nauwelijks achter op de overi-

ge adoptiesegmenten, in fase 1, 2 en 3 vrijwel gelijk met de voorhoede en de be-

zorgde burgers en in fase 4 en 5 vrijwel gelijk met het segment bezorgde burgers. 

 

Bij het milieuprobleem en het minderhedenvraagstuk valt op dat de voorhoede en 

de stille meerderheid vrijwel tegelijkertijd (binnen een tijdsbestek van vier weken) 

op een nieuwe fase van de Issues activation cycle inhaken, terwijl de bezorgde bur-

gers en de achterhoede later op de trend van de Issues activation cycle inhaken. Dat 

geldt met name voor fase 3, het momentum. Het betekent dat verschillende adoptie-
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segmenten, afhankelijk van hun probleembesef op verschillende momenten issues 

adopteren.  

Een omgekeerde volgorde doet zich voor bij drie andere maatschappelijke fase, 

eerder dan de stille meerderheid, de bezorgde burgers en de voorhoede. En het zelf-

de patroon doet zich voor bij het thema minderheden, maar vraagstukken waaruit 

een issue is ontstaan, sociale voorzieningen, woningnood en de energieproblema-

tiek. Bij deze issues haakt de achterhoede als eerste in op een nieuwe dan alleen in 

fase 1, 2 en 3 van de Issues activation cycle.  

 

Tabel 10: issuerelevantie: het begin van de opgaande fases. De eerste twee getallen  

geven het jaar aan en de laatste twee getalen geven het weeknummer     

aan. 
 

 
Gezond- 

heidszorg 

Autover- 

keer 

Milieupro- 

bleem 

Minder-

heden 

Sociale 

voorzien 

Werkloos- 

heid 

Woning-

nood 

Ener-

gie 

Fase 1 

Voorhoed 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoe 

 
8310 

8310 

8333 

8310 

 
8312 

8327 

8241 

8337 

 
8343 

8410 

8340 

8341 

 
8821 

8806 

8822 

8639 

 
 

8904 

8849 

8852 

 
9019 

9105 

9139 

 

 
8823 

8823 

8734 

8641 

 
8737 

8619 

8635 

8606 

Fase 2 

Voor-

hoedBe-

zorgd 

Stillen 

Achterhoe 

 

8444 

8450 

8517 

8448 

 

8508 

8508 

8514 

8534 

 

8524 

8544 

8523 

8531 

 

8932 

8931 

8936 

8831 

 

 

9009 

9005 

8940 

 

9103 

9204 

9241 

 

 

8936 

8940 

8921 

8821 

 

8820 

8716 

8732 

8710 

Fase 3 

Voor-

hoedBe-

zorgd 

Stillen 

Achterhoe 

 

8637 

8644 

8705 

8642 

 

8652 

8705 

8704 

8714 

 

8648 

8712 

8652 

8714 

 

9046 

9115 

9052 

9016 

 

 

9120 

9120 

9029 

 

9201 

9304 

9341 

 

 

9048 

9106 

9051 

8951 

 

8920 

8822 

8842 

8817 

Fase 4 

Voorhoed 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoe 

 

8814 

8822 

8839 

8823 

 

8833 

8840 

8842 

8852 

 

8814 

8823 

8818 

8839 

 

9208 

9242 

9213 

9216 

 

 

9208 

9211 

9216 

 

9248 

9349 

9434 

 

 

9203 

9220 

9228 

9137 

 

8952 

8914 

8934 

8909 

Fase 5 

Voorhoed 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoe 

 

8946 

9010 

9016 

9010 

 

9016 

9016 

9023 

9031 

 

8932 

8940 

8941 

9013 

 

9321 

9411 

9326 

9401 

 

 

9330 

9326 

9143 

 

9347 

9448 

9536 

 

 

9321 

9340 

9413 

9328 

 

9110 

9009 

9040 

9006 

 

Samengevat, bij vijf van de acht maatschappelijke vraagstukken is een volgorde te 

ontdekken, conform het Issues activation model, terwijl bij drie maatschappelijke 
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thema’s een omgekeerde weg wordt bewandeld, zij het wel in een bepaalde volgor-

de. Alle issue waarvoor de fases van de Issues activation cycle berekend zijn, verto-

nen voor de vier adoptiesegmenten die zijn onderscheiden, in ieder geval verschil-

len wat betreft het moment waarop de fases van de Issues activation cycle starten. 

 

Informatie uitwisseling 
 
Aan tabel 11 valt af te lezen, dat autoverkeer het enige issue is, waar de voorhoede 

gedurende de stijgende fases van de Issues activation cycle in een vroeger stadium 

reageert op het betreffende maatschappelijke probleem, afgemeten aan de indicator 

informatie uitwisseling, dan het adoptiesegment bezorgde burgers, terwijl de be-

zorgde burgers op hun beurt weer eerder reageren dan de stille meerderheid. Dat wil 

zeggen dat de voorhoede eerder praat en leest over autoverkeer dan de bezorgde 

burgers, de stille meerderheid en de achterhoede. Bij het energievraagstuk en wo-

ningnood, met uitzondering van fase 1 loopt de voorhoede ook voorop, maar valt er 

verder geen vaste volgorde te ontdekken.  

 

Bij twee maatschappelijke vraagstukken, milieu en sociale voorzieningen ligt het 

moment waarop de opgaande fases starten voor de stille meerderheid eerder in de 

tijd dan voor de voorhoede, de bezorgde burgers en de achterhoede, zij het dat het 

verschil met de voorhoede in fase 2 en 3 wat betreft het milieuprobleem slechts 

enkele weken beloopt. 

 

Bij het issue gezondheidszorg is het opvallend dat het segment bezorgde burgers 

duidelijk voorloopt op de overige drie segmenten, in fase 4 en 5 gevolgd door de 

achterhoede en pas daarna door de voorhoede en de bezorgde burgers. Dat geldt 

ook voor minderheden, met uitzondering van fase 4 en 5, waarin de achterhoede 

voorloopt op de andere drie segmenten. Voor werkloosheid konden slechts voor 

twee segmenten fases in de Issues activation cycle gemarkeerd worden. 

 

De acht maatschappelijke vraagstukken waarbij fases in de Issues activation cycle 

vastgesteld konden worden op basis van de indicator informatie uitwisseling, laten 

een wisselend beeld zien wat betreft de volgorde waarin segmenten voorlopen op 

andere segmenten. Er is geen specifieke volgorde aan te wijzen die voor alle acht 

maatschappelijke vraagstukken geldt, in tegenstelling tot de indicator issuerelevan-

tie. De voorhoede loopt voorop bij autoverkeer, het energievraagstuk en woning-

nood, de bezorgde burgers bij gezondheidszorg en minderheden en de stille meer-

derheid bij milieu en sociale voorzieningen. 
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Tabel 11: informatie uitwisseling: het begin van de opgaande fases. De eerste twee  

    getallen geven het jaar aan en de laatste twee getalen geven het  

   weeknummer aan. 
 

 
Gezond- 

heidszorg 

Autover- 

keer 

Milieu- 

Probleem 

Minder- 

heden 

Sociale 

voorzie. 

Werkloos- 

heid 

Woning-

nood 

Ener- 

gie 

Fase 1 

Voorhoede 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoed 

 

8316 

8310 

8411 

8422 

 

8327 

8334 

8350 

8410 

 

8409 

8512 

8438 

8529 

 

8727 

8547 

8729 

8715 

 

8810 

8812 

8716 

8842 

 

9036 

8838 

 

 

8709 

8828 

8648 

 

 

8633 

8737 

8640 

 

Fase 2 

Voorhoe-

deBezorgd 

Stillen 

Achterhoed 

 

8524 

8450 

8517 

8602 

 

8511 

8516 

8539 

8550 

 

8618 

8702 

8612 

8711 

 

8913 

8819 

8907 

8846 

 

9004 

8926 

8906 

9002 

 

 

9132 

8943 

 

 

8844 

8948 

8847 

 

 

8727 

8844 

8740 

 

Fase 3 

Voorhoe-

deBezorgd 

Stillen 

Achterhoed 

 
8742 

8644 

8748 

8733 

 

8644 

8649 

8731 

8716 

 

8819 

8843 

8813 

8846 

 

9044 

9014 

9026 

9016 

 

9137 

9028 

9027 

9115 

 

 

9230 

9319 

 

 

9010 

9125 

9034 

 

 

8833 

8941 

8850 

 

Fase 4 

Voorhoede 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoed 

 

8929 

8822 

8924 

8905 

 

8813 

8810 

8914 

8842 

 

8947 

9011 

8933 

9011 

 

9235 

9220 

9208 

9144 

 

9319 

9127 

9137 

9206 

 

 

9319 

9210 

 

 

9138 

9244 

9229 

 

 

8924 

9037 

8945 

 

Fase 5 

Voorhoede 

Bezorgd 

Stillen 

Achterhoed 

 

9139 

9010 

9115 

9023 

 

8946 

8947 

9051 

9009 

 

9130 

9139 

9052 

9126 

 

9407 

9418 

9329 

9322 

 

9521 

9314 

9334 

 

 

9417 

9325 

 

 

9321 

9403 

9415 

 

 

9020 

9140 

9102 

 

 

Snelheid en duur van de stijging per adoptiesegment 

De stijgingssnelheid en de duur van de stijging van de trend zijn per adoptieseg-

ment berekend, bij de acht maatschappelijke vraagstukken die een issue zijn gewor-

den. De aandacht zal in het bijzonder gericht worden op het momentum (fase 3), 

omdat in die fase maatschappelijke thema’s zich tot issues ontwikkelen en als zoda-

nig in het brandpunt van de belangstelling van het publiek komen te staan. De af-

vlakking in de trend van issuerelevantie en informatie uitwisseling is tevens een 

signaal dat duidt op het begin van het einde van een issue, ondanks het feit dat beide 

indicatoren gedurende een flinke periode nog in waarde kunnen stijgen; alleen de 

stijgingssnelheid neemt af, en dus het momentum van een maatschappelijk pro-

bleem. Een issue dooft, als het momentum eenmaal zijn hoogtepunt bereikt heeft en 
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naarmate het dichter tegen de top van de Issues activation cycle aanzit, langzaam 

uit. 

De duur van het momentum zal eveneens vastgesteld worden, omdat dat van belang 

kan zijn voor beleidsmakers in verband met de timing van maatregelen. De duur en 

de stijgingssnelheid van het momentum worden vastgesteld aan de hand van twee 

indicatoren, informatie uitwisseling en issuerelevantie. Dat zal eerst weergeven 

worden voor gehele steekproeven in tabel 12 en vervolgens in tabel 13 voor de vier 

adoptiesegmenten. In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de stijgingssnelheid 

en de duur van het momentum voor de totale steekproef aan de hand van negen 

maatschappelijke vraagstukken. 

 

Fase 3, snelheid en duur van het momentum 
 
Tabel 12 laat zien dat de duur van het momentum voor beide indicatoren, informa-

tie uitwisseling en issuerelevantie, varieert van 44 weken tot 103 weken en de stij-

gingsnelheid van 0,05% t/m 0,16% per week. Voor de indicator issuerelevantie ligt 

de stijgingssnelheid tussen 0,07 % en 0,16%, terwijl de duur van het momentum 

varieert tussen 43 weken en 93 weken. Voor de indicator informatie uitwisseling 

varieert de stijgingssnelheid tussen 0,06% en 0,15% en de duur van het momentum 

tussen 51 en 103 weken. 

 

Tabel 12: Stijgingssnelheid en duur momentum per week voor acht issues 
 

 Issuerelevantie Informatie uitwisseling 

Stijgingssnelheid en 

dalingssnelheid 

tijdens momentum 

in  %  per week 

Duur mo-

mentum in 

aantal weken 

Stijgingssnelheid en 

dalingssnelheid tij-

dens momentum in  

%  per week 

Duur mo-

mentum  

in aantal 

weken 

Milieu 0,16 %  70 weken 0,15 %  73 weken 

Minderheidsgroepen 0,16 %  73 weken 0,13 %  86 weken 

Autoverkeer 0,13 %  93 weken 0,09 %  70 weken 

Onveiligheid burger    0.10 %  68 weken 

Gezondheidszorg 0,10 %  79 weken 0,07 %  77 weken 

Sociale voorzieningen 0,12 %  44 weken 0,15 %  51 weken 

Werkloosheid  -0,09 % 43 weken  -0,08% 67 weken 

Woningnood  -0,07 %        77 weken  -0,05 %  103 weken 

Energievoorziening  -0,09 %        48 weken  -0,08 %  46 weken 

Gemiddeld  0,13% -0,08%       59 weken  0,12% -0,07%  71 weken 
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De stijgingssnelheid van de trend die issuerelevantie (denken dat andere mensen het 

onderwerp in kwestie belangrijk zullen vinden) weergeeft, is groter dan de stij-

gingssnelheid van de trend die informatie uitwisseling (lezen en praten over het 

betreffende onderwerp) weergeeft. Op hun beurt verschillen de omgevingsvraag-

stukken onderling qua snelheid van stijging en de duur van de stijging van de fases 

van de Issues activation cycle. Het vraagstuk milieu heeft het sterkste momentum 

gekend van alle maatschappelijke vraagstukken die in de periode tussen 1981 en 

1998 zijn gemeten, gevolgd door het minderhedenprobleem, sociale voorzieningen 

en autoverkeer. Deze rangschikking van maatschappelijke problemen wat betreft de 

kracht van het momentum geldt zowel voor de trend van de indicator issuerelevan-

tie als voor de trend van de indicator informatie uitwisseling. 

 

In tabel 13 wordt voor beide indicatoren, issuerelevantie en informatieuitwisseling 

de stijgingssnelheid van fase 3 -het momentum- per adoptiesegment weergegeven 

voor negen maatschappelijke problemen.  

 

Tabel 13: Gemiddelde stijgingssnelheid per week per segment gedurende het  

    momentum  
 

 

Wekelijks stijgingspercentage van 

issuerelevantie tijdens het momen-

tum (fase 3) 

Wekelijks stijgingsercentage van 

informatie uitwisseling tijdens het 

momentum (fase 3) 

 Voor. Bezorg.  stillen Achter. Voor. Bezorg. stillen Achter. 

Milieuproblematiek 0,11 0,12 0,14 0,07 0,08 0,10 0,13 0,03 

Minderheidsgroepen 0,16 0,13 0,16 0,04 0,06 0,09 0,13 0,03 

Autoverkeer 0,14 0,15 0,12 0,07 0,07 0,11 0,07 0,02 

Onveiligheid burger     0,03 0,06 0,09 0,03 

Gezondheidszorg 0,07 0,07 0,09 0,07 0,04 0,07 0,08 0,03 

Sociale voorziening  0,09 0,12 0,05 0,06 0,13 0,11 0,04 

Werkloosheid 0,05 0,08 0,13   0,16 0,11  

Energievoorziening 0,19 0,08 0,08 0,03 0,13 0,03 0,07  

Woningnood 0,11 0,09 0,08 0,01 0,06 0,09 0,06  

Gemiddelde 0,12 0,10 0,12 0,05 0,07 0,09 0,09 0,03 

 

De snelste stijging van de trend van de indicator issuerelevantie in fase 3 doet zich 

voor bij de stille meerderheid en de voorhoede en de snelste stijging van de trend 

van de indicator informatie uitwisseling in fase 3 kan bij de bezorgde burgers en de 

stille meerderheid waargenomen worden. Met name de thema’s milieu en minder-
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heden hebben een sterk momentum gekend. Opvallend is de snelle stijging van de 

trend van de indicator informatie uitwisseling wat betreft de issues sociale voorzie-

ningen en werkgelegenheid bij het segment bezorgde burgers, terwijl de trend van 

de indicator informatie uitwisseling wat betreft de thema’s milieu en minderheden 

tijdens het momentum het snelst stijgt bij de stille meerderheid. 

 

De trend met betrekking tot informatie uitwisseling en issuerelevantie stijgt in fase 

3 bij de achterhoede beduidend minder snel dan bij de drie overige adoptiesegmen-

ten. Afgaande op het minder lezen van (landelijke) dagbladen, de gemiddeld hoge 

leeftijd en het relatief lage opleidingsniveau is de achterhoede het slechtst op de 

hoogte van maatschappelijke problemen en issues, afgemeten aan informatie uit-

wisseling (lezen en praten over het betreffende onderwerp). Ook denken zij in ver-

gelijking met de andere drie adoptiesegmenten minder vaak dat andere mensen het 

betreffende thema belangrijk zullen vinden. Dat valt mede te verklaren uit het feit 

dat hun sociale omgeving voornamelijk uit gelijkgestemden bestaat, die ook tot de 

achterhoede gerekend kunnen worden en evenmin informatie uitwisselen. 

De vraag of de vier adoptiesegmenten onderling verschillen qua stijgingssnelheid in 

fase 3 van de trend van de indicatoren informatie uitwisseling en issuerelevantie 

kan bevestigend beantwoord worden. 

 

Issuerelevantie: snelheid en duur van alle stijgende fases 
 
In tabel 14 (zie ook tabel 22 in bijlage 3) wordt voor opgaande fases (1 t/m 5) van 

de Issues activation cycle de stijgingsnelheid en de duur van de trend met betrek-

king tot de indicator issuerelevantie ten aanzien van omgevingsvraagstukken en 

verdelingsvraagstukken in beeld gebracht.  

Voor zover het de issues gezondheidszorg, milieu, minderheden, sociale voorzie-

ningen en werkloosheid betreft, stijgt de stille meerderheid het snelst in vergelijking 

met de andere adoptiesegmenten gedurende fase 2, 3 en 4. Voor autoverkeer geldt 

dat het segment bezorgde burgers de snelste stijging doormaakt en wat betreft de 

issues energie en woningnood is de voorhoede het segment dat het snelst stijgt. 

Gemiddeld duurt een fase in de Issues activation cycle afgemeten aan de indicator 

issuerelevantie voor de voorhoede het kortst en voor de achterhoede het langst. Dat 

geldt zowel voor de omgevingsvraagstukken als voor de verdelingsvraagstukken. 

De duur van de opgaande fases voor de omgevingsvraagstukken verschilt weinig 

binnen het zelfde segment (11 tot 17 wekenverschil), met uitzondering van de voor-

hoede waar de verschillen tussen de fases kleiner zijn dan bij de andere adoptie-

segmenten (verschil van 8 weken). De duur van de opgaande fases voor de verde-

lingsvraagstukken verschilt eveneens weinig binnen het zelfde segment (verschil 

van 12 tot 16 weken).  
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Tabel 14: issuerelevantie. Duur van fase 1 - 5 van de levensloop van omgevings- en  

    verdelingsvraagstukken. De duur van een fase wordt in aantal weken  

    weergegeven en de stijgingssnelheid wordt uitgedrukt in % per week.  
 

Fase         Voorhoede    Bezorgde burgers   Stille meerderheid         Achterhoede 

 Omgeving Verdeling Omgeving Verdeling Omgeving Verdeling Omgeving Verdeling 

1 84  45  85  59  93  64  95  60  

2 84 .10 55 .08 89 .09 61 .06 84 .10 66 .07 90 .05 61 .02 

3 76 .12 46 .12 78 .12 49 .09 78 .13 53 .10 89 .06 58 .02 

4 77 .10 61 .06 79 .010 61 .06 77 .12 67 .07 85 .06 57 .03 

5 76  52  72  63  77  68  84  69  

gem. 

marge 

79 weken 

8 weken 

52 weken 

16 weken 

81 weken 

17 weken 

59 weken 

14 weken 

82 weken 

16 weken 

64 weken 

15 weken 

89 weken 

11 weken 

61 weken 

12 weken 

 

Overigens nemen drie opgaande fases van de omgevingsvraagstukken meer weken 

in beslag dan drie opgaande fases van de verdelingsvraagstukken. De verschillen 

tussen de segmenten zijn niet erg groot, maximaal een half jaar (23 weken), bij een 

maximum van 95 weken (achterhoede, fase 1) en een minimum van 72 weken (be-

zorgde burgers, fase 5). 

 

Informatie uitwisseling: snelheid en duur van alle stijgende fases 
 
In tabel 15 (zie ook tabel 23 in bijlage 4) wordt voor fase 1 t/m 5 de duur en de 

stijgingsnelheid van de trend van de indicator informatie uitwisseling wat betreft 

vier omgevings- vraagstukken en vier verdelingsvraagstukken in beeld gebracht.  

 

Over het algemeen neemt de trend van de indicator informatie uitwisseling bij het 

segment stille meerderheid het snelst toe in vergelijking met de andere adoptieseg-

menten gedurende fase 2, 3 en 4, voor zover het de issues gezondheidszorg, milieu, 

minderheden, sociale voorzieningen en werkloosheid betreft. Voor autoverkeer 

blijkt dat de trend met betrekking tot informatie uitwisseling bij het segment be-

zorgde burgers de snelste stijging doormaakt en voor het energieprobleem en de 

woningnood is de voorhoede het segment dat de snelst stijgende trend van de indi-

cator informatie uitwisseling laat zien. 

 

De duur van de fases van de Issues activation cycle, afgemeten aan de indicator 

informatie uitwisseling laten voor de vier segmenten een enigszins wisselend beeld 

zien. De verschillen in duur van de drie opgaande fases voor omgevingsvraagstuk-

ken variëren van 13 tot 24 weken en de verschillen in de duur van de opgaande 

fases bij de verdelingsvraagstukken variëren van 8 tot 20 weken. 

 



335 

 
Tabel 15: informatie uitwisseling voor acht maatschappelijke thema’s: duur van de  

    fases 1 – 5 van de levensloop van omgevings- en verdelingsvraagstukken.  

   De duur van een fase wordt in aantal weken weergegeven en de stijgings- 
   snelheid in % per week.  

   

 

Gemiddeld duurt een fase in de Issues activation cycle afgemeten aan informatie 

uitwisseling voor de voorhoede het langst en voor de achterhoede het kortst. Dat 

geldt zowel voor de omgevingsvraagstukken als voor de verdelingsvraagstukken. 

De drie opgaande fases van de Issues activation cycle voor de omgevingsvraagstuk-

ken duren langer dan de opgaande fases voor verdelingsvraagstukken. Tussen de 

segmenten zijn de verschillen in duur van de fases groot, bijna een jaar (49 weken), 

bij een maximum van 102 weken (stille meerderheid, fase 2) en een minimum van 

53 weken (bezorgde burgers, fase 3). 

 

Issuerelevantie en informatie uitwisseling vergeleken 
 
Uit een vergelijking tussen de gemiddelde duur van de opgaande fases (1t/m 5) van 

de Issues activation cycle wat betreft de indicatoren issuerelevantie en informatie 

uitwisseling, blijkt een omgekeerde relatie. De duur van issuerelevantie gemeten in 

aantallen weken per opgaande fase van de Issues activation cycle is het kortst voor 

de voorhoede en het langst voor de achterhoede. Het omgekeerde geldt voor infor-

matie uitwisseling. Een fase in de trend met betrekking tot informatie uitwisselings-

fase duurt gemiddeld langer voor de voorhoede, gevolgd door de bezorgde burgers 

en korter voor de stille meerderheid en de achterhoede. Het verschil tussen de voor-

hoede en de achterhoede wat betreft issuerelevantie bedraagt (min) 10 weken en het 

verschil tussen de voorhoede en de achterhoede wat betreft informatie uitwisseling 

bedraagt (plus) 15 weken. De voorhoede blijft langer praten en lezen over een 

maatschappelijk vraagstuk, maar denkt tegelijkertijd sneller dan de bezorgde bur-

gers, de stille meerderheid en de achterhoede dat anderen het betreffende maat-

schappelijke vraagstuk minder belangrijk zullen vinden.  

 

Fase 
        Voorhoede    Bezorgde burgers   Stille meerderheid  Achterhoede 

Omgeving Verdeling Omgeving Verdeling Omgeving Verdeling Omgeving Ver. 

1 101  77  100  61  78  77  86  -- 

2 99 .05 71 .03 94 .07 59 .08 102 .08 72 .07 79 .02 -- 

3 84 .06 70 .08 83 .09 53 .10 81 .10 65 .09 76 .02 -- 

4 91 .05 80 .07 91 .07 54 .11 82 .09 75 .07 73 .03 -- 

5 95  87  86  65  90  85  82  -- 

gem.  

marge 

94 weken 

17 weken 

77 weken 

17 weken 

  91 weken 

17 weken 

58 weken 

8 weken 

 87 weken 

24 weken 

 75 weken 

20 weken 

 79 weken 

13 weken 

    -- 
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Tabel 16: een vergelijking tussen de gemiddelde duur in weken van issuerelevantie  

    en informatie uitwisseling voor vier adoptiesegmenten gemeten over acht  

   issues en vijf opgaande fases van de Issues activation cycle 
 

Indicator 
Voorhoede Bezorgde burgers Stille meerderheid Achterhoede 

Omgeving Verdelin Omgeving Verdelin Omgeving Verdelin Omgeving Verdelin 

Issue- 

relevantie 
79 52 81 59 82 64 89 61 

Informatie 

uitwisselin 
94 77 91 58 87 75 79 -- 

 

Een verklaring voor deze omgekeerde relatie zou kunnen zijn dat de voorhoede 

sneller dan de andere segmenten weer nieuwe maatschappelijke problemen ziet 

opdoemen. Dat kan blijken uit de stabiliteit van de trend van de Issues activation 

cycle in relatie tot de flucturende afzonderlijke metingen waaruit deze trend is op-

gebouwd (gemiddeld 53 metingen).  

 

De trend van de Issues activation cycle met betrekking tot informatie uitwisseling 

en issuerelevantie laat voor de stille meerderheid de hoogste R² zien, gevolgd door 

het segment bezorgde burgers. De stille meerderheid houdt zich stil in het maat-

schappelijk debat is stabiel en beweegt weinig, totdat een onverwachte gebeurtenis 

plaatsvindt: dan komen ze pas echt in beweging. De voorhoede heeft de laagste R² 

(zie hoofdstuk 8). De voorhoede reageert veel volatieler op maatschappelijke pro-

blemen dan de stille meerderheid of de bezorgde burgers. R² van de achterhoede is 

lager dan van de bezorgde burgers, maar opvallend genoeg hoger dan van de voor-

hoede. De achterhoede volhardt jaar in, jaar uit in een desinteresse voor maatschap-

pelijke vraagstukken. 

 

De relatief lage R
2
 van de voorhoede, kan te maken hebben met een grotere cogni-

tieve bewegelijkheid en een bredere maatschappelijke belangstelling, gegeven het 

feit dat de voorhoede meer (media)informatie tot zich neemt en cognitief meer mas-

samediale informatie kapitaliseert dan de andere adoptiesegmenten. Dat kan een 

kwestie van overleven zijn in het maatschappelijk debat en in het maatschappelijk 

functioneren van dit segment. Daarnaast kan verwezen worden naar resultaten van 

de Milieugedragsmonitor waarin nagegaan is met hoeveel maatschappelijke pro-

blemen een persoon op het zelfde moment bekend is. Daaruit blijkt dat personen die 

gerekend kunnen worden tot de voorhoede een groter aantal maatschappelijke pro-

blemen belangrijk vindt. Een maatschappelijke voorhoede heeft niet alleen pro-

bleembesef, maar ervaart ook meer maatschappelijke problemen. 
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De duur van de opgaande trend van de IsA cycle per issue 

In tabel 17 is de totale duur van fase 1 tot en met fase 5, respectievelijk dal en top in 

aantallen weken weergegeven (zie ook bijlage 5, tabel 24). De duur vangt aan bij 

het begin van het dal en eindigt wanneer de top in de volgende fase, in de daling 

overgaat. Uit tabel 16 blijkt dat de opgaande fases in de Issues activation cycle 

afgemeten aan de indicator issuerelevantie wat betreft de verdelingsvraagstukken 

voor ieder van de vier segmenten korter duren dan de opgaande fases van de Issues 

activation cycle met betrekking tot de omgevingsvraagstukken. De opgaande fase 

van de Issues activation cycle voor issuerelevantie duurt gemiddeld genomen over 

acht issues het langst voor de achterhoede, gevolgd door de stille meerderheid en de 

bezorgde burgers. De stijgende fase van de Issues activation cycle duurt kort voor 

de voorhoede. Wat betreft de issues autoverkeer, milieu en minderheden blijkt dat 

de stijgende trend bij achterhoede zelfs aanmerkelijk langer duurt dan bij de andere 

drie segmenten, ook in vergelijking met de verdelingsvraagstukken. De stijgende 

trend van het energieprobleem duurt relatief kort voor de voorhoede. Voor de ove-

rige drie segmenten duurt de opgaande fase van het thema energie ongeveer even 

lang. Bij het thema gezondheidszorg zijn geen echt grote verschillen te constateren 

in de duur van de opgaande fase tussen de vier adoptiesegmenten. Het varieert tus-

sen 422 weken en 444 weken, dat is een verschil van 5%. Het grootste verschil 

wordt aangetroffen bij het issue minderheden (147 weken).  
 
Tabel 17: de duur van de opgaande trend in weken per adoptiesegment afgemeten  

    aan de indicator issuerelevantie (fase 1 t/m 5).  
 

Issuerelevantie voorhoede Bezorgde burgers Stille meerderheid achterhoede 

Gez Gezondheidszorg 433 444 422 443 

Autoverkeer 457 422 488 441 

Milieuproblematiek 365 348 379 416 

Minderheden 324 393 340 471 

Omgevingsvraagstukken 395 401 407 443 

Sociale voorzieningen  292 313 192 

Werkloosheid 236 253 250  

Energieprobleem 213 261 271 273 

Woningnood 329 362 436 448 

Verdelingsvraagstukken 259 292 318 304 

Totaal 317 337 346 383 
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Uit tabel 18 komt naar voren dat de opgaande fases (fase 1 t/m 5) van de Issues 

activation cycle afgemeten aan de indicator informatie uitwisseling wat betreft de 

verdelingsvraagstukken voor ieder van de vier segmenten korter duren dan de op-

gaande fases van de Issues activation cycle wat betreft de omgevingsvraagstukken, 

met uitzondering van de achterhoede. De opgaande fases in de Issues activation 

cycle wat betreft de indicator informatie uitwisseling duren gemiddeld genomen 

over acht issues het langst voor de voorhoede, gevolgd door de bezorgde burgers en 

de stille meerderheid. (zie ook bijlage 6, tabel 25).  

 

Tabel 18: de duur van de opgaande fase in weken per adoptiesegment afgemeten  

    aan de indicator informatie uitwisseling (fase 1 t/m 5). 
 

Info    Informatie uitwisseling voorhoede Bezorgde burgers Stille meerderheid achterhoede 

Gezondheidszorg 559 444 443 387 

Autoverkeer 417 415 464 399 

Milieuproblematiek 473 418 421 398 

Minderheden 429 539 401 402 

Omgevingvraagstukken 470 454 432 397 

Sociale voorzieningen 468 285 407 332 

Werkloosheid -- 240 308  

Energieprobleem 256 271 288  

Woningnood 432 368 487 -- 

Verdelingsvraagstukken 385 291 373 332 

Gemiddelde 8 issues 433 373 403 365 

 

Wat betreft de issues autoverkeer, milieu en minderheden blijkt dat de stijgende 

trend van de indicator informatie uitwisseling bij de achterhoede korter duurt dan 

van de andere drie segmenten. 

Voor het thema woningnood konden alleen voor de voorhoede het begin en het 

einde van de fases van de Issues activation cycle berekend worden. 

 

Issuerelevantie en informatie uitwisseling vergeleken 
 

In tabel 19 wordt per adoptiesegment een vergelijking gemaakt tussen de gemiddel-

de duur (in aantallen weken) van de opgaande fases van de Issues activation cycle 

(fase 1 t/m 5) afgemeten aan de indicatoren issuerelevantie en informatie uitwisse-
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ling met betrekking tot de omgevingsvraagstukken en de verdelingsvraagstukken. 

Een opgaande fase duurt gemiddeld zeven jaar.  

Uit de vergelijking tussen de duur van de opgaande fases in de Issues activation 

cycle valt op te maken dat er sprake is van een omgekeerde relatie.  

De opgaande trend met betrekking tot issuerelevantie duurt voor acht issues geza-

menlijk (omgevingsvraagstukken en verdelingsvraagstukken tezamen) het kortst bij 

de voorhoede, gevolgd door de bezorgde burgers, de stille meerderheid en tenslotte 

de achterhoede, terwijl de opgaande trend wat betreft de indicator informatie uit-

wisseling bij de voorhoede langer duurt dan bij de bezorgde burgers, de stille meer-

derheid en de achterhoede, zowel wat betreft de omgevingsvraagstukken als de 

verdelingsvraagstukken.  

 

Tabel 19: een vergelijking tussen de gemiddelde duur van de opgaande fase in 

   weken van issuerelevantie en informatie uitwisseling voor vier  

   adoptiesegmenten gemeten over acht issues 
 

Fase 
        Voorhoede  Bezorgde burgers Stille meerderheid  Achterhoede 

Omgev Verdel. Omgev Verdel. Omgev. Verdel. Omgev Verdel. 

Issuerele-

vantie 
395 259 401 292 407 318 443 304 

Informatie 

uitwisseling 
470 385 454 291 432 373 397 332 

Gemiddelde 

van 8 issues 

433 

> 8 jaar 

322 

>6 jaar 

428 

> 8 jaar 

292 

>5,5 jr. 

420 

> 8 jaar 

346 

>6,5 jr. 

420 

> 8 jaar 

318 

> 6 jaar 

 

De opgaande fase van de trend van de Issues activation cycle afgemeten aan de 

trend van de indicator issuerelevantie duurt het kortst (395 weken) bij de voorhoede 

en wat betreft de indicator informatie uitwisseling het langst (470). Het verschil 

tussen issuerelevantie en informatie uitwisseling voor de omgevingsvraagstukken 

beloopt 75 weken, bijna anderhalf jaar. Mensen die gerekend kunnen worden tot de 

voorhoede wisselen blijkbaar langer informatie uit, dan dat ze denken dat anderen 

een bepaald maatschappelijk vraagstuk belangrijk vinden. De voorhoede bestaat uit 

personen die zich intensiever via de media informeren dan andere adoptiesegmen-

ten. Intensiever informeren kan zich vertalen in een langere informatie uitwisseling. 

 

Conclusies 
 
Het moment waarop adoptiesegmenten inhaken op een fase van de Issues activation 

cycle en de duur en de snelheid waarmee de trend van de Issues activation cycle 

stijgt voor ieder van de vier adoptiesegmenten, bieden niet alleen een nadere onder-
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bouwing voor het onderscheiden van adoptiegroepen, maar ook voor twee adoptie-

trajecten, zoals het Issues activation model veronderstelt. Wanneer adoptietraject 1 

gevolgd wordt, zal eerst het geheugen afgetast worden en daarna -indien nog nodig- 

naar sociale bevestiging gezocht worden en wanneer adoptietraject 2 gevolgd 

wordt, zal eerst naar eerst naar sociale bevestiging gezocht worden en daarna -

indien nodig- het geheugen worden afgetast. Beide trajecten sluiten elkaar dus niet 

uit. Een individu kan zowel het ene als het andere traject volgen, alleen de volgorde 

waarin, kan verschillen. 

 

Moment van aanhaken van segmenten 

Bij drie van de acht maatschappelijke vraagstukken is een bepaalde volgorde te 

ontdekken in het moment waarop de vier adoptiesegmenten inhaken op een stijgen-

de fase van de Issues activation cycle afgemeten aan de trend van de indicator is-

suerelevantie. De voorhoede loopt voor op de bezorgde burgers en dit segment 

loopt op zijn beurt weer voor op de stille meerderheid en tenslotte op de achterhoe-

de. Bij twee maatschappelijke vraagstukken lopen de voorhoede en de stille meer-

derheid voor, gevolgd door de bezorgde burgers en als laatste de achterhoede. Bij 

drie maatschappelijke vraagstukken wordt het omgekeerde traject bewandeld, zij 

het wel in een bepaalde volgorde. De achterhoede is voorloper bij het thema wo-

ningnood, sociale voorzieningen en het energievraagstuk. Dit zijn zaken die de 

achterhoede direct aan den lijve ondervindt, omdat het te maken heeft met schaarste 

en besteedbaar inkomen van lagere inkomensgroepen, waaruit de achterhoede voor 

een groot deel bestaat. 

De indicator informatie uitwisseling laat een veel wisselender beeld zien wat betreft 

de volgorde waarin en het moment waarop adoptiesegmenten aanhaken aan een 

stijgende fase van de Issues activation cycle. Er bestaan verschillen in volgorde wat 

betreft de fases van de Issues activation cycle en wat betreft de maatschappelijke 

problemen. Bij geen van de acht maatschappelijke vraagstukken is een specifieke 

volgorde te ontdekken in het moment waarop adoptiesegmenten aanhaken, die recht 

doet aan de veronderstellingen van het Issues activation model. De voorhoede loopt 

voorop bij autoverkeer, het energievraagstuk en woningnood, de bezorgde burgers 

bij gezondheidszorg en minderheden en de stille meerderheid bij milieu en sociale 

voorzieningen. 

 

Stijgingssnelheid van indicatoren per segment 

De stijgingssnelheid van de trend van issuerelevantie en informatie uitwisseling 

geeft wel een bevestiging van de veronderstellingen die aan het Issues activation 

model ten grondslag liggen. De snelste stijging van de trend van de indicator issue-

relevantie doet zich voor bij de stille meerderheid, gevolgd door de voorhoede en de 
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snelste stijging van de trend van de indicator informatie uitwisseling doet zich 

eveneens bij de stille meerderheid voor, ditmaal echter gevolgd door de bezorgde 

burgers. De trend van de Issues activation cycle met betrekking tot informatie uit-

wisseling en issuerelevantie stijgt bij de achterhoede beduidend minder snel dan bij 

de drie overige adoptiesegmenten. Afgaande op het minder lezen van (landelijke) 

dagbladen, de gemiddeld hoge leeftijd en het relatief lage opleidingsniveau is de 

achterhoede het slechtst op de hoogte van maatschappelijke problemen en issues. 

Ook denken zij in vergelijking met de andere drie adoptiesegmenten minder vaak 

dat andere mensen het betreffende thema belangrijk zullen vinden. Dat valt wellicht 

te verklaren uit het feit dat hun sociale omgeving voornamelijk uit gelijkgestemden 

bestaat, die ook tot de achterhoede gerekend kunnen worden. 

 

De stijgingssnelheid van de trend van de indicator issuerelevantie is groter dan de 

stijgingssnelheid van de trend van informatie uitwisseling. Omgevingsvraagstuk-

kken stijgen sneller dan verdelingsvraagstukken, hoewel de omgevingsvraagstuk-

ken op hun beurt -qua snelheid en duur van de stijging- onderling verschillen. Mili-

eu heeft het sterkste momentum gekend van alle maatschappelijke vraagstukken die 

tussen 1981 en 1998 zijn gemeten, gevolgd door minderheden, sociale voorzienin-

gen en autoverkeer, afgemeten aan de trend met betrekking tot de indicator issuere-

levantie. 

 

Duur van de fases per segment 

De duur van de trend met betrekking tot de indicator issuerelevantie gemeten in 

aantallen weken per opgaande fase van de Issues activation cycle is het kortst voor 

de voorhoede en het langst voor de achterhoede. Het omgekeerde geldt voor infor-

matie uitwisseling. Een fase in de trend van de indicator informatie uitwisselingsfa-

se duurt gemiddeld langer voor de voorhoede, gevolgd door de bezorgde burgers en 

korter voor de stille meerderheid en de achterhoede.  

De duur van de fases van de Issues activation cycle is een relevant gegeven voor het 

ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Wordt te lang gewacht met het nemen van 

maatregelen dan kunnen informatie uitwisseling en issuerelevantie al snel in waarde 

gaan afnemen, het momentum van een maatschappelijk probleem aan kracht inboe-

ten en het draagvlak in de maatschappij voor het nemen van maatregelen afbrokke-

len. Wordt op het goede moment een maatregel getroffen, dan kan volop geprofi-

teerd worden van het positieve sentiment dat in de samenleving heerst: het draag-

vlak in de samenleving en het maatschappelijk klimaat zijn dan optimaal om beleid 

geaccepteerd te krijgen en uit te voeren. Zijn daarentegen het sentiment neutraal en 

het draagvlak beperkt, bijvoorbeeld omdat een issue over zijn hoogtepunt heen is, 

dan kan een beleidsmaatregel op meer weerstand bij de bevolking rekenen en op 
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onverschilligheid in de publieke opinie stuiten en uiteindelijk niet het beoogde ef-

fect sorteren om een gewenste toestand te realiseren. 

Samenvattend, kan de conclusie luiden, dat het moment waarop, de duur en de stij-

gingssnelheid waarmee, het onderscheiden van adoptiesegmenten en adoptietrajec-

ten rechtvaardigen. Dat neemt echter niet weg dat de snelheid waarmee de trend van 

de Issues activation cycle stijgt, een betere onderbouwing voor het onderscheiden 

van adoptiesegmenten en adoptietrajecten biedt dan het moment waarop adoptie-

segmenten aan een fase van de Issues activation cycle beginnen. Wat betreft de 

duur van de verschillende fases van de Issues activation cycle ligt dat iets genuan-

ceerder. In geval van de trend van de indicator issuerelevantie duurt fase 3 voor de 

voorhoede het kortst en voor de achterhoede het langst. Voor de fases van de indi-

cator informatie uitwisseling is de duur van ieder geval fase 3 in overeenstemming 

met het Issues activation model: fase 3 duurt voor de voorhoede het langst en voor 

de achterhoede het kortst. Bij de indicator issuerelevantie ligt de volgorde precies 

omgekeerd. 

 

De stille meerderheid laat de hoogste stijgingssnelheid zien tijdens het momentum 

(fase 3) en tijdens de opgaande fases van de Issues activation cycle. De hogere stij-

gingssnelheid van de stille meerderheid valt te verklaren uit hun latente probleem-

besef. Het probleembesef van de voorhoede en van de bezorgde burgers is groter 

dan dat van de stille meerderheid, maar de stijgingssnelheid van de trend van de 

indicatoren issuerelevantie en informatie uitwisseling is gelijk of lager, omdat een 

onverwachte gebeurtenis die voor het momentum van een maatschappelijk pro-

bleem zorgt, al voor een deel in het verwachtingspatroon van de voorhoede is ver-

disconteerd. Een onverwachte gebeurtenis komt voor de voorhoede niet altijd als 

een verrassing uit de lucht komt vallen en veroorzaakt daardoor ook een minder 

heftige reactie zoals het geval is bij de stille meerderheid. Vanwege haar latente 

probleembesef is de stille meerderheid veel ontvankelijker voor onverwachte ge-

beurtenissen. Reacties op onverwachte gebeurtenissen en verschillen in probleem-

besef zouden een rechtvaardiging kunnen zijn voor het onderscheiden van zowel 

verschillende adoptiesegmenten als van verschillende adoptietrajecten. Probleembe-

sef is voor de voorhoede en de bezorgde burgers van belang voor het adopteren van 

issues, terwijl sociale bevestiging voor de stille meerderheid doorslaggevend is om 

een issue te adopteren.  

Het doorslaggevende belang van het adoptiesegment stille meerderheid voor het 

momentum van een maatschappelijk probleem en het ontstaan van issues, is niet 

alleen gebaseerd op haar -ontbrekende- verwachtingen, maar ook op haar massa. 

Als sociale bevestiging voor de stille meerderheid een belangrijk mechanisme is om 

issues te adopteren, zal het gegeven dat de stille meerderheid massa heeft, een extra 

impuls kunnen geven aan het diffusieproces, dat zorg draagt voor een bredere ver-
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spreiding van een issue. Sociale bevestiging en diffusie versterken elkaar, als er 

voldoende massa aanwezig is dat voor het momentum van een maatschappelijk 

probleem kan zorgen.  

 

Dat verschillende adoptiesegmenten verschillende adoptietrajecten bewandelen, zou 

ook kunnen betekenen dat de media geen uniforme invloed uitoefenen op de pu-

blieke opinie. Op de meningsvorming en attitudes van de voorhoede en de bezorgde 

burgers hebben de media minder vat dan het geval is bij de stille meerderheid en de 

achterhoede. Maar ook de invloed die de media hebben op de meningsvorming en 

de attitudes van de stille meerderheid, kan gerelativeerd worden, omdat de stille 

meerderheid op zoek gaat naar sociale bevestiging van opvattingen en opinies die 

leven met betrekking tot een issue of een onverwachte gebeurtenis die heeft plaats-

gevonden. Een directe invloed van de media op de publieke opinie ligt om twee 

redenen minder voor de hand: ofwel manifest probleembesef biedt weerstand tegen 

de beïnvloeding van opinies en attitudes, ofwel sociale bevestiging is dominant in 

het overnemen van opinies, attitudes en verwachtingen en uiteindelijk in de adoptie 

van issues. 

 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangegeven komt De Koning (1998, p. 215) op basis van 

een uitgebreide inhoudsanalyse tot de volgende conclusie met betrekking tot het 

issue milieu: ‘De publieke aandacht kwam als eerste op. Vervolgens kwam de aan-

dacht van de media op. Daarna kwam de politieke aandacht op. Ook in de tweede 

milieugolf komt de publieke aandacht als eerste op. In tegenstelling tot de eerste 

milieugolf komt daarna de politieke aandacht op. De media-aandacht komt als 

laatste op. De aandacht van publiek en media dalen eerder dan de politieke aan-

dacht’. Afgaande op deze onderzoeksresultaten, hebben de media geen doorslagge-

vende invloed gehad op het ontstaan van de publieke aandacht voor het milieu-

vraagstuk. 
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Bijlage 1: tabel 20 

adoptiesegmenten * Actueel besef * Weeknummer Crosstabulation 

% of Total 

Weeknummer 

Actueel besef 

Total 

Issuerele-

vantie 

geen issue-

rele-vantie 

8110 
adoptiesegmenten 

voorhoede 7,0% 2,2% 9,3% 

bezorgde burgers 6,9% 3,0% 10,0% 

stille meerderheid 29,9% 27,7% 57,6% 

achterhoede 4,6% 18,6% 23,2% 

Total 48,4% 51,6% 100,0% 

8122 
adoptiesegmenten 

voorhoede 7,4% 2,0% 9,4% 

bezorgde burgers 6,5% 2,0% 8,5% 

stille meerderheid 31,1% 33,3% 64,5% 

achterhoede 4,9% 12,8% 17,7% 

Total 49,9% 50,1% 100,0% 

8924 
adoptiesegmenten 

voorhoede 20,0% 1,3% 21,3% 

bezorgde burgers 15,3% 1,5% 16,8% 

stille meerderheid 41,1% 11,8% 52,9% 

achterhoede 3,3% 5,7% 9,0% 

Total 79,7% 20,3% 100,0% 

8935 
adoptiesegmenten 

voorhoede 14,8% 1,3% 16,0% 

bezorgde burgers 17,3% 2,3% 19,6% 

stille meerderheid 40,8% 12,2% 53,0% 

achterhoede 5,0% 6,4% 11,4% 

Total 77,9% 22,1% 100,0% 

9720 
adoptiesegmenten 

voorhoede 11,5% 2,5% 14,0% 

bezorgde burgers 15,0% 5,2% 20,2% 

stille meerderheid 24,7% 23,9% 48,6% 

achterhoede 1,6% 15,6% 17,2% 

Total 52,8% 47,2% 100,0% 

9742 
adoptiesegmenten 

voorhoede 14,3% 3,7% 18,0% 

bezorgde burgers 11,3% 5,4% 16,7% 

stille meerderheid 24,2% 28,1% 52,3% 

achterhoede 2,1% 11,0% 13,0% 

Total 51,8% 48,2% 100,0% 
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Bijlage 2: tabel 21 

 
Tabel 21: correlaties probleembesef met betrekking tot 11 maatschappelijke  

     thema’s over de periode tussen 1986 en 1988 (van week 8643 tot en met  

    week 8825) 
 

Probleembesef 
Consu-

menten 

gezond-

heidszo. 
inflatie 

nivel-

lering 
werkg. medez. 

minder-

heden 

econo-

mie 

ontwa-

pening 

zure-

regen 
milieu 

Consumenten-

belangen 

1 ,299** ,355** ,325** ,304** ,347** ,289** ,250** ,258** ,270** ,279** 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Gezondheids-

zorg 

,299** 1 ,276** ,315** ,199** ,244** ,306** ,229** ,272** ,335** ,362** 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Inflatie 

,355** ,276** 1 ,425** ,356** ,324** ,255** ,406** ,276** ,270** ,280** 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Inkomensnivel-

lering 

,325** ,315** ,425** 1 ,390** ,391** ,328** ,335** ,298** ,259** ,273** 

,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Invloed van de 

werkgevers 

,304** ,199** ,356** ,390** 1 ,550** ,290** ,348** ,287** ,220** ,240** 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Medezeggen-

schap 

,347** ,244** ,324** ,391** ,550** 1 ,283** ,301** ,272** ,203** ,232** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Minderheids-

groepen 

,289** ,306** ,255** ,328** ,290** ,283** 1 ,230** ,401** ,301** ,339** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

De Nederlandse 

economie 

,250** ,229** ,406** ,335** ,348** ,301** ,230** 1 ,288** ,260** ,265** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 

Ontwapen- 

& bewape-

ning 

,258** ,272** ,276** ,298** ,287** ,272** ,401** ,288** 1 ,438** ,444** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Zure regen 

,270** ,335** ,270** ,259** ,220** ,203** ,301** ,260** ,438** 1 ,663** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 

Milieuprobleem 

,279** ,362** ,280** ,273** ,240** ,232** ,339** ,265** ,444** ,663** 1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

4463 4463 4463 4463 4463 4463 4463 4151 4463 4463 4463 
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Bijlage 3: tabel 22 

 
Tabel 22: issuerelevantie  met betrekking tot zeven issues: duur en stijgingssnelheid  

    per fase van de levensloop van omgevingsvraagstukken en verdelings- 

   vraagstukken. De duur van een fase wordt in aantal weken weergegeven  
   en de stijgingssnelheid wordt uitgedrukt in % per week. Fase 1 = dal;  

   fase 2 = pré momentum; fase 3 = momentum; fase 4 = post  momentum;  

   fase 5 = top; fase 6 = beginnende daling; fase 7 = daling (momentum);  

  fase 8 = afnemende daling; fase 9 = dal = fase 1 nieuwe opgaande trend.  
 

Omgevingsvraagstukken Verdelingsvraagstukken 

 

 
Gezondheid- 
Zorg 

Autoverkeer 
Milieu-
probleem 

Minderhe-
den 

Sociale voor 
zieningen. 

Werkloos- 
heid 

Energie-
probleem 

Fase 

Duur  
we-
ken 

Snel 
% pw 

Duur 
we-
ken 

Snel 
% pw 

Duur 
we-
ken 

Snel 
% pw 

Duur 
we-
ken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Du
ur 
we
ken 

Snel 
% pw 

Duur 
we-
ken 

Snel 
% pw 

5 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

        

68 
 

64 
72 
70 

 

94 
79 
87 
91 
146 

   

6 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

        

86 
 

81 
96 
87 

-0,06 
 

-0,05 
-0,05 
-0,03 

116 
82 
99 
110 
152 

-0,07 
-0,03 
-0,05 
-0,07 
-0,05 

 
28 
77 
 

69 

 
-0,08 
-0,09 

 
-0,05 

7 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

        

53 
 

63 
72 
59 

-0,09 
 

-0,07 
-0,09 
-0,06 

80 
67 
84 
78 
139 

-0,11 
-0,05 
-0,07 
-0,11 
-0,07 

102 
144 
62 
108 
70 

-0,13 
-014 
-013 
-0,11 
-0,07 

8 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

        

91 
 

65 
92 
83 

-0,08 
 

-0,06 
-0,06 
-0,04 

104 
78 
81 
103 
161 

-0,08 
-0,04 
-0,07 
-0,07 
-0,05 

108 
25 
76 
116 
82 

-0,10 
-0,09 
-0,09 
-0,09 
-0,05 

9 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

        

69 
 

78 
78 
68 

 

122 
82 
98 
114 
174 

 

118 
76 
83 
125 
71 
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1 

voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

90 
86 
92 
88 
90 

 

104 
100 
85 

129 
101 

 

89 
85 
86 
87 
94 

 

67 
63 
77 
66 
96 

 

73 
 

57 
60 
40 

 

38 
36 
51 
54 

 

52 
35 
49 
49 
56 

 

2 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

96 
97 
98 
92 
98 

0,07 
0,05 
0,05 
0,07 
0,05 

91 
96 
99 
94 
84 

0,11 
0,11 
0,11 
0,10 
0,06 

81 
76 
70 
81 
87 

0,12 
0,08 
0,09 
0,11 
0,05 

73 
66 
88 
68 
89 

0,14 
0,14 
0,10 
0,13 
0,04 

70 
 

63 
67 
41 

0,06 
 

0,05 
0,07 
0,04 

55 
50 
52 
52 

0,06 
0,04 
0,06 
0,10 

 

65 
52 
58 
62 
59 

0,06 
0,11 
0,05 
0,05 
0,02 

3 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

79 
81 
82 
86 
85 

0,10 
0,07 
0,07 
0,09 
0,07 

93 
85 
87 
90 
90 

0,13 
0,14 
0,15 
0,12 
0,07 

70 
70 
63 
70 
77 

0,16 
0,11 
0,12 
0,14 
0,07 

73 
66 
79 
65 

104 

0,16 
0,16 
0,13 
0,16 
0,04 

44 
 

40 
43 
39 

0,12 
 

0,09 
0,12 
0,05 

43 
47 
45 
45 

0,09 
0,05 
0,08 
0,13 

48 
32 
44 
44 
44 

0,09 
0,19 
0,08 
0,08 
0,03 

4 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

92 
84 
92 
81 
91 

0,08 
0,06 
0,05 
0,09 
0,06 

94 
87 
80 
85 
83 

0,11 
0,12 
0,13 
0,11 
0,07 

78 
70 
69 
75 
78 

0,12 
0,09 
0,09 
0,12 
0,06 

59 
65 
73 
65 
89 

0,17 
0,14 
0,12 
0,16 
0,04 

81 
 

74 
67 
27 

0,06 
 

0,04 
0,07 
0,05 

51 
51 
51 
54 

0,06 
0,04 
0,06 
0,09 

 

65 
62 
47 
58 
49 

0,06 
0,05 
0,07 
0,05 
0,02 

5 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

77 
85 
80 
75 
79 

 

91 
89 
71 
90 
83 

 

66 
64 
60 
66 
80 

 

82 
64 
76 
76 
93 

 

67 
 

58 
76 
45 

 

56 
52 
54 
45 

 

65 
32 
63 
58 
65 

 

6 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

-1 
 
 

26 
41 

-0,03 
 
 

-0,19 
-0,07 

24 
 
 

24 
29 

-0,07 
 
 

-0,04 
-0,10 

42 
49 
 

66 
63 

-0,05 
-0,04 

 
-0,05 
-0,06 

33 
42 
37 
33 

-0,09 
-0,06 
-0,10 
-0,11 

      

7 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

66 
 
 

37 
49 

-0,08 
 
 

-0,14 
-0,06 

36 
 
 

31 
40 

-0,05 
 
 

-0,03 
-0,08 

67 
50 
 

49 
37 

-0,07 
-0,05 

 
-0,07 
-0,11 

39 
37 
31 
38 

-0,08 
-0,08 
-0,14 
-0,11 

      

8 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

-4 
 
 

18 
64 

-0,03 
 
 

-0,12 
-0,04 

41 
 
 

36 
45 

-0,04 
 
 

-0,03 
-0,06 

39 
50 
 

54 
46 

-0,05 
-0,04 

 
-0,06 
-0,08 

43 
41 
35 
36 

-0,07 
-0,06 
-0,11 
-0,10 

 

      

9 
voorh 

bezorg 
stillen 
achter 

63 

 

 

53 

57 

 

42 

 

 

39 

45 

 

51 

42 

 

53 

47 

 

41 

35 

31 

39 

       

 Gezond-

heidzorg 

Autoverkeer 

 

Milieu 

Probleem 

Minderhe-

den 

Sociale voor- 

zieningen. 

Werk-

loosheid 

Energie- 

vraagstuk 
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Bijlage 4: tabel 23 

 
Tabel 23: informatie uitwisseling bij zeven issues: duur en stijgingssnelheid per  

    fase van de levensloop van omgevingsvraagstukken en verdelingsvraag- 

   stukken. De duur van een fase wordt in aantal weken weergegeven en de  
   stijgingssnelheid wordt uitgedrukt in % per week. Fase 1 = dal; fase 2 =  

   pré momentum; fase 3 = momentum; fase 4 = post  momentum; fase 5 =  

   top; fase 6 = beginnende daling; fase 7 = daling (momentum); fase 8 =  

   afnemende daling; fase 9 = dal = fase 1 van de nieuwe opgaande trend.  
 

Omgevingsvraagstukken Verdelingsvraagstukken 

 

 
Gezond-

heidzorg 

Autover-

keer 

Milieupro-

blematiek 

Minderhe-

den 

Sociale 

voorziening 

Werkloos- 

heid 

Energie-

probleem 

Fase 
Duur  
weke 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

Duur 
weken 

Snel 
% pw 

   5 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

        

58 
63 
48 
58 
68 

 

76 
64 
92 
78 
70 

   

    6 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

        

75 
60 
49 
71 
77 

-0,06 
-0,04 
-0,09 
-0,06 
-0,02 

80 
72 
93 
80 
81 

-0,10 
-0,06 
-0,05 
-0,08 
-0,04 

 
70 

 
 
 

 
-0,10 

 
 
 

   7 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

        

65 
61 
57 
61 
63 

-0,09 
-0,04 
-0,09 
-0,08 
-0,03 

78 
67 
90 
79 
75 

-0,11 
-0,08 
-0,06 
-0,09 
-0,05 

 
70 

 
 

 
-0,11 

- 
 

   8 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

        

58 
79 
59 
55 
67 

-0,08 
-0,03 
-0,08 
-0,07 
-0,02 

95 
73 

100 
73 
82 

-0,08 
-0,06 
-0,05 
-0,08 
-0,04 

 
83 

 
 

 
-0,08 

 
 
 

    9 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

        

77 
64 
48 
76 
84 

 

64 
67 
99 
88 
68 

 

 
82 

 
 
 

 

    1 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

93 
112 
92 
58 
84 

 

107 
88 
86 
93 
92 

 

81 
113 
94 
78 
86 

 

86 
90 

128 
82 
83 

 

95 
98 
66 
94 
64 

 

62 
 

48 
57 

 

51 
46 
59 
52 
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    2 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

101 
122 
98 

135 
83 

0,05 
0,03 
0,05 
0,04 
0,02 

88 
86 
85 
96 
70 

0,08 
0,06 
0,08 
0,06 
0,01 

101 
105 
93 

105 
87 

0,09 
0,06 
0,07 
0,07 
0,02 

77 
83 
99 
71 
74 

0,13 
0,06 
0,09 
0,14 
0,04 

80 
85 
54 
73 
65 

0,08 
0,05 
0,10 
0,08 
0,02 

77 
 

50 
62 

0,06 
 

0,11 
0,08 

 

63 
58 
49 
62 

 

0,05 
0,09 
0,03 
0,05 

 

    3 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

77 
91 
82 
80 
76 

0,07 
0,04 
0,07 
0,08 
0,03 

70 
69 
68 
87 
78 

0,09 
0,07 
0,11 
0,07 
0,02 

73 
80 
72 
72 
69 

0,15 
0,08 
0,10 
0,13 
0,03 

86 
95 

110 
86 
80 

0,13 
0,06 
0,09 
0,13 
0,03 

51 
86 
51 
62 
43 

0,15 
0,06 
0,13 
0,11 
0,04 

67 
 

41 
50 

0,08 
 

0,16 
0,11 

46 
43 
48 
47 

 

0,08 
0,13 
0,03 
0,07 

 

    4 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

95 
114 
92 
95 
70 

0,06 
0,03 
0,05 
0,06 
0,02 

87 
86 
90 
89 
71 

0,06 
0,05 
0,08 
0,06 
0,02 

72 
87 
80 
71 
67 

0,13 
0,07 
0,08 
0,11 
0,03 

76 
76 

102 
73 
82 

0,13 
0,06 
0,08 
0,13 
0,03 

89 
106 
47 
81 
80 

0,07 
0,04 
0,12 
0,08 
0,02 

57 
 

50 
67 

0,08 
 

0,11 
0,07 

 

59 
48 
55 
61 

 

0,05 
0,11 
0,02 
0,05 

 

    5 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

77 
120 
80 
75 
74 

 

108 
88 
86 
99 
88 

 

95 
88 
79 
95 
84 

 

86 
85 

100 
89 
83 

 

96 
93 
67 
97 
80 

 

99 
 

51 
72 

 

64 
61 
60 
66 

 

 

    6 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

40 
 
 

34 
 

-0,05 
 
 

-0,05 

 
 
 

       

    7 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

35 
 
 

31 
 

-0,07 
 
 

-0,06 
 

        

    8 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

41 
 
 

41 
 

-0,04 
 
 

-0,04 
 

        

    9 
voorh 
bezorg 
stillen 
achter 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

43 
 
 

36 
 

         

 Gezond-
heidszorg 

Autoverkeer 
Milieu-
probleem 

Minderhe-
den 

Sociale voor 
zieningen. 

Werkloos- 
heid 

Energie-
probleem 
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Bijlage 5: tabel 24 

 
Tabel 24: issuerelevantie. De duur van de verschillende fases van de Issue  

    activation cycle uitgedrukt in weeknummers. De eerste twee cijfers  

    hebben betrekking op het betreffende jaar en de laatste twee cijfers zijn  

    de weken in het betreffende jaar. 
 

 
Gezond- 
heidzorg 

Autover- 
keer 

Milieupro 
bleem 

Minder-
heden 

Sociale 
voorzien. 

Werkloos 
heid 

Energie-
probleem 

Totaal 
Duur 
snelheid 

8518-9042 
284 weken 
0,09% p/w 

8431-8925 
244 weken 
0,11% p/w 

8341-9010 
220 weken 
0,17 p/w 

8816-9428 
324 weken 
0,11% p/w 

8817-8932 
208 weken 
0,08% p/w 

8302 9139 
455 weken 
-0,07% p/w 

 

Fase 1 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8322-8508 
8310-8444 
8310-8450 
8333-8517 
8310-8448 

8339-8541 
8312-8508 
8327-8508 
8241-8514 
8337-8534 

8341-8526 
8343-8524 
8410-8544 
8340-8523 
8341-8531 

8817-8932 
8821-8932 
8806-8931 
8822-8936 
8639-8831 

8827-8948 
 
8904-9009 
8849-9005 
8852-8940 

9046-9132 
9019-9103 
9105-9204 
9139-9241 
 

8626-8726 
8737-8820 
8619-8716 
8635-8732 
8606-8710 

Fase 2 
Voorhoede-
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8508-8652 
8444-8637 
8450-8644 
8517-8705 
8448-8642 

8541-8728 
8508-8652 
8508-8705 
8514-8704 
8534-8714 

8526-8703 
8524-8648 
8544-8712 
8523-8652 
8531-8714 

8932-9101 
8932-9046 
8931-9115 
8936-9052 
8831-9016 

8948-9114 
 
9009-9120 
9005-9120 
8940-9028 

9132-9235 
9103-9201 
9204-9304 
9241-9341 
 

8726-8839 
8820-8920 
8716-8822 
8732-8842 
8710-8817 

Fase 3 
Voorhoede-
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8652-8827 
8637-8814 
8644-8822 
8705-8839 
8642-8823 

8728-8917 
8652-8833 
8705-8840 
8704-8842 
8714-8852 

8703-8821 
8648-8814 
8712-8823 
8652-8818 
8714-8839 

9101-9222 
9046-9208 
9115-9242 
9052-9213 
9016-9216 

9114-9206 
 
9120-9208 
9120-9211 
9029-9116 

9235-9326 
9201-9248 
9304-9349 
9341-9434 
 

8839-8935 
8920-8952 
8822-8914 
8842-8934 
8817-8909 

Fase 4 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8827-9015 
8814-8946 
8822-9010 
8839-9016 
8823-9010 

8917-9107 
8833-9016 
8840-9016 
8842-9023 
8852-9031 

8821-8947 
8814-8932 
8823-8940 
8818-8941 
8839-9013 

9222-9329 
9208-9321 
9242-9411 
9213-9326 
9216-9401 

9206-9335 
 
9208-9330 
9211-9326 
9216-9143 

9326-9425 
9248-9347 
9349-9448 
9434-9536 
 

8935-9045 
8952-9110 
8914-9009 
8934-9040 
8909-9006 

Fase 5 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9015-9140 
8946-9127 
9010-9138 
9016-9139 
9010-9137 

9107-9246 
9016-9201 
9016-9149 
9023-9209 
9031-9210 

8947-9109 
8932-9044 
8940-9048 
8941-9103 
9013-9141 

9329-9507 
9321-9433 
9411-9535 
9326-9450 
9401-9542 

9335-9450 
 
9330-9436 
9326-9450 
9143-9236 

9425-9529 
9347-9447 
9448-9550 
9536-9629 
 

9045-9206 
9110-9142 
9009-9120 
9040-9148 
9006-9119 

Fase 5 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9104-9144 
 
 
9117-9136 
9027-9132 

9028-9116 
 
 
9042-9119 
9027-9119 

9048-9214 
9111-9231 
 
9027-9135 
9030-9128 

9346-9445 
9433-9521 
9438-9520 
9348-9442 
 

9346-9445 
9433-9521 
9438-9520 
9348-9442 
 

8221-8411 
8342-8517 
8249-8432 
8226-8413 
8117-8407 

 
        -8149 
        -8116 
 
        -8220 

Fase 6 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9144-9143 
 
 
9136-9210 
9132-9221 

9116-9140 
 
 
9119-9143 
9119-9148 

9214-9304 
9231-9328 
 
9135-9249 
9128-9239 

9445-9526 
9521-9611 
9520-9605 
9442-9523 
 

9445-9526 
9521-9611 
9520-9605 
9442-9523 
 

8411-8623 
8517-8647 
8432-8627 
8413-8619 
8407-8703 

        -8141 
8149-8225 
8116-8241 
        -8130 
8220-8337 
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Fase 7 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9143-9305 
 
 
9210-9247 
9221-9318 

9140-9224 
 
 
9143-9222 
9148-9236 

9304-9419 
9328-9426 
 
9249-9346 
9239-9324 

9526-9613 
9611-9648 
9605-9636 
9523-9606 
 

8536-8637 
 
8533-8644 
8545-8713 
8606-8713 

8623-8751 
8647-8810 
8627-8807 
8619-8747 
8703-8936 

8141-8339 
8225-8513 
8241-8351 
8130-8334 
8337-8503 

Fase 8 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede  

9305-9301 
 
 
9247-9313 
9318-9430 

9224-9313 
 
 
9222-9306 
9236-9329 

9419-9506 
9426-9524 
 
9346-9448 
9324-9418 

9613-9704 
9648-9737 
9636-9719 
9606-9645 
 

8637-8824 
 
8644-8805 
8713-8901 
8713-8844 

8751-8951 
8810-8936 
8807-8936 
8747-8946 
8936-9241 

8339-8543 
8513-8538 
8351-8523 
8334-8546 
8503-8633 

Fase 9 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9301-9412 
 
 
9313-9414 
9430-9535 

9313-9403 
 
 
9306-9345 
9329-9422 

9506-9605 
9524-9614 
 
9448-9549 
9418-9513 

9704-9745 
9737-9820 
9719-9750 
9645-9732 
 

8824-8951 
 
8805-8931 
8901-9027 
8844-9008 

8951-9217 
8936-9114 
8936-9130 
8946-9204 
9241-9607 

8543-8805 
8538-8710 
8523-8702 
8546-8815 
8633-8752 

 
Gezond-

heidzorg 

Autover- 

keer 

Milieu- 

probleem 

Minder-

heden 

Sociale 

voorzien. 

Werkloos 

loosheid 

Energie-

probleem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6: tabel 25 

 
Tabel 25: informatie uitwisseling. De duur van de verschillende fases van de Issue  

    Activation cycle uitgedrukt in weeknummers. De eerste twee cijfers  

    hebben betrekking op het betreffende jaar en de laatste twee cijfers zijn  

   de weken in het betreffende jaar. 
 

 
Gezond- 

heidzorg 

Autover- 

keer 

Milieupro 

bleem 

Minder-

heden 

Sociale 

voorzien. 

Werkloos 

heid 

Energie-

probleem 

Totaal 
Duur 
snelheid 

8431-8925 
244 weken 
0,11% p/w 

8518-9042 
284 weken 
0,09% p/w 

8341-9010 
220 weken 
0,17 p/w 

8816-9428 
324 weken 
0,11% p/w 

8817-8932 
208 weken 
0,08% p/w 

8302 9139 
455 weken 
-0,07% p/w 

 

Fase 1 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8351-8540 
8316-8524 
8310-8450 
8411-8517 
8422-8602 

8342-8545 
8327-8511 
8334-8516 
8350-8539 
8410-8550 

8427-8606 
8409-8618 
8512-8702 
8438-8612 
8529-8711 

8724-8906 
8727-8913 
8547-8819 
8729-8907 
8715-8846 

8725-8914 
8810-9004 
8812-8926 
8716-8906 
8842-9002 

8852-9010 
 
9036-9132 
8838-8943 
 

8635-8734 
8633-8727 
8737-8844 
8640-8740 
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Fase 2 
Voorhoede-
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8540-8737 
8524-8742 
8450-8644 
8517-8748 
8602-8733 

8545-8729 
8511-8645 
8516-8649 
8539-8731 
8550-8716 

8606-8803 
8618-8819 
8702-8843 
8612-8813 
8711-8846 

8906-9031 
8913-9044 
8819-9014 
8907-9026 
8846-9016 

8914-9042 
9004-9137 
8926-9028 
8906-9027 
9002-9115 

9010-9135 
 
9132-9230 
8943-9101 
 

8734-8845 
8727-8833 
8844-8941 
8740-8850 
 

Fase 3 
Voorhoede-
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoe 

8737-8910 
8742-8929 
8644-8822 
8748-8924 
8733-8905 

8645-8811 
8644-8809 
8649-8813 
8731-8914 
8716-8842 

8803-8924 
8819-8947 
8843-9011 
8813-8933 
8846-9011 

9031-9213 
9044-9235 
9014-9220 
9026-9208 
9016-9144 

9042-9141 
9137-9319 
9028-9127 
9027-9137 
9115-9206 

9135-9250 
 
9230-9319 
9319-9417 
 

8845-8939 
8833-8924 
8941-9037 
8850-8945 
 

Fase 4 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

8910-9101 
8929-9139 
8822-9010 
8924-9115 
8905-9023 

8811-8946 
8813-8947 
8810-8948 
8914-9051 
8842-9009 

8924-9044 
8947-9130 
9011-9139 
8933-9052 
9011-9126 

9213-9337 
9235-9407 
9220-9418 
9208-9329 
9144-9322 

9141-9326 
9319-9521 
9127-9222 
9137-9314 
9206-9334 

9250-9403 
 
9319-9417 
9210-9325 
 

8939-9046 
8924-9020 
9037-9140 
8945-9102 
 

Fase 5 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

9101-9226 
9139-9403 
9010-9138 
9115-9238 
9023-9145 

9108-9312 
8946-9130 
8947-9129 
9051-9246 
9009-9145 

9044-9235 
9130-9314 
9139-9314 
9052-9243 
9126-9306 

9337-9519 
9407-9540 
9418-9614 
9329-9414 
9322-9501 

9326-9518 
9521-9710 
9222-9337 
9314-9507 
9334-9510 

9403-9550 
 
9417-9516 
9325-9444 
 

9046-9206 
9020-9129 
9140-9248 
9102-9216 
 

Fase 5 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

  9141-9242 
 
 
9150-9243 
 

 8237-8343 
8120-8231 
8226-8322 
8241-8347 
8219-8335 

8219-8343 
8313-8425 
8205-8345 
8203-8329 
8248-8414 

 
        -8232 
 
 
 

Fase 6 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede  

  9242-9330 
 
 
9243-9325 

 8343-8514 
8231-8339 
8322-8419 
8347-8514 
8335-8508 

8343-8519 
8425-8545 
8345-8534 
8329-8505 
8414-8543 

 
8232-8350 
 
 
 

Fase 7 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

  9330-9413 
 
 
9235-9404 
 

 8514-8627 
8339-8448 
8419-8524 
8514-8623 
8508-8619 

8519-8645 
8545-8708 
8534-8720 
8505-8632 
8543-8706 

 
8350-8516 
 
 
 

Fase 8 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede  

  9413-9502 
 
 
9404-9445 
 

 8627-8733 
8448-8623 
8524-8631 
8623-8726 
8619-8734 

8645-8836 
8708-8829 
8720-8916 
8632-8801 
8706-8836 

 
8516-8647 
 
 
 

Fase 9 
Voorhoede 
Bezorgd 
Stillen 
Achterhoede 

  9502-9545 
 
 
9445-9529 
 

 8733-8906 
8623-8735 
8631-8727 
8726-8850 
8734-8914 

8836-8948 
8829-8944 
8916-9111 
8801-8937 
8836-8952- 

 
8647-8825 
 
 
 

 
Gezond- 
heidzorg 

Autover- 
keer 

Milieu 
probleem 

Minder-
heden 

Sociale 
voorzien. 

Werkloos 
loosheid 

Energie-
probleem 
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De globaliseringsparadox. Vergelijk de krantenkoppen  

van toen met die van nu. Tegenwoordig ligt het accent  

ook in de landelijke bladen op binnenlands nieuws. 

 

Krantenkoppen voorpaginaVolkskrant van 7 juni 1947 

 

Republiek wenst nationaal bewind voor geheel  

Indonesië Conferentie Duitse ministers mislukt 

 

Scherp Amerikaans protest tegen  

Hongaarse staatsgreep 
 

Australische boycot ten dele opgeheven 

 

Russische visie op invasie 

 

Bulgaarse oppositieleider in arrest 

 

Engeland krijgt 2000 Duitse burgeressen 

 

Parijs spoorwegverkeer lam gelegd 

 

Batavia voorbereid op Pasoendan actie 

 

Commentaar: Linggadjati 

 

Order van NS in Engeland 
 

E.V.C. zaait onrust onder de Amsterdamse bakkers 
 

Eis tegen Voute nu acht jaar 

 

Geen aanleiding voor dure aardappelen 
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 CONCLUSIES  &  DISCUSSIE 
 

 

Conclusies
94

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt, wat zijn issues en hoe ontstaan ze? Een 

issue is een maatschappelijk controversiële kwestie, die de publieke opinie beroert 

en in beweging brengt, getriggerd wordt door één of meer onverwachte gebeurte-

nissen en normaal gesproken resulteert in de politieke agendering van een maat-

schappelijk probleem.  

Uit empirische analyses over issues die niet eerder zijn uitgevoerd op een dergelijke 

omvangrijk databestand, is geconcludeerd dat tussen 1981 en 1998, de periode 

waarin de data verzameld zijn, acht maatschappelijke problemen een issue zijn 

geweest.  

Issues kunnen zich op een verschillend schaalniveau voordoen: lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal. 

Om een maatschappelijk probleem een issue te laten worden, moeten drie dingen 

noodzakelijkerwijs samengaan: er moet op voldoende schaal probleembesef aanwe-

zig zijn in een samenleving, er moet een onverwachte gebeurtenis hebben plaatsge-

vonden en er moet voldoende massa zijn om een maatschappelijk probleem mo-

mentum te geven. Het samengaan van probleembesef, een onverwachte gebeurtenis 

en massa resulteert op microniveau in probleemadoptie door individuele personen. 

Hierop is het Issues activation model (IsA model) gebaseerd. Van probleembesef is 

pas sprake als er verschillen gaan ontstaan tussen de verwachtingen, de waargeno-

men en de gewenste toestand, waaraan een zeker belang gehecht wordt. Massa is 

een kenmerk voor de omvang van voor sociale bevestiging. Sociale bevestiging 

komt tot stand door middel van informatie uitwisseling en het peilen van de issuere-

levantie bij andere personen en zorgt voor de diffusie van een issue in een samenle-

ving. 

Een issue komt voort uit één van de vier verschillende typen maatschappelijke pro-

blemen die zijn onderscheiden: symbolische problemen, omgevings- en duurzaam-

heidsvraagstukken, risicovraagstukken en tenslotte verdelingsproblemen. Deze vier 
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typen maatschappelijke problemen oefenen ieder voor zich invloed uit op één van 

de vier elementen waaruit het concept probleembesef is samengesteld. 

 

De levensloop van maatschappelijke problemen die een issue zijn geweest, te be-

noemen als de Issues activation cycle, vertoont een S-vormige curve. De meeste 

maatschappelijke thema’s (ruim vijftig maatschappelijke thema’s) lieten een vlak 

verloop zien, maar maatschappelijke thema’s met een S-vormige trend, afgemeten 

aan de indicatoren informatie uitwisseling en issuerelevantie, geven aan dat er spra-

ke is geweest van een issue. Deze indicatoren laten in fase 3 van de Issues activati-

on cycle een versnelde (lineaire) stijging zien, die het momentum van een maat-

schappelijk probleem weergeeft. Die versnelling ontbreekt volledig bij thema’s die 

geen issues zijn geweest. Een S-vormige trend in de Issues activation cycle is type-

rend voor issues en duidt op het ontstaan van massa die nodig is voor een issue.  

 

Fase 3 in de Issues activation cycle, het momentum geeft aan dat een issue gemid-

deld 65 weken duurt, dat is iets langer dan een jaar. Uit de analyse van de Issues 

activation cycle met een S-vormige trend bleek dat een volledige cyclus in negen 

fases kan worden verdeeld, drie stijgende - en drie dalende fases, een top en twee 

dalen. Een volledige cyclus duurt om en nabij tien jaar en de stijgende fases (2, 3 en 

4) tezamen ongeveer vier jaar: ‘vier vette jaren en bijna zeven magere jaren’. Een 

regering die tijdens de opgaande fases van de Issues activation cycle aan de macht 

is, heeft het tij mee. Het betekent dat er ruimte bestaat om een maatschappelijk 

probleem politiek te agenderen en het draagvlak te benutten dat in de samenleving 

voorhanden is om maatregelen geaccepteerd te krijgen en uit te voeren.  

 

Onverwachte gebeurtenissen triggeren issues. Dat wordt eventsetting genoemd. 

Eventsetting wordt als oorzaak van het ontstaan van issues gezien en agendasetting 

als gevolg. Een onverwachte gebeurtenis moet wel in de opgaande fase van de Is-

sues activation cycle plaatsvinden om een issue te kunnen triggeren. Onverwachte 

gebeurtenissen die plaatsvinden als een maatschappelijk probleem waarmee die 

gebeurtenis in verband gebracht wordt, zich in een dalende fase van de Issues acti-

vation cycle bevindt, zullen naar alle waarschijnlijkheid geen issue kunnen trigge-

ren, omdat te veel mensen de gebeurtenis in kwestie al zagen aankomen en in hun 

verwachtingspatroon hebben verdisconteerd, waardoor die gebeurtenis voor hen 

niet langer onverwacht of verrassend is.  

Het effect van een onverwachte gebeurtenis op individuele personen is het doorbre-

ken van hun verwachtingspatroon, in zoverre die gebeurtenis nog géén deel uit-

maakte van hun verwachtingen. Is dat het geval, dan wordt informatie over die 

gebeurtenis intensiever verwerkt door individuen, waardoor zij nieuwe associaties 

kunnen vormen, waarden geactiveerd worden en hun probleembesef kan toenemen. 
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Onverwachte gebeurtenissen zetten mensen aan het denken. Het zijn belangrijke 

‘leermomenten’ voor individuen en de publieke opinie. 

Op basis van de analyses die zijn uitgevoerd, kunnen vier adoptiesegmenten onder-

scheiden worden: de voorhoede, de bezorgde burgers, de stille meerderheid en de 

achterhoede. De omvang van deze segmenten vertoont een behoorlijke gelijkenis 

met de omvang van adoptiegroepen uit de innovatie-diffusietheorie. Afhankelijk 

van hun probleembesef en hun verwachtingspatroon kunnen personen op verschil-

lende wijze op een maatschappelijk probleem, een onverwachte gebeurtenis of een 

issue reageren en verschillende adoptietrajecten bewandelen. Adoptietraject 1 wordt 

gevolgd door personen met een manifest (de voorhoede) of ontluikend probleembe-

sef (de bezorgde burgers) en adoptietraject 2 door personen met een latent (de stille 

meerderheid) of ontbrekend probleembesef (de achterhoede). Degenen die adoptie-

traject 1 volgen, hebben, gegeven hun probleembesef een onverwachte gebeurtenis 

al grotendeels of gedeeltelijk in hun verwachtingspatroon verdisconteerd. Bij per-

sonen die adoptietraject 2 volgen is dat niet het geval. Door hun latente probleem-

besef is sociale bevestiging in hun sociale omgeving nodig om een onverwachte 

gebeurtenis te kunnen duiden, daaraan belang toe te kennen en een issue te adopte-

ren. Dit kan, in ieder geval bij de stille meerderheid tot een versterking van hun 

probleembesef leiden, waardoor zij naar een ‘hoger’ adoptiesegment kunnen ‘pro-

moveren’, de bezorgde burgers of in beperktere mate de voorhoede.  

De omvang van het segment stille meerderheid is behoorlijk stabiel. Gemeten over 

de gehele levensloop van 41 maatschappelijke problemen varieert de omvang van 

de stille meerderheid van minimaal 34% tot 77% van de bevolking van Nederland, 

met een gemiddelde omvang van 54%. Een verandering van de indicatoren infor-

matie uitwisseling en issuerelevantie (sociale bevestiging) zorgt binnen het segment 

stille meerderheid voor de nodige massa om een maatschappelijk probleem momen-

tum te geven. Bij de achterhoede vinden relatief weinig transfers plaats naar een 

‘hoger’ adoptiesegment.  

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat adoptiesegmenten door de bank genomen 

gestratificeerd zijn en in sociaal-demografisch opzicht in meerderheid homogeen 

van samenstelling zijn. Naarmate de sociaal-demografische samenstelling van adop-

tiesegmenten onderling grotere verschillen vertoont, zal een issue een controversi-

eler karakter kunnen hebben. Naarmate die verschillen geringer zijn, zal er in de 

samenleving een bredere consensus bestaan over het belang van het maatschappe-

lijke thema in kwestie. Controversiële kwesties trekken een scheidslijn door de 

samenleving, gegeven de uiteenlopende sociaal-demografische samenstelling van 

adoptiesegmenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het milieuprobleem, het energie-

vraagstuk en het autoverkeer. Maatschappelijk thema’s zoals onveiligheid van de 

burger, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en belastingdruk hebben een veel 
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minder controversieel karakter, gezien de relatief geringe verschillen in samenstel-

ling van de adoptiesegmenten. In alle lagen van de bevolking wordt het belang van 

deze maatschappelijke problemen erkend. Een in sociaal-demografisch opzicht 

homogene samenstelling van adoptiesegmenten biedt een ondersteuning voor het 

Issues activation model. Als bij de meeste maatschappelijke thema’s adoptieseg-

menten in sociaal-demografisch samenstelling op identieke wijze van elkaar ver-

schillen, dan ligt het voor de hand dat adoptiesegmenten ieder hun eigen adoptietra-

ject zullen volgen: de voorhoede en de bezorgde burgers adoptietraject 1 en de stille 

meerderheid en de achterhoede adoptietraject 2.  

Indien adoptiesegmenten gespecialiseerd zijn, dan laten de voorhoede en de be-

zorgde burgers voor ieder maatschappelijk probleem steeds een andere sociaal-

demografische samenstelling zien, evenals de stille meerderheid en de achterhoede. 

Ieder maatschappelijk probleem kenmerkt zich door  zijn eigen sociaal-

demografische ‘make-up’ van adoptiesegmenten. Een gespecialiseerde samenstel-

ling van adoptiesegmenten zou bovendien kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de 

voorhoede of de bezorgde burgers niet altijd adoptietraject 1 hoeven te volgen, maar 

soms ook adoptietraject 2 kunnen bewandelen, bijvoorbeeld omdat sociale commu-

nicatie hun belangrijkste manier van informatie uitwisseling is, terwijl sociale be-

vestiging niet per definitie de enige weg voor de stille meerderheid hoeft te zijn die 

leidt naar probleembesef en probleemadoptie.  

 

Als het merendeel van de maatschappelijke vraagstukken gestratificeerd is, dan zou 

de vraag opgeroepen kunnen worden, in hoeverre media op ieder adoptiesegment 

een uniforme invloed uitoefenen. Wat tegen een uniforme invloed van media pleit is 

dat segmenten zoals de voorhoede intensievere mediagebruikers zijn dan de achter-

hoede en de stille meerderheid. Dat betekent dat zij ook eerder een gevoeligheid 

voor het bestaan van maatschappelijke problemen aan de dag leggen en eerder dan 

andere segmenten probleembesef ontwikkelen en opinies en attitudes vormen. Opi-

nies en attitudes die eenmaal gevormd zijn, blijken in de praktijk echter moeilijker 

veranderbaar
95

 en minder beïnvloedbaar door de media. Degenen bij wie dat in veel 

mindere mate het geval is, zoals de stille meerderheid, kunnen kwetsbaarder zijn 

voor de invloed van de media en kunnen meer beïnvloed worden. Geconcludeerd 

zou kunnen worden dat naarmate individuele personen of adoptiesegmenten inten-

siever gebruik maken van massamedia, zij minder door de media beïnvloed worden. 

Bovendien kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat intensievere mediage-

bruikers minder ‘overvallen’ worden door een onverwachte gebeurtenis, omdat een 

dergelijke gebeurtenis al (deels) in hun verwachtingspatroon is verdisconteerd. 

Voor de stille meerderheid geldt het omgekeerde. Zij tonen zich meer ontvankelijk 
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voor het optreden van een onverwachte gebeurtenis, omdat zij die gebeurtenis nog 

niet in hun verwachtingspatroon hebben verdisconteerd. 

 

Voor een issue zijn drie ingrediënten nodig: probleembesef, een onverwachte ge-

beurtenis en massa. Zonder onverwachte gebeurtenis, het ontbreken van probleem-

besef of bij gebrek aan massa is de kans op het ontstaan van een issue heel klein. 

Als een maatschappelijk probleem geen probleembesef genereert, ook niet bij de 

voorhoede en de bezorgde burgers, ontbreekt er een voedingsbodem issues.  

Van probleembesef is sprake als een divergentie bestaat tussen een waargenomen 

en een gewenste maatschappelijke toestand, die als een discrepantie ervaren wordt 

en dissonantie kan oproepen, die mensen een ongemakkelijk gevoel geeft en op 

collectief niveau tot maatschappelijke onvrede en sociale spanningen kan leiden. In 

iedere samenleving doet zich regelmatig een kloof voor tussen de waarneming van 

een toestand en de maatschappelijk gewenste toestand, maar ook tussen verwach-

tingen van mensen en de loop der gebeurtenissen. Een kloof daartussen kan leiden 

tot -de perceptie van- een maatschappelijk probleem. Een aantal maatschappelijke 

problemen ontwikkelt zich, dankzij het optreden van een onverwachte gebeurtenis 

tot een issue, maar het merendeel van de maatschappelijke problemen blijft wat het 

is, terwijl sommigen naar de achtergrond verdwijnen en een non-issue worden. Of 

een maatschappelijk probleem een issue wordt, in een non-issue vervalt of gewoon 

een smeulend maatschappelijk probleem blijft, kan vastgesteld worden aan de hand 

van de formule die in het kader van dit proefschrift ontwikkeld is voor probleembe-

sef en probleemadoptie. Als de verschillen tussen de parameters in het model rela-

tief groot zijn of steeds meer toenemen, zou dat een signaal voor het ontstaan of 

bestaan van een maatschappelijk probleem kunnen zijn, waaruit potentieel een issue 

zou kunnen voortkomen. Als de verschillen relatief klein zijn of afnemen, zou dat er 

op kunnen wijzen dat een maatschappelijk probleem een non-issue is (geworden). 

Voor het ontwikkelen van ijkpunten zijn overigens wel actuele data nodig, die ver-

zameld kunnen worden door middel van de operationalisaties die uit de formule 

waarop het Issues activation model gebaseerd is, zijn af te leiden. Voor een toetsing 

van het model zou dat zeer wenselijk zijn. 

 

Indien een issue niet leidt tot politieke agendering van een maatschappelijk pro-

bleem kan het maatschappelijk probleem in kwestie vervallen in een non-issue of in 

zijn tegendeel verkeren en ontaarden in een politieke crisis of zelfs evolueren in een 

revolutie. Met de politieke agendering van maatschappelijke problemen als belang-

rijke uitkomst van issues, hangen vier maatschappelijke functies van issues samen: 

ten eerste het kanaliseren van maatschappelijke onvrede en sociale spanningen die 

het gevolg zijn van een divergentie tussen een waargenomen toestand en een maat-

schappelijk gewenste toestand, de ervaren discrepantie daartussen en de daarmee 
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samenhangende dissonantie; ten tweede als bindmiddel en oriëntatie voor de pu-

blieke opinie fungeren en als reservoir voor sociale bevestiging dienst doen; ten 

derde een maatschappelijk draagvlak verschaffen aan het overheidsbeleid en het 

leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen; ten 

vierde een aanzet geven voor een omslag in de publieke opinie die het pad effent 

voor maatschappelijke veranderingen die nodig kunnen zijn om een maatschappe-

lijk probleem op te lossen.  

Issues fungeren als Haarlemmerolie voor een sociaal en politiek systeem en de be-

sluitvorming daar binnen. Mediahypes die tegenwoordig vaak gevoed worden door 

sociale media, vervullen in tegenstelling tot issues op wat langere termijn geen 

belangrijke maatschappelijke functies, behalve dat zij op het moment zelf voor het 

nodige entertainment kunnen zorgen als bekende personen verstrikt raken in een 

conflict of een incident waaruit zij zichzelf zonder hulp van ‘buitenaf’ niet meer 

kunnen bevrijden. Dit kan in een beperkt aantal gevallen nog voor een sociale en/of 

politieke impuls zorgen, in zoverre dat voor een positiewisseling op het speelveld 

van maatschappelijke verhoudingen en sociale en politieke machtsverhoudingen 

kan zorgen. Uiteindelijk leiden issues bij individuen tot nieuwe associaties, in 

(overheids)organisaties tot agendering en in de samenleving tot veranderingen in de 

publieke opinie en tot sociale veranderingen.  

 

Ruime tijd voordat de kranten er vol van staan en de politiek zich op een maat-

schappelijk probleem stort, kortom lang voordat een maatschappelijk probleem 

geagendeerd wordt, is er in de Issues activation cycle vaak al een significante toe-

name in de belangstelling van het publiek voor een maatschappelijk probleem waar 

te nemen. De samenleving loopt regelmatig voor op de politiek èn op de pers wat 

betreft probleembesef en het belang dat aan een maatschappelijk probleem gehecht 

wordt
96

. Voordat er sprake is van een issue, worden maatschappelijke problemen 

het eerst opgepikt door de voorhoede en vervolgens door de bezorgde burgers. Deze 

adoptiesegmenten tonen zich het meest gevoelig voor wat er in de samenleving 

omgaat. Dat neemt echter niet weg dat tijdens het momentum van een maatschappe-

lijk probleem (fase 3) de stille meerderheid de snelste stijging van de trend van de 

Issues activation cycle laat zien, afgemeten aan de indicatoren issuerelevantie en 

informatie uitwisseling en niet de voorhoede of de bezorgde burgers. Binnen het 

segment de stille meerderheid is tijdens het momentum van een maatschappelijk 

probleem (fase 3 van de Issues activation cycle) sprake van de grootste transfer van 

het aantal personen zonder issuerelevantie naar het aantal personen met issuerele-

vantie, vergeleken met de andere drie adoptiesegmenten. Het zelfde geldt voor in-

formatie uitwisseling.  
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De massa van deze transfer draagt in belangrijke mate bij aan de snelle stijging van 

de trend van de Issues activation cycle en aan het momentum van een matschappe-

lijk probleem. De stille meerderheid zorgt voor massa. Zonder massa kan een maat-

schappelijk probleem zich niet tot een issue ontwikkelen. Massa zorgt voor een 

fundament onder issues. 

 

Discussie 

‘What can most easily steer a government?’ vroeg een journalist aan de voormalige 

Engelse premier Harold Macmillan
97

. Hij zou gezegd kunnen hebben, eerst maat-

schappelijke problemen op de politieke agenda zetten en ze vervolgens door middel 

van een weloverwogen plan met steun van het parlement oplossen. Maar dat zei 

Macmillan niet. Zijn antwoord luidde: ‘Events, dear boy; Events’. En aan Johan 

Cruijff 
98

 wordt de uitspraak toegeschreven ‘vaak moet er eerst iets gebeuren voor-

dat er iets gebeurt’. In beide uitspraken wordt belichaamd dat gebeurtenissen een 

belangrijke rol kunnen spelen in het agenderen van een maatschappelijk probleem 

en zonder dat beide heren het noemden, ‘het triggeren van issues’. Dat laatste wordt 

eventsetting genoemd, als tegenhanger van agendasetting.  

 

Eventsetting wordt als oorzaak van het ontstaan van issues gezien en agendasetting 

als gevolg. Deze zienswijze strookt niet met de gangbare wetenschappelijke opvat-

tingen. Aan eventsetting een prominente rol geven, is nieuw. Bovendien is events-

etting een begrip dat nog niet voorkomt in de wetenschappelijke literatuur. Dat kan 

natuurlijke een simpele reden hebben. Het begrip eventsetting is irrelevant. Hoewel 

anderen daar maar over moeten oordelen, heb ik in dit proefschrift proberen te illu-

streren dat het begrip eventsetting een ‘veelzeggende’ term kan worden en relevant 

is. Het geeft in essentie weer wat het belang van onverwachte gebeurtenissen is en 

waar het bij het ontstaan van issues om gaat. Maatschappelijke problemen komen 

lang niet altijd via de “koninklijke weg” op de politieke agenda terecht.  

 

Jarenlang kan een maatschappelijk blijven sudderen, zonder dat er wat gebeurt. 

Ondertussen neemt de ernst van het betreffende probleem niet af, integendeel. Een 

onverwachte gebeurtenis kan een patstelling doorbreken en partijen tot een coöpera-

tieve houding dwingen, in zoverre zij daartoe de moed kunnen opbrengen. Zie bij-

voorbeeld het vinden van een meerderheid in de eerste Kamer door het Kabinet 
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Rutte-Asscher en de politieke blokkade in het Amerikaanse Congres en de “Go-

vernment shutdown” in oktober 2013. 

 

Lacunes in de theorievorming over issues en gebeurtenissen 
 
In deze paragraaf worden een aantal relevante citaten uit de wetenschappelijke 

literatuur opgevoerd over issues en over de impact van onverwachte gebeurtenissen 

wat betreft hun effect en hun omvang (= eventsetting, vergelijkbaar met het cascade 

effect genoemd door Sewell, 2005; en door Hale, 2013). Definities van beide be-

grippen ontbreken goeddeels. Wel worden er door verschillende auteurs zeer bruik-

bare elementen aangedragen voor het ontwikkelen van een theorie over issues. Op-

vallend is dat geen enkele wetenschapper refereert aan de leertheorie of een andere 

theorie om de impact van onverwachte gebeurtenissen op individueel niveau te 

kunnen verklaren, uitgezonderd wellicht de Amerikaanse historicus Sewell: ‘The 

reason that events constitute what historians call “turning points” is that they so-

mehow change the structures that govern human conduct’ (Sewell, 2005, p. 218). 

Als conceptualisering van de impact van onverwachte gebeurtenissen, ontbreekt in 

de literatuur tot op heden het begrip eventsetting als (gedeeltelijk) alternatief voor 

het begrip agendasetting uit de agendasetting theorie, die juist veel belang hecht aan 

de rol van de media.  

Ter onderbouwing van bovenstaande veronderstellingen, zullen een aantal citaten 

volgen van auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan een beter inzicht in de 

werking van issues en gebeurtenissen. 

 

McGregor (1938) is een van de eersten geweest die geprobeerd heeft om indicato-

ren te identificeren die iets zeggen over de impact die gebeurtenissen kunnen heb-

ben op de samenleving. Ruim dertig jaar later heeft Downs in 1972 een essay ge-

schreven over de issue-attention cycle en over een aantal aspecten van issues, waar-

in hij ook op de betekenis van onverwachte gebeurtenissen heeft gewezen: ‘As a 

result of some dramatic events (like the ghetto riots in 1965 and 1967), or for other 

reasons, the public suddenly becomes both aware of and alarmed about the evils of 

a particular problem’ (Downs, 1972, p. 39). Downs heeft het bij deze ene publicatie 

gelaten. Daarna gebeurt er op het front van wetenschappelijke publicaties over is-

sues weinig of niets, wellicht dankzij de aantrekkingskracht van de agendasetting 

theorie, tot Cobb en Elder in 1983 een boek publiceren waarin zij over ‘trigger 

events’ spreken: ‘Another means of issue initiation is through an unanticipated 

event. Such events could be called “circumstantial reactors”. A link must be made 

between a grievance or a triggering event and an initiator who converts the prob-

lem into an issue for a private or public reason. In a systems perspective, the inputs 

consist of the initiator and the event, or triggering mechanism, that transform the 
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problem into an issue. The output is the agenda’ (Cobb & Elder, 1983, p. 83). Tot 

zover zijn dit de meest vergaande uitspraken over het ontstaan van issues.  

In 1991 verschijnt een boek van Lane en Ersson, getiteld “Politics and Society in 

Western Europe” waarin zij ingaan op het verschijnsel issue, zonder daar een diep-

gaande theoretische beschouwing aan te wijden: ‘What properties define a problem 

as politically salient enough for it to be labelled an issue? Actually, there is no 

standard definition of issue in the literature’ (Lane & Ersson, 1991; p. 269; 1999, p. 

265). ‘Issue-making and issue-resolving may be a method for the reduction of ten-

sions in society’ (zie ook Lane & Ersson, 1991, blz. 268). Dit zijn de meest in het 

oog springende uitspraken die Lane en Ersson doen over het begrip issue. Pilking-

ton (1998, p.1) sluit hierbij aan: ‘there is a singular lack of agreement as to what 

the term means, and remarkably few attempts to define it’. Birkland voegt aan hun 

uitspraken het volgende toe: ‘While dramatic events are commonly understood to 

attract increased attention to public problems, few studies of the policy process 

have empirically studied the influence of these events on the agenda generally, or 

on group activity in particular’ (Birkland, 1998, p. 53).  

 

In 1996 en 2005 verschijnen er twee publicaties van Sewell, waarin hij ingaat op de 

historisch-sociologische betekenis van gebeurtenissen. In zijn publicaties vroeg hij 

zich af waarom er zo weinig onderzoek is gedaan naar de impact van gebeurtenis-

sen op de gedragspraktijken van mensen en op hun sociale verhoudingen en waar-

om er zowel in de sociale als de historische wetenschappen zo weinig getheoreti-

seerd is over het concept ‘gebeurtenis’: ‘Battles, alliances, scandals, conquests, 

conspiracies, revolts, royal successions, reforms, elections, religious revivals, as-

sassinations, discoveries: momentous events have always been the bread and the 

butter of narrative history. But despite the prominence of events in historical narra-

tives, the event has rarely been scrutinized as a theoretical category. Traditional 

narrative historians who revelled in the contingency and particularity of events 

generally refused on principle to engage in explicit theorizing. Meanwhile, histori-

cal sociologists, along with the minority of historians who turned to the social sci-

ences in order to escape the hegemony of political narrative, generally disdained 

the study of mere events and sought instead to discover general causal patterns 

underlying historical change’ (Sewell, 2005, p. 225; 1996, p. 841). ‘What makes 

historical events so important to theorize is that they reshape history, imparting an 

unforseen direction to social development and altering the nature of the causal 

nexus in which social interaction takes place. Events should be conceived of as 

sequences of occurrences that result in transformations of structures. Such se-

quences begin with a rupture of some kind, that is, a surprising break with routine 

practice’ (Sewell, 2005, p. 227; 1996, p. 843).  
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In Nederland hebben De Vries en Van der Lubben de gebeurtenissen rond Pim 

Fortuyn in een theoretisch perspectief proberen te plaatsen: ‘Voor het ontstaan van 

revoltes zijn echter korte termijnoorzaken of aanjaagmechanismen noodzakelijk. 

Crises, onverwachte gebeurtenissen of politieke schandalen kunnen bij een individu 

of een grotere groep tot bewustwording leiden dat er iets aan de hand is. Door één 

of meer onvoorziene of plotselinge gebeurtenissen worden onderliggende oorzaken 

en de verbanden daartussen duidelijk en dat heeft effect op het menselijk handelen. 

Deze dramatische gebeurtenissen brengen maatschappelijke problemen, alternatie-

ve oplossingen en politieke besluitvorming bij elkaar’ (De Vries & Van der Lubben, 

2000, blz. 39).’ 

In een interne publicatie over issues spreken Newig en Hesselmann in 2004 over 

‘trigger events: “random factors” may be essential in determining whether or not 

and when an issue-attention cycle is triggered. In such a dynamic system, small 

changes in initial conditions may lead to great changes in the resulting trend. Thus, 

some issues might suddenly come up, often due to some trigger event, rise sharp-

ly……..’ (Newig & Hesselmann, 2004).  

 

Tenslotte kan gerefereerd worden aan een artikel van Hale (2013) in de Annual 

Review of Political Science waarin hij ingaat op het cascade effect (ook Sewell 

spreekt over een cascade effect, 1996, 2005) in relatie tot de triggers van de Arabi-

sche lente. Hale (2013) noemt als voornaamste trigger van de Arabische lente de 

zelfmoord van de Tunesische fruitverkoper Bouazizi: ‘the match Bouazizi lit spar-

ked the “Arab prairie fire” by triggering succesive individuals to reveal their dis-

content, emboldering others in a chain reaction’ (Hale, 2013, p. 337). Hale noemt 

vier op zichzelf staande factoren, die elkaar deels uitsluiten, als verklaringen voor 

het cascade effect waaruit de Arabische lente is voortgekomen, zonder een coheren-

te theorie te ontwikkelen over het ontstaan van switches of van issues. Het cascade 

effect beschrijft hij als volgt: ‘the successive triggering of new events by prior ones 

of the same kind that creates the sense of “rushing forth”, which might most accu-

rately be caractherized as an “acceleration” of the pace of events. Cascades can be 

driven by contagion, demonstration effects, the power of the example and the reach-

ing of tipping points’ (Hale, 2013, p. 333).  

 

Tot zover deze beknopte bloemlezing uit de wetenschappelijke literatuur over is-

sues, het ontstaan van issues, de impact van onverwachte gebeurtenissen en de la-

cunes in de theorievorming daarover. De conclusie mag zijn dat het geen overbodi-

ge luxe is om over een theorie over issues te beschikken, gezien de breed gedragen 

overeenstemming bij bovenstaande auteurs over het maatschappelijke belang van 

issues en de impact van onverwachte gebeurtenissen op samenlevingen en op indi-

viduen. 
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De theorie en het theoretisch model 

De theorie in dit proefschrift is ontwikkeld op drie niveaus: op het micro-, meso- en 

macroniveau, ingegeven door de vraag wat issues zijn en hoe ze ontstaan. Op indi-

vidueel niveau (micro) door de wijze waarop individuele personen een onverwachte 

gebeurtenis percipiëren en op issues en maatschappelijke problemen reageren, op 

mesoniveau door informatie uitwisseling binnen en tussen groepen en op macroni-

veau door de wijze waarop een onverwachte gebeurtenis de weg vrijmaakt voor het 

momentum van een maatschappelijk probleem, een issue gestalte kan krijgen, de 

publieke opinie in beweging komt, sociale en opinieveranderingen tot stand komen 

en politieke agendering mogelijk wordt binnen (politieke) organisaties (mesoni-

veau). Processen op deze drie niveaus beïnvloeden elkaar wederzijds door middel 

van adoptie en diffusie. 

 

De theorie die in dit proefschrift beschreven wordt, is nieuw en het theoretisch mo-

del (IsA model) dat in dit proefschrift ontwikkeld is, moet een antwoord kunnen 

geven op de vraag hoe issues ontstaan. Uit de theoretische concepten die met elkaar 

in verband zijn gebracht, is de formule voor probleembesef en probleemadoptie 

voortgekomen. Het betekent dat tijdens de ontwikkeling van de theorie keuzes zijn 

gemaakt, die moesten leiden tot een coherent antwoord op de vraag wat issues zijn 

en hoe ze ontstaan. Om tot dat antwoord te komen is enerzijds gebruikt gemaakt 

van theoretische inzichten uit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines 

en anderzijds zijn bestaande theorieën gebruikt als theoretische evidentie voor het 

Issues activation model (IsA model), bijvoorbeeld de innovatie-diffusietheorie, de 

waarde-verwachtingstheorie, leertheorieën, de informatietheorie en theorieën over 

het ontstaan van revoluties en geruchten.  

Het beeld dat personen over een gewenste toestand ontwikkeld hebben, wordt voor-

al bevorderd door beter onderwijs en de bredere verspreiding van informatie in een 

samenleving, bijvoorbeeld door het gebruik van internet, mobiele telefoons en soci-

ale media. De Arabische landen vormen hier een goed voorbeeld van. Goed opge-

leide jongeren maken veel gebruik van sociale media, zijn relatief goed geïnfor-

meerd, maar hebben geen toegang tot door hen gewenste maatschappelijke posities 

en (inkomens- en machts)bronnen, waar zij gezien hun opleidingsniveau recht op 

denken te hebben. De rest van het verhaal is bekend. 

 

De formule 

De formule voor probleembesef bestaat uit vier factoren, verwachtingen, waarden 

(belang), de waarneming van een toestand en de gewenste toestand. De divergentie 

tussen datgene wat zij als gewenst beschouwen en datgene wat zij waarnemen, is 
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één van de bepalende factoren om vast te kunnen stellen of er in hun ogen sprake is 

van een maatschappelijk probleem. Dit kan de vraag oproepen of mensen altijd een 

beeld voor ogen hebben over een gewenste toestand. Hebben zij dat niet, dan ont-

breekt een referentiepunt en wordt het heel moeilijk om over een maatschappelijk 

probleem te spreken. Het zelfde geldt voor de waargenomen toestand. Als mensen 

geen probleem ‘zien’, met de gewenste toestand als referentiepunt, dan bestaat er 

ook geen maatschappelijk probleem. Dan wordt er ook geen discrepantie ervaren 

tussen een waargenomen en een gewenste toestand. En dat betekent dat het pro-

bleembesef een lage score oplevert, wat zo veel wil zeggen dat probleembesef 

goeddeels ontbreekt. 

 

Indien zij een divergentie als een discrepantie ervaren, is het vervolgens de vraag 

hoe belangrijk zij persoonlijk de divergentie tussen datgene wat zij waarnemen en 

wat zij wensen, vinden en in hoeverre zij daardoor een ongemakkelijk gevoel krij-

gen. Is de divergentie tussen de waargenomen en de gewenste toestand in hun ogen 

niet zo belangrijk, dan zal er niet zo gauw sprake zijn van een maatschappelijk pro-

bleem. Zijn zij echter van mening dat de kloof daartussen wel belangrijk is, dan 

komt vervolgens de haalbaarheid van een gewenste toestand om de hoek kijken. 

Vinden mensen dat de haalbaarheid van het realiseren van een gewenste toestand 

gering is, dan zal dat afbreuk kunnen doen aan de (gepercipieerde) ernst van een 

maatschappelijk probleem. Iets is dus niet zo maar een maatschappelijk probleem. 

Daarvoor is het nodig dat mensen een wensbeeld hebben, dat zij bijvoorbeeld in de 

vorm van incidenten, afwijkingen van dat wensbeeld waarnemen, die zij belangrijk 

genoeg vinden om hen een ongemakkelijk gevoel te geven. Bovendien doet de 

haalbaarheid om een wensbeeld te realiseren er toe. Werkt één of meerdere van 

deze factoren niet mee, dan is het probleembesef beperkt en zal er niet zo gauw 

sprake zijn van een (nijpend) maatschappelijk probleem. Het is dan eerder een non-

issue. 

 

De data 

In het kader van het MDI onderzoek zijn in totaal zo’n 118 maatschappelijke the-

ma’s onderzocht, waarvan 75 thema’s in meer dan drie aaneengesloten jaren geme-

ten zijn en ruim dertig daarvan gedurende een onafgebroken periode van 17 jaar. 

Deze thema’s waarvoor gedurende de periode 1981 tot en met 1998 de data zijn 

verzameld, zijn in dit onderzoek geanalyseerd.  

Het MDI onderzoek werd in die periode door middel van een representatieve steek-

proef uit de bevolking van Nederland uitgevoerd. In totaal zijn 175 steekproeven 

onderzocht, bij gemiddeld 869 respondenten per steekproef. Per steekproef werden 

ongeveer tien maatschappelijke thema’s onder de loep genomen. Van de 118 onder-
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zochte maatschappelijke thema’s, zijn er 32 die in alle tussenliggende jaren, dat wil 

zeggen gedurende 17 jaar jaarlijks meerdere malen werden gemeten, twee thema’s 

zijn gedurende 16 jaar gemeten en een thema 15 jaar lang. In totaal komt dat neer 

op 35 thema’s die de gehele periode tussen 1981 en 1998 overspannen. De onder-

grens van het aantal jaren dat een maatschappelijk thema gedurende een aaneenge-

sloten reeks van jaren gemeten is, is gelegd bij acht jaar. Alle maatschappelijke 

thema’s die over een aaneengesloten periode tussen acht en achttien jaar zijn geme-

ten, maken deel uit van de populatie van maatschappelijke thema’s die in aanmer-

king zijn gekomen voor een nadere analyse in dit onderzoek. 

 

Het onderzoek en de onderzoeksresultaten 

De data zijn in de periode 1981-1998 door middel van mondelinge “face to face” 

interviews met de grootste zorgvuldigheid verzameld door het toenmalige onder-

zoeksbureau NSS marktonderzoek gevestigd in Den Haag. Het Multi Dimensionele 

Indicatoren (MDI) onderzoek is een multicliënt omnibusonderzoek. De indicatoren 

die in het MDI onderzoek zijn gebruikt, worden in dit onderzoek gezien als proxi 

indicatoren. Het MDI onderzoek is uitgevoerd voordat de theorie en het Issues acti-

vation model (IsA model) waren ontwikkeld. Het MDI onderzoek is ook niet uitge-

voerd om een theorie te toetsen of een theoretisch model op praktische toepasbaar-

heid te testen, maar de opdrachtgevers een beeld te geven hoe de vlag er in de sa-

menleving ‘voorstond’ en welke maatschappelijke problemen indertijd “top of 

mind” waren. Desalniettemin kunnen theorie en MDI data toch naast elkaar gelegd 

worden om te kijken of er in de data aanwijzingen gevonden kunnen worden die de 

theorie en het IsA model kunnen ondersteunen, zonder dat beiden met behulp van 

de MDI data op hun validiteit getoetst worden. Waar in de MDI data, naar aanlei-

ding van een secundaire analyse aanwijzingen gevonden zijn over de zeggings-

kracht van de theorie en het theoretisch model, kan geen sprake van een toevallige 

fluctuatie of speling van het lot zijn, omdat de theorie en het IsA model zijn verge-

leken met data die met betrekking tot verschillende maatschappelijke thema’s zijn 

verzameld, op basis van een ongebruikelijk groot aantal representatieve steekproe-

ven uit de bevolking van Nederland. De benaming proxi indicatoren doet in mijn 

ogen recht aan het gebruik van de MDI data in relatie tot de theorie en het IsA mo-

del. 

 

De impact van issues 

Issues hebben een impact op individuen, op organisaties, op de publieke opinie en 

de samenleving in zijn geheel. Verwachtingen en in het bijzonder verwachtingen 

die door externe gebeurtenissen doorbroken worden, dragen in sterke mate bij aan 
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de impact van een issue. Issues hebben ook impact op politici en de politiek, zoals 

de uitspraak van Macmillan reeds aangaf. Een effectieve politicus is iemand die 

“achteraf anticipeert” op een onverwachte gebeurtenis en het momentum van een 

maatschappelijk probleem “aanvoelt” en benut om politieke doelstellingen te reali-

seren en plannen uit te voeren. Onder druk van de omstandigheden wordt alles 

vloeibaar. Aan Wouter Bos, toenmalig leider van de Tweede Kamerfractie van de 

PvdA werd de vraag gesteld wat zijn grote ambitie in de politiek is. Na lang naden-

ken komt het volgende antwoord uit zijn mond: ‘Het betekent dat je dingen onder 

druk van de veranderde omstandigheden makkelijker dan voorheen moet kunnen 

loslaten. Het heeft iets weg van opportunisme, maar is het niet’. Bij het ontstaan 

van issues draait het in belangrijke mate om de associatie tussen een verandering in 

de omgeving, die zich kan uiten als een onverwachte gebeurtenis met een grote 

maatschappelijke impact (eventsetting) èn de reactie daarop van het publiek, de 

politiek en de pers. Door die reactie krijgt een onverwachte gebeurtenis impact en 

het daarmee geassocieerde maatschappelijke probleem momentum.  

 

De toepassing: 4WD 

Een theoretisch model roept altijd de vraag op naar haar toepassingsmogelijkheden 

en dat geldt vanzelfsprekend ook voor het IsA model. De formule die inzicht geeft 

in probleembesef en probleemadoptie kan vertaald worden in termen van de ‘4WD’ 

metafoor, ‘four warning detectors’ oftewel ‘forewarning detectors’. De verschillen 

waaruit deze deze metafoor is ontstaan, zijn ontleend aan de formule voor pro-

bleembesef: Pbi  Wi ∑ (|Twij | – |Tgij |). De benoeming van deze verschillen in 

termen van dissociatie, divergentie, discrepantie en dissonantie dragen bij aan de 

operationaliseerbaarheid in meetbare termen. Bij dissociatie gaat het om het ver-

schil tussen waarneming en verwachting, bij divergentie om het verschil tussen de 

waargenomen en de gewenste toestand, bij discrepantie om de vraag of mensen de 

kloof tussen de waargenomen en de gewenste toestand ook als zodanig ervaren en 

bij dissonantie tenslotte of mensen een ongemakkelijk gevoel overhouden aan de 

discrepantie die zij tussen de gewenste en de waargenomen toestand ervaren.  

Het verschil tussen waarneming en verwachting kan met behulp van een schaal die 

afstanden of verschillen meet, bijvoorbeeld door middel van multi-dimensional 

scaling in kaart gebracht worden. Dat zelfde kan gelden voor divergentie en discre-

pantie, met dien verstande dat divergentie meer de objectieve aspecten meet, de 

inschatting van de feitelijke toestand, terwijl discrepantie verwijst naar de subjectief 

ervaren kloof tussen de waargenomen en de gewenste toestand. Dissonantie is een 

multidimensioneel begrip. Dissonantie kan gemeten worden door middel van een 

semantische differentiaal, waarin diverse aspecten en dimensies van dissonantie of 
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een ongemakkelijk gevoel meegenomen kunnen worden. Dat kan op een vergelijk-

bare manier gebeuren als de wijze waarop emoties in de Milieugedragsmonitor zijn 

gemeten. Waarden kunnen worden geoperationaliseerd in termen van betrokken-

heid, en door middel van een Likert schaal gemeten worden. 

 

Het Issues activation model (IsA model) en de daarvan afgeleide ‘4WD’ metafoor 

kunnen door instanties uit de profit en non-profit sector, die geïnteresseerd zijn in 

de vraag welke maatschappelijke problemen in het centrum van de belangstelling 

staan en welke maatschappelijke problemen kans maken om een issue te worden, 

gegeven het plaatsvinden van een onverwachte gebeurtenis, gebruikt worden voor 

de timing van hun beleid en in de tweede plaats om te voorkomen dat zij zichzelf 

niet op een onverwacht moment voor voldongen feiten geplaatst zien, die hen de 

kop kan kosten. Bovendien zal de formulering en uitvoering van beleid minder 

obstakels kennen als uit onderzoek blijkt dat een maatschappelijk probleem zich in 

een opgaande fase van de Issues activation cycle bevindt. Voor een dalende trend in 

de Issues activation cycle geldt overigens het omgekeerde. Dan lopen er meer beren 

hinderlijk op de weg, die de ontwikkeling en uitvoering van beleid kunnen dwars-

bomen. 

 

Het schaalniveau waarop issues zich voordoen 

Issues kunnen zich op alle schaalniveaus voordoen. Op lokaal en regionaal, maar 

ook op nationaal en internationaal niveau. Ook binnen organisaties. Op ieder 

schaalniveau werken de mechanismen uit het Issues activation model het zelfde, 

zullen issues op de zelfde manier getriggerd worden en zullen ze de zelfde trend 

volgen zoals die wordt weergegeven door de Issues activation cycle, met dien ver-

stande dat er een positieve samenhang kan bestaan tussen het schaalniveau en de 

lengte van de cyclus van de Issues activation cycle. Uitgaande van die positieve 

samenhang zouden maatschappelijke problemen op lokaal niveau sneller onderwor-

pen moeten zijn aan politiek beleid dan maatschappelijke problemen die op natio-

naal niveau opgelost moeten worden en problemen op nationaal niveau op hun 

beurt weer sneller opgelost worden dan problemen op internationale schaal. Althans 

dat is de heersende gedachte, ook in politieke kringen. Maar er zijn altijd uitzonde-

ringen die de regel bevestigen, zoals de al meer dan tien jaar durende impasse rond 

de toekomst van de Meelfabriek in Leiden en het beleid van de Europese commissie 

met betrekking tot het verminderen van de staatsschulden en begrotingstekorten van 

de lidstaten van de EU, het -dirigistische- saneringsbeleid (Nederland wordt ge-

dwongen om 6 miljard euro extra te bezuinigen) waaronder diverse EU landen ge-

bukt gaan en het handhaven van de (waarde van de) Euro als betaalmiddel binnen 

de Europese Unie. Daarentegen is het beleid van de Verenigde Naties met betrek-
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king tot de Palestijnse gebieden een al decennia slepende kwestie. Aan de andere 

kant heeft de Veiligheidsraad van de VN inmiddels snel de handschoen opgepakt 

om bacteriologische en chemische wapens uit Syrië te verwijderen. Het kan plotse-

ling verkeren door het plaatsvinden van een onverwachte gebeurtenis, wanneer dit 

soort wapens tegen ieders verwachting in tegen de eigen bevolking ingezet worden, 

door wie dan ook, door de regering of door de rebellen: ‘who knows?’. In ieder 

geval heeft een onverwachte gebeurtenis tot een alerte internationale reactie geleid, 

met volledige instemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

 

Kunnen issues gecreëerd worden? 

De theorie die in dit proefschrift ontwikkeld is, ‘zegt’ dat issues getriggerd worden 

door onverwachte gebeurtenissen, waar mensen niet direct -en soms indirect en 

onbedoeld, dominant kenmerk van gedrag- een hand in hebben gehad. Wat is het 

verschil tussen issues triggeren en issues creëren? Onverwachte gebeurtenissen zijn 

verrassend, niemand had er rekening mee gehouden en ze werden van tevoren door 

niemand bedoeld of gepland. De gevolgen en de impact van onverwachte gebeurte-

nissen worden echter wel door iedereen herkend en erkend. Hoewel issues door een 

onverwachte gebeurtenis getriggered worden en op een onverwacht moment bij 

verrassing ontstaan, is de vraag toch interessant of issues gecreëerd kunnen worden. 

Die vraag kan, met een zeker voorbehoud, bevestigend beantwoord worden. Met 

veel minder voorbehoud kan gesteld worden dat mediahypes wel regelmatig gecre-

eerd worden, zonder de pretentie dat ze een issue kunnen triggeren. Het is in het 

(zeer recente) verleden gebeurd en het zal zeker in de toekomst gaan gebeuren. Ik 

wil twee heel recente voorbeelden aandragen. Stel dat de gifgasaanval in Syrië door 

de rebellen inderdaad is uitgevoerd, dan moet hun belangrijkste oogmerk daarbij 

geweest zijn om het regime van Assad in een kwaad daglicht te stellen en interna-

tionaal, onder druk van de publieke opinie in westerse landen een reactie uit te lok-

ken om de burgeroorlog in Syrië op de internationale politieke agenda te krijgen en 

daarmee het pleit te winnen. Er is een internationale reactie uitgelokt, overigens een 

andere dan waar de rebellen op hadden gespeculeerd. De gifgasaanval heeft in ieder 

geval tot veel nationale en internationale verontwaardiging geleid, bij de politiek en 

onder het publiek. Een mediahype was op zijn minst het resultaat. Of het ook een 

issue wordt en in welke landen is de vraag.  

Het tweede voorbeeld is de mishandeling (volgens de Russen is het een behande-

ling) van de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbosch in zijn appartement in 

Moskou, met achterlating van de boodschap LGBT geschreven in een getekend 

hart. Gesuggereerd wordt dat dit incident een antwoord is op de arrestatie van een in 

kennelijke staat verkerende lallende Russische diplomaat in Den Haag. Het homo-

huwelijk en het geweld tegen homo’s is in veel landen een issue op dit moment, 
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bijvoorbeeld in Frankrijk in 2012 en het eerste halfjaar van 2013. De mishandeling 

van de Nederlandse diplomaat vindt plaats in een klimaat waar voldoende aankno-

pingspunten voorhanden zijn om dit soort incidenten een betekenis te geven, waar-

door het gesprek van de dag blijft en aanpalende discussies activeert. Moet de Ko-

ning nog op staatsbezoek in Rusland, moet het vriendschapsjaar tussen Rusland en 

Nederland nog gecontinueerd worden, hoe kunnen we nog meedoen aan de Olym-

pische winterspelen en wat moet er gebeuren met de bemanning van het Greenpea-

ce schip die door de Russen gevangen zijn genomen. Genoeg thema’s om de ge-

moederen nog even bezig te houden. De framing van beide incidenten past in de 

(media)cultuur van Nederland en Rusland. In Nederland lag het accent op een dron-

ken Rus die terecht in zijn kraag gegrepen is door de Haagse politie en Russen zijn 

nu eenmaal dronkenlappen, is de heersende mening in Nederland. In de Russische 

pers wordt Nederland afgedaan als een land dat homoseksualiteit propageert, terwijl 

er in Rusland juist een wet is aangenomen die het propaganda maken voor homo-

seksualiteit verbiedt.  

De incidenten met diplomaten hebben in ieder geval het issue homofobie gevoed. 

De positie van homo’s in verschillende samenlevingen staat momenteel veel meer 

in de belangstelling van pers en publiek dan een decennium geleden.  

 

Kan het doorbreken van taboes tot issues leiden? 
 
Het afrekenen met het verleden en het doorbreken van taboes kan veel emoties in 

een samenleving losmaken. Het is vaak een doelbewuste poging om een discussie 

over een heikel onderwerp in de samenleving aan te zwengelen, bijvoorbeeld om 

historische gebeurtenissen die veel trauma’s hebben opgeleverd een juiste plaats in 

de geschiedenis en in het denkraam en de gevoelens van individuele personen te 

geven. 

In de decennia na de oorlog zijn regelmatig taboes met betrekking tot de rol van 

Nederland en Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog doorbroken. Een 

van de meest spraakmakende voorbeelden is het interview met Roefi Hueting, die in 

een televisie-uitzending van de actualiteitenrubriek ‘Achter het Nieuws’ op 17 ja-

nuari 1969 het taboe doorbrak dat ook Nederlanders in het voormalig Nederlands 

Oost-Indië oorlogsmisdaden hebben gepleegd en dat niet alleen Duitsers zich daar 

aan schuldig hebben. Het interview bracht een storm van verontwaardiging in Ne-

derland te weeg, maar er was intussen wel een maatschappelijke discussie gestart 

over onze rol in het voormalig Nederlands Oost Indië. 'Zinloos en misselijk', kopte 

het redactioneel commentaar van de Telegraaf op dinsdag 21 januari 1969 als reac-

tie op de ontboezemingen van Hueting. 
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In China wordt momenteel, bijna vijftig jaar later een discussie gevoerd over de 

Culturele Revolutie die in 1966 door Mao werd uitgeroepen en daar in jaren zestig, 

onder aanvoering van de ‘grote roerganger’ heeft gewoed. Het praten over de Cultu-

rele Revolutie is nog steeds een taboe in China, maar de nu 67 jarige Chen Xiaolu 

de zoon van een hooggeplaatste militair Chen Yi heeft de handschoen opgepakt en 

tijdens een televisie-uitzending zijn excuses aangeboden voor het onheil dat hij als 

jonge scholier heeft te weeg gebracht door mee te helpen aan de deportatie van zijn 

docenten naar het platteland van China. Chen Xiaolu was in 1966 voorzitter van het 

revolutionaire comité van de Eliteschool nummer 8. Onder zijn leiding werden 

leraren vervolgd, gefolterd en gedeporteerd.  

De gruwelen van de Culturele revolutie zijn in het huidige China nog steeds niet 

bespreekbaar. Na de processen tegen de bende van vier in 1981 werd het boek Cul-

turele Revolutie door de Chinese overheid gesloten: ‘Het volk kreeg de opdracht het 

drama gewoon te vergeten. Daarmee werd het psychologische trauma nooit aange-

pakt’ (Volkskrant, 17-10-2013, p. 16).   

 

Het bespreekbaar maken van een als traumatisch ervaren verleden kan veel discus-

sie losmaken in een samenleving en eerder een issue triggeren dan een mediahype 

veroorzaken. En wel om twee redenen. Het doorbreken van een taboe en het open-

trekken van oude wonden wordt ervaren als een onverwachte gebeurtenis. Trauma’s 

waren goed verstopt, er werd nooit meer over gesproken, tot het moment dat zich 

een onverwachte gebeurtenis aandiende waardoor trauma’s weer opgerakeld wer-

den en aan de oppervlakte konden komen als schrijnende wonden. Naast de onver-

wachte gebeurtenis die een taboe doorbrak en een trauma activeerde, bestond er in 

de samenleving al langer een breed gedeeld gevoel dat met het verleden nog niet 

was afgerekend en dat er nog heel veel vragen op de plank lagen die om een ant-

woord vroegen. Het wijdverspreide ongemakkelijke gevoel en de mogelijke maat-

schappelijke spanningen die onbesproken trauma’s oproepen, heeft vaak een gerin-

ge, meestal onverwachte aanleiding nodig om geactiveerd te worden. Als eenmaal 

een taboe is doorbroken, is de geest uit de fles. 

 

Agendasetting 

Agendasetting is het gevolg van issues en eventsetting wordt als oorzaak van issues 

aangemerkt. Issues kunnen resulteren in agendasetting, maar dat hoeft lang niet 

altijd het geval te zijn. Issues kunnen ook ontaarden in een politieke crisis of evolu-

eren in een revolutie, zoals de Arabische Lente inmiddels heeft aangetoond. Begon-

nen met demonstraties in Tunesië en Libië en geëindigd in een burgeroorlog in 

Syrië en Egypte.  
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De politieke agendering van maatschappelijke problemen heeft vaak veel voeten in 

de aarde. De agendering van maatschappelijke problemen wil binnen welk politiek 

systeem dan ook - democratie of dictatuur, en alles wat daartussen zit- nog al eens 

blokkeren als belangen niet met elkaar stroken, waarden niet complementair aan 

elkaar zijn, geloven niet op een kussen kunnen “slapen” en groepen, om wat voor 

reden dan ook, elkaar uitsluiten. Als er ongeacht het politiek systeem, in een samen-

leving geen ‘relevante’ meerderheid te vinden is, kan het agenderen van een maat-

schappelijk probleem simpelweg geblokkeerd worden. Voor- en tegenstanders hou-

den elkaar dan gevangen in een “prisoners dilemma”, waardoor de oplossing van 

een maatschappelijk probleem in een impasse kan raken en coöperatief gedrag van 

partijen achter de horizon van het politieke toneel verdwijnt. 

 

Veel maatschappelijke problemen -de kranten staan er dagelijks vol van- worden 

niet of pas jaren later politiek geagendeerd. Slechts een relatief gering aantal maat-

schappelijke problemen komt uiteindelijk op de politieke agenda terecht. Vaak niet 

via de “koninklijke weg” maar naar aanleiding van een onverwachte gebeurtenis die 

een issue triggered, kortom door middel van eventsetting. Naarmate de agendering 

van een maatschappelijk probleem meer tijd in beslag neemt, zal de ontevredenheid 

van een bevolking over haar politieke systeem en de politici die daar deel van uit-

maken, almaar groter worden. De snelheid waarmee het leven tegenwoordig aan 

ons voorbij trekt, maakt mensen steeds ongeduldiger. ‘Gisteren’ moeten problemen 

opgelost worden door degenen die daarvoor aangesteld zijn. Of het nu om leraren, 

artsen, voetbaltrainers of politici gaat, maakt weinig uit. Het ongeduld van mensen 

vertaalt zich in een daling van vertrouwen in beroepsgroepen die aangesteld zijn om 

problemen op te lossen en met name in bestuurders en politici, als al dan niet te-

rechte verwachtingen niet op tijd ingelost kunnen worden. Als maatschappelijke 

problemen niet snel genoeg opgelost worden, ontstaat er gemor onder het volk.  

Niet iedere probleemoplosser kan aan de huidige snelheidseis voldoen, zeker de 

instituties niet waar zij onderdeel van zijn. Reorganisaties zijn dan vaak het ant-

woord om instituties en organisaties de snelheid te geven, die zij uiteindelijk toch 

niet kunnen opbrengen. Dat zo zijnde, maakt de volgende reorganisatie alweer zijn 

opwachting, waardoor ontevredenheid bij degenen die in eerste instantie de dans 

hebben ontsprongen, nog verder toeneemt. Dit lijkt een regelmatig terugkerend, 

zichzelf versterkend proces. Met een negatieve spiraal als tredmolen waarin menig-

een de weg kwijtraakt. 

 

Vervolgonderzoek 

Het Issues activation model leent zich voor vervolgonderzoek. De belangrijkste 

vraag daarbij is natuurlijk of het model hout snijdt, dat wil zeggen is het operationa-
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liseerbaar, betrouwbaar, valideerbaar, generaliseerbaar, valoriseerbaar en praktisch 

toepasbaar. Deze vragen zijn voor een deel beantwoord in dit onderzoek, maar ze-

ker niet volledig. Ze kunnen -hopelijk- onderworpen worden aan nader onderzoek. 
 
Vragen die naar aanleiding van de in dit proefschrift ontwikkelde theorie en het IsA 

model in vervolgonderzoek aan de orde kunnen komen, zijn de volgende:  
 

1. op microniveau: onderzoek naar de perceptie van onverwachte gebeurtenis-

sen en de discontering van gebeurtenissen in verwachtingspatronen van indi-

viduele personen; 

2. op mesoniveau: de agendering van maatschappelijke problemen, naar aanlei-

ding van onverwachte gebeurtenissen en issues, de mobilisatie van mensen 

en middelen naar aanleiding van een issue en de rol van (politieke) entrepe-

neurs binnen organisaties; 

3. op mesoniveau: de verspreiding van informatie binnen en tussen groepen en 

het gedrag van adoptiesegmenten: hoe gaan segmenten uit de bevolking met 

maatschappelijke problemen om en hoe reageren ze op issues? Volgen adop-

tiesegmenten altijd de zelfde adoptietrajecten en kloppen deze adoptietrajec-

ten? Komen ze voor en blijft het bij twee adoptietrajecten? 

4. op micro-, meso- en macroniveau: hoe gaat eventsetting in zijn werk? 

5. op macroniveau: hoeveel massa is nodig voor het ontstaan van een issue? 

6. op macroniveau: in hoeverre verandert de publieke opinie naar aanleiding 

van een issue en in hoeverre en in welke mate treden maatschappelijke ver-

anderingen op als gevolg van een issue? 

7. op macroniveau: onder welke condities leidt een issue tot agendering en 

wanneer ontaardt een issue in een politieke crisis of evolueert een issue in 

een revolutie? 

8. toepassen van het IsA model op uiteenlopende maatschappelijke problemen, 

met het oog op het kunnen voorspellen van de kans tot optreden van issues. 

Welke maatschappelijke problemen kunnen in potentie op basis van de toe-

passing van de formule met betrekking tot probleembesef en probleemadop-

tie op enig moment leiden tot een issue? 

9. validering van de duur van de fases van de Issues activation cycle op basis 

van actuele maatschappelijke problemen; 

10. welk onderzoekdesign is geschikt om het Issues activation model operatio-

neel en onderzoekbaar te maken? Kan de “Zilveren standaard”
99

 daar een bij-

drage aan leveren?  

                                                           
99

 De “Zilveren standaard” is eind jaren negentig door Reuling en Bronner in opdracht  

    van VROM en de RVD ontwikkeld om de effecten en effectiviteit van massamediale  

    campagnes op de meest zuivere wijze te meten. 
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  SUMMARY 
 

 

Introduction 

This study deals with the following questions: what are issues, how do they arise 

and develop over the course of time, how do adoption and diffusion affect issues, 

what is the impact is of issues on individuals, organizations and society and finally 

what kind of functions do issues fulfil in politics and society? 

Issues are controversial social problems that attract a lot of attention from the public 

opinion and the media. Comparison between public versus press is purposively 

chosen, because a more important role is attributed to the public opinion compared 

to the media. Many people are interested in social problems that are controversial; 

they talk a lot about these issues with each other, and they think other people con-

sider the social problem or issue as an important phenomenon. Issues are the ‘talk 

of the town’ and peoples’ involvement in the issue is high. But before a social prob-

lem becomes a controversial question, something needs to have happened. Social 

problems become an issue if something unexpected happens, that has an impact on 

individual people and evokes a lot of emotional turmoil in society. An event is per-

ceived as unexpected when it does not meet people’s expectations. An unexpected 

event does not have to be huge, like the terror attacks on September 11, 2001. Also 

relatively small scale events, with only a few victims, can have an enormous impact 

on individuals and society. One example is the group rape of an Indian female stu-

dent in New Delhi, mid December 2012. The Dutch newspaper NRC of December 

28th 2012 published an article with the following heading: ‘Consciousness in India 

seems awakened in India after rape’, and continues with the contents of this article: 

‘The gang rape of a woman in a bus in the Indian capital led to increasing turmoil 

ten days ago. The Indian daily newspapers are now full of reports of rape of women 

and abuse of maids and resident daughters, although they didn’t pay much attention 

to it before. Now it seems the conscience of the nation has been awakened. Embar-

rassed politicians and policemen call for the hardest measures to make Delhi a 

safer place for women and call for quick and harsh penalties for offenders. Prime 

Minister Manmohan Singh said today that government committees have been ap-

pointed to propose policy measures’. With this call from the Prime Minister of In-

dia, this social problem was put on the political agenda.  
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Shortly after that call, foreign tourists were raped again. The position and safety of 

women in India has entered the political agenda due to these unexpected events, 

although the Indian media paid hitherto little or no attention to these events. If this 

event had not occurred, no political reaction would have been made to a social 

problem that was already long simmering and that created an increasing societal 

discontent with the treatment of younger women in the traditional Indian society. 

Expectations, values and perspectives of younger women collide with the traditions 

and the value system of India. This growing gap, resulting in an increasing problem 

awareness and public concern, created a breeding ground for a social problem, 

which became an issue that triggered attention from the media across the whole 

world. The treatment of women in India has become an issue and has been put on 

the political agenda. As a consequence of this unexpected event, the Indian ministry 

of Tourism feared a worsening image and has started a campaign with an appeal to 

the staff of hotels, taxi drivers and tourist guides to wear a button with the following 

contents: ‘I respect women: Incredible India’. Recently the High Court of India has 

approved a law which prohibits the sales of acids, hoping no attacks will made on 

women because of failed marriage proposals, disappointing dowries or adultery
100

.  

The role of unexpected events that trigger issues is called eventsetting. Eventsetting 

is seen as a cause of issues and agenda setting as one of the major effects. Political 

agenda setting could be the result of issues and could be considered as a first step in 

the solution of a social problem, but issues could also degenerate into a political 

crisis or even evolve into a revolution. Agenda setting should lead to the solution of 

a social problem or to the beginning of a solution that can lead to social change, for 

example when individuals and organizations anticipate policy making in an early 

stage political agenda setting of a social problem.  

 

Issues are politically and socially relevant, because they initiate three social mecha-

nisms: First a learning process at an intra-individual or micro level which leads to 

the formation of new associations. Secondly, at the meso level they can trigger 

agenda setting of the social problem within (political) organizations. Thirdly, at a 

macro level, through the diffusion of the social problem on a greater scale, an opin-

ion change in society can start, that could lead to a shift in public opinion and even-

tually result in social change.  

 

What are issues and how do emerge? 

Unexpected events are a trigger for the emergence of issues, provided that social 

discontent about a social problem exists in some parts of society and that this has 
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 Volkskrant, July 19, 2013, p. 2. 
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led some segments of society to manifest problem awareness. Problem awareness is 

a fertile ground for issues, and without problem awareness issues are not viable. For 

an issue to emerge, some uneasiness and social discontent must be present in a soci-

ety that indicates an underlying social problem that evokes problem awareness with 

conscious and involved citizens. If people have developed problem awareness, this 

will not build up at the same moment and with the same pace and intensity. It is 

assumed there will be different moments and different paces people develop prob-

lem awareness and adopt issues, according the Issues activation model (Isa model) 

which is developed in this thesis. At the moment an unexpected event takes place, 

many people will not have developed problem awareness and will not have incorpo-

rated an unexpected event in their expectancies. If problem awareness is lacking or 

is latent, there must be other avenues to cope with an unexpected event and associ-

ate it with a social problem, in contrast to people who have problem awareness and 

have discounted an unexpected event in their expectations. For those people an 

unexpected event is not so much of a surprise. They can activate expectancies in 

their memory, without developing new cognitions and associations. This means 

people can follow different routes to recognizing and acknowledging a social prob-

lem, interpreting and explaining an unexpected event and adopting an issue. 

 

Unexpected events primarily evoke reactions from individuals when actual expecta-

tions are not adequate to interpret and explain an unexpected event. That can hap-

pen with people with and without manifest problem awareness, although the proba-

bility that persons with manifest problem awareness expect an unexpected event is 

far greater compared to people with a latent or lacking problem awareness. People 

who have cognitively discounted an unexpected event, will react more dovish; 

however such an event will strengthen their problem awareness. People can become 

uncertain if an unexpected event takes place which they are unable to interpret. 

Looking for an interpretation and an explanation of an unexpected event, the 

memory will be scanned and explored. If this does not yield anything, a learning 

process is started which can lead to the formation of new associations between the 

unexpected event and the social problem in question which is becoming controver-

sial. The function of new associations is to interpret and explain the unexpected 

event that took place and to reduce uncertainty. If new associations are shared by 

people and are socially confirmed, a diffusion process begins, stimulating an opin-

ion change in society on a wider scale, which can start the momentum of a social 

problem and can initiate a controversy or even a conflict in society.  

 

Issues are controversial disputes in a society, but they are not social problems or 

media hypes. Issues can be differentiated from social problems and media hypes 

based on two characteristic social processes: adoption and diffusion. Regarding 
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social problems there is exclusively adoption and in the case of media hypes exclu-

sively diffusion, in which social media, however, are playing a more and more im-

portant role. The sustainability of issues is much more short lived compared to so-

cial problems, but longer than the sustainability of media hypes, which sometimes 

exist only a few days before public attention wanes. Media hypes take too little time 

to and are not of sufficient value to start adoption by individuals that can persist. In 

case of issues adoption as well as diffusion takes place. 

 

Problem awareness 

Four types of social problems are distinguished, from which issues can evolve: risk 

problems, distribution problems, symbolic problems and finally sustainability prob-

lems. This distinction is partly based on the four factors identified in the formula 

about problem awareness. Problem awareness, and the social problem from which it 

has emerged, exist if there is a divergence between a desired and an observed state, 

which is perceived as a discrepancy and causes dissonant feelings. Dissonance felt 

by individuals can translate itself into social dissatisfaction and can pave the way 

for social tensions. In any society a divergence between an observed and a desired 

state is a normal phenomenon, whether it is initiated by a difference between expec-

tations and the observation of some state of affairs or not. If a gap between expecta-

tion and observation is affected by an unexpected event, the observed state can 

change and could diverge from the desired state. The divergence between the ob-

served and the desired state is basic to the increase of problem awareness.  

The definition of a social problem
101

 can translated into a formula. In this formula a 

social problem is indicated by problem awareness that is evoked by the social prob-

lem in question: Pbi  Wi ∑ (|Twij | – |Tgij |).  

The term Pbi indicates problem awareness. Wi (values) refers to the importance of 

the observed state (Twij ) and the desired state (Tgij ) and evaluates the extent of the 

divergence between the observed and the desired state. Values express the im-

portance individuals attribute to an observed and a desired state. Expectations refer 

to the perceived feasibility of the realisation of a desired state (Tgij ). If individuals 

have an image of the desired state in the (near) future, they usually also dispose of 

an expectation about the feasibility of that state
102

. If the expectations about a de-

sired state do not run very high, the problem awareness of individuals will be mod-

est. Expectations are also connected with the observed state. If expectations do not 

longer correspond with the observation of a state of affairs (Twij), a change in the 
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 A social problem exists when a gap between an observed and a desired state evokes  

     dissonance that can finally result in problem awareness. 
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observed state can cause a divergence from the desired state and finally lead to an 

increase in problem awareness (Pbi). The problem awareness formula gives an indi-

cation of the severity of a social problem perceived by different segments in a so-

ciety. If problem awareness is lacking, a social problem is doomed to be a non-

issue, with a negligible probability of transforming into an issue. 

 

The Issues activation cycle 

Issues come and go, while social problems, from which issues emerge, have existed 

for a much longer time. Social problems like the natural environment, minorities, 

criminality, health care, privacy, mobility, drug abuse and safety can survive under 

the surface, and arise suddenly in the face of attention from the public and the press. 

After some time the interest in a social problem will decrease, however the severity 

of the problem could be urgent. The ups- and downs in the interest of the public for 

a social problem takes the form of an S-shaped curve, called the Issues activation 

cycle. Social problems that have been non-issues, show a flat trend. 

 

Out of the thirty social problems that were investigated between 1981 and 1998, 

some show a rising trend that corresponds with an S-shaped curve. Only a small 

number of these social problems were an issue during this period. There are four 

problems which were an issue during the 1970s and then dropped out of favour with 

the public. There are issues like apartheid in South Africa, Aids, disarmament and 

nuclear energy. These social problems showed a falling trend and since then have 

not been an issue any longer. Eight social problems with an S-shaped curve have 

been an issue during some period between 1981 and 1998: mobility, energy, health 

care, natural environment, minorities, social services, unemployment and housing 

shortage. Only one social problem has shown a linear trend, criminality. All other 

social problems, like multinationals, privacy, education, alcohol abuse, norms and 

values, nationalism, sustainable development, genetic manipulation and climate 

change had a flat trend between 1981 and 1998. During this period these social 

problems were not an issue in the Netherlands. After 2001 a number of them has 

been an electoral issue, for example education, norms and values and climate 

change. Sometime social problems are cross-border issues, sometimes not. For 

example genetic manipulation has been an issue in England and France, but not in 

the Netherlands. 

The Issues activation cycle can be divided into eight phases, a bottom (phase 1 and 

9) and a top (phase 5), a pre-momentum (phase 2 and 6) and a post-momentum 

(phase 4 and 8) and finally a momentum (phase 3 and 7). Between the bottom and 

the top there are three rising phases and between the top and the bottom three fall-

ing phases. Halfway between the bottom and the top, phase 3, the momentum of a 
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social problem is positioned. In phase 3 an acceleration of adoption and diffusion 

takes place. In the momentum phase (3 and 7) of a social problem the S-shaped 

trend becomes linear, so the acceleration pace can be calculated. Linearity finishes 

at the moment the next phase 4 starts. In phase 3, the momentum, a social problem 

is an issue. The interest in a social problem accelerates during phase 3, with a pace 

that is faster compared to the other phases of the Issues activation cycle. During 

phase 7, the falling momentum, the interest of the public in a social problem is de-

creasing. 

 

In phase 5 the interest in a social problem reaches its highest level, but at the same 

time it is the beginning of the end of a rising trend in public interest in a social 

problem. The highest level of the indicators which measure information exchange 

and issue relevance was measured between 1981 and 1998 for the minorities issue. 

Between 1993 and 1995, 68% of the Dutch population considered that other people 

attributed the minorities problem as an important social problem (issue relevance). 

That is at least seven years before the minorities issue became an electoral issue 

during the parliamentary elections of May 15
th

 in 2002. The momentum of the mi-

norities issue was measured even earlier, in 1992, when the political leader of the 

liberals, Mr. Frits Bolkestein tried desperately but in vain to set the political agenda 

for the minorities issue. 

 

A cycle of a social problem with an S-shaped curve, takes on average from bottom 

to bottom ten years. But social problems differ in the duration of a cycle. The Issues 

activation cycle of health care lasted 9 years, minorities lasted 11 years, unemploy-

ment 12 years, housing shortage 9 years and the energy problem took 7 years. 

As far as the results of this research give an indication for the period between 1981 

and 1998, about eight issues came into being. Most social problems do not become 

an issue, stay inert or disappear in obscurity and survive as a non-issue in society.  

 

Adoption segments 

The innovation-diffusion theory assumes different social segments in a population 

can be distinguished, which adopt new ideas and develop information about a social 

problem with a different pace and intensity. In this research four adoption segments 

are distinguished, the vanguards, the involved citizens, the silent majority and the 

stragglers. These adoption segments show a remarkable correspondence with the 

adoption groups used by the innovation-diffusion theory
103

. Apparently there exist 

certain constants in societies. The size of the silent majority is on average 57% of 
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the population for eight social problems with an S-shaped trend and 54% on aver-

age for all thirty social problems which have been investigated between 1981 and 

1998.  

The size of the adoption segment involved citizens (15%) linked to social problems 

with an S-shaped curve is somehow bigger than the average of 30 social problems 

(10%), but matches the size of the early adopters of the innovation-diffusion theory 

(13,5%). The size of the stragglers is 19% of the population for the social problems 

with an S-shaped curve compared to the size of the laggards of the innovation-

diffusion theory (16%). 

 

In general, the four adoption segments show a homogeneous social demographic 

composition, comparing 32 social problems. The most homogeneous segment in 

social-demographic terms is the silent majority. The largest social-demographic 

differences are measured between the vanguard and the stragglers. With respect to 

education and social status the adoption segments differ from each other in almost 

all social problems. The vanguard is better educated and has a higher social status 

than the involved citizens, who are better educated and have a higher status than the 

silent majority. In this respect the stragglers bring up the rear.  

But the vanguard is also younger than the involved citizens and younger than the 

silent majority. The stragglers are on average the oldest segment. The differences in 

age, education and social status between the four adoption segments, calculated by 

means of a analysis of variance, are confirmed by a Scheffé test, apart from some 

minor exceptions, and by means of the Gamma coefficient which shows a ranking 

of the homogeneity of the social demographic composition of the adoption seg-

ments measured with 32 social problems. Automation, emancipation, Government 

policies, energy problems, multinationals, the environment, traffic, minorities and 

the economy of the Netherlands are social problems that show the strongest homo-

geneity of the social demographic composition of adoption segments. Criminality, 

tax evasion, health care, tax rates, social services and terrorism are social problems 

that show the weakest homogeneity of the social demographic composition of adop-

tion segments. The bigger the differences of the social demographic composition of 

adoption segments, the more controversial an issue will be. The smaller these dif-

ferences, the more solid consensus about the relevance of a social problem in a 

society will be.  

Most social problems are stratified, that is 20 out of 32 social problems, whereas 

nine social problems are not stratified, which means that they have no consistent 

ascending (age) of descending (education and status) social demographic pattern. 

Three social problems can be seen as specialised social problems, according the 

results of the data-analysis. 
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Adoption routes 

The moment adoption segments jump to another phase of the Issues activation cy-

cle and the duration and pace of a rising trend of the Issues activation cycle, offer a 

foundation for the distinction of adoption segments, but as the issues activation 

model supposes, also for the distinction of two adoption routes: route 1 and route 2. 

Adoption route 1 is commonly followed by individuals with a manifest or awaken-

ing problem awareness, and adoption route 2 is followed by individuals with latent 

or lacking problem awareness. When people follow adoption route 1, existing ex-

pectations enable individuals to interpret an unexpected event. These people need 

no cognitive elaboration and no new associations. Yet, an unexpected event is 

largely incorporated in their expectations. Their problem awareness and their asso-

ciations offer the necessary links to interpret an unexpected event and their most 

common reaction to unexpected events is: ‘It does not astonish me, you could ex-

pect it’. If necessary, people who follow route 1, can at a later stage look for social 

confirmation, by sounding out other people on the correctness of their opinions and 

beliefs, not at least because issues are the talk of the town. People with awakening 

problem awareness, the involved citizens, have a greater need for cognitive elabora-

tion than the vanguard.  

When individuals follow route 2, cognitive elaboration of memory will, despite 

frantic attempts, in a lot of cases give no results, so new associations should be 

formed in order to interpret an unexpected event that can finally be social con-

firmed. Regarding individuals with latent or lacking problem awareness, an unex-

pected event did not corresponded with their expectations. Both adoption routes do 

not exclude each other. One person can follow both routes, only the sequence can 

differ for individuals and adoption segments. Social confirmation activates the pro-

cess of diffusion. They reinforce each other when people exchange information and 

are sounding out the issue relevance of a social problem with other people. 

 

The analysis of the data reveal that none of the eight social problems that have been 

an issue show a specific sequence, for example in the moment when adoption seg-

ments jump to the next phase of the Issues attention cycle. This specific result does 

not confirm the Issues activation cycle. The vanguard is the trendsetter in the issue 

of mobility, energy and housing shortage, the involved citizens are trendsetters in 

health care and minorities and the silent majority is trendsetting in environmental 

problems and social service.  

The rise of the trend confirms the assumptions of the Issues activation model. The 

silent majority shows the fastest pace of the trend of the Issues activation cycle, and 

not the vanguard or the involved citizens. The rise of the trend of the Issues activa-
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tion cycle is slowest with the stragglers compared to the other three adoption seg-

ments. 

The duration of the trend of the Issues activation cycle measured in number of 

weeks for every rising phase is shortest for the vanguard and longest for the strag-

glers, regarding the issue relevance indicator. The reverse is valid for the indicator 

information exchange.  

The duration of the phases of the Issues activation cycle is relevant for policy mak-

ing and the implementation of measures. If policy makers wait too long with policy 

making and the implementation of policy measures, the indicators information ex-

change and issue relevance can decrease in value, the momentum of a social prob-

lem can weaken, so the support of the population for certain policy measures can 

crumble. If a measure is taken at the right moment, the positive sentiments and 

attitudes of the public can offer a sound foundation for policy making: support from 

society and the societal atmosphere are optimal to get policies legitimized and ac-

cepted by the population. If sentiments and attitudes are neutral, and support in 

society is fragile, for example because an issue has reached its peak in public  inter-

est , policy measures will encounter more opposition among the population and 

indifference in  public opinion, so the desired state (Tgij) will not be attained.  

 

The Issues activation model 

The differences between the factors on which the Issues activation model is based 

are translated into four so-called process variables: dissociation, divergence, dis-

crepancy and dissonance. These process variables are also connected to the three 

pillars of the IsA model (Issues activation model), problem awareness, social con-

firmation and problem adoption. When the process variables change of value, this 

change results in the first place in problem awareness, as the product of values and 

dissonance (Pbi  Wi * Di), in the second place –given the dissociation between the 

observation of a state and the expectations- in social confirmation, as the product of 

information exchange and issue relevance (ai1 * bi1) and in the third place in problem 

adoption (Pai) as the product of problem awareness (Pbi) and social confirmation 

(Sbi). When problem awareness is socially confirmed, there is a venue for problem 

adoption: Pai Wi x Di).(ai1 * bi1),  or  Pai PbiSbi).  

There are three conditions for problem adoption (Pai): the scope of problem aware-

ness (Pbi) must have a sufficient scale, an unexpected event must have taken place 

and in a society sufficient mass has to be developed to boost the momentum of a 

social problem. Especially people who follow adoption route 2, show a dissociation 

between observing and expecting, which force them to form new associations, 

which should be socially confirmed. Social confirmation is expressed in the prob-



384 

 
lem adoption formula as the product of the factors ai1 and bi1. The focus for people 

who follow route 1 lies primarily on problem awareness and then on social confir-

mation.  

 

The first term of the formula Pai Wi x Di).(ai1 * bi1), problem awareness (Wi x Di), 

relates to what is happening within individual persons (intra-individual) and the 

second term (ai1 * bi1) relates to what is happening between persons (inter-

individual): social confirmation. The term (ai1) indicates information exchange and 

the term issue relevance (bi1). Problem awareness gives a foundation for the emer-

gence of issues and the function of social confirmation is to accelerate dissemina-

tion of the issue in a society, after an unexpected event has taken place, so a social 

problem can gain momentum. Social confirmation needs two elements, first, infor-

mation exchange, so problem awareness can be disseminated within and between 

groups and secondly issue relevance. Issue relevance exists if a sufficient number of 

people are convinced of the relevance of an issue or a social problem, resulting in 

the beginning of the process of diffusion. Information exchange and issue relevance 

are incorporated in the problem adoption formula:  
 

Pai  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij * |Tgij |)}.(ai1 * bi1).  
 
This can be shortly written as: Pbi  Wi ∑ (|Twij | – |Tgij |).(ai1 * bi1) and we can de-

rive from this formula a pocket sized formula Pai Pbi Sbi). In this pocket sized 

formula Pai is problem adoption, Pbi is problem awareness and Sbi is social confir-

mation. The term ∫Vgij stands in the long formula for expectations that are linked 

with the observation of a state of affairs (Twij). Normally the observation of a state 

and the expectations corresponds or associates, unless an unexpected event takes 

place that causes dissociation between an observation and an expectation. The term 

∫Vgij indicates the possibility of realizing a desired state (Tgij).  

 

Agendasetting 

An urgent question is why social problems cannot be solved within a short period 

of time. Sometimes that will happen, when a policy is implemented that is socially 

acceptable. However, that does not happen very often, for different reasons. For 

example there could be a lack of problem awareness. In addition there could be no 

public support or political cooperation and too much dissension which paralyses 

decision making and blocks the implementation of necessary measures. Problem 

awareness and problem adoption will stay inert in those cases. If a solution does not 

materialize it can result in a social problem that keeps slumbering and become a 

peat fire that can set alight by a minor incident. Imagine the suicide of the Tunisian 

fruit seller, that marked the beginning of the Arab Spring, which started in Decem-
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ber 2011, but still continues and is deteriorated in some countries into a political 

crisis (Egypt and Tunisia) and  escalated in other Arab countries into a civil war 

(Libya and Syria). In the Arab world there was already a peat fire for a longer peri-

od of time, which was a breeding ground for both problem awareness of the better 

educated people, as well as widely disseminated social discontent, caused by a lack 

of freedom, food, work and income. At a certain moment, social tensions were 

bursting out in Arab societies and only a minor incident was necessary to inflame 

the Arab spring. 

 

Despite useless attempts of the former political leader of the Dutch liberals, Mr. 

Frits Bolkestein, to put the minority’s problem on the political agenda, the murder 

of Mr. Pim Fortuyn resulted finally in setting the political agenda for the minority’s 

problem and the societal reflection the role minorities (should) play in Dutch socie-

ty. Reflections on this problem have changed a lot since the murder of Mr. Fortuyn. 

The murder of Mr. Fortuyn and Mr. Theo van Gogh were associated with the mi-

norities problem, while the death of a soccer referee in the Dutch city of Almere on 

December 2
nd

 2012 is socially attributed to the context of a lack of respect the 

Dutch have for each other, on and off the playing field. Attempts to associate the 

death of the referee with the minorities problem or to see it as a problem linked to 

the Moroccan people in Holland, failed, even though people from the Moroccan 

minority were responsible for the death of the referee. The criminal case against the 

offenders has attracted a great deal of interest of foreign news agencies, for example 

Al Jazeera, who were present in the court of justice during the criminal proceedings 

and the sentence of the court. Since this incident violence decreased 15% in non-

professional soccer
104

.  

 

An interesting question is for what reason this unexpected event did not revitalize 

the societal discussion on minorities, but was associated by the public opinion with 

another social problem. For many people incidents in which Moroccan people are 

involved, are already discounted in their expectations. An event, such as took place 

in Almere is no longer unexpected because existing associations gave a sufficient 

interpretation of this incident. An unexpected event which is already incorporated in 

expectations is no longer perceived as a surprise and will not evoke many individual 

reactions, as far as this incident is associated with the minorities problem or with 

the Moroccan minority in the Netherlands. Minorities are a tough social problem 

which has evoked a lot of social discontent, but it is a problem which has passed its 

peak in the Issues activation cycle. And it was no longer an issue. It did not play 

                                                           
104

 WWW.Nos.nl, 13 augustus 2013; WWW.KNVB.nl: de trend is sinds het seizoen 

2011-2012 met 5-11% per seizoenshelft dalende.  

http://www.nos.nl/
http://www.knvb.nl/
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any role in the Parliamentary elections of September 2012, while this did happen 

ten years earlier during the elections of May 2002. Other social problems connected 

with the state of the economy were in the centre of attention during 2011, 2012 and 

2013 and the Parliamentary elections.  

A comparable incident was the nuclear disaster in Tsjernobyl in April 1986. An 

assumption was that the interest of public opinion in the nuclear issue due this dis-

aster would increase during a longer period of time. The opposite happened. Shortly 

after the nuclear incident the interest of the public in the nuclear issue felt to a level 

before the incident happened. The period before the Tsjernobyl disaster the trend of 

issue relevance and information exchange was already falling for a while. Nuclear 

energy was no longer an issue and the Tsjernobyl disaster did not turn the falling 

trend in the public interest for the issue of nuclear energy into a rising trend. 

Policy making against the trend of the Issues activation cycle and politicians who 

have to fight against the current of a falling trend or have to function in neutral 

circumstances in which a social problem is in fact a non-issue, have difficulties to 

solve social problems and to set the political agenda for a social problem in order to 

create a solution that is socially accepted and does not come up against a wall of 

social resistance. A rising trend and an issue offer societal support, acceptation and 

legitimation for agenda setting and the implementation of policies. 

 

The rising trend of a social problem takes at least four years and that is slightly 

longer than the average duration of the term of a government in Western democra-

cies. During a period of four years the trend of the Issues activation cycle is rising, 

the public interest can increase and the momentum of a social problem can acceler-

ate. A striking example was the environmental issue. The momentum of a social 

problem means that people have an open mind for an issue, will be informed about 

the issue, take a stand, are inclined to change their behaviour and make sacrifices to 

contribute as an individual person to a collective solution. This attitude results in 

less opposition in society to policy measures. These favourable circumstances are 

present during the momentum of a social problem thanks to the occurrence of an 

unexpected event which has triggered the issue. 

 

Impact of unexpected events and issues 

The rate at which the trend of the Issues activation cycle rises offers a better foun-

dation to distinguish adoption segments and adoption routes compared to the mo-

ment adoption segments jump to the next phase of the Issues activation cycle. The 

silent majority shows the fastest pace during the momentum of a social problem 

(phase 3) and during the rising phases of the Issues activation cycle. The faster pace 

of the silent majority, compared to other adoption segments, is affected by their 
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latent problem awareness. The problem awareness of the vanguard and the involved 

citizens is more manifest than the problem awareness of the silent majority, but the 

pace of the rising  trend of the Issues activation cycle is the same or slower, because 

an unexpected event is already incorporated in the expectations of people who be-

long to the vanguard and involved citizens. An unexpected event is not really a 

surprise for the vanguard and does not cause a fierce reaction, compared to the si-

lent majority. Because of her latent problem awareness and her expectations the 

silent majority is more receptive for unexpected events. 

 

The decisive importance of the silent majority for the momentum of a social prob-

lem and for the emergence of an issue is not only based on low expectations and 

their need for social confirmation, but also on her mass. As far as social confirma-

tion is an important mechanism for the adoption of issues, the mass of the silent 

majority segment gives an additional impetus to the process of diffusion, which is 

important for an effective dissemination of an issue in a society. Social confirma-

tion and diffusion reinforce each other, and in case of sufficient mass, the momen-

tum of a social problem can be boosted. Problem awareness is important for the 

vanguard and the involved citizens in adopting issues, whereas social confirmation 

is important for the silent majority in adopting issues.  

 

The assumption that adoption segments follow different adoption routes could mean 

that mass media do not exert a uniform influence on public opinion. A direct influ-

ence on public opinion does not speak for itself because of two reasons: Either man-

ifest problem awareness and corresponding expectations offer resistance against the 

changing attitudes, opinions and beliefs, or social confirmation is dominant in 

adopting of opinions, beliefs and attitudes and finally the adoption of issues. In both 

cases the mass media play a secondary role in the adoption of issues.  

 

As soon as enough people share their personal involvement with other people, so-

cial confirmation can function as a social cohesion mechanism for public opinion 

that can result in socially and politically accepted beliefs and opinions, independent 

of any mass media influence. Adoption and diffusion reinforce each other till the 

moment the interest of people in an issue or social problem is waning and turns into 

a lack of interest, for example because no additional and surprising facts are pub-

lished by mass media, news is no news anymore and/or the attention of the public is 

distracted by another issue. The mass media too are affected by the law of diminish-

ing returns. The idea is that issues go and come, and at the same time social prob-

lems continue to exist for a much longer time. 
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Predicting factors: The ‘4WD’ metaphor 

The problem awareness with regard to a social problem is translated into the formu-

la Pbi  Wi  ∑{(∫Vwij ≈ |Twij |) – (∫Vgij |Tgij |)}, and put in a nutshell as  

Pbi  Wi ∑(|Twij |–|Tgij |). The factors composing this formula could be used in ac-

tual practice as ‘forewarning detectors’, early signals that can detect a social prob-

lem and starting from this formula to estimate the probability an unexpected event 

can trigger an issue, given the necessary problem awareness of the public. These 

‘forewarning detectors’ can be named as the so called ‘4WD metaphor’: 
 
1. In the first place, a social problem is manifest as soon as a divergence between 

an observed and a desired state exists. A divergence (|Twij | – |Tgij |) creates so-

cial discontent and produces a fresh breeding ground for an issue; 

2. In the second place, an unexpected event causes a dissociation between an ob-

served state (Twij ) and an expectation (∫Vwij), resulting in a divergence between 

the observed state and the desired state; 

3. In the third place, a divergence between an observed and a desired state  

(|Twij | – |Tgij |) can perceived by an individual person as a discrepancy; 

4. In the fourth place, a discrepancy between an observed and a desired state  

(|Twij | – |Tgij |) can create dissonance within individuals; 

5. Finally, the differences that are symbolized by these four ‘forewarning detectac-

tors’ should be perceived as important enough by individuals in order to speak 

of problem awareness and a social problem. 
 
Using the ‘4WD’ metaphor it is essential to answer the five questions regarding the 

specific circumstances in a society which can signal divergence, dissociation, dis-

crepancy and/or dissonance, as fresh signals for the emergence of an issue: 
 
1. Is a divergence between an observed and a desired state is arising? 

2. Is a dissociation between an observed state and an expectation is manifest? 

3. Is a discrepancy perceived between an observed and a desired state? 

4. Is this discrepancy resulting in dissonance? 

5. Are values at issue or activated by an unexpected event or are interests at 

stake, that fuel the differences which are mentioned in 1 – 4 (divergence, dis-

sociation, discrepancy and dissonance) and are the differences perceived as 

important by individuals? 
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