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EEN BEWOGEN DAG IN BEELD
De tweede editie van het symposium Bewegende Beelden
Heidi de Mare
Op donderdag 31 januari 2013 kwamen gemeenteambtenaren uit alle delen van Nederland
af op het symposium Bewegende Beelden. Geïnitieerd en georganiseerd door Marcel van
Wissen (gemeente Ridderkerk) en partners Rijnconsult, de Open Universiteit, Seneca, Sioo
en de Vereniging van gemeenteambtenaren vond dit jaar de tweede editie plaats, wederom
in samenwerking met het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Met opnieuw een goed
gevuld programma konden mensen uit de lokale overheid zich laven aan beelden in allerlei
soorten en maten. Het was een veelzijdige kennismaking met beeldproducenten, workshops
waarin beelden de hoofdrol speelden, maar ook met mensen uit de gemeentelijke praktijk
die zelf met beelden aan de slag waren gegaan.
Bewegende beelden, een nieuw verschijnsel voor de ambtenaar
Thema van dit jaar was ‘het met elkaar vinden van goede golflengtes’. Nadat vorig jaar was
gestart met het symposium onder de titel ‘Het gebruik van beeld en media bij
veranderprocessen in de lokale overheid’, werd dit jaar gezocht naar een andere manier om
met elkaar in gesprek te gaan over beelden die je in beweging brengen, en dat in de eerste
plaats in de verandertrajecten waarin de lokale overheid zich bevindt. Bezuinigingen, een
terugtredende overheid en een toename aan initiatieven vanuit de burgers zelf, zorgen voor
een nieuwe setting met nieuwe uitdagingen, maar zetten ook aan tot het afscheid nemen van
oude gewoontes. Daarbij hoort het zoeken naar nieuwe vormen en dat vooral in aansluiting
op ontwikkelingen in de samenleving. Dus oog krijgen voor het belang van social media,
maar er ook in de organisatie gebruik van gaan maken. Niet door top down episodisch te
gaan vernieuwen met de rug naar de organisatie toe, maar door continu in te spelen (zowel
op de werkvloer als met passie vanuit de leiding) op de veranderingen die zich voortdurend
aandienen.1 Proberen zicht te krijgen op de impact van oude en nieuwe media op het
dagelijks leven. Maar ook inzicht krijgen in de kracht van beelden in onderscheid tot
woorden, teksten en taal en dus trachten de waarde van het denken in beelden te ontdekken.
Bijdragen aan veranderingen in de organisatie van de (lokale) overheid vraagt dus dat
ambtenaren ook zelf veranderen en in beweging komen. Aan die vernieuwingen wil
Bewegende Beelden een platform bieden.2
Bewegende Beelden is daarmee een veelzijdig thema: voortgekomen uit en bedoeld om
veranderingsprocessen in gemeentelijke organisaties een vernieuwingsimpuls te geven,
raakt het direct aan de bijzondere, moverende kracht die van het beeld uitgaat. Voor
ambtenaren, zo gewend als zij zijn aan het schrijven van beleidsstukken en rapporten, blijkt
het zo vreemd, zo spannend, zo avontuurlijk en vernieuwend om zich open te stellen voor
allerlei soorten beelden. Niet alleen de gangbare samenwerking in projecten wordt vanuit
een nieuwe invalshoek bezien, de publieke professionals worden ook uitgedaagd zelf een
draai te maken. Misschien voor het eerst oog in oog met wat beelden teweeg kunnen
brengen: voor hen zelf, voor de organisatie en richting de burgers.
Aldus Thijs Homan (hoogleraar Implementation and Change Management, Open Universiteit) op 19 januari
2012. Hij bekritiseerde in zijn bijdrage het gebruik van allerlei nieuwe technologieën in organisaties, omdat het
dan vaak bleef bij leuke gadgets en er in de organisatiepraktijk maar weinig veranderde.
2 ‘Doel van het platform: kennis en ervaring uitwisselen over het gebruik van beeld en media bij veranderprocessen in gemeenten. Het symposium was al een mooie eerste aanzet.’ (Jordi de Vreede en Marcel van Wissen,
‘Onderzoek gebruik van beeld en media bij veranderingsprocessen in de lokale overheid’, 1 maart 2012).
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Het IVMV keek al eerder met u mee!
Vorig jaar, op 19 januari 2012, was de Stichting IVMV, instituut voor maatschappelijke
verbeelding, present bij het eerste symposium om de workshop ‘Beelden die u in beweging
brengen’ te geven. Op ons verzoek om (persoonlijke) beelden en woorden aan te leveren
spraken verschillenden ambtenaren zich expliciet uit over hun rol en verwachting als
overheidsdienaar [KADER – A]. Maar wat in het veranderingsproces precies de rol zou
moeten of kunnen zijn van beelden – en welke beelden – was daarmee voor hen nog niet
direct duidelijk.
Vandaar dat we als Stichting IVMV de organisatie hebben aangeboden om dit jaar de volle
symposiumdag met de deelnemers mee te kijken. Niet zozeer om gedetailleerd verslag te
doen, want dat is onnodig voor wie er was en te overdadig voor wie er niet bij kon zijn. Ons
aanbod was om enige orde te scheppen in het vele en heterogene aanbod en in de reacties op
de verschillende manieren waarop beelden tot beweging aanzetten, met als doel dat
deelnemers ook de komende editie – in 2014? – weer willen bezoeken. Dit overzicht wil
behulpzaam zijn bij het maken van een aantrekkelijk symposium voor diverse doelgroepen.
Het kan zo een feestelijke, laagdrempelige samenkomst zijn voor nieuwe bezoekers die
nieuwsgierig zijn naar wat het beeld in hun organisatie vermag tegelijk interessante en frisse
ideeën blijven aanleveren voor ambtenaren die naar eerdere edities zijn geweest en voor
gevorderden bovendien gelegenheid bieden om voort te bouwen en verdere stappen te
zetten naar een ‘next level’ van de eigen beeldkennis. Zo is er op dit jaarlijkse treffen voor elk
wat wils, zijn de (thematische) keuzes helder, kan het netwerk zich uitbreiden, kan ieder zijn
beeldkennis verdiepen en – last but not least – kan het beeld een stimulerende rol (gaan,
blijven) spelen in de veranderende praktijk van de lokale overheid.
Onderzoekers: bijdragen, beelden & kaders
Om deze avontuurlijke zoektocht te ondersteunen hebben vijf onderzoekers vanuit de
Stichting IVMV deelgenomen. Gegeven onze uiteenlopende achtergronden hebben we vanuit
verschillende perspectieven deze dag meebeleefd. We hebben de workshops en presentaties
bijgewoond en enkele gesprekken met deelnemers gevoerd. We hebben vooral veel notities
gemaakt en de afgelopen maanden hebben we individueel gereflecteerd en in samenspraak
met elkaar onze bevindingen gedeeld.
Hieronder treft u onze overwegingen, impressies en reflecties aan, elk vanuit de eigen
expertise. De bijdragen staan los van elkaar, kunnen onafhankelijk van elkaar worden
gelezen en het staat u dus vrij op uw eigen manier rond te gaan. Al wordt er onderling wel
naar elkaar verwezen en is er een rode draad, die loopt van het beschrijven van de
bestaande relaties tussen ambtenaar en beeld naar de vraag hoe deze betrekkingen te
vernieuwen. De centrale boodschap van alle bijdragen tezamen is: het beeld is niet
onschuldig, wel krachtig en alleen door je te realiseren wat je aan het doen bent kun je er
verstandig mee omgaan.
Ik stel de onderzoekers in alfabetische volgorde aan u voor. Floor Basten (onderzoeker van
de onderzoekende samenleving) stelt zich de vraag hoe de lokale overheid de burger in
beweging kan brengen als ze transparant moet zijn en niet mag sturen [8]. Sigrid Burg
(filmmaker en filmonderzoeker) vraagt zich af waarin beelden nu zo anders zijn dan
woorden en wat dat dan betekent voor de communicatie [4]. Joost Pollmann (stripkenner)
verkent de manier waarop beelden in het hoofd in daden omgezet worden [5]. John Steegh
(onderzoeker met een rijke loopbaan als ambtenaar en bestuurder) juicht de nieuwe
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mogelijkheden van visuele communicatie tussen lokale ambtenaar en burger toe, al moet er
wel gesleuteld worden aan de competenties van beide zijden [2]. Heidi de Mare
(beeldwetenschapper) stelt voor na een korte, ondervragende introductie [1], enerzijds de
huidige door al die bewegende beelden opgeroepen flow aan te grijpen om gedisciplineerd
te gaan kijken [7], anderzijds de gedeelde waarden van ambtenaren en burgers op te sporen
in de ons omringende existentiële fictie waarin de publieke professional wordt verbeeld [9].
Daarnaast zijn er twee bijdragen van IVMV-medewerkers die niet op het symposium
aanwezig waren, maar wel kennis hebben over bewegende beelden respectievelijk
ambtenaren. De eerste is verzorgd door Gawie Keyser (journalist voor De Groene
Amsterdammer en HUMAN). Bij de HUMAN-omroep beantwoordt hij in zijn rubriek Gawie
weet raad een prangende levensvraag aan de hand van een filmfragment. Voor dit magazine
beantwoordt hij de levensvraag van Marcel van Wissen [3]. De andere bijdrage is afkomstig
van Gabriël van den Brink (hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde), die filosofeert over
het gebruik van taal of beeld naar aanleiding van een recentelijk verschenen publicatie over
best persons: mensen in gemeentelijke dienst die bruggen kunnen slaan tussen de
systeemwereld van de gemeentelijke overheid en de leefwereld van de wijkbewoners [6]. Op
het eind vatten we de vragen en conclusies van de auteurs samen, zodat u een beeld krijgt
van waar u aan zou kunnen gaan werken, mocht u zich verder in het beeld willen
professionaliseren [10 en 11].
Tot slot worden de bijdragen afgewisseld door twee soorten materiaal: ten eerste
thematisch geordende kaders met daarin opgetekend uitspraken die we op 31 januari 2013
hebben verzameld op het symposium [Kader A t/m F] en ten tweede een enkele beeldreeks
van ambtenaren in strip en animatie [Beeldformatie – I], een bureaucraat in de film
[Beeldformatie – II] en Politieambtenaren: waardengedreven publieke professionals in de
fictie [Beeldformatie – III] .
Dit themanummer wordt u aangeboden door de Stichting IVMV, in de verwachting dat
ambtenaren beelden net zo ernstig nemen als wij en ze in hun eigenheid gaan waarderen,
zodat zij er op een vruchtbare manier mee aan de slag kunnen gaan binnen de veranderende
lokale overheid. De doelstelling van de Stichting IVMV is (1) de bevordering van de reflectie
op de rol die beeld en verbeelding spelen in de maatschappij, (2) het opsporen van actuele
vraagstukken waarbij beelden de maatschappelijke discussie beïnvloeden en (3) het
stimuleren van openbaar debat over hoe beelden deze invloed uitoefenen.
Het IVMV
kijkt met u mee!
De maatschappelijke verbeelding is meer geordend
dan we als individu, groep of organisatie beseffen. Het
kijkgenootschap van de Stichting IVMV kan die
rijkgeschakeerde beeldwereld voor u analyseren.
Inzicht in rol en overtuigingskracht van beelden helpt
om slimmer in te spelen op actuele kwesties.
We zijn ondergedompeld in een dynamische
beeldwereld. Beelden bieden vergezichten en
verankeren wie we zijn en wat we denken. Beelden
brengen ons in beweging. Maar hoe doen ze dat?

Op 31 januari gaven vijf medewerkers hun ogen de
kost op het symposium BEWEGENDE BEELDEN. We
wilden graag zien wat beelden met u doen en daar iets
van leren voor de praktijk. Het digitale
onderzoeksverslag wordt u aangeboden door de
Stichting IVMV (www.ivmv.nl).
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KADER A
BEELDEN DIE U IN BEWEGING BRACHTEN

Workshop, Heidi de Mare (eerste editie, 19 januari 2012)

De workshop ‘Beelden die u in beweging brengen’ was gericht op de beelden die u als bevlogen
(gemeente)ambtenaar inspireren of die voor een waardegedreven organisatieverandering belangrijk zijn.
Die beelden komen altijd ergens anders vandaan, ook als u zelf nieuwe beelden bedenkt. De bestaande
beeldcultuur vormt een onuitputtelijke leverancier van allerlei soorten positieve en negatieve beelden die
in de publieke arena circuleren: PR van de eigen organisatie, journaal, persfoto, film, kunst, cartoon, tvserie. Het in dat onmetelijke reservoir opsporen van die inspirerende (voor)beelden die in uw
achterhoofd een rol spelen is zinvol, omdat het u inzicht geeft in uw drijfveren en uw waarden, maar ook
in wat u in juist deze beelden raakt. Zichtbaar maken van de beelden die u bezielen betekent ze
bespreekbaar maken bij het uitwisselen van ervaringen en in discussies. Maar belangrijker nog, door meer
inzicht in de beeldcultuur die om ons heen is, kan de impact van waardevolle, al aanwezige beelden
worden versterkt. Dan wordt ook de inbreng van beelden in een veranderingsproces meer effectief, zetten
ze aan tot gezamenlijk nadenken over de toekomst die u met anderen wilt realiseren.
Kern van het ambtenaar-zijn in eigen woorden (editie 2012):
met hart en ziel, met gevoel, humor, fun, zin en betekenis, dankbaarheid, altruïsme, passie, plezier,
vertrouwen, eigen kracht, durven, ontroering, vreugde, voeling houden met de bodem, met het goede
(cultuur), kalm en bedachtzaam, belangrijke drijfveren, persoonlijke groei.
onderdeel van het geheel zijn, trots op de eigen stad, het eigen werk, midden in de samenleving,
bijdragen aan de stad, deel voelen van de organisaties die zich inzetten om mensenlevens te redden,
vangnet, gemeenschapszin, eenheid, gedeelde waarden, (cultuur)historie, mentaliteit, samen kun je meer,
traditie, schoonheid en rijkdom van het verleden, de samenleving als begin en eind van je werk als
ambtenaar.
iets voor de burger doen, mensen helpen, aanspreken, samenwerken, verbinden, verantwoordelijkheid
dragen, situaties veilig maken, de mens centraal, mooie leefomgeving, helpen ordening te brengen in de
samenleving, een brug slaan, handen in elkaar slaan, kennis delen, samen met inwoners bouwen aan de
stad, ruimte geven aan mens en omgeving, ‘daad-werkelijk-in-de-buurt-dag’, beseffen waar je het als
ambtenaar voor doet.
Waarom ambtenaren naar eigen zeggen in beweging komen (2012):
doorgeslagen bureaucratie, dikke beleidsnotities, ivoren toren, institutionele zelfverrijking,
verkokering, de overheid is vervreemd van de maatschappij, een voor de burger onneembaar bolwerk ….
veranderingsproces, beweging, dynamiek, versnelling, sturing, kwaliteit, kennis delen, parcours
verkennen doe je te voet, veranderingsbereidheid, handen in elkaar slaan, andere partijen erbij betrekken,
vertrouwen op denkkracht van de uitvoering, de boel omgooien, interactie met de burgerij,
ervaringsdeskundigen erbij betrekken, dienstverlenend, Het Nieuwe Werken, cultuurverandering,
flexibeler opstellen, cultuuromslag, heldere communicatie, helder taalgebruik, monitoring, nieuw elan…..
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1
HET BEELD SPREEKT DE PUBLIEKE PROFESSIONAL TOT DE VERBEELDING
Heidi de Mare
We leven in een hectische tijd
De deelnemers aan het symposium zien
de wereld snel veranderen. De lokale
overheid is zich daarvan bewust en
tracht op die verandering in te spelen.
Het veranderingsproces is gericht op het
herschikken van de gemeentelijke
relatie tot de samenleving, tot de burger.
Dat impliceert het zoeken naar passende
antwoorden, maar ook het vinden van
de gedeelde (hoge) waarden in de
huidige samenleving.3 Concreet betekent
het dat ook gemeenten in beweging
willen komen. Het streven is
organisaties flexibel te maken, niet
alleen meer top-down, maar ook meer
bottum-up. Binnen de organisatie gaan
leidinggevenden en medewerkers
samen op zoek naar de eigen identiteit,
de eigen beelden en de eigen waarden,
met als doel deze met elkaar te delen,
gericht op de nieuwe situatie die zich
aandient.
Waarom bewegende beelden?
Waar verandering zich aandient, bestaat
behoefte aan nieuwe ideeën en een
heldere visie. Houvast is nodig en daarin
kunnen beelden helpen. Beelden kunnen
mensen in beweging brengen, juist
omdat (bewegende) beelden ons anders
aanspreken dan taal. We leven
tegenwoordig in een multimediale
beeldcultuur, waarin allerlei soorten
beelden circuleren. We hebben inzicht
nodig in de beelden die ons omgeven en
in de eigen rol die beeldvorming is gaan
spelen in de communicatie; aldus de
hamvraag die vorig jaar leidde tot het
symposium Bewegende Beelden. Het
beeld op zich spreekt tot de verbeelding
en heeft ook gemaakt dat ambtenaren
Gabriël van den Brink, Eigentijds idealisme. Een
afrekening met het cynisme in Nederland (AUP
Amsterdam, 2011).

3

dit jaar opnieuw naar het Instituut voor
Beeld & Geluid in Hilversum zijn getogen
– hoewel in minder grote getale dan bij
de eerste editie – om kennis te nemen
van de vele beeldmogelijkheden.4 Ze
wilden bijvoorbeeld zien wat die
beelden te bieden hebben, anders dan de
dagelijkse – talige – instrumenten
waarvan ambtenaren zich doorgaans
bedienen in beleidsstukken en
vergaderingen.
Maar is dan alles beeld?
Uitgaande van het aanbod van de eerste
twee edities kunnen we deze vraag met
een volmondig ‘ja’ beantwoorden [Kader
B]. Wie een blik werpt op de
beeldopvattingen die we hebben
verzameld op 31 januari j.l, ziet de
overweldigende breedte van wat een
beeld kan zijn. Het kan alles zijn waar
het oog op valt, van een bloem in de tuin
tot een film die in het donker samen
bekeken wordt. Het kunnen ook plaatjes
in je hoofd zijn, een gedicht of een
metafoor die een beeld oproept. Dus
eigenlijk leek alles die dag ‘beeld’ te zijn,
een beeldcomponent in zich te hebben,
of iets visueels op te roepen. Eigenlijk
was taal ook beeld, was er een beeldtaal
Dit jaar waren er zo’n 75 ambtenaren op het
evenement afgekomen, onder wie twaalf
gemeentesecretarissen: Achtkarspelen,
Barendrecht, Binnenmaas, Boxtel, Diemen,
Dronten, Heusden, Hellevoetssluis, Hilversum,
Hoorn, Noordwijkerhout, Zeist. Er waren geen
100.000+gemeenten bij, maar enkele
middelgrote gemeenten, zoals Hilversum, Hoorn
en Zeist, waren vertegenwoordigd. In 2012
waren er ongeveer 170 gemeentesecretarissen,
directeuren, afdelingshoofden, adviseurs,
communicatiemedewerkers en projectleiders
(Jordi de Vreede en Marcel van Wissen,
‘Onderzoek gebruik van beeld en media bij
veranderingsprocessen in de lokale overheid’, 1
maart 2012).
4
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en waren de grenzen tussen taal en
beeld niet zo goed te trekken.
Belangrijkste was dat alle beelden iets
losmaakten wat voorheen
onvoorstelbaar was. Dat is uiteraard
een heuglijk feit, maar de vraag die ons
als onderzoekers bezig hield, was toch of
die overrompelende ervaring voldoende
was en voldoende zou beklijven om het
beeld een rol van betekenis te kunnen
laten spelen in het praktische
veranderingsproces dat ambtenaren
voor ogen stond.
Wat is de kracht van het beeld?
Dat beelden een directe impact hadden,
konden we observeren in de
verschillende workshops waarin we
hebben geparticipeerd. Binnen vijf
minuten waren mensen met elkaar aan
de praat over gevoelige en persoonlijke
zaken, en dat met mensen die men voor
het eerst had ontmoet. Goedgekozen
filmfragmenten riepen herkenning op in
de zaal, de instemming steeg op bij het
zien (en horen) van een situatie waar
men iets mee kon: deelnemers werden
uitgedaagd te reageren en
workshopleiders speelden op al die
antwoorden in, bevestigend, soms
doorvragend, een enkele keer
ontwijkend. Maar door de band
genomen was toch onze ervaring dat de
geselecteerde beelden het vermogen
hadden ambtenbaren uit hun dagelijkse
houding los te woelen, aan te spreken op
hun professionele rol, te wroeten in hun
persoonlijke voorstellingen en dat beviel
de meeste deelnemers wel.
Hoewel dat verheugend is, is dit ook niet
nieuw: sterker nog, er bestaan al langer
cursussen waarin met name
topambtenaren door ervaren coaches en
therapeuten getraind worden meer
sensitiviteit en meer gevoeligheid te
ontwikkelen in hun werk, en wel door
dichter bij zichzelf te komen en zichzelf

te ontplooien.5 Het (bewegende) beeld –
kunst, film en literatuur – is in deze
contreien al enige tijd ontdekt als
behulpzame metafoor om dieper na te
denken,6 zoals ook de kracht van het
beeld gebruikt kan worden om ‘het
denken zichtbaar te maken’, door het
‘grafisch te faciliteren’.7 Daarmee zijn
ontegenzeggelijk drie belangrijke
kenmerken van het beeld genoemd:
als bron van inspiratie, als zichtbare
vorm die beter beklijft dan lineaire
taal en als ordening van relevante
aspecten. Overigens is deze
belangstelling voor het beeld niet
voorbehouden aan overheidsland: er is
inmiddels een hele markt ontstaan
waarin lezers worden aangemoedigd
hun creatieve vermogens via beeld te
ontwikkelen of in beeld te ontdekken.8
Het helpt om (met elkaar) over beelden te
praten
Hoewel niet alle workshopleiders even
bevlogen werden gevonden, zo bleek uit
de per mail toegezonden enquête die
men achteraf invulde, werd de
5

Zie recent nog, Margriet Oostveen, ‘Politieke
sensitiviteit’, NRC Handelsblad, 6 februari 2013,
p. 3. Zie daarnaast het omvangrijke en
gevarieerde aanbod in de managersboeken
waarin het ontdekken en het ontplooien van
jezelf een belangrijk, centraal item is geworden
(kijk bijvoorbeeld naar de oogst aan auteurs en
ideeën in Het Mangementboekmagazin,
november 2011).
6 Zie bijvoorbeeld Rob van Es, Professionele
ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en
professies (2011), waarin hij ‘zijn betoog
[illustreert] aan de hand van ruim 60 films, 30
schilderijen en litho’s, 20 romans, 8 gedichten en
6 toneelstukken’ (Kluwer Managementboeken,
winter 2011, p. 5).
7 Aldus de aankondiging van het boek van David
Sibbet, Visuele meetings. Hoe graphics, post-its &
idea mapping het groepsproces kunnen
transformeren (Kluwer, 2010).
8 Zie bijvoorbeeld: Keri Smith, How to be an
explorer of the World. Een draagbaar museum
(Spectrum, 2012), Dorte Nielsen, Kiki Hartmann,
Inspired. Howe creative people think, work and
find inspiration (BIS Publishers Amsterdam,
2011, 5e editie).
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onderdompeling in een visuele wereld
doorgaans als positief ervaren. In die zin
hebben vele deelnemers zich
geamuseerd, zich laten overspoelen
door nieuwe inzichten en visies, maar
gaven zij zich ook over aan reflectie en
spiegeling. En dat alles opgeroepen,
begeleid, geïllustreerd door beelden die
de gevoelens en de gedachten
aanwakkerden. Dat aan elkaar vertellen,
en soms met elkaar over praten, maakte
ruimte in de – naar eigen zeggen –
vastgeroeste voorstellingen over het
werk, over groepsprocessen, over de
burger, maar ook over de eigen rol
daarbinnen en de eigen plaats in de
wereld. Deze verdieping via beelden
werd vooral gewaardeerd omdat het
snel en gemakkelijk ging, het beeld als
transparant werd ervaren en de
boodschap beter onthouden werd dan
geformuleerd in louter taal en tekst.
Hoewel de onderwerpen redelijk
uiteenliepen, ging het vaak over het in
de ogen zien van persoonlijke angsten of
over het verbeteren van interne
groepsprocessen, opgevat als een
gefaseerde (psychologische) reis met te
overwinnen obstakels of als verhaal met
een eigen dynamiek; compleet met tips
over lichaamstaal, stemgebruik en een
luisterend oor voor een goede leider,
hoe tegen- en medestanders voor zich te
winnen.9 Ook hierin is in Nederland al
enige tijd een tendens waarneembaar
9

Zelf was ik aanwezig bij de workshop van
Manfred van Doorn en Isidoor Jonker,
Movielearning, bij Marcel Pennings die dit idee
van de reis toepaste op de projectdynamiek, in
zijn Reis van de Projectheld. De presentatie ‘Hou
je vast met een grote U! van Marcel van Wissen
en Ernst Jan Reitsma’ bestond uit veel beeld,
maar ook een introductie van de U theorie van
Scharmer, bedoeld om anders te gaan kijken
naar processen in de lokale overheid. De meer
persoonlijke, emotionele snaar werd via film
geraakt in de workshop van Jacky van de Goor,
naar aanleiding van de Japanse film Wonderful
Life, om over je eigen bezieling na te denken en
dat te delen met anderen.

gezien het huidige aanbod aan
cursussen over leiderschap als ambacht
en praxis.
De Nederlandse cultuur
Die groeiende aandacht voor
leiderschap is opmerkelijk te noemen in
Nederland, een samenleving die volgens
Geert Hofstede al sinds decennia
getypeerd wordt door dimensies die de
horizontale en de gelijkwaardige
samenleving onderstrepen: een geringe
machtsafstand, feminien,
individualistisch, hedonistisch, maar wel
met een lange termijngerichtheid.10
Toch is duidelijk al enige tijd een
transformatie gaande, met name onder
professionals die de publieke zaak
dienen.11 Zij vragen zich hardop af hoe
zij het publiek op een gezagvolle,
maar moderne wijze kunnen
dienen.12 De ambtenaar als publieke
professional is in die beweging
ruimschoots aanwezig – niet alleen de
leerkracht, de politieagent en de
verpleger, maar ook de
overheidsambtenaar.13
Wie & wat verandert het beeld in de
praktijk?
Omdat het op het symposium niet in het
algemeen ging over de kracht van
beelden, maar over de kracht van
beelden in veranderingsprocessen in de
lokale overheid, waren er diverse
workshops waarin het werken in de
gemeentelijke organisatie centraal
stond. De manier waarop in de
Christine Beenhakker, ‘Prof. Geert Hofstede:
de “Godfather” van de culturele diversiteit’, in:
Counseling Magazin 3 (2011): p. 14-19.
11 Thijs Jansen e.a. (red.), Beroepstrots. Een
ongekende kracht (Boom Amsterdam, 2009).
12 Thijs Jansen e.a. (red.), Gezagsdragers. De
Publieke zaak op zoek naar haar verdedigers
(Boom Amsterdam, 2012).
13 Zie de bijdragen van Roel Bekker, Ron Niessen
en Dick Pels aan ‘Trotse ambtenaren’, in: Thijs
Jansen, Beroepstrots (Boom Amsterdam, 2009):
p. 355-370.
10
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praktijk beelden werden ingezet, was
nogal divers: afgezien van het gebruik
van een powerpoint, maar nu met
plaatjes, waren er oude en nieuwe, rijpe
en groene voorbeelden van hoe beeld in
te zetten in de praktijk. Het filmen van
een vergadering en deze gezamenlijk
bekijken op wat er goed en fout ging; het
beginnen van een vergadering met een
beeld waarover dan bij aanvang over
van gedachten gewisseld werd;
voorafgaand aan een vergaderpunt even
twee minuten stilte om zich een mentale
voorstelling te maken wat er behandeld
zou worden; een instructiefilmpje
maken voor medewerkers en/of
burgers, onderbroken met quizvragen
om te zien of de boodschap goed was
overgekomen; een humoristisch filmpje
om de ingesleten verwachtingen tegen
het licht te houden; een filmfragment
gebruiken om via een fictief personage
een moeilijk dilemma in de groep aan de
orde te stellen; filmfragmenten om een
loopbaantraject te begeleiden of om
elkaar op (on)gewenst gedrag te wijzen;
samen een stripverhaal maken of een
fictief landschap ontwerpen waarin je
zou willen werken; angstige associaties
benoemen die een ansichtkaart oproept;
een visuele beschrijving geven van die
ene herinnering die je met je mee zou
willen nemen naar het hiernamaals;
burgers die een verhaal-in-filmvorm
aanbieden aan de gemeente met hun
visioen over de toekomst van de wijk.
Het beeld werd in vrijwel alle deze
gevallen gebruikt als middel en
instrument om de ambtenaar in
beweging te brengen – ten opzichte
van zichzelf, ten opzichte van het
groepsproces, ten opzichte van de
gemeentelijke taak, ten opzichte van de
burger. En meestal werkte het
wonderwel, wat uiteraard te danken
was aan de workshopbegeleiders die uit
ervaring wel weten welke beelden wel
(en niet) goed werken.

(Beeld)communicatie als oplossing?
Inmiddels is het een feit dat de oude
manier van communiceren met de
bevolking niet meer werkt. De burger is
mondiger geworden, vindt, zegt en eist
van alles, en dus is het
eenrichtingsverkeer dat zolang bestond,
waarbij de ambtenaar de zender was en
de burger de boodschap ontving, in deze
tijd niet meer mogelijk.14 Daarop moet
men zich dus als professional in dienst
van de lokale overheid bezinnen en
nadenken over hoe de communicatie
verbeterd kan worden. 15Social media,
maar ook het gebruik van beeld maakt –
zo is het idee op deze symposiumdag –
er een uitwisseling in twee richtingen
van. Maar moet dat wel? Moeten zowel
ambtenaren als burgers, zoals in één van
de workshops enthousiast werd
gesuggereerd, allemaal naar de camera
grijpen en op pad gaan om een beeld te
schieten, om de andere partij te
overtuigen? Is dat niet een misverstand?
Want wie kijkt en luistert er nog als
iedereen druk is met het maken van
eigen beelden om de eigen boodschap
nog indringender over te brengen? Is
het gevaar niet dat iedereen gaat
zenden, er helemaal geen ontvangers
meer zijn en er uiteindelijk niemand
meer luistert?
Van taal naar beeld?
Voor zover taal, woorden en verhalen
tot nog toe de belangrijkste en dagelijks
gebruikte communicatiemiddelen zijn,
zijn we allemaal meer of minder
professional. De meesten van ons
hebben op school lezen en schrijven
geleerd, iedereen maakt zich taal (als
‘systeem’ van regels en conventies)
14

Gabriël van den Brink, Mondiger of moeilijker?
Een studie naar de politieke habitus van
hedendaagse burgers (WRR Den Haag, 2002).
15
En dat is nog lang niet helder gezien het wat
warrige Haardvuurhesprek waarmee het
symposium afsloot. Zie de Live-uitzending
‘Leiden is verdiepen in beelden’ van OBBLA.

[14]

enigszins eigen, zodat op basis daarvan
iedereen zich individueel kan uitspreken
(‘uitdrukking’), dat wil zeggen: zich kan
uitdrukken op een wijze die voor
anderen begrijpelijk is door samen aan
de (grammaticale en spelling)regels te
gehoorzamen. Waar het gaat om beelden
zijn ambtenaar én burger nauwelijks
onderlegd in de regels (‘systeem’),
ontbreekt doorgaans het overzicht van
beeldsoorten en inzicht in hun
vermogen en impact. Dat heeft
ongetwijfeld zijn weerslag op de
kwaliteit van de beelden die men maakt
(‘uitdrukking’) en de
interpretatiemisverstanden die dat kan
opleveren.16 De meeste beelden die op
het symposium rondgingen waren
dan ook gemaakt door
beeldprofessionals – fotografen,
striptekenaars en filmregisseurs die van
beelden-maken hun vak hebben
gemaakt.

Dat werpt de prangende vraag op of we
niet te veel verwachten van de
communicatie via beelden en we er niet
beter aan doen primair te investeren
in het aanleren van
beeldcompetenties, in het
gedisciplineerd om ons heen kijken naar
de bestaande (historische) beeldcultuur:
bijvoorbeeld om te ontdekken hoezeer
de beelden en de moverende mythen
waartussen we zijn opgegroeid onze
voorstellingswereld hebben
vormgegeven.17 Dat onderkennen kan
helpen om de vraag welke beelden
kunnen bijdragen aan de processen van
verandering die gaande zijn, meer
precies te doordenken.18

Frank Schaper, Hoe je een geboren leider
wordt. Rolmodellen, striphelden en wereldleiders
(Scriptum, 2009).
18 Heidi de Mare & Bernadette Klasen (red.),
Moverende mythen. De film als mythe
(themanummer Versus, tijdschrift voor film en
opvoeringskunsten, 1990/1); Heidi de Mare, ‘Een
verstild moment in Wit (2001). Susan Sontag en
de ware overtuigingskracht van beelden’, in:
Edwin Koster & Henry Jansen (red.), Echter dan
werkelijkheid? Filosoferen over verbeelding in
kunst en religie (Meinema, 2011): p. 93-119;
Heidi de Mare, Hoofdstuk 10. ’Waar
Nederlanders warm van worden. Professionele
personages in Amerikaanse en Nederlandse
ziekenhuis- en politieseries’, in: Gabriël van den
Brink (red.), De Lage Landen en het hogere. De
betekenis van geestelijke beginselen in het
moderne bestaan (AUP Amsterdam, 2012): p.
307-348.
17

16

‘Hou je vast met een grote U!’ was
aangekondigd als ‘vluchtplan’, met allerlei
beeldassociaties naar een vliegreis (U-logo van
Arke, ‘de riemen vast’), maar een deelneemster
interpreteerde het vluchtplan als ‘vluchten’ en
begreep dus de beeldassociaties niet. Woordbeeld-combinaties roepen dus niet
vanzelfsprekend de bedoelde betekenissen op.
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KADER B
WAT IS EEN BEELD?
Maar is dan alles beeld?
Nou, ik denk dat beeld en waarnemen ook twee verschillende dingen zijn, want beeld is vaak, denk ik, iets
waar je bewust naar kijkt of bij stil staat. Wat je bewust waarneemt. En alles is beeld, denk ik, maar je
neemt het niet allemaal bewust waar. Beeld is als je bewust of onbewust duidt, interpreteert wat je
waarneemt.
Okay, dus er is niet zoiets als niet-beeld. Niet-beeld bestaat niet.
Nee, want ik kijk nu rechtdoor naar jou en dit is ook beeld. Maar je hebt geen gezichtsvermogen nodig om
een beeld te hebben. Want een beeld is ook wat je …
Heb je het dan ook over verbeelding?
Ja, het plaatje in je hoofd. En dat is denk ik ook wel vaak wat gebeurt met taal, dus de ingang via taal, dat je
via taal je eigen beeld maakt. Verbeelding maakt.
Een deelnemer, geïnterviewd door Floor Basten
WAT IS EEN BEELD?
Een Babylonische spraakverwarring ligt, aldus
Marcel van Wissen, op de loer als er geen
definitie wordt gegeven. Zijn beelddefinitie is
tweeledig: 1) zelf een beeld hebben van iets; 2)
beelden die je gebruikt, inclusief 3D beelden. Met
dit als uitgangspunt is het de moeite waard de
beeldopvattingen die tijdens de tweede editie
van het symposium de revue passeerden eens in
ogenschouw te nemen. Hier een alfabetisch
geordende verzameling – kijkt u hier eens naar
inclusief de beeldassociaties:
BEELDEN IN SOORTEN & MATEN
3D-beelden; abstract beeld met pijlen; alles is
beeld; alles wat geen tekst is; animatie;
ansichtkaarten; beeldarchief in ons hoofd;
beeldcultuur; beeld is waar je bewust naar kijkt
of bij stil staat; wat je bewust waarneemt; beeld
kan via taal worden opgeroepen of via iets
grafisch, iets beeldends; beeld van iets hebben;
beelden hoeven geen concrete beelden te zijn
zoals foto’s; beelden kunnen ook de
bloemknoppen zijn die je ziet uitkomen en die
het beeld van de lente oproepen; beelden
worden opgeslagen in het gedrag; beeldend
materiaal; beeldende verhalen; beeldmateriaal;
beeldmerk; beeldspraak; design; diagram;
documentaire; eindbeeld; er bestaat geen niet-

beeld; film; filmbeeld; filmfragment; filmverslag;
gedicht als vorm van beeld in taal;
gezichtsvermogen; grafiek; grafisch beeld;
herinneringsbeeld; humoristische beelden;
illustratie; indruk; kaart; karikatuur; kleur;
kunstkaartje; levendig, innerlijk beleefd beeld;
live registratie; media; mediaoffensief; medium;
metafoor; muziek haalt beelden naar boven;
niet-beeld bestaat niet, alles wat je ziet is beeld,
maar je hebt geen gezichtsvermogen nodig om
een beeld te hebben; nieuwe en fundamentele
inzichten; plaatjes in je hoofd; plaatjes kiezen;
propagandafilmpje; schilderij; scholierenfilmpje;
shared vision; spookbeeld; spreekbeeld; stad-of
dorpwapen; storytelling; stripboek;
stroomdiagram; symbool; tekening;
totaalplaatje; toekomstbeeld; tv-logo van het
symposium verbeeldt het vinden van de goede
golflengtes; verbeelding; verhalen vormen ook
een beeld; video; visie; visuele media; visuele
notities; visuele waarneming; voorbeeld;
waarneming; wensbeeld; you tube filmpjes;
zelfbeeld; zelfgemaakte interactieve
instructiefilms; zelfgemaakte tekening; zelf een
metafoor tekenen.
Maar is dan alles beeld? En kun je beelden wel
vertrouwen?
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2
DE AMBTENAAR EN ZIJN (ZELF)BEELD
John Steegh
De paradox van deze tijd is, dat veel
mensen zich in hun communicatie met
anderen van het geschreven woord
bedienen (SMS’jes, What’sApp’jes,
tweets, Facebookteksten, blogs en wat
niet al), ook mensen die in het verleden
bijna nooit schreven; en tegelijk heeft
het beeld groeiende invloed op ons
leven en denken, dus ook op het
functioneren van gemeente en
ambtenaren. Als beelden meer invloed
hebben op ons doen en laten, wordt
belangrijker wat het huidige (zelf)
‘beeld’ van de overheid is. Welnu: vraag
een doorsnee burger, maar ook een dito
ambtenaar, wat zijn of haar beeld van de
overheid is en men antwoordt niet in
beelden, maar in begrippen: anoniem,
bureaucratisch, formeel, tekstgericht,
kortom: niet van deze tijd. Dat zal de
aanleiding zijn geweest dat maar liefst
twaalf gemeentesecretarissen en
tientallen andere ambtenaren op 31
januari 2013 naar Hilversum togen om
zich te laven aan de kennis en ervaring
van ‘beeldkenners’ en ‘beeldmakelaars’.
Waarom is beeld belangrijk?
Dat het beeld een krachtig
communicatiemiddel is, weten we al
lang. De uitdrukking ‘een beeld kan
meer vertellen dan duizend woorden’
wordt in overheidsland al sinds
mensenheugenis gebezigd. Maar
beelden echt gebruiken? Mondjesmaat.
Mede daardoor is er nog weinig bekend
over hoe beelden werkelijk invloed
hebben op de verhouding tussen de
gemeente en haar inwoners, noch over
de interne verhoudingen tussen
ambtenaren en hun bazen en tussen
ambtenaren en bestuurders/politici.

Consumeren of (mee)maken?
Toch kan men zich afvragen wat
ambtenaren in het Instituut voor Beeld
en Geluid kwamen doen: beelden
consumeren zoals ze dat ‘s avonds thuis
bij de buis doen, of de
beeldwerkelijkheid mee-maken, ‘cocreëren’? Uit de enquête en gesprekken
tijdens en na afloop van de bijeenkomst
is mij niet duidelijk geworden wat het
overwegende ‘beeld’ in deze is. Het zal
niet voor iedereen hetzelfde zijn
geweest, maar voor de meesten is het
inzetten van beeld in het intern en
extern optreden van de gemeente vooral
een instrument naast andere. Het feit
dat zoveel mensen echter als een spons
enorm veel indrukken, beelden en
sprankelende teksten in zich op wilden
nemen, maakt dat deze groep zich
bewust is van haar ‘incompetentie’ op
dit gebied en dat is een positief teken.
In veel deelbijeenkomsten wordt de
ingebakken gewoonte van
overheidsmensen, namelijk dat ze
vooral willen ‘zenden’, aan de kaak
gesteld. Ambtenaren en bestuurders
willen het beste voor de mensen in hun
stad/dorp, willen dat graag laten zien en
de mensen daarin meenemen. Ze
gebruiken daar betrekkelijk klakkeloos
beelden voor, zonder dat echt is
nagedacht over hoe die beelden bij
mensen landen en welke impliciete
boodschappen in die beelden worden
meegegeven. De doorsnee ambtenaar
heeft geleerd kritisch met tekst en taal
geleerd om te gaan, maar bij beeld
stellen overheidsmensen zich kennelijk
nog nauwelijks de vraag of we
manipuleren in plaats van
informeren. Dat bleek een belangrijk
leerpunt voor de aanwezigen.
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Kritisch omgaan met beelden, maar ook:
het beeld als middel tot innovatie en
daarmee als bron en uitdrukking van
creativiteit, dat zijn twee rode draden
van de dag. Voor intern gebruik binnen
de organisatie kan het beeld de manier
zijn om het ‘dwarskijken’ te
anonimiseren, waardoor het minder
bedreigend is en de verhoudingen
minder snel op scherp komen te staan.
Bij het analyseren van interne processen
rond reorganisaties blijken beelden het
ook mogelijk te maken de werkelijke
motieven van mensen om bij de
overheid te werken naar boven te halen:
het beeld als katalysator voor
vernieuwing en motivatie. Maar ook
dan is beeld instrument, geen
zelfstandig communicatiemiddel: het
beeld blijft vertaalde woorden, terwijl
het beeld ook als beeld beïnvloedend
kan werken. Zijn overheidsdienaren nog
niet aan dat stadium toe, of moeten ze
dat sowieso niet willen? Dit zou een
interessant thema voor een volgend
symposium kunnen zijn.
Beelden binnenboord
Voor ambtenaren blijkt het gebruik van
beelden vooral iets voor (het losmaken
van) interne communicatie.
Beeldgebruik naar de buitenwereld is
kennelijk een stuk lastiger (of minder
het onderwerp voor de mensen die op
deze dag aanwezig waren). Bij externe
communicatie lijkt men voorzichtiger,
want katalyseren riekt naar
manipuleren.19 Tegelijk reageerden
velen op nuchtere toon dat je gewoon
moet beginnen beelden te gebruiken:
‘alleen door het te doen kunnen we
leren hoe het moet.’ Juist hier kan
kennis van het beeld helpen: als
iedereen die met beelden werkt zich er
bewust van blijft dat beelden altijd
meerdere boodschappen in zich dragen,
is in de ogen van verschillende inleiders
Zie de bijdrage 8 van Floor Basten elders in dit
nummer.
19

het risico van manipulatie te beheersen.
Het beeld kan dan wel degelijk helpen
de overheid minder anoniem, minder
bureaucratisch, minder formalistisch te
maken: de overheid krijgt letterlijk een
gezicht. Beelden kunnen ook helpen bij
het wijzigen van de verhoudingen
tussen overheid en burgers: van
hiërarchie naar netwerk. Maar wacht u
voor te veel enthousiasme: al snel
worden te veel inhoudelijke
boodschappen ‘verstopt’ achter het
beeld en burgers ‘zien’ dezelfde beelden
anders dan de gemiddelde ambtenaar,
ook al beschouwt die laatste zichzelf ook
als burger (zie de zichtbare, maar bijna
onoverbrugbare communicatiekloof
tussen gemeente en jongeren bij het
project-X-feestje in Haren).20 Punt van
aandacht voor overheidsmensen blijkt
ook, dat het beeld de boodschap niet kan
vervangen en dat er een evenwichtige
relatie moet zijn tussen het beeld en de
boodschap, anders versterkt het alleen
het onbegrip en de (beeld)kakofonie.
Het gaat wel eens mis en dan is het
woord slecht verbeeld (zie kader).
Een praktijkvoorbeeld waar ondoordacht
beeldgebruik tot misverstanden aanleiding kan
geven. In het kader van het Deltaprogramma
(Nederland klaar maken voor klimaatverandering
en de eisen die dat stelt aan het watersysteem)
wordt veelvuldig gecommuniceerd met beelden
van hoogwater langs de kust of de grote rivieren.
Begeleidende teksten spreken dan over de
noodzaak mee te bewegen met de natuur, omdat
het anders onbeheersbaar wordt. Kijkers –
gewend aan de manier waarop tv-journalistiek en
fictiefilms met natuurgeweld omgaan – zien
echter vooral gevaar en reageren met: die dijken
moeten hoger. Niks meebewegen, tegenhouden!
De boodschap komt dus averechts over, omdat ze
geen rekening houdt met de blik, het perspectief
van de burger. Tel daarbij op dat voor veel
burgers het vertrouwen in de overheid in het
algemeen op zijn zachtst gezegd dun is, en het
vertrouwen, juist in zo’n basistaak van de
overheid, wordt nog verder ondermijnd: ze laten
ons verzuipen!
Zie bijdrage 9 van Heidi de Mare elders in dit
nummer.
20
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Beelden buiten
Voor veel gemeenten is nadenken over
het gebruik van beeld ingegeven door de
noodzaak de dingen anders aan te
pakken, zowel intern als naar buiten.
Toenemende druk van bezuinigingen en
decentralisaties maken dat business as
usual niet meer mogelijk is, de
creativiteit van de eigen mensen
steviger aangesproken moet worden en
minder energie in het interne proces
gestopt moet worden, om zoveel
mogelijk van het voorzieningenniveau
overeind te houden. Weerstand en angst
die dat oproept, wordt met beelden
bespreekbaar gemaakt. Maar ook dat
kan goed fout gaan. Als over het beleid
zelf niet goed nagedacht is, leveren
beelden om beleidswijzigingen te
communiceren vooral verwarring op.
Beleid dat bagger is, levert
baggerbeelden op. Of erger:
manipulerende of verdoezelende

beelden ondergraven het vertrouwen in
de overheid alleen maar verder en
voeden rancune.
Het kan ook goed gaan. Meer en meer
wordt het beeld gebruikt in relatie met
de buitenwereld. Hoopvol is het dan, als
het beeld gebruikt wordt om ‘van
praten naar doen’ te komen.
Beeldcreatie schept
verantwoordelijkheid voor het
veranderen van de wereld, co-creatie
door burgers en instellingen, samen met
en niet in gevecht met de overheid. Niet
alleen het maken van beelden helpt dan,
ook het samen monteren daarvan
scherpt het besef dat het beeld niet
neutraal is: monteren is weglaten, net
als bij een geschreven tekst. Dit blijkt
echter nog in de kinderschoenen te
staan. Het is wel een wenkend
perspectief op empowerment van
burgers, boeren en buitenlui.
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KADER C
WAT DOET HET BEELD?
DE (EMOTIONELE) KRACHT VAN HET BEELD
Beelden: spreken letterlijk tot de verbeelding;
zijn altijd associatief en indringend; inspireren
automatisch; hebben een spiegelend vermogen;
doen iets in je hersenen; hebben een grote
invloed bij de opslag van gegevens (inprenten)
in de hersenen van mensen; stimuleren het
brein; maken dat je wordt geraakt; helpen om
met empathie naar de samenleving te luisteren;
spreken persoonlijk aan en enthousiasmerend;
zijn vanuit psychologische en gedragsredenen
van groot belang; om video en/of animatie in te
zetten; roepen diepe gevoelens van waarheid,
schoonheid en liefde op; dagen uit niet alleen
feiten uit te wisselen, maar ook gevoel en
beleving; spreken niet alleen het intellect aan,
maar vooral ook de verbeelding, het gevoel en de
wil; zijn veel overtuigender en sprekender;
leiden snel tot openhartigheid; maken dat je
binnen twee seconden over je eigen angsten
praat met vreemden; nodigen uit tot intieme
gesprekken over ieders waarden, dilemma’s,
problemen en zelfs angsten en onzekerheden;
zijn krachtig, weinig mensen lezen nog, beelden
maken snel en direct de boodschap duidelijk;
roepen emoties op en het is belangrijk die
emoties hun werk te laten doen in
(gemeentelijke) projecten; komen binnen;
maken van alles los en dat moet je eerst zelf
ervaren voor je verder kunt; samen emoties
ophalen is belangrijk, maakt saamhorig; beelden
roepen emoties op en daarom spreken beelden
duidelijker; het kiezen van bepaalde beelden kan
als belangrijk neveneffect hebben een teveel
emotie, dus is het zaak altijd doordacht te kiezen
gegeven doelgroep en rekening houdend met de
verschillen tussen mensen.

KIJKEN & ZIEN
Onbevangen kijken, waarnemen; open blik;
nieuwe inzichten; meervoudig kijken; mensen
met giraffenblik gezocht; zien is aangeboren,
praten is aangeleerd; breder kijken dan je neus
lang is.
BEELD & WOORD
Beeld en taal zijn (niet) fundamenteel
verschillend; beeld moeten vertaald worden om
te kunnen communiceren; beelden terug
interpreteren in veranderingswoorden; beelden
vertellen ook een verhaal; beelden verwerken;
beelden zeggen meer dan woorden, maar niet
alles!; één beeld zegt meer dan 1000 woorden,
hopelijk komt het eens zover dat we kunnen
zeggen: één beeld kan 1000 woorden aanvullen.
BEELDWOORDEN
Afbeelden; beeldcommunicatie; beelddenken;
beelddenker; beelden maken; beelden spreken;
beeldend denken; beeldend materiaal;
beeldende participatie; beeldende technieken;
beeldmateriaal; beeldrealisatie; beeldtaal;
beeldvorming; beleving; eindbeeld; inbeelding;
mensbeeld; mentaal beeld; spookbeelden;
spreekbeelden; uitbeelden; verbeelden;
verbeelding; visuele communicatie; voorbeeld;
wereldbeeld.
VERANDERINGSWOORDEN
Inspiratie; co-creatie; bezieling; betrokkenheid;
bonding [= maatjes, is makkelijk]; bridging [ =
overbruggen van verschillen]; kracht;
zelfvertrouwen; waardering; liefde; speelsheid;
volwassen worden; e-participatie; downloaden,
het in elke nieuwe situatie binnenhalen van oude
kennis.
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BEELDEN MAKEN VRIJ
Gawie Keyser
Nee, het had ‘Tuttle’ moeten zijn.
Foutje. Tuttle, beruchte terrorist,
staatsvijand nummer één. Tuttle die
‘Buttle’ werd nadat een vlieg in een
printer was gevallen.
‘Brazil’

‘Hoe kan ik weten wie ik ben om
te weten wat ik moet doen?’
vraagt Marcel van Wissen uit
Ridderkerk aan ‘Gawie Weet
Raad’.
Van Wissen is initiatiefnemer van
een nationaal symposium over de
relatie tussen beelden en
verandering bij
overheidsinstellingen.
Zijn vraag suggereert dat een mens
pas tot daden kan worden aangezet
wanneer hij een soort zelfinzicht
heeft gekregen – iets wat haaks
staat op het idee dat zo’n diepe of
ultieme ‘filosofische’ kennis per
definitie onmogelijk is.
Sam Lowry
Behalve misschien als je Sam Lowry
heet. Werkzaam bij een
overheidsorgaan waar hij weinig
meer hoeft te doen dan documenten
sorteren. Dat geeft hem alle tijd te
dagdromen over een beeldschone
blondine die hij, gekleed in een
glimmend ridderkostuum, telkens
weer redt uit de klauwen van een
eng monster.
Dan blijkt ze echt. Jill. Buurvrouw
van ene Buttle die verkeerdelijk
gearresteerd wordt en vervolgens
na marteling de dood vindt. Buttle?

In Terry Gilliams anti-utopische film
‘Brazil’ (1985) is de bureaucratie
een falende machine die volmaakt
voldoet aan Max Webers definitie,
namelijk een ‘hiërarchische
organisatiestructuur ontworpen om
het werk van vele individuen,
gericht op het nastreven van brede
administratieve taken en
organisatorische doelwitten, op een
rationele wijze te coördineren.’
‘Rationeel’? Nee. Deze ‘machine’
hapert juist omdat de mens niet
zonder verbeelding kan. En ook niet
zonder beelden. In het logge
kantoor waar Sam samen met
honderden anderen werkt, doet
men niets liever dan oude zwartwitfilms kijken op het moment dat
de baas zijn rug draait.
De ironie is dat Sam door zijn
verslaving aan oude Hollywood
films een breed spectrum aan
emoties activeert – en zo vorm geeft
aan zijn eigen, unieke identiteit. Pas
wanneer hij het beeld van zichzelf
scherp heeft gesteld kan hij
overgaan tot actie: samen met zijn
geliefde Jill ontsnappen uit een
totalitaire wereld waarin de
verbeelding – het denken over
beelden, het consumeren van
beelden – mensen omvormen tot
‘staatsgevaarlijke gekken’, in het
propagandajargon.
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Geen verlossing
Beelden kunnen vrij maken, zegt
‘Brazil’. Ze laten je zien wie je echt
bent. Maar zelfinzicht brengt nog
geen verlossing. Sam raakt alle
contact met de werkelijkheid kwijt.
Dat komt paradoxaal doordat álles
in het universum van ‘Brazil’
inderdaad gericht is op het
realiseren van rationele,
bureaucratische doelwitten
(Weber).
Je zou kunnen zeggen: hoe meer
mensen gedwongen worden te
‘doen’, dat wil zeggen: mee te gaan
in de chaos van structuur en
papierwerk, hoe sterker ze zich
terugtrekken in een eigen, nietbestaande wereld van beelden.
Dat is doodzonde, want Sam zou
juist zijn creativiteit kunnen
aanwenden om de bureaucratie
beter te laten functioneren.
Uiteindelijk blijkt dat niet mogelijk,
omdat de rationele machine een in
beelden denkend individu niet
tolereert. Derhalve wacht er Sam
alleen maar een ding: de waanzin.
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4
BEELDWINKELEN
Kijken we wel goed om ons heen?
Sigrid Burg
Deze week stond ik in een boekwinkel om mijn boekbestelling op te halen: Blah, Blah, Blah.
When words don’t work van Dan Roam. De boekverkoper las de titel, haalde zijn schouders op.
“Ja, wat dan.” Ik keek hem verwachtingsvol aan. Maar hij wachtte duidelijk op mijn antwoord,
terwijl het mij niet duidelijk was dat hij het als vraag had gesteld. Dus ik riep iets te
enthousiast: “Dan hebben we beelden!” Wat voorzichtiger voegde ik daaraan toe: “Toch?” De
man haalde weer zijn schouders op. “Tja.” “Of denkt u daar anders over?”, vroeg ik. “Ach, ik
weet het niet”, was het antwoord. Ik keek om mij heen. Hier, in deze boekwinkel, was het toch
de uitgelezen plek om een mooi gesprek te voeren over taal, woorden, beelden en de
voortdurende ontwikkelingen in de relatie tussen de twee? Toch bleef het akelig stil. Omdat ik
geloof dat woorden en beelden elkaar niet uitsluiten, maar waarschijnlijk vooral om de man
gerust te stellen, stelde ik: “Het beeld zal toch nooit het woord kunnen vervangen. Het beeld
vervangt misschien 1000 woorden, maar we kunnen toch niet zonder het geschreven woord.”
De man van weinig woorden besloot nu toch iets te zeggen: “Ik hoop het niet. Maar het beeld
is populair. Het woord niet. Maar misschien ben ik gewoon erg sceptisch hoor.”

Na vijf jaar onderzoek als
beeldwetenschapper, onder andere bij
de politie, mag ik concluderen dat
beelden helpen in het (h)erkennen van
patronen in gedrag, emoties losmaken
en bovendien een constructief gesprek
oproepen en dus dialoog mogelijk
maken.21 Beelden worden dan ook
steeds meer ingezet. Maar hoe beelden
precies ‘werken’ en wat bijvoorbeeld
mogelijke consequenties zijn van het
‘zomaar en overal’ inzetten van beelden
krijgt doorgaans minder aandacht. Er
worden weinig vragen gesteld bij de
impact van beelden. Ondanks dat het
zijn vruchten afwerpt, zijn er risico’s
verbonden aan het zomaar aanwenden
van beelden. Dat beelden hot zijn en ook
Als filmmaker en filmonderzoeker ben ik
gefascineerd door, doe ik onderzoek naar, maak
ik zelf en maak ik gebruik van (bewegende)
beelden. In 2007 begon ik als onderzoeker bij de
politie, waar ik in dialoog met politieambtenaren
veel met beeld(en), beeldvorming, identiteit,
gedrag, cultuur, heb gewerkt. Ik bouwde onder
andere een beeldinstallatie waarbij ik agenten
met elkaar in gesprek liet gaan over gedrag en
cultuur aan de hand van verschillende soorten
beelden: filmfragmenten uit politiefilms,
televisieseries (zie het stuk Moderne Mythologie
van Heidi de Mare over de rol van fictie),
Youtube filmpjes, foto’s en eigen gemaakte films.
21

nog het gesprek op gang helpen is een
ding, maar wat we er precies mee
kunnen, willen en moeten, is iets anders.
Áls het beeld zo populair is, wat doet
dat met ons? Maken we onderscheid
in de verschillende beelden? En zijn
we ons bewust van de impact van
beelden op ons (ethisch) bewustzijn?
Hoe willen we omgaan met beelden?
Wat doen beelden met onze
verbeelding?
Ik heb het Bewegende Beelden
symposium niet bezocht om antwoord
te vinden op deze vragen. Net als in de
boekwinkel, ben ik geïnteresseerd in de
vraag waar het beeld zich nu, anno 2013,
bevindt – bijvoorbeeld op de
gemeentelijke agenda – en ben ik bezig
met de vraag of er wel ruimte en tijd is,
dan wel komt, voor bepaalde vragen die
ik hierboven stelde.
31 januari 2013. Beeld en Geluid,
Hilversum
Al in de vooraankondigingen en ook
tijdens de workshops wordt duidelijk
dat de interpretatie van het begrip beeld
uiteenlopend is. Terwijl de dag vordert
kijk ik naar de prachtige beelden uit
bekende en minder bekende
(Hollywood)films, die door trainers als
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Manfred van Doorn – ‘don’t tell them,
show them’ – worden gebruikt om een
indrukwekkend, maar complex verhaal
op de kaart te zetten; luister ik – niet
geheel bewogen – naar het verhaal van
Carlo Post over onbevangen kijken aan
de hand van fictiefilms aan de ene kant
en amateurbeelden aan de andere kant;
zie ik de onopvallende optische twist
van Ghislaine Bromberger – CHAOS
achterop haar ogenschijnlijke deftige
blouse –, terwijl ze in sneltreinvaart de
kracht van beeld-denken uitlegt.
Het gevaar van eenzijdige
instrumentaliteit
Het beeld als katalysator was dominant.
In die functie is het beeld louter
instrumenteel. Dat is niet zonder gevaar.
Tijdens de workshop van Noëlle Aarts –
die wat mij betreft een dagdeel had
mogen duren in plaats van een half uur –
haal ik eenzelfde waarschuwing uit haar
woorden. Aarts stelt een aantal vragen
bij de rol van het beeld en de mate
waarin het beeld een steeds grotere rol
speelt. Het gaat haar om het belang van
verhalen, waarbij ook beelden een
verhaal vertellen of een verhaal een
bepaald beeld oproepen. Hoe we moeten
omgaan met beelden en verhalen legt ze
uit aan de hand van het verschil tussen
intuïtie en nadenken:
Aarts: We vallen steeds meer terug
op intuïtie en denken steeds minder
na. Met beelden gaat dat heel
makkelijk, we hebben een beeld,
vervolgens reproduceren we dat
beeld en dat houden we zo. Daar
moet men zich wel bewust van zijn.

Mijn vraag is soortgelijk. Als we telkens
(dezelfde) beelden inzetten zonder er
goed over na te denken begeven we ons
op gladijs. Juist vanwege het enorme
enthousiasme en omdat beelden
kennelijk een belangrijke(re) plaats
krijgen op de agenda, is het volgens mij
tijd is om een stap verder te gaan.
Organisatoren/ sprekers/

bezoekers/deelnemers moeten zichzelf
een aantal van de eerdergenoemde
vragen gaan stellen.
Te vaak heb ik gezien dat een fragment
uit een film wordt geïsoleerd ter
illustratie van een eigen verhaal over
bijvoorbeeld leiderschap, zonder
rekening te houden met de context van
de film als geheel. Als we op deze manier
(film)beelden inzetten, wordt de
geweldige dynamiek en de
overtuigingskracht van (film)beelden
gereduceerd tot een simpele illustratie
van een bestaande visie. Kortom:
(film)beelden zijn meer dan een leuke
tool. Als u goed kijkt naar film kan er een
(nieuwe) wereld voor u open gaan, kan
de film u iets vertellen dat u nog niet
wist. Maar wilt u dat? En kunt u dat ook?
Horen en luisteren. Zien en kijken.
We kennen allemaal het verschil tussen
horen en luisteren. Datzelfde geldt voor
zien en kijken. Als we beelden serieus
nemen en oprecht willen gebruiken, dan
is het van belang dat we weten hoe we
kijken. Kijken is een vak apart. Er
wordt te vanzelfsprekend van uit gegaan
dat iedereen anders kijkt en eigen
betekenissen toekent aan beelden. De
manier waarop we kijken heeft te maken
met patronen waarvan we ons vaak niet
bewust zijn. Wat zien we wel en niet?
Wat vertelt het eigen kijkgedrag over
ons? En kunnen we dat leren? Kijken.
Tijdens de workshop Movielearning van
Manfred van Doorn wordt een fragment
uit de film Lincoln getoond. Het gesprek
gaat over het (h)erkennen en
bespreekbaar maken van dilemma’s en
omdat het een nogal intellectueel
gesprek is, maakt een man uit de zaal
een belangrijke opmerking: ‘Het vergt
veel van mijn organisatie om op dit
metaniveau te werken.’ Manfred Van
Doorn reageert als volgt:
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Kijk, dit fragment uit Lincoln moet
je niet aan autoverkopers laten
zien, maar alleen aan mensen die
complexe morele problemen met
elkaar kunnen bespreken. En dit
moet je altijd live bespreken.
Abstractie en complexiteit moet je
doelgroep aankunnen. Dit
fragment zit dicht bij intellect. Het
andere fragment weer dichter bij
de emotie.

Beelden? Wie laat welke beelden zien en
wat doet het? Werkt het goed, omdat dat
het beeld/verhaal is wat we willen
zien/horen? Welke beelden laten zien
wat we kennen en waar daagt het beeld
ons uit tot nadenken? Nog anders
gezegd: wat is het beeld dat verbeeldt
(wat we reeds kennen) en wat is het
beeld dat tot onze verbeelding spreekt?

Het antwoord van Van Doorn lijkt
simpel, maar dat is het juist niet. En dat
is precies waar het mij om gaat. Het
maakt duidelijk dat we niet alleen
onderscheid moeten maken in beelden,
fragmenten, maar ook in doelgroepen,
doelstellingen, et cetera. Als filmbeelden
worden gebruikt voor
organisatieverandering, dan moet je je
wel realiseren dat het beeld zijn
beperkingen kent.22 Mijn advies: pas
nou niet overal film toe, zeker niet als
je geen kennis hebt van de beelden en
hoe beelden werken.

En wie zijn de gelijkgestemden dan wel
de andersdenkenden in uw organisatie?

Noëlle Aarts wilde haar deelnemers
meer laten nadenken:
Het gaat overal vooral om zenden:
hoe kunnen we het door de strot
duwen. Daarin gaan we op zoek
naar de mensen die hetzelfde
verhaal hebben. Ofwel: bonding.
Maar we moeten juist bridgen,
verbinden met andersdenkenden.
We moeten beter leren luisteren
dan dat we tot nu toe doen. Is dat
alles? Ja. Zo simpel.

Tot slot
Gaat u nu bij wijze van spreken even met
mij terug naar de boekwinkel. Wat zijn
de boekverkoper en ik van elkaar? Zijn
we andersdenkenden van elkaar die
wellicht te veel probeer te bonden in
plaats van te bridgen? En hoe zit dat met
het symposium van Bewegende
22

Zie het kader waarin John Steegh in zijn
bijdrage (2) elders in dit nummer een voorbeeld
van ondoordacht beeldgebruik beschrijft.

Op 31 januari zag ik veel
gelijkgestemden. Met de bonding zat het
wel goed. Ik zag het enthousiasme bij
ambtenaren; mensen die dagelijks tegen
vragen aanlopen. Vragen die veelal tot
frustratie leiden en (film)beelden die
helpen het licht te zien of ervoor zorgen
dat mensen zich begrepen voelen. En ik
hoorde behoeftes, zorgen en angsten
die meer op problemen met bridging
leken: het ‘probleem’ van de mondigere
burgers, groeiende media-bemoeienis,
de kloof tussen imago en identiteit,
tussen managers en vakmanschap,
efficiëntie en authenticiteit. Ook proefde
ik de behoefte aan (bewegende)
beelden, verhalen, positieve
samenwerking, dialoog met burgers en
teamleden. Ik luisterde naar de vele
ideeën, oplossingen en vragen van de
workshopeigenaren en deelnemers.
Bovenal keek ik naar de vele beelden.
Het Symposium Bewegende Beelden
heeft een eerste en zelfs een tweede stap
gezet om in verschillende behoeftes te
voorzien. Het zou mooi zijn als de
aankomende editie een volgende stap
kan zetten.
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BEELDFORMATIE I
Samenstelling Joost Pollmann
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5
VAN HET BEELD IN JE HOOFD NAAR BELEID VOOR DE BURGER
Joost Pollmann
Gemeenten proberen burgers een
omgeving te bieden waar zij een goed
leven kunnen leiden. Goed staat hier
voor: veilig, kansrijk en schoon. En als
het even kan voor: mooi. De vraag is
welke rol beelden spelen bij het streven
van een overheid om het beste uit
mensen en hun omgeving te halen. Dat is
een belangrijke vraag, omdat je die
beelden kunt beschouwen als de
visualisering van onze
verwachtingspatronen. Oftewel: wat
zien we vóór ons?
Nog niet zo lang geleden dachten we bij
‘beelden’ aan standbeelden van brons
of marmer. Tegenwoordig zit ons
mobieltje vol beelden. Er zijn
televisiebeelden, krantenfoto’s,
reclameposters, kunstwerken in de
openbare ruimte, er is een modebeeld,
er is het straatbeeld, er kan een negatief
beeld bestaan, bijvoorbeeld van
zwendelende sporters. Er komt de hele
dag door beeld op ons af, gevuld
met codes en informatie die wij – al dan
niet bewust – duiden.
Het symposium Bewegende Beelden
heeft duidelijk gemaakt dat beelden
(plaatjes, geen praatjes) makkelijk
emoties losmaken, doordat mensen
beginnen te associëren zodra ze beelden
zien. Voor korte workshops –
hersenspoelingen-in-een-notedop – is
beeld dus zeer nuttig, omdat een
coach/consultant er snel resultaat mee
boekt. Nadeel is dat het erg instant is en
zonder follow-up misschien wel
inhoudloos. Beelden maken gevoelens
los bij beleidsmakers, maar ook bij de
burgers. Dus is het wijs om na te gaan

hoezeer die beelden compatibel zijn; het
gaat immers om verwachtingspatronen.
Je kunt onderscheid maken tussen het
esthetische beeld (kunst & cultuur),
het informatieve beeld (bijvoorbeeld in
infographics) en het instrumentele
beeld (door beleidsmakers gebruikt om
mensen iets te laten doen, zoals een
reorganisatie accepteren). Een volgende
editie van Bewegende Beelden zou
diepte kunnen toevoegen door aandacht
te besteden aan dit onderscheid, juist
omdat beeld met zijn emotionele waarde
makkelijk manipulatief kan worden.
Of misverstanden doet ontstaan.
Van het beeld in je hoofd naar beleid
voor de burger: dat lijkt mij de kern
van de zaak. Hoe gebruiken lokale
overheden beeld en wat bevat dat
beeld aan associaties? Communiceren
hun beelden een utopie: zo willen wij
dat de wereld eruitziet? Bevatten ze een
negatieve boodschap: burgers begrijpen
het niet, dus wij leggen het nog een keer
uit? Of echoën ze het beleid van de
rijksoverheid: Postbus 51 op stedelijke
schaal?
Het is interessant om te analyseren
welke beelden in het hoofd zitten van
de mensen die onze dagelijkse omgeving
inrichten. Waar halen zij hun visuele
informatie vandaan en hoe vertalen
zij die beelden naar beleid? Wij willen
aan ambtenaren vragen: hoe ziet u
zichzelf? Hoe zit u de wereld? En wat
betekent dat voor ons? Om antwoord te
kunnen geven op die vragen, moet een
mens weten wat hij of zij ziet.
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KADER D
WAT KAN EEN BEELD?
‘We hebben veel beelden verzameld, maar wat kan je er in de lokale overheid mee?’, aldus één van
de inleiders. Een zinvolle vraag waarop vele antwoorden mogelijk blijken.
GEBRUIK VAN (BEWEGENDE) BEELDEN IN DE
PRAKTIJK
(bewegende) beelden fungeren als: bemiddelaar
tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld,
hulpmiddel om tot articulatie te komen,
illustratie, instrument, tool om een discussie op
gang te brengen, samenvatting van veel tekst,
toegang tot de wereld, als middel om mensen
geforceerd na te laten denken, hulpmiddel om
met mensen in gesprek te gaan, begeleiding van
ontwikkelingen, gedragstips, als
(confronterende) spiegel om te zien hoe iets in
een organisatie werkt of in het eigen gedrag,
ontdekkingstocht in het grensgebied van
gemeenschap en gemeente; ondersteuning van
transitieprogramma door het zichtbaar maken
van leiderschap, van weerstand; middel om
jezelf bewust te worden; leuk, goedkoop, snel en
effectief leermiddel; ervaring om angsten die
zich in de innerlijke wereld afspelen
bespreekbaar te maken en (proberen) betekenis
te geven in de buitenwereld waar de
verandering plaatsvindt; als manier om de orde
in de chaos van de lokale kracht te verkennen;
als manier om van buiten naar binnen te gaan,
om denkpatronen los te laten en de vraag te
stellen wat de essentie is van je werk, en dan
opnieuw verbinding te maken, binding aan te
gaan en opnieuw uit te proberen.
BEELDEN KUNNEN IN VERANDERPROCESSEN
VAN DE LOKALE OVERHEID:
de professionaliteit vergroten en versterken;
dingen weer in beweging brengen; aanzetten tot
actie; samen met de hedendaagse technologie
zorgen voor het uitvergroten van interactie
tussen burger en de gemeente; technieken in de
menselijke omgang illustreren; de

besluitvorming, de werkwijze en de projecten
van de gemeente inzichtelijk en transparant
maken; een extra dimensie aan de
samenwerking geven; inspireren tot bezielde
zakelijkheid; helpen om tijdens een
brainstormsessie anderen in de organisatie ‘mee
te nemen’, ‘in beweging te brengen’; het
menselijk systeem de kans geven nieuwe
concepten te creëren die nodig zijn voor het
oplossen van de vraagstukken van vandaag en
morgen; de taaie veranderprocessen leuk en
levendig houden en er plezier aan beleven; je
makkelijker meenemen in de toekomstvisie;
weer even de zin laten ervaren in de taaie
overheidswereld; bezuinigingen opleveren,
minder dikke rapporten en vaker powerpoints
met plaatjes; helpen afstemmen op elkaars
golflengte te pakken; helpen samen hetzelfde
beeld te krijgen, zodat je misschien een heel
mooi ambtelijk stuk in één beeld kunnen vangen;
bijdragen aan organisatieverandering (=
gedragsverandering); in de praktijk bijdragen
aan verandering in communicatie; op een leuke
manier mensen in beweging krijgen; het leren
van de organisatie versterken; je laten leren
door te ervaren en te verinnerlijken; (mis)bruikt
worden om anderen of jezelf te overtuigen;
mensen met verschillende beelden helpen tot
één gezamenlijk beeld te komen; zorgen voor
onderlinge afstemming die nodig is om van
elkaar te snappen wat het beeld moet
uitbeelden; helpen anderen te bereiken, mits je
bereid bent de waarheid geweld aan te doen
door verhalen van anderen te lenen, te
overdrijven; doen, aan de slag; leiden is
verdiepen in beelden.
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6
VAN SYSTEEMWERELD NAAR LEEFWERELD
Van taal naar beeld?
Gabriël van den Brink
Inleiding van persoonlijke aard
Van nature ben ik sterk op taal
georiënteerd. Dat blijkt onder meer uit
het feit dat ik me lange tijd in de filosofie
heb verdiept. Filosofen proberen greep
te krijgen op een complexe realiteit en
ze maken bij voorkeur van woorden,
teksten, dialogen, boeken, geschriften,
argumenten, redeneringen, publicaties
of vertogen gebruik. Ze zetten talige
middelen in om tot kennis te komen en
geven die kennis ook met talige
middelen weer. Ik heb dat mijn hele
leven gedaan met als gevolg dat mijn
verzameling gepubliceerde teksten
inmiddels een kleine 10.000 pagina’s
telt.
Toch was het beeld nooit erg ver weg.
Tijdens het schrijven ben ik vaak bezig
met schema’s of figuren die mijn
gedachtegang op een alternatieve
manier laten zien. Ik maakte in de loop
der jaren dan ook talloze tekeningen. De
ene keer om te ontdekken waar een
bepaalde analyse toe leidt, de andere
keer om de uitkomsten van een
onderzoek te visualiseren en weer een
andere keer omdat het gewoon een
genoeglijk tijdverdrijf is. Hoe het ook zij,
om verder te komen heb ik niet alleen
een toetsenbord nodig, maar ook pen en
papier.
Hoewel de meeste van die tekeningen
voor privégebruik zijn, neem ik ze soms
op in een tekst of een boek. Dat kan om
drie redenen zijn. Ten eerste kun je
bepaalde gedachten met behulp van
grafieken, tekeningen of schema’s van
een zichtbare illustratie voorzien. In dat
geval doet het beeld als didactisch
hulpmiddel dienst. Ten tweede laten
bepaalde samenhangen zich

gemakkelijker weergeven met een
ruimtelijke figuur dan met taal. In dat
geval fungeert het beeld vaak als een
theoretisch model. Ten derde zijn
beelden bijzonder geschikt om door te
dringen tot de verbeelding van het
publiek. Dat verklaart waarom power
point en andere wijzen van presenteren
inmiddels zo populair zijn. In dat geval
wordt het beeld als retorisch voertuig
gebruikt.
Een en ander wordt geïllustreerd door
de tekst die hieronder afgedrukt is. Het
betoog zelf gaat over de (veelal
moeizame) verhouding tussen
ambtelijke bureaucratie
(‘systeemwereld’) en de omgeving
waarin burgers of bewoners verkeren
(‘leefwereld’). Het betoog wordt
ondersteund door een paar schematisch
afbeeldingen. De lezer kan zich de vraag
stellen welke van de drie genoemde
functies op deze schema’s van
toepassing zijn.
Het professionele werkveld
Laten we beginnen met de vaststelling
dat het veld van politiek, bestuurlijk en
professioneel handelen doorgaans in het
teken staat van een tweetal spanningen.
De eerste omschrijven we als ‘verticaal’,
omdat zij tot uiting komt in de relatie
tussen het niveau van staat, overheid of
politiek aan ene kant en de belangen van
burgers, bedrijven of andere
maatschappelijke actoren aan de andere.
Het betekent dat men – om ons even tot
het geval van professionals in
(probleem)wijken te beperken – niet
alleen rekening moet houden met
besluiten of beleidslijnen van de
plaatselijke overheid, maar ook met
verwachtingen of prioriteiten die
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wijkbewoners erop nahouden. Deze
twee kanten van de zaak
(overheidsbeleid en lokaal belang)
komen vaak tegenover elkaar te staan,
ondanks het feit dat we in Nederland
een vertegenwoordigende democratie
hebben. De tweede spanning noemen we
‘horizontaal’, omdat ze betrekking heeft
op het onderscheid tussen de formele
regels, de routines en de procedures van
professionele organisaties enerzijds en
de idealen, waarden of beginselen die
deze organisaties aanhangen anderzijds.
Het betekent dat een professional niet
alleen rekening moet houden met de
manier waarop men bij de politie, de
corporatie of de sociale dienst het werk
organiseert, maar ook met de sociale of
morele waarden waar het uiteindelijk
om gaat. Opnieuw geldt dat deze twee
kanten van de zaak (regels en
beginselen) gemakkelijk tegenover
elkaar komen te staan, ondanks het feit
dat die regels ooit zijn ingevoerd om
bepaalde beginselen te waarborgen.
Aldus heeft het professionele handelen
altijd met beide spanningen van doen.
Het gaat er niet zozeer om dat deze
tegenstellingen volledig worden
opgelost, maar dat de professional het
juiste midden vindt en een (altijd
tijdelijke) balans tussen diverse
krachten realiseert. Figuur 6.1 vormt er
een visualisatie van.
Een en ander neemt niet weg dat dit
evenwicht per omgeving anders zal
uitvallen. Om dat te illustreren,

verwijzen we naar figuur 6.2, waarin de
twee vormen van interactie met elkaar
gecombineerd zijn. We zien het
speelveld uiteenvallen in vier domeinen,
die elk een eigen dynamiek kennen. Het
eerste domein is het politieke bedrijf.
Dat is een vorm van handelen op het
niveau van de staat, de overheid of de
beleidsvorming waarbij het gaat om de
publieke articulatie van waarden,
idealen of beginselen. Het tweede
domein heeft betrekking op het bestuur.
Dat is nog altijd een vorm van handelen
op overheidsniveau, maar nu met
speciale aandacht voor de wetten, de
regels en procedures die nu eenmaal het
geraamte van de rechtsstaat uitmaken.
Het derde domein omvat ambtenaren en
andere professionals die voor de
uitvoering van het beleid zorgen. Ze
doen niet aan besluitvorming of politiek,
maar zijn vooral bezig met het
realiseren van doelen die door anderen
zijn vastgesteld. Ze moeten natuurlijk
wel de voorgeschreven procedures van
hun dienst of organisatie volgen en ze
komen daarbij volop met burgers,
bedrijven en andere maatschappelijke
actoren in aanraking. Het vierde domein
heeft betrekking op het leven van de
bewoners. In die wereld gaat het
nauwelijks om formele regels en
richtlijnen, maar om het realiseren van
waarden en doelen. Verder stellen
burgers, bedrijven en sociale groepen
hier vooral hun private belangen en
beginselen voorop.
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Figuur 6.1
Spanningen in het professionele veld

Figuur 6.2
Vier maatschappelijke omgevingen
Staat
Politiek &
Overheid

Burger
Bedrijf &
Particulier
Regels
Wetten &
Procedures

Waarden
Idealen &
Beginselen

Hiermee beschikken we over een eerste
overzicht van de verschillende
omgevingen waar best persons mee van
doen hebben – publieke professionals
die in staat zijn in verschillende
omgevingen hun werk te doen door er
vruchtbare verbindingen tussen aan te
brengen. Het spreekt voor zich dat dit
slechts een schematische weergave is
van de empirische realiteit. In
werkelijkheid werken onze best persons
bij organisaties als de politie of de
sociale dienst, hebben ze een functie bij
de lokale overheid of bij een bepaalde
welzijnsinstelling. We mogen al die
instituten niet over één kam scheren,
want ze verschillen soms sterk. De ene
organisatie is veel strakker op formele
afspraken gericht dan de andere, bij het
ene beleidsproces komen de belangen
van bewoners beter tot hun recht dan bij
andere. Het gaat ons hier echter om een
meer algemene typering van de
context(en) waarbinnen best persons
aan het werk zijn en om de spanningen
die daarbij optreden. Die spanning
bepaalt in hoge mate de druk waaraan
de professionals bloot staan en de
speelruimte die hen ter beschikking
staat. Er zijn situaties waar

Staat etc.
Bestuurder

Politicus

Ambtenaar

Bewoner
Burger etc.

Regels etc.

Waarden etc.

bureaucratische of juridische regels veel
gewicht hebben terwijl het bestuurlijk
handelen er een grote invloed heeft. Men
zou dat schematisch kunnen aangeven
met figuur 6.3, waar de oppervlakte van
het kwadrant aan de linker bovenkant
aanzienlijk is. In een dergelijke situatie
zal het handelen van de actoren sterk
door politieke prioriteiten en
rechtstatelijke regels bepaald worden.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de
rechtspraak en het openbaar bestuur.
Er zijn echter evengoed situaties waarin
het omgekeerde gebeurt. In dat geval
krijgen wettelijke regels of politieke
voorkeuren een minder groot gewicht
en komt het sterker op ideële beginselen
en/of particuliere belangen aan. Dit zou
corresponderen met de stand van zaken
in figuur 6.4, waar het kwadrant aan de
rechter onderkant het grootst is. Die
situatie geldt bijvoorbeeld voor het
vrijwilligerswerk en het bedrijfsleven.
Dit alles maakt voor het optreden van
best persons nogal wat uit, omdat ze in
het laatste geval wezenlijk meer
bewegingsvrijheid dan in het eerste
geval hebben. Het betekent eveneens dat
de mogelijkheden om te werken aan een
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geloofwaardig optreden per omgeving
wisselen. Over het algemeen zal die
bewegingsvrijheid toenemen wanneer
men zich in dee figuren 6.1 tot en met
6.4 van de linker bovenkant naar de
rechter onderkant beweegt. We zien dan
ook dat best persons een zekere
voorkeur voor het kwadrant aan de
rechter onderkant hebben; maar dat
sluit een optreden in andere
omgevingen allerminst uit en het
betekent evenmin dat ze zich tot één
enkel domein moeten beperken. Typisch
voor best persons lijkt juist dat ze in
meerdere domeinen opereren en een
oplossing vinden voor de spanningen
die aan deze domeinen inherent zijn.
Leefwereld en systeemwereld
Alvorens het individuele gedrag van best
persons te behandelen, wijden we nog
enkele woorden aan het onderscheid
tussen leefwereld en systeemwereld. We
weten inmiddels dat de probleemwijken
waar de onderzochte best persons
werken nogal uitzonderlijk zijn en wel in
die zin dat allerlei regels, routines,
denkbeelden, waarden,
omgangsvormen, vaardigheden en
betrekkingen die door grote delen van
Figuur 6.3
Regels en staat dominant

de Nederlandse bevolking erkend dan
wel gepraktiseerd worden in deze
wijken vaak onbekend zijn. Procedures
van professionele of rechtsstatelijke
aard, gangbare methoden van politieke
besluitvorming en de routines van het
openbaar bestuur vinden de bewoners
van deze wijken niet altijd relevant. Daar
staat tegenover dat ze wel bepaalde
verwachtingen van politici, bestuurders
of professionals hebben. Bovendien zijn
ze vaak gehecht aan de eigen ideële
beginselen (die mogelijk van de in
Nederland dominante afwijken) en
komen ze graag voor hun belangen op
(ook als de modale Nederlander deze
niet altijd herkent). Met andere
woorden: veel probleemwijken kennen
een situatie die met de vlakverdeling in
figuur 6.4 correspondeert. Ze kenmerkt
zich door het feit dat het zwaartepunt bij
de eigen belangen en beginselen ligt.
Overigens volgt daaruit niet dat recht en
democratie in deze wijken afwezig zijn.
Nederland kent gelukkig geen echte nogo-areas waar de politie niet naar
binnen durft, waar slechts het recht van
de sterkste heerst en waar de politiek
geen enkele bemoeienis mee heeft.

Figuur 6.4
Systeemwereld (SW) en leefwereld (LW)
Staat

Staat
SW
SW

SW
SS
Openbaar
Bestuur
&
Recht

Particulieren
LW
&
bedrijfsleven
SW

SW
Burger

Burger
Regels

Waarden

Regels

Waarden
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Het betekent wel dat de incongruentie
tussen de systeemwereld van
professionals, bestuurders en politici
enerzijds en de leefwereld van de
wijkbewoners anderzijds in deze
omgeving sterk wordt gevoeld.
Om te begrijpen wat best persons in
achterstandswijken doen, moeten we
het meer algemene vraagstuk van de
incongruentie tussen leefwereld en
systeemwereld in ogenschouw nemen.
In de systeemwereld gaat men van
arbeidsdeling en specialisatie uit, terwijl
het in de leefwereld juist om
communicatie gaat. Bovendien is de
systeemwereld op vaste procedures en
formele regels gebaseerd, terwijl het
handelen in de leefwereld draait om
informele contacten en menselijke
betrekkingen. Verder worden er in de
klassieke bureaucratie bij voorkeur
rationele middelen gebruikt, terwijl het
in de leefwereld vooral om waarden en
gevoelens gaat. Dat zijn typisch
tegenstellingen die zich voordoen tussen
de linker- en de rechterzijde van ons
professionele veld. Verder
onderscheiden systeemwereld en
leefwereld zich door het feit dat
overheidsdiensten met betaalde
krachten werken, terwijl bewoners in

hun eigen leefwereld vooral
vrijwilligerswerk doen. Een ander
belangrijk punt is dat de systeemwereld
een functionele en politieke hiërarchie
kent, terwijl dat in de leefwereld
nauwelijks speelt. En ten slotte hebben
mensen in de systeemwereld een
voorkeur voor zakelijke betrekkingen en
omgangsvormen, terwijl de relaties en
het gedrag in de leefwereld doorgaans
meer persoonlijk zijn. Dat zijn typisch
tegenstellingen die zich voordoen tussen
de bovenkant en onderkant van ons
professionele veld. Al met al illustreert
deze figuur dat het leven van de
bewoners binnen het veld van
professioneel en bestuurlijk handelen
een geheel eigen plaats heeft. Het staat
er niet buiten, maar het onderscheidt
zich daar wel van. Het vertoont in elk
geval een aantal kenmerken waar de
systeemwereld geen raad mee weet en
waarbij de gangbare bureaucratische
werkwijzen wezenlijk tekort schieten.
Het is precies in dat spanningsveld waar
best persons nuttig werk doen.
Bewerking van een fragment uit: Gabriël van den
Brink, Merlijn van Hulst, Laurens de Graaf & Ton
van der Pennen, Best persons en hun betekenis
voor de Nederlandse achterstandswijk (Boom
Lemma Den Haag, 2012), hoofdstuk 7, ‘De best
persons en hun “geheim”’, p. 146-150.
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KADER E
KAN HET BEELD ALLES?
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
Beelden spelen een steeds grotere rol; we vallen
steeds meer terug op intuïtie en denken steeds
minder na; we groeien naar een beeldcultuur,
ook bij de lokale overheid; we lezen steeds
minder, er zijn steeds meer beelden; technologie
verandert ons leven en zal dat blijven doen; de
ontwikkelingen gaan steeds sneller, met steeds
nieuwe toepassingen, mensen houden het niet
bij en organisaties ook niet; in deze tijd van
visuele media raakt onze geest steeds beter
ingesteld om te leren via beelden en beleving;
mensen gaan steeds minder lezen en luisteren
naar verhalen van anderen.
SAMENLEVING & DE BURGER
Lokale overheid, gemeenteambtenaren &
bestuurders moeten: luisteren naar de
samenleving, met empathie kijken; dicht bij de
dagelijkse werkelijkheid staan; tot een nieuwe
manier van denken en handelen komen en door
de verschillende crises een nieuwe samenleving
bouwen; samen-te-beleven design ontwikkelen
dat in de (nabije of verdere) toekomst
werkelijkheid kan worden; goed snappen wat de
burger nu precies wil; kennis nemen van buiten
naar binnen en van binnen naar buiten; niet
meer zoals vroeger bepalen wat de burger moet

doen; ruimte maken door het aanbieden van
participatieplatforms en burgerplatforms die
meedenken; niet zondermeer uitvoeren wat de
burger zegt, maar proberen tot afstemming te
komen; duidelijk maken waarom iets misschien
niet kan; open staan voor ideeën of beelden die
je zelf nog niet had als ambtenaar, wat heel goed
kan werken en dus ook duidelijkheid schept
naar de burger; luisteren naar oproepen die
vanuit de bevolking komen; bezieling en
betrokkenheid tonen of hervinden; nadenken
over de vraag hoe het kan dat we patronen
maken die we niks vinden; onderzoeken wat
mensen bezielt; hun weg zien te vinden in de
fluïde netwerksamenleving die we zijn
geworden, met lossere bindingen, maar
makkelijker te leggen contacten; beslissingen
niet meer in de bestuurskamer moeten nemen,
maar door mensen; slim op veranderingen
inspelen door vooruit te kijken en te anticiperen
op alle niveaus; vormgeven aan visiegedreven
samenwerking en verbindend leiderschap;
heroriëntatie van gemeenten (meer van de
samenleving, impliceert een andere overheid),
overheidsparticipatie in plaats van
burgerparticipatie en de consequenties daarvan
voor de organisatie.
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7
LAAT U VER-MAKEN DOOR HET BEELD!
Heidi de Mare
Eén beeld is geen beeld
Twee beelden zijn een losse indruk
Drie beelden bieden een inkijk in de beeldcultuur

Introspectie: een mooi begin, maar is het
voldoende?
Opmerkelijk was dat de meeste
aandacht op het symposium uitging naar
de eigen persoon en de rol binnen de
eigen organisatie. Men keek naar binnen
en ontdekte in de eerste plaats zichzelf.
Er was een dag tijd en ruimte om de
eigen emoties, herinneringen en
verwachtingen toe te laten, een time out
te nemen, daarover na te denken en er
met andere geestverwanten over van
gedachten te wisselen. Wat zich
afspeelde, was een vorm van ontplooiing
die als nieuw en verfrissend werd
ervaren. Workshopaankondigingen
onderstreepten het hervinden van
bezieling, bevlogenheid, zin- en
betekenisgeving, een streven naar
bewustwording van de waarden
waarom het ambtenaarschap draaide.
Het therapeutisch gehalte en het aantal
coaches was dan ook navenant.
De Goede Ambtenaar als intern zelfbeeld
In feite is er weinig mis met het beeld
dat men intern heeft van de Goede
Ambtenaar en de waarden die worden
uitgedragen.23 Ze zijn bekend, staan op
papier en worden verwoord in
personeelsadvertenties:

gemotiveerd en toegewijd; is neutraal;
beschikt over uitdrukkingsvaardigheden;
kan goed communiceren en gebruikt
adviesvaardigheden; is creatief; verwerkt
informatie en houdt archief; durft leiding
te geven en te nemen; is klantgericht; is
flexibel en niet bang voor veranderingen;
werkt samen en coördineert; vergadert
productief; kan onderhandelen; vermijdt
bureaupolitisme; is een entrepreneur;
voldoet aan eisen van behoorlijk handelen;
is een onkreukbare ambtenaar; kan
omgaan met conflicten; streeft naar
kwaliteit; is mobiel; reflecteert op het
beroepsbeeld.’24

In het veranderproces dat binnen de
gemeenten gaande is, worden de
waarden nu opnieuw geëxpliciteerd en
dat werd door de aanwezige publieke
professionals verwelkomd en
gewaardeerd. Beelden waren in het
wekken van die gedeelde verbeelding
cruciaal: het werkte snel, effectief en
zeer herkenbaar.25 Tegelijk wijst dat er
wel op dat de kwaliteiten van de goede
ambtenaar en de waarden die deze
beroepsgroep zegt te willen (uit)dragen,
blijkbaar niet veel verder komen dan de
muren van de gemeentelijke organisatie.
Want hoewel de burger vaak zeer te
spreken is over ervaringen en
Ontleend aan A.F.A. Korsten, Gezocht: een goede
ambtenaar. Stabiliteit en dynamiek in functie-eisen
(z.j., rond 2007).
25 Dat herinnerde me aan de ‘betekeniswolken’
waarover Thijs Homan sprak tijdens de eerste
editie van Bewegende Beelden: er was op de
symposiumdag sprake van een zekere
overeenstemming tussen de deelnemers, getuige
de meningen, ideeën, gevoelens en beelden die
in deze groepen rond gingen. Veel ambtenaren
zaten op dezelfde golflengte waar het ging over
de eigen rol in en buiten de organisatie. Zie Thijs
Homan, Veranderen als chaotisch proces (2009).
24

‘De goede ambtenaar blijft bij de tijd; is
gericht op waarden (wat betekent dat?);
erkent het politiek primaat (dat wil
zeggen?); heeft oog voor politiekambtelijke verhoudingen; heeft veldkennis
en beschikt over ideeën; dient het
algemeen belang; is bekend met
bedrijfsmatig bestuur; is sterk

Zie ook de bijdragen van John Steegh (2) en
van Floor Basten (8) elders in dit nummer.
23
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ontmoetingen met concrete ambtenaren,
is en blijft het beeld van de ambtenaar in
de publieke sfeer slecht. Er is, aldus
Motivaction in 2011, sprake van een
mismatch tussen publiek imago en
zelfbeeld van ambtenaren.26 Hoewel het
dus wel goed komt met de interne
beeldvorming en de psychologische
ontplooiing van leiderschapkenmerken,
afgaande op het enthousiasme op de
symposiumdag, is het de vraag of dat
voldoende is om ook de
maatschappelijke verbeelding te keren.

Een aanname die niet vanzelfsprekend
door de burger wordt gedeeld.28 Een
aanname die volgens
filmwetenschappers Bordwell en
Thompson ook op een misverstand
berust, omdat het impliceert dat een
boodschap los staat van de wijze waarop
deze wordt vormgegeven.
‘Very often people think of ‘form’ as
opposite of something called ‘content’.
This implies that a poem or a musical
piece or a film is like a jug. An external
shape. The jug contains something that
could just a easily be held in a cup or a
pail. Under this assumption, form
becomes less important than whatever
it’s presumed to contain. We don’t
accept this assumption. If form is the
total system that the viewer tributes to
the film, there is no inside or outside.
Every component functions as part of the
overall pattern that engages the viewer.
So we’ll treat as formal elements many
things that some people consider
content. From our standpoint, subject
matter and abstract ideas all enter into
the total system of the artwork. They
may cue us to frame certain
expectations or draw certain inferences.
The viewer relates such elements to one
another dynamically. Consequently,
subject matter and ideas become
somewhat different from what they
might be outside the work.’29

Het beeld als neutraal doorgeefluik van
ambtelijke boodschappen?
In verschillende presentaties blijkt men
optimistisch gestemd over de rol die het
beeld kan gaan spelen: camera erbij,
vastleggen wat er zich in mooie
ontmoetingen voltrok tussen
overheidsdienaren en welwillende
burgers. Daarbij zou juist het beeld bij
uitstek geschikt zijn om de boodschap
helder en overtuigend over te brengen.
Beter in elk geval dan in taaie woorden
en moeilijke taal.27 De vooronderstelling
daarbij is dat het beeld slechts een
neutrale verpakking is die de
welgemeende ambtelijke boodschap op
een aantrekkelijke wijze kan brengen.
‘Niet alleen is het zelfbeeld van ambtenaren
een stuk positiever dan hun publieke imago,
ambtenaren overschatten ook de waardering die
zij van dat publiek krijgen. Tweederde van de
ambtenaren denkt dat Nederlanders respect
hebben voor het werk dat men doet, terwijl
maar een derde van het publiek dit ook beaamt.’
27
En zijn beelden wel zo duidelijk? Moet
iedereen - ambtenaar en burger –
beeldboodschappen gaan maken zodat het
visuele verkeer verder toeneemt in de hoop dat
we elkaar sneller begrijpen? En is de boodschap
zelf eigenlijk wel duidelijk? Weet de overheid
wat de burger wil? Is het voldoende dat de
burger zijn boodschap zendt, die de overheid
dan faciliteert? Is er eigenlijk een gedeeld
verhaal, waarin overheid en bevolking zich
kunnen vinden, al is het maar als context om in
van mening te verschillen? Kunnen daar
bewegende beelden een rol in vervullen, kunnen
die geraadpleegd worden?
26

De vormgeving van het beeld bepaalt
mede wat de boodschap te vertellen
heeft, aldus de auteurs. Enerzijds omdat
perceptie berust op wat alle menselijke
zintuigen waarnemen en niet enkel op
het verstand. Anderzijds omdat elk
beeld ontstaat in een reeds bestaande
beeldcultuur en er dus altijd een visuele
context geïmpliceerd is. Beelden staan
dus nimmer op zichzelf, ze maken deel
uit van patronen (beeldformaties) en
worden ook nimmer eenduidig
waargenomen.
28

Zie bijdrage 8 van Floor Basten elders in dit
nummer.
29 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art
(2008), p. 56.
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Het negatieve publieke imago van de
ambtenaar
Voordat ambtenaren beelden gaan
maken, zou het verstandig kunnen zijn
zich te verdiepen in de vraag waarom
het publieke imago van de ambtenaar
slecht is en blijft, ook in deze tijd waarin
de bevolking op internet kan meekijken
naar wat jonge, waardegedreven
ambtenaren 2.0 beweegt. Maar vooral
waar dat beeld uit bestaat, hoe dat in
elkaar zit en wat er zo overtuigend aan
is. Want alle goede bedoelingen ten spijt,
het slechte imago blijft de ambtenaar
parten spelen. In de wijdverbreide fictie
– roman en film, strip en cartoon –
krijgen alle eigenschappen van de Goede
Ambtenaar hun kwalijke pendant.30
Het eenzijdig negatieve stereotype van
de ambtenaar dat zich de laatste eeuw in
de maatschappelijke verbeelding heeft
genesteld, is onverminderd aanwezig en
dat moet tot nadenken stemmen. Vaak
haalt men Kafka, Bordewijk, Multatuli
tot en met Carmiggelt aan, werk dat
bepalend is geweest voor de
beeldvorming van de moderne
bureaucraat. Maar ook films als BRAZIL
(1985) en de oudere IKIRU (1952,
Kurusawa, Beeldformatie II), of
televisieseries worden regelmatig ter
illustratie genoemd – denk aan YES
MINISTER of THE OFFICE, waarin de
ambtenaar er als personage niet goed af
komt.31 Ambtenarengrappen doen het
altijd goed – in cartoons [Beeldformatie
I], in de animatiefilm [‘Vrijgeleide A38’
uit Asterix & Obelixfilm] of in de
komische items van Koefnoen, zoals ‘De
ambtenarenplaag’. Recente Deense
fictie, zoals in BORGEN of THE KILLING,
nuanceren dit beeld, maar dat zal het
Zie de conclusies in Beeldformatie-I, elders in
dit nummer.
31 Zie de beginscène uit de film IKIRU van
Kurosawa (1952) in Beeldformatie II elders in
dit nummer.

imago van deze publieke professional
niet direct doen veranderen, gewoon
omdat dit soort beeldvorming nu
eenmaal een eigen register is dat
losstaat van de praktijk van de
werkvloer. Nieuwe initiatieven, zoals het
inzetten van beelden om de concrete
communicatie tussen gemeente en
bevolking te herzien, kunnen dit slechte
publieksbeeld negeren (of die paar
positieve voorbeelden roemen), maar
daarmee zal dit conventionele
publieksimago niet vanzelfsprekend
verdwijnen of veranderen. Integendeel,
het negatieve imago zal een frustrerende
rol blijven spelen en het vinden en
benoemen van gedeelde waarden en
wederzijds vertrouwen bemoeilijken.32
Gedisciplineerd kijken
Waarom de gevoelens door bewegende
beelden worden beroerd, waarom men
in aangeslagen toestand raakt, wat in het
beeld daarvoor verantwoordelijk is,
vergt competenties die helpen enige
distantie te houden ten opzichte van het
ad hoc beroep dat beelden op ons doen.
Want films kunnen ons prima op het
verkeerde been zetten, zoals Hitchcock
ons heeft geleerd, en dan identificeren
we ons met criminelen of laten we ons
verleiden door overtuigende, maar
moreel foute leiders - en dat zonder het
door te hebben. Hoewel beelden, en
zeker de levensechte films, voor zich
lijken te spreken, direct leesbaar en dus
effectief inzetbaar lijken, is dat maar
schijn. Beelden zijn ingebed in culturele
patronen, gehoorzamen aan eigen
conventies en moeten op hun eigen
merites gekend worden willen we
begrijpen wat beelden met ons doen.

30

Jouke de Vries (hoogleraar bestuurskunde,
Universiteit van Leiden), ‘Red de ambtenaar!’, in:
Maarten, juni/ juli 2010, gebruikt in het
eindexamen VWO (2011).
32
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Beeldkwaliteiten
We zijn gewend fotografische beelden te
beschouwen als een ‘venster op de
werkelijkheid’. Film en televisieserie
versterken die gewoonte doordat ze
bestaan uit bewegende beelden. De
magische werking van dit procedé
maakt dat we onherroepelijk voor de bijl
gaan bij het kijken naar film en tv-serie.
We hechten spontaan geloof aan
datgene wat we zien. Daardoor vergeten
we dat (fotografische, filmische) beelden
altijd aan bepaalde beeldconventies
beantwoorden. Elk bewegend beeld
wordt onvermijdelijk bepaald door
zaken als kader (uitsnede), compositie
(beeldopbouw), camerahoek- en
beweging (plaats van het oog),
belichting (licht- en schaduwpatroon),
kleur (intensiteit, verzadiging).
De mise-en-scène zorgt ervoor dat het
filmbeeld méér is dan een toevallige
optelsom van personages of
voorwerpen: ze smeedt deze aaneen tot
een geheel en is dus zelf beeldvormend.
De klassieke montage is gericht op het
onzichtbaar verbinden van shots en dat
versterkt de indruk dat we in de film een
homogene en consistente wereld zien.
De effecten werken vaak op een
onbewust niveau sterk door en maken
het mogelijk gevoelens van suspense of
angst op te roepen. Een goed gebouwd
verhaal ‘boeit’ de kijker dus op formele
gronden. Het bewegend en kleurrijk
beeld weet de aandacht te vangen en het
gevoel te sturen zonder dat de
toeschouwer precies begrijpt wat er
gebeurt.
Beeldcompetenties
Film en kwalitatief televisiedrama zijn
geënt op de capaciteiten die het
menselijk brein van oudsher bezit: door
ons brein zijn we in staat om visuele en
auditieve indrukken waar te nemen, op
te slaan, te activeren of te herinneren,

zelfs wanneer die indrukken niet langer
dan een seconde aanhouden. Daar speelt
de film direct op in. Niet zelden leggen
wij al kijkend een intuïtief verband dat
pas seconden later tot ons bewustzijn
doordringt. Het verwerken van
audiovisuele informatie voltrekt zich
buiten onszelf, ook al hebben we de
indruk dat we ‘zelf’ naar het beeld
kijken.
Kijken is dus een complex proces dat
zich grotendeels afspeelt zonder dat we
ons daar bewust van zijn. Vandaar ook
dat als we samen over film praten, het
doorgaans gaat over dat wat we ons
herinneren: personages, verhaallijn,
dialoog, morele dilemma’s. Maar de
manier waarop film of tv-drama het
verhaal of over de dilemma vertelt,
ontgaan ons vaak evenzeer. Dat komt
enerzijds omdat het verhaal
gehoorzaamt aan genreconventies en
anderzijds omdat we het beoordelen op
grond van ons gezonde verstand. Elk
genre kent zijn eigen waarschijnlijkheid:
in een western verwacht je cowboys en
indianen, in een actiefilm misdadigers
en dienders, in een politieke film een
groots leider die obstakels te
overwinnen heeft. Het gezonde verstand
is bepalend voor wat we geloofwaardig
vinden aan het filmverhaal, en dat is
doorgaans historisch en cultureel
bepaald. Wat we als normaal
beschouwen, zien we dus niet.
De kwalitatief goede film en tv-serie zijn
dus in staat een zo overtuigende
imaginaire wereld op te roepen, dat we
ons er helemaal aan kunnen overgeven.
Ontdekken en zich bewust worden van
dit krachtige, moverende vermogen van
het bewegende beeld, door onze
beeldcompetenties te trainen, betekent
dat we meer grip krijgen op hoe de
menselijke geest erdoor wordt vermaakt.
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KADER F
GEMO(TI)VEERDE AMBTENAREN
MOTIVATIE
informatie en inspiratie halen; opnieuw
geïnspireerd raken; kijken naar inspirerende
ideeën; creatieve knobbel activeren;
vernieuwende en goed tips halen; energie
opladen; in contact komen met gelijkgestemden;
verbindingen leggen.
BEHOUDEN
programma met aansprekende mensen van hoge
kwaliteit; leuke, ludieke locatie; goede
afwisseling workshop & netwerkmogelijkheden;
prettig laagdrempelig; deelnemers maken eerst
op een speelse manier kennis met elkaar en als
het ijs gebroken is ontstaat er ruimte voor
beweging en kan men makkelijker contact
leggen; donderdag is een goede symposiumdag;
diversiteit aanbod goed; goede verdeling
workshops (wetenschap, praktijk en
methodologie); het jasje van Marcel van Wissen;
inspirerende dag, inspirerende omgeving, leuk,
plezierig, dus veel complimenten.
VERSTERKEN
duidelijk thema, lijn lanceren, zodat verwachting
overeenkomt met de praktijk (van de
workshops); thema breder positioneren in de
context van organisatieverandering; breed
uitzetten naar managers,
communicatieprofessionals, leidinggevenden,
projectleiders; programmaonderdelen indelen in
categorieën (beleidontwikkeling,
(leiderschaps)trainingen enz.); minder
cryptische workshoptitels; meer info vooraf over
workshops en vooraf (niet ter plekke) kiezen en
inschrijven; minder verschillende workshops
(maximaal 3), maar wel langere workshops,
zodat de kwalitatieve inhoud beter uit de verf

komt zij; workshops steeds dubbel aanbieden;
meer handvatten voor gemakkelijk bruikbare
alledaagse praktijktoepassingen; meer
informatie tijdens de pauzes in de centrale hal;
in plaats van haardvuurgesprek een gesprek met
de zaal; vers beeldmateriaal brengen; aanhaken
bij grote ontwikkelingen van gemeenten
(decentralisaties), met de VGS nadenken over
verdere uitbouw.
LIEVER NIET
minder focus op lokale overheid; Instituut voor
Beeld & Geluid (weinig centrale locatie); ruimtes
waren niet geschikt, te krap, te warm, anderhalf
uur op plastic krukken; minder workshops
waarbij trainers hun eigen bedrijf en product
promoten.
SUGGESTIES
bewegende beelden verder ontwikkelen als
hulpmiddel voor de overheid om verbinding te
leggen met burgers; nadenken over welk ‘beeld’
je als gemeente neerzet richting stakeholders;
commerciële bedrijven uitnodigen die hun
beeldgebruik toelichten; jongeren bij Bewegende
Beelden betrekken; over de grens kijken naar
ervaringen met beelden bij buitenlandse
gemeenten; opleidingsinstituten c.q. studenten
uitnodigen, matchings mogelijkheden, aanbieden
gemeentelijke stages; website van Bewegende
Beelden gebruiken om beeldmateriaal en ideeën
beschikbaar te stellen; symposium moet aanzet
zijn tot activiteiten door het jaar heen; een
workshop hoe je overkomt op de camera en dat
evalueren; workshop over de impact van
fotografie, gamification en (social) media ;
workshop over de relatie brein en beeld.
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8
ANGST VOOR PROPAGANDA
Een essayistische verklaring plus oplossing
Floor Basten
Wat ik graag zou willen veranderen, is toch nog wel het beeld dat bij de burger leeft, wat gaat over hun
ambtenaren. Als ik zeg dat ik ambtenaar ben, dan kijken mensen me aan van: “JIJ?” Ik zeg: “Ja, ik ben
geen doorsnee ambtenaar”, en terwijl ik het zeg denk ik, hoezo niet? Want dat ben ik wel. […] En
daarmee heb ik zelf weer een soort van beeld bevestigd dat ambtenaren om negen uur beginnen en dan
koffie drinken en lekker lang lunchen en nog eens een keer lekker op tijd naar huis moeten en mogen.
Maar mensen om mij heen, waar ik mee mag werken bij ons in huis, wij werken zo hard en we doen zo
ons best voor onze bevolking. Want ja, zo zien we dat ook. Dus een interessante zal wel zijn, in mijn
opinie, of mensen, de burgers van onze gemeente, ondertussen een al ietwat ander beeld zouden hebben
van hun ambtenaren. Door alle platforms die we hebben, door alle inspraakmogelijkheden die ze
hebben, of ze daarvan weten, of ze dat benutten, maar bovenal, of dat ook hun beeld veranderd heeft
van wat wij doen.

Bovenstaand is een citaat uit een
interview dat ik had tijdens het
symposium Bewegende Beelden. Het met
elkaar vinden van goede golflengtes.33
Het laat zien dat volgens degene met wie
ik sprak de golflengtes van burger en
lokale overheid nog niet goed op elkaar
afgestemd zijn, of beter nog: dat het
beeld dat de burgers van hun
ambtenaren hebben niet
overeenkomt met de werkelijkheid
en dat het wenselijk is dat dit
gecorrigeerd wordt. Daarmee is deze
uitspraak tekenend voor een meer
algemene wens die op het congres zelf
en in de evaluatie achteraf regelmatig is
geuit: het beeld kunnen inzetten voor
een verandering. Het congres was
volgens de meeste mensen die de
evaluatie hadden ingevuld zelf een
voorbeeld van hoe je met beeld mensen
in beweging kunt brengen: ze hadden
ideeën opgedaan en waren ermee aan de
slag gegaan. Tegelijkertijd was er – zij
het minder dominant – een zorg, die een
van hen verwoordde met: ‘waar eindigt
inspiratie, waar begint manipulatie?’

Bij dit congres ging het om het mobiliseren van
enerzijds interne veranderingsprocessen en
anderzijds burgers. In dit essay richt ik me alleen
op de lokale overheid die de burgers in
beweging wil brengen.
33

Over vormen en inhouden
In a way, the world−view of the Party
imposed itself most successfully on people
incapable of understanding it. They could be
made to accept the most flagrant violations
of reality, because they never fully grasped
the enormity of what was demanded of them,
and were not sufficiently interested in public
events to notice what was happening. By lack
of understanding they remained sane. They
simply swallowed everything, and what they
swallowed did them no harm, because it left
no residue behind, just as a grain of corn will
pass undigested through the body of a bird.

Bovenstaand is een citaat uit de roman
1984 van George Orwell. De strategie die
‘the Party’ hanteert, is het scheppen van
een complex, onoverzichtelijk
wereldbeeld (they never fully grasped
the enormity) door middel van vormen,
die met hun inhoud samenvallen. Dat
klinkt misschien ingewikkeld, dus dat
leg ik even uit. In de taaltheorie zoals die
is geïntroduceerd door De Saussure,
bestaat een teken uit een vorm (een
klank, een lijn) en een inhoud. De vorm
van een teken verwijst af en toe naar een
natuurlijke werkelijkheid. We
herkennen dit bijvoorbeeld in het woord
(vorm) ‘oehoe’ dat verwijst naar de
vogel die dit geluid maakt (inhoud).
Sommige vormen verwijzen naar een
symbolische werkelijkheid, bijvoorbeeld
wanneer een vlag staat voor een volk. In
verreweg de meeste gevallen is er echter
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een willekeurige relatie tussen vorm en
inhoud. De natuur dwingt ons niet het
woord ’kat’ te gebruiken om te
verwijzen naar het dier dat we ermee
bedoelen. De vorm ‘kat’ is niet hetzelfde
als de inhoud. Dat de relatie natuurlijk
lijkt, komt doordat ze weliswaar het
resultaat is van een afspraak, maar die
afspraak is uit het oog verloren. Daarom
willen we nog wel eens een
woordenboek als scheidsrechter bij een
definitiestrijd raadplegen.
woor’denboek, o. (-en), 1. boek waarin men
zo systematisch en volledig mogelijk
woorden en idiomatische uitdrukkingen van
een taal of taalgebied naar de betekenis
omschrijft, dictionaire;

Aldus mijn Groot Nederlands Larousse
Woordenboek. ‘The Party’ uit 1984 gaat
voorbij aan ‘zo systematisch en volledig
mogelijk’ en eigent zich door radicale
systematiek en volledigheid de macht
van de definities toe: de ruimte tussen
vorm en inhoud – die ruimte waardoor
dubbelzinnigheid kan bestaan, ironie,
misverstand, zelfbeschikking – is weg,
een woord brengt geen verandering
meer teweeg, als ontvanger kun je er
niets meer mee (They simply swallowed
everything, and what they swallowed did
them no harm, because it left no residue
behind, just as a grain of corn will pass
undigested through the body of a bird).
Eigenlijk is er geen sprake van
propaganda, want taal is volkomen
geneutraliseerd.
Wanneer wordt communicatie door de
overheid propaganda?
Voordat het zo ver is, is taal – in beeld of
woord of gebaar – niet neutraal en
bestaat propaganda nog. Wat is
propaganda eigenlijk? In de
Galjaardlezing ‘Behoorlijke
overheidscommunicatie: tussen
propaganda en mediahype’ positioneert
Alex Brenninkmeijer het als volgt: ‘De
overheid moet zo transparant mogelijk

zijn en actief en zo nodig proactief
informatie verstrekken. Maar in dat
proactieve informeren of strategisch
sturen liggen wel grenzen. Als die
overtreden worden en er sprake is van
propaganda, is dat een bedreiging voor
de democratie. Daarmee is wat mij
betreft de kern aangegeven van waar het
in de overheidscommunicatie om moet
gaan: een open stroom van informatie.
Daar waar overheidscommunicatie de
grenzen van het behoorlijke
overschrijdt, is er sprake van ernstig
spelbederf in onze samenleving.’34 Door
mediahypes wordt de overheid soms
gedwongen te reageren op beelden die
haar als dom of onbetrouwbaar
afschilderen; soms ook heeft de politiek
behoefte aan mediahypes om de
aandacht van de bevolking te sturen. In
beide gevallen schuilt het gevaar van
propaganda. Daar komt bij dat er
signalen zijn dat burgers meer invloed
willen hebben op het bestuur: ‘Kennelijk
voldoet de representatieve
partijdemocratie niet meer en moet
gezocht worden naar effectieve
processen van interactieve
besluitvorming.’ Dat vraagt volgens
Brenninkmeijer om samenwerking,
terwijl de staat van mediahypes er een
van constante conflicten is.
Overheidscommunicatie moet dan niet
conflictopwekkend zijn, maar
uitnodigen tot die samenwerking, tot
een constructieve relatie tussen
overheid en burger.
Het gaat daarbij om het leggen van de
noodzakelijke verbinding tussen enerzijds de
rechtmatigheid of het zakelijke belang en
anderzijds wat dat betekent voor de burger.
In overheidscommunicatie zal daarom niet
alleen gecommuniceerd moeten worden over
het zakelijke (het recht, de procedures,
enzovoort), maar ook over het relationele:

Uitgesproken op 11 oktober 2007 (zie
http://www.nationaleombudsmannieuws.nl/behoorlijke-overheidscommunicatietussen).
34
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wat betekent de overheid voor de burger (in
de zin van betekenisgeving) en welke waarde
hecht de overheid aan de burger als subject
van het overheidsbeleid. De burger verliest
zijn betekenis als burger wanneer hij tot
object van beleid wordt. Bij een eenzijdige
nadruk op het zakelijke aspect bestaat het
risico dat de burger zich als object behandeld
voelt en vanuit die positie ook het gedrag
van de overheid als conflictopwekkend
ervaart. Naar mijn mening vormt dit de
belangrijkste klacht van de burger over de
overheid: een éénzijdige nadruk op
procedures en regels, zonder de burger te
benaderen in zijn eigen uniciteit. Wij leven in
een tijd van individualisering. De burger wil
niet behandeld worden als een object van
overheidsbeleid. Hij wil ook niet dat er over
hem beslist wordt. Kort gezegd: de burger
wil dat de overheid op een behoorlijke
manier met hem omgaat. Dat behoorlijke
draagt ertoe bij dat hij concrete
overheidsmaatregelen als ‘eerlijk’ zal
ervaren, en eerder zal accepteren, ook als het
misschien niet altijd gunstig voor hem
uitpakt. Pas als er een relatie is tussen de
burger en de overheid kan het burgerschap
tot ontwikkeling komen.

Bovenstaande citaat is uit diezelfde
Galjaardlezing. De overheid moet
informatie tijdig verstrekken en die
informatie dient volledig en ter zake te
zijn. De overheid moet echt vooral
transparant zijn en niet uit welk
eigenbelang dan ook informatie sturen.
Wordt de overheidscommunicatie
slechts in het belang van de overheid
ingezet (achterhouden, manipuleren of
lekken), dan is sprake van propaganda.
Dit brengt me tot een interessante
paradox rond het thema van
‘Bewegende beelden’. De lokale overheid
wil de burger in beweging brengen35 en
heeft daar dus een belang bij, maar ze
moet tegelijkertijd transparant zijn en ze
mag de informatie vanuit dat belang ook
niet sturen. Met andere woorden:
overheidscommunicatie moet
Uit de antwoorden van de evaluatie komt de
inzet van beelden bij verandering het vaakst
voor, zij het dat die verandering ook intern,
binnen de gemeente moet plaatsvinden.
35

volkomen geneutraliseerd worden.
Transparante taal – in beeld en woord –
ontkent immers de ruimte tussen vorm
en inhoud. Hoe zet het dan aan tot
beweging? In 1984 doet ‘the Party’ dat
door het mensen totalitair op te dragen
en waar nodig te doden. In het
Nederland anno 2013 is dat geen reële
optie. Wat dan wel? Zou het beeld hier
soulaas kunnen bieden als inspirator, als
verleider? Gezien veel van de reacties uit
de evaluatie is daar wel hoop op.36 Hoe
zit het dan met de angst voor
manipulatie?
Propaganda op het opinieplein?
Wie zijn macht wil behouden, moet haar niet
tonen.

Bovenstaand is een uitspraak van Laotse.37 Alle inspraakmogelijkheden en
gepoogde transparantie ten spijt, blijft
het zo dat de overheid als orgaan bij wet
meer macht heeft dan de individuele of
georganiseerde burger. In de zes jaar
tussen de Galjaardlezing en nu zien we
weliswaar een verandering in het
discours over actief burgerschap
(richting burgerparticipatie 3.0 naar
hier en daar een voorzichtige
overheidsparticipatie), maar daar heeft
dit machtsverschil geen verandering in
ondergaan. Je zou eerder zeggen dat de
Het beeld werd vooral instrumenteel
benaderd, als middel om iets te bereiken. Hierbij
werd zo nu en dan het brein aangehaald als
schijnbaar onschuldige ontvanger van beelden.
Deze neurologische benadering van beelden
komt ook terug in het op de infotafel te vinden
paper Het sfeergevoelige brein. Automatische
responsies op foto’s gemeten met fMRI. Dat onze
perceptie en gedrag geregeld worden door
universele wetten wordt echter weerlegd in
Henrich, Heine & Norenzayan (2009) ‘The
Weirdest People in the World?’
(http://www2.psych.ubc.ca/~henrich/pdfs/Weird
_People_BBS_final02.pdf); daarin wordt een grote
rol voor cultuur en historie in onze percepties en
interpretaties zichtbaar.
37 3e eeuw voor Christus.
36
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overheid dit machtsverschil uit het oog
verliest wanneer ze een intieme relatie
met haar burgers wil aangaan. Voor de
burger blijft het verschil echter voelbaar
– al is het maar in de verborgen
boodschap van de overheid, namelijk dat
de burger niet al in beweging is.38 De
Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO) signaleert dan ook
dat alle aandacht die politici en
bestuurders aan maatschappelijk
onbehagen hebben besteed, weinig
effect heeft gehad: ‘Onbehagen als
bovenstroom in het publieke en
politieke debat heeft daarmee een
tamelijk doorzeurend karakter
gekregen.’39 Deels is het onbehagen een
bijproduct van ontwikkelingen in onze
samenleving. Die wordt complexer en
harder, mensen zijn meer op hun eigen
inzet en verdiensten aangewezen
waardoor onbehagen ‘een free-floating
emotie [is] die lastig te duiden en te
reguleren is.’40 Deels ook komt
onbehagen voort uit de perceptie dat het
onbehagen, ondanks dit diffuse en
ongerichte karakter, breed gedeeld is en
gemakkelijk op te lossen zou zijn. De
RMO spreekt dan ook van een
‘schijnbare eensgezindheid van
onbehagen.’ Deze schijnbare
eensgezindheid maskeert de diversiteit
Basten (2002) Discourses of Activism, final
report for the EU fifth framework project
Education and Training for Governance and
Active Citizenship in Europe; Basten (2010)
Civiele bestuurskunde, in: Van der Heijden (red.)
Combineer wat je hebt. Duurzaamheid door het
verbinden van maatschappelijke functies,
(Academische Uitgeverij Eburon); Basten (2012)
Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?
Naar een civiele bestuurskunde voorbij de
verzorgingsstaat, in: Gowricharn, Postma &
Trienekens (red.) Geleefd burgerschap. Van
eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en
vitaliteit (Amsterdam: BV Uitgeverij SWP).
39 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Het
onbehagen voorbij. Een wenkend perspectief op
onvrede en onmacht (Den Haag, 2013).
40 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
a.w., p. 11.
38

aan onderliggende visies. Dat het
onbehagen van ondertoon boventoon is
geworden, komt volgens de RMO door
de opkomst van het zogeheten
opinieplein, de openbare ruimte waar
politici, journalisten, opiniepeilers en
burgers informatie genereren en
publiceren over meningen van
Nederlanders, informatie die steeds
meer zelfstandige nieuwsfeiten worden
die weer eigen reacties uitlokken. Als
beeld roept “opinieplein” misschien de
associatie met de Griekse agora op, waar
de openbare discussie met het besturen
van de stad samenviel. Voor die functie
is echter de huidige schaal te groot: door
de bijbehorende dynamiek en
complexiteit heeft niemand eenzijdig
invloed op de uitkomsten van het debat.
Dat betekent dat het opinieplein niet
valt te sturen. De wettelijke macht kan
dan nog steeds aanwezig zijn, maar er
zijn andere machten in het spel
gekomen, waaronder de macht over
informatie en kennis. De overheid deelt
hier dus macht met andere spelers en
dat is de uitweg uit eerder genoemde
paradox: de (overigens ijdele) poging
om overheidstaal te neutraliseren kan
gestaakt worden, want de diversiteit
op het opinieplein is in feite de
neutraliserende context. De burger in
beweging zetten is geen propaganda
meer wanneer de overheid in staat is
haar eigen beelden over de stilstaande
burger41 te corrigeren.42

In eerdere discoursen is ook nog sprake
geweest van de hinderlijke burger en de
calculerende burger (Basten, 2002), maar die
lijkt een beetje naar de achtergrond te zijn
verschoven.
42 Hiermee is bijvoorbeeld geëxperimenteerd in
het project ‘Feijenoort Vertelt’ (zie Basten, 2011)
‘Microstructures as Spaces for Participatory
Innovation’, in: Buur (ed.) PINC 2011:
Participatory Innovation Conference Proceedings,
University of Southern Denmark, 13th - 15th
January 2011.
41
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De onderzoekende bestuurder en de
onderzoekende politicus
Welke aandeel kan een lokale overheid
hebben in het doorbreken van dit
onbehagen? De RMO ziet twee mogelijke
handelingsperspectieven. De eerste
komt voort uit de diversiteit van het
onbehagen. Dat zijn niet alleen zorgen,
maar ook toekomstbeelden. Deze komen
deels tot uitdrukking in opiniepeilingen,
maar door de aard daarvan zijn die
meestal evaluatief, dus achteraf. Daar
zouden politici en bestuurders dus
kritisch mee om moeten gaan: ‘Hoewel
relevant, zou de publieke opinie ook
kunnen functioneren als startpunt van
een debat over de richting waarin de
samenleving zich zou moeten
ontwikkelen. Dat vereist wel een andere
manier van bevragen van de publieke
opinie. Welke motivaties, belangen en
toekomstbeelden liggen er achter
vluchtig geuite meningen? […] Wanneer
ze zelf onderzoeken uitzetten, kunnen ze
bovendien alert zijn op de
gedifferentieerdheid en gelaagdheid van
het onbehagen.’43

Is eenmaal meer inzicht verkregen in de
achterkant van het onbehagen, dan moet
er ook een vervolg op komen. Soms is
dat concrete actie, maar vaker gaat het
om het verstrekken van feitelijke
informatie, het expliciteren van
normatieve afwegingen of het kenbaar
maken dat de overheid zelf even met
lege handen staat.

43

44

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
a.w., p. 13-14.

Een constructieve wending vraagt in zekere
zin om een verandering van de norm van het
debat. Niet de eenzijdigheid van het
onbehagen van het volk staat daarin
centraal, maar de politieke dialoog op basis
van een diversiteit aan nader geëxpliciteerde
zorgen én toekomstbeelden. Verandering van
de norm van het debat klinkt misschien
idealistisch, maar achter onbehagen zit dan
ook een wereld van ambitie.44

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
a.w., p. 15.
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BEELDFORMATIE II
IKIRU (1952, Kurosawa) – een bureaucraat in de film
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9
BEWEGENDE BEELDEN ALS MODERNE MYTHOLOGIE
Op zoek naar de maatschappelijke verbeelding van de ambtenaar
Heidi de Mare
‘Sometimes only fiction can make reality real’
Wendy Doniger (1998), The implied Spider. Politics & Theology in Myth: 24.

Waar vinden we waardevolle, gedeelde
verhalen die het publiek aanspreken?
De Franse filosoof Jean-François Lyotard
poneerde in 1979 de stelling dat grote
verhalen achterhaald waren en dat de
instanties die zich daar altijd van
bediend hadden – de kerk, de politiek,
de elite – hun leidinggevende positie
kwijt waren. Deze zienswijze werd na de
val van de Muur in 1989 alleen maar
sterker, met als gevolg dat er momenteel
uitsluitend ‘kleine’, dat wil zeggen
individuele verhalen, opvattingen,
denkbeelden en opinies lijken te
bestaan. Daar komt bij dat de
temperatuur van het publieke debat
sinds het jaar 2001 ontegenzeggelijk
gestegen is. Inmiddels hebben we in
Nederland met een groot aantal sterk
uiteenlopende meningen van doen en
lijken de grote overkoepelende verhalen
verder weg dan ooit. Toch is het precies
deze aanname die ik van een nuancering
wil voorzien. Daartoe stel ik de breed
uitgezonden (‘broadcasting’)
existentiële fictie – film, televisiedrama –
centraal.45
Ik beschouw deze vorm van bewegende
beelden als een manier waarop grote
verhalen in de moderne samenleving de
ronde doen. Ze dienen zich in de
semipublieke ruimte aan en worden
45 Het existentiële televisiedrama vat ik op als
uitbreiding van wat de moderne, menselijke
geest bezighoudt. Dit is een zinspeling op de
uitspraak van Marshall McLuhan uit 1964,
waarin hij de nieuwe media beschouwde als
‘uitbreiding van de menselijke zintuigen’. In
McLuhans visie kreeg de moderne mens door de
technologie meer prikkels waardoor deze de
omringende wereld beter zou begrijpen.

door miljoenen mensen tegelijk
bekeken. Die ken ik daarmee eenzelfde
status toe als cultureel antropologen aan
verhalen: in (historische) culturen
deelde men allerlei soorten verhalen
met elkaar. Vertellingen, sprookjes,
mythen en sagen vormen ‘imaginaire
werelden’ waarin mensen de paradoxale
bestaansvoorwaarden waaronder zij
leven op een logische en
gestructureerde wijze trachten te
doorgronden. In de gedeelde
verbeelding wordt gereflecteerd over
de eigen plaats in de wereld en
worden de denkbare ordeningen
tegen het licht gehouden. Het gaat
erom de tegenstrijdigheden in het
bestaan op het niveau van de
symbolische orde te doordenken en te
doorleven.
Zo bezien vormen films en
televisiedrama een onderdeel van de
moderne mythologie, zoals Claude LéviStrauss, Roland Barthes, Yvette Biró en
Wendy Doniger haar opvatten, in
navolging van Vladimir Propp. Zo bezien
biedt het geheel van verhalen die
mensen uitwisselen toegang tot de
gedeelde levenservaringen, de
collectieve waarden waarmee een
samenleving zich rekenschap van haar
problemen geeft. Existentiële fictie
onderzoeken betekent niet dat we
onjuiste ideeën die er leven in de
samenleving opsporen. Integendeel, de
verzameling verhalen vormen – in al
hun tegenstrijdigheid, gestileerdheid en
kwalitatieve verschillen – een unieke
toegang tot de waarden van waaruit
mensen op een bepaald moment
leven, tot datgene wat mensen (bewust
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of onbewust) bezighoudt of waarover ze
onderling van mening verschillen.
Existentiële fictie als publieke factor van
belang
Er bestaat in onze moderne cultuur een
waaier aan fictie waarin zaken van
Leven en Dood worden behandeld.
Bekend zijn de vele politieseries en het
ziekenhuisdrama, maar ook de
(komische) adolescentenfilm kan
daartoe worden gerekend.
Geproduceerd in moderne westerse
landen – met name de VS, maar ook in
Nederland en andere Europese landen –
vertonen ze alle trekken van een
moderne mythologie.

mythologie, waarin we ons trachten te
verhouden tot datgene wat ons in het
moderne leven overkomt. In feite geeft
het ziekenhuisdrama een inkijkje in de
gevoelens en de gevoeligheden van de
moderne mens, in onze afwegingen en
verwachtingen, onze hoop en vrees op
het gebied van lichamelijke integriteit,
ons vermogen of onvermogen om met
sterfelijkheid en lijden om te gaan. Het
ziekenhuisdrama vormt op die manier
een noodzakelijk complement van de
voortschrijdende medische technologie
en onderstreept de collectieve
behoefte om in het reine te komen
met tekortkomingen van de moderne
tijd.

Zo gaan veel ziekenhuisseries over de
vraag welke rol de medische zorg in het
moderne bestaan vervult. De toename
aan medische informatie – op tv, in
tijdschriften en op websites – gaat hand
in hand met een groeiend aantal
medische soaps. Het bevestigt enerzijds
dat moderne mensen veel waarde
hechten aan vitaliteit en dat ze hun
gezondheid een hoge prioriteit geven.
Het onderstreept anderzijds dat de
toevloed aan geneeskundige kennis ook
nieuwe onzekerheden met zich
meebrengt. Niet alle zorgen laten zich
met meer voorlichting of betere
procedures in de zorg wegnemen. Daar
waar de medische informatie stopt,
begint het ziekenhuisdrama. En daar
waar het medisch kunnen op zijn
grenzen stuit, wordt de verbeelding van
ziekte en gezondheid wezenlijk. Het
ziekenhuisdrama komt vooral tot bloei
wanneer de diagnose van een ernstige
ziekte is gesteld – kanker, AIDS of
dementie – en zich de vraag opdringt
hoe je met zoiets moet omspringen. De
medische soap genereert eindeloos veel
antwoorden op die vraag, waarbij alle
mogelijke varianten langskomen. Zo
vormen de duizenden uren aan
medische fictie inderdaad een

De diender als waardegedreven
ambtenaar in de bureaucratische context
Ook de politieserie schept een
voorstellingswereld waarin een waaier
aan urgente vragen wordt verbeeld. We
herkennen tal van zaken die op dit
moment in de maatschappij spelen. Het
leven in de grote stad, alledaagse
overtredingen, etnische confrontaties,
vormen van diefstal, duistere praktijken,
criminele organisaties, verkrachting,
moord en doodslag – dat alles vormt de
grondstof voor eindeloos gevarieerde
televisievertellingen. Anders dan in de
medische tv-serie, waar alles om het
overleven of het overlijden van
patiënten gaat terwijl de medici met
vragen in hun persoonlijke en
professionele leven worstelen, wordt in
politieseries vaak het leven van zowel
burgers als dienders op het spel gezet.
Geen wonder dat de emoties in dit genre
soms hoog oplopen. Bijvoorbeeld
wanneer politiemensen die hun roeping
volgen in een kwaad daglicht worden
geplaatst, of wanneer corrupte dienders
de ooit afgelegde eed te schande maken.
Of wanneer hun inspanning en
bevlogenheid door een bureaucratische
organisatie worden gefnuikt. Of
wanneer een politieman of politievrouw
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in de strijd tegen het Kwaad het leven
laat [Beeldformatie III]
Tegelijkertijd heeft het televisiedrama
heel wat meer te bieden dan een platte
weergave van de feiten die ook in het
nieuws gemeld worden. We weten dat er
veel misgaat in de maatschappij en dat
de politie in haar strijd tegen
misdadigers niet altijd succesvol is. Maar
dit maakt slechts een onderdeel van het
eigenlijke televisiedrama uit. Het gaat
evengoed om de manier waarop wij
met deze (veelal negatieve)
gegevenheden omspringen en hoe we
ondanks alles het geloof in een goede
samenleving kunnen vasthouden. Dat
wordt vaak op een heftige manier tot
uitdrukking gebracht. Gebruik van
geweldsmiddelen, heldhaftig optreden
en gevaarlijke achtervolgingen
onderstrepen in het politiedrama dat er
hoogst serieuze zaken aan de orde zijn.
De maatschappelijke verbeelding van
politiewerk gaat niet over het halen van
targets of het schrijven van bonnen,
maar om het samenwerken bij acuut
gevaar en het verdedigen van een
democratische rechtsorde.
Fictie als unieke toegang tot de
maatschappelijke verbeelding
Beide existentiële televisieseries kunnen
we alleen op hun waarde schatten als we
afstand doen van de gedachte dat het om
een al dan niet vertekende weergave van
het werkelijke leven gaat. Maar we
moeten eveneens afscheid nemen van
het idee dat dit soort fictie slechts
bestaat omdat het publiek behoefte
heeft aan droombeelden, amusement,
emotioneel spektakel of irrationele
fantasieën. Daarmee vervallen veel
bezwaren die de professionals zelf tegen
dit soort fictie aanvoeren. Het is juist dat
een zuster zich in de operatiekamer niet
op dezelfde manier gedraagt als in Grey’s
Anatomy. Het is eveneens waar dat er in
werkelijkheid slechts weinig mensen op

miraculeuze wijze en ongeschonden uit
een coma ontwaken. Het kan best
kloppen dat bepaalde acteurs vanuit het
gezichtspunt van een therapeut geen
overtuigende cliënt neerzetten. En
inderdaad kunnen rechercheurs hun
zaken in de realiteit niet altijd zo snel
oplossen of is het politiewerk veel saaier
dan de televisie suggereert. Maar dat is
ook niet waar het bij fictie over gaat. Wie
slechts oog heeft voor het feitelijke
aspect van de arts en de patiënt, van het
coma en de operatiezaal, van de diender
en het delict, van de achtervolging en de
crimineel, die hanteert een nogal schrale
visie op van de menselijke
werkelijkheid. We moeten het
existentiële televisiedrama juist
opvatten als een aspect van onze
geestelijke realiteit, een wereld die niet
volledig samenvalt met ons materiële
bestaan. Het gaat om de werkelijkheid
van de verbeelding en die hebben we
– voor een gedeelte althans – met
elkaar gemeen.
Voortbouwend op het onderzoek naar
politie- en ziekenhuisdrama, ligt het in
kaart brengen van de ambtenaar-in-de
fictie voor de hand.46 De vraag is hoe de
negatieve beeldvorming van de
ambtenaar in de bestaande beeldcultuur
in elkaar zit, of het publieke imago van
de overheidsdienaar zoals dat in de
fictie naar voren komt inderdaad zo
eenduidig is als nu wordt ervaren en
welke waarden er al dan niet worden
nagestreefd of ondermijnd. Een
dergelijk onderzoek zou een mooi
begin zijn van ver-maken van de
ambtenaar én tegelijk een goede start
om bruggen te slaan: een explorerend
onderzoek naar de waarden die
ambtenaren en burgers met elkaar
delen.

46

De Mare, ‘Waar Nederlanders warm van
worden. Professionele personages in politie- en
ziekenhuisdrama’, a.w. (Amsterdam, 2012).
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PROJECT X in Haren of de mobiliserende
werking van beelden
Kennisnemen van existentiële fictie als
publieke factor in de maatschappelijke
verbeelding vraagt tijd en training, maar
het belang ervan is recentelijk nog eens
onderstreept: films als PROJECT X geven
ons een inkijkje in een gedeelde
verbeelding van jongeren. Ze laat
letterlijk zien wat hen beweegt. Meer
precies: de interne logica van de
komische adolescenten film toont ons de
rol die adolescente humor in de huidige
maatschappij vervult. De feesthoedjes en
de slogan ‘Waar is het feestje, hier is het
feestje’ maken deel uit van de
adolescente verbeeldingswereld en
staan haaks op het bestuurlijk verbod
’Er is geen feestje’ door burgemeester
Bats. Beide leuzen verwijzen naar twee
verschillende werelden waarin men
elkaar letterlijk niet verstaat. Sterker
nog: het verbod van de burgemeester
was van meet af aan een aspect van de
symbolische orde die de adolescenten
juist op het spel zetten. Ze testen
maatschappelijke weerstanden door te
experimenteren met de signalen die
volwassenen uitzenden. Ze willen zien
wat dat doet en wat het in beweging
brengt – bij hen zelf en bij anderen.
Waar bestaat die realiteit dan uit? Hoe
hard is ze eigenlijk? Waar laat de
maatschappij haar weerstand zien?
Kortom: Wat betekent het om een
volwassene te zijn? Dat alles is voor
betrokken jongeren niet meteen
duidelijk.
Er is dus gedegen reflectie nodig om te
begrijpen hoe het verschil tussen
werkelijkheid en fictie tegenwoordig
functioneert. Dat is een fundamentele
zaak, ook voor jongeren. Het impliceert
ook dat de (lokale) overheid de plicht

heeft om afstand te nemen van een
ouderwetse denkwijze die op een
simpele tegenstelling tussen fantasie
en realiteit berust. Dit traditionele
onderscheid is onbruikbaar geworden in
een moderne wereld waar nieuwe
technologieën ervoor zorgen dat
adolescenten alles wat hen beweegt en
bezigt houdt publiek maken. Daarbij is
niet onbelangrijk de vraag te stellen
welk beeld van de volwassen wereld al
die media aan jongeren voorhouden.
Welke spiegel wordt hen geboden als
deze bestaat uit een eindeloze reeks van
jolige en al te flauwe
entertainmentprogramma’s waarin het
volwassen publiek ‘losgaat’? Hoe
verhoudt dit beeld zich tot de
ondoorzichtige, dichtgetimmerde en
bijkans in beton gegoten BV Nederland,
waar jongeren zich alleen mét diploma,
mét een baan, mét een inkomen
fatsoenlijk kunnen invoegen? Hoe
moeten jongeren kortom grip krijgen op
die gespleten werkelijkheid? In die
verwarrende spagaat, die wij
Nederlanders zelf in stand houden, is het
misschien niet vreemd dat adolescenten
de volwassen wereld een koekje van
eigen deeg geven.

Gebaseerd op De Mare (2012), ‘Waar
Nederlanders warm van worden. Over
professionele personages in ziekenhuis- en
politiedrama’, in: Van den Brink (red.), De Lage
Landen en het hogere. De betekenis van
geestelijke beginselen in het moderne bestaan
(AUP Amsterdam, 2012), p. 309-311 en
‘PROJECT X in Haren. De komische film als
exemplarische kortsluiting tussen adolescenten
verbeelding en volwassen werkelijkheid’ , Van
den Brink e.a., Hoe Dionysos in Haren verscheen.
Deelrapport 3 (Den Haag, 2013), p. 169-203.
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BEELDFORMATIE III
Politieambtenaren:
waardengedreven publieke professionals in de fictie

HILL STREET BLUES (VS 1981-7)

NYPD Blue (VS 1993-2005)

THE DISTRICT (VS 2000-4)

THE COMMANDER (ENG 2003-8)A TOUCH OF FROST (ENG 1992-2010)

BAANTJER (NL 1995-2006)

GRIJPSTRA & DE GIER (NL 2004-7 )

INSPECTOR MORSE (ENG 1987-2000 )

VAN SPEIJK (NL 2006-7)

DERRICK (D 1974-1998)
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10
EEN PROGRAMMA VOOR PROFESSIONALISERING IN BEELD
Veranderingen in de samenleving en binnen de lokale overheid leiden tot een
heroverweging van relaties en waarden. Opvallend genoeg zijn ambtenaren
vrijmoediger over het inzetten van beeld voor veranderingen in de eigen organisatie dan
voor het bewegen van de burger. We vatten hier de vragen en conclusies van de auteurs
samen in een wat u programma voor professionalisering in beeld zou kunnen noemen.
Het beeld
De vooronderstelling is dat het beeld slechts een neutrale verpakking is die de
welgemeende ambtelijke boodschap op een aantrekkelijke wijze kan brengen. Beeld is
echter rijker en heeft meerdere kenmerken:
1. bron van inspiratie, esthetische beeld (kunst & cultuur), theoretisch model;
2. zichtbare vorm die beter beklijft dan lineaire taal, het informatieve beeld
(bijvoorbeeld in infographics), didactisch hulpmiddel;
3. ordening van relevante aspecten, het instrumentele beeld (door beleidsmakers
gebruikt om mensen iets te laten doen), retorisch voertuig.
Het beeld wordt veelal gezien als middel en instrument om de ambtenaar in beweging te
brengen (2, maar met name 3). De vormgeving van het beeld bepaalt echter mede wat
de boodschap te vertellen heeft. Communicatie zit niet zo zeer in het beeld an sich, maar
in de montage ervan. De klassieke montage is gericht op het onzichtbaar verbinden van
shots en dat versterkt de indruk dat we in de film een homogene en consistente wereld
zien. Zo overtuigt beeld: door zo normaal en vanzelfsprekend mogelijk te zijn.
Verwachten we niet te veel van de communicatie via beelden en kunnen we niet beter
investeren in het aanleren van beeldcompetenties, in het gedisciplineerd om ons heen
kijken naar de bestaande (historische) beeldcultuur, bijvoorbeeld om te ontdekken
hoezeer de beelden en de moverende mythen waartussen we zijn opgegroeid onze
voorstellingswereld mede hebben vormgegeven? Het feit dat zoveel mensen als een
spons indrukken, beelden en sprankelende teksten in zich op wilden nemen, maakt dat
deze groep zich bewust is van zijn haar ‘incompetentie’ op dit gebied en dat is een
positief teken.
Vraagstukken voor de ambtenaar in de (lokale) overheid
Wat zijn de gedeelde (hoge) waarden in de huidige samenleving?
Wat is onze eigen identiteit, zijn onze eigen beelden en eigen waarden?
Hoe kunnen we het publiek op een gezagvolle, maar moderne wijze dienen?
Hoe kunnen we de maatschappelijke verbeelding over de overheid keren?
Best persons in beeld
Beelden maken gevoelens los bij beleidsmakers, maar ook bij de burgers, en dus is het
wijs om na te gaan hoezeer die beelden compatibel zijn; het gaat immers om
verwachtingspatronen. Best persons zijn in staat die beelden compatibel te maken.
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Onderstaande tabel kan helpen invulling te geven aan doelstellingen en doelgroepen van
communicatie. Is het doel bonding of is het bridging, binnen systeem– dan wel
leefwereld of tussen beide werelden?
systeemwereld van een lokale overheid
arbeidsdeling en specialisatie
vaste procedures en formele regels
rationele middelen
betaalde krachten
functionele en politieke hiërarchie
zakelijke betrekkingen en
omgangsvormen

leefwereld van de buurt en wijk
communicatie
informele contacten en menselijke
betrekkingen
waarden en gevoelens
vrijwilligerswerk
geen functionele en politieke hiërarchie
persoonlijke relaties en gedrag

Het is duidelijk dat we niet alleen onderscheid moeten maken in beelden, fragmenten,
maar ook in doelgroepen, doelstellingen, et cetera. Wie laat welke beelden zien en wat
doet het? Werkt het goed, omdat dat het beeld/verhaal is wat we willen zien/horen?
Welke beelden laten zien wat we kennen en waar daagt het beeld ons uit tot nadenken?
Dat vraagt ook om reflectie op de impact van beelden op ons (ethisch) bewustzijn. Hoe
gebruiken lokale overheden beeld en wat bevat dat beeld aan associaties? Waar halen zij
hun visuele informatie vandaan en hoe vertalen zij die beelden naar beleid? Al snel
worden te veel inhoudelijke boodschappen verstopt achter het beeld, terwijl burgers
dezelfde beelden anders zien dan de gemiddelde ambtenaar. Communiceren beelden
vanuit de lokale overheid een utopie: zo willen wij dat de wereld eruitziet? Bevatten ze
een negatieve boodschap: burgers begrijpen het niet, dus wij leggen het nog een keer
uit? Of echoën ze het beleid van de rijksoverheid? Het beeld kan de boodschap niet
vervangen en er moet een evenwichtige relatie zijn tussen het beeld en de boodschap,
anders versterkt het alleen het onbegrip en de (beeld)kakofonie. Als over het beleid zelf
niet goed nagedacht is, leveren beelden om beleidswijzigingen te communiceren vooral
verwarring op.
Ambtenaren en beeld: dilemma’s
Moeten zowel ambtenaren als burgers zelf met beeld aan de slag gaan om de andere
partij te overtuigen? Wie kijkt en luistert er nog als iedereen druk is met het maken van
eigen beelden om de eigen boodschap nog indringender over te brengen? Is het gevaar
niet dat iedereen gaat zenden, er helemaal geen ontvangers meer zijn en er uiteindelijk
niemand meer luistert?
Bij het analyseren van interne processen rond reorganisaties blijken beelden het
mogelijk te maken de werkelijke motieven van mensen om bij de overheid te werken
naar boven te halen: het beeld als katalysator voor vernieuwing en motivatie. Bij externe
communicatie lijkt men voorzichtiger, want katalyseren riekt naar manipuleren. De
lokale overheid wil de burger in beweging brengen en heeft daar dus een belang bij,
maar moet tegelijkertijd transparant zijn en mag de informatie vanuit dat belang ook
niet sturen. Met andere woorden: overheidscommunicatie moet volkomen
geneutraliseerd worden. Hoe zet het dan aan tot beweging? Het “opinieplein” biedt
wellicht soelaas, want door de bijbehorende dynamiek en complexiteit heeft niemand,
ook de overheid niet, eenzijdig invloed op de uitkomsten van het debat. Het opinieplein
valt niet te sturen. De overheid deelt hier dus macht met andere spelers en dat is de
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uitweg uit de paradox: de poging om overheidstaal te neutraliseren kan gestaakt
worden, want de diversiteit op het opinieplein is in feite de neutraliserende context. De
burger in beweging zetten is geen propaganda meer wanneer de overheid in staat is
haar eigen beelden over de stilstaande burger te corrigeren. Juist hier kan kennis van het
beeld helpen: als iedereen die met beelden werkt zich er bewust van blijft dat beelden
altijd meerdere boodschappen in zich dragen, is het risico van manipulatie te beheersen.
Onderzoek
Onderzoek is een geschikte vorm om te werken aan professionalisering. We doen hier
drie suggesties voor onderzoek waar de ambtenaar mee aan de slag kan.
Films en tv-series zijn als bewegende beelden een manier waarop grote verhalen in de
moderne samenleving de ronde doen. Ze dienen zich in de semipublieke ruimte aan en
worden door miljoenen mensen tegelijk bekeken. In deze gedeelde, maatschappelijke
verbeelding wordt gereflecteerd over de eigen plaats in de wereld en worden de
denkbare ordeningen tegen het licht gehouden. Het gaat erom de tegenstrijdigheden in
het bestaan op het niveau van de symbolische orde te doordenken en te doorleven. De
kwalitatief goede film en tv-serie zijn in staat een zo overtuigende imaginaire wereld op
te roepen, dat we ons er helemaal aan kunnen overgeven. Ontdekken en zich bewust
worden van dit krachtige, moverende vermogen van het bewegende beeld, door onze
beeldcompetenties te trainen, betekent dat we meer grip krijgen op hoe de menselijke
geest erdoor wordt ver-maakt. Een explorerend onderzoek naar de gedeelde
verbeelding over de (gemeente)ambtenaar kan inzicht verschaffen over het
historisch gegroeide besef dat de burger van de (lokale) overheid heeft en de
hardnekkigheid daarvan.
Het beeld dat de burgers van hun ambtenaren hebben komt niet overeen met hoe
ambtenaren hun werkelijkheid ervaren. Voor ambtenaren is het wenselijk dat dit
gecorrigeerd wordt. Beelden staan echter nimmer op zichzelf, ze maken deel uit van
patronen (beeldformaties) en worden ook nimmer eenduidig waargenomen. Voordat
ambtenaren beelden gaan maken, zou het verstandig kunnen zijn zich te verdiepen in de
vraag waarom het publieke imago van de ambtenaar slecht is en blijft. Dit soort
beeldvorming is nu eenmaal een eigen register dat losstaat van de praktijk van de
werkvloer. Het gezonde verstand is bepalend voor wat we geloofwaardig vinden aan het
filmverhaal, en dat is doorgaans historisch en cultureel bepaald. Een explorerend
onderzoek naar de waarden die ambtenaren en burgers met elkaar delen zou een
mooi begin zijn van ver-maken van de ambtenaar.
Maatschappelijk onbehagen bestaat niet alleen uit zorgen, maar ook uit
toekomstbeelden. Deze komen deels tot uitdrukking in opiniepeilingen, maar door de
aard daarvan zijn die meestal evaluatief, dus achteraf. Politici en bestuurders zouden
de publieke opinie ook kunnen inzetten als startpunt van een debat over de
richting waarin de samenleving zich zou moeten ontwikkelen. Ambtenaren
kunnen, door hun contact met burgers, hierin een actieve rol spelen. Dat vereist
wel een andere manier van bevragen van de publieke opinie, namelijk niet naar
meningen over de overheid, maar naar motivaties, belangen en toekomstbeelden. De
verhalen en beelden van burgers wordt hiermee een aanzet voor het bridgen van
systeem- en leefwereld.
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11. Mogelijkheden tot verdere versterking van de verbeelding
TRAINING
VISUELE WEERBAARHEID van de gemeenteambtenaar
Heidi de Mare en Gawie Keyser
De gewone communicatie ontwerpt nieuwe beelden om de
gemeentelijke boodschap uit te dragen. De wervingsbeelden
worden vanuit de organisatie gedacht, vaak zonder
inzicht in de publieke perceptie en de (positieve en
negatieve) gevoelens en verwachtingen die ermee
geassocieerd worden.
De training bestaat uit 5 dagdelen waarin u
1.
enkele nieuwe beeldcompetenties leert
(persfoto’s, films en televisieseries)ziet hoe
professionele personages (a)diender, (b)
ziekenhuisarts) verbeeld worden;
2.
inzicht krijgt hoe u de publieke perceptie en
maatschappelijke waarden in kaart kunt brengen
door bestaand, door de bevolking;
3.
veelbekeken beeldmateriaal van buiten de
gemeentelijke overheid te onderzoeken;
4.
beter kunt doorgronden wat de impact is van
publieke professionals in fictie voor de
gemeentelijke communicatie.

MASTERCLASS
De onderzoekende bestuurder
Floor Basten
[campus]OrléoN biedt in het programma van de Stichting
IVMV de masterclass ‘De onderzoekende bestuurder’ aan.
In een workshop van twee dagdelen leert u hoe u als
bestuurder
1.
opdracht kunt geven voor onderzoek naar
motivaties, belangen en toekomstbeelden ter
voorbereiding op een debat over de richting
waarin de lokale samenleving zich zou moeten
ontwikkelen;
2.
op productieve wijze gevolg kan geven aan de
onderzoeksuitkomsten door het organiseren van
een breed debat en het vormen van netwerken
waarin ambtenaren, professionals, ondernemers
en burgers actief samenwerken aan de thema’s die
uit dat debat naar voren komen.
Minimum aantal deelnemers 5, maximum 15

HEDENDAAGSE HERALDIEK:
over de visuele identiteit van Nederlandse gemeenten
Joost Pollmann
Dit is de titel van een beeldrijke presentatie waarin de
huisstijlen van gemeenten worden geanalyseerd. Vroeger
zag je in het stadswapen leeuwen en zwaarden, nu vraagt
citymarketing om een nieuwe beeldtaal: abstracte vormen,
gestileerde tekens, symboolzwangere kleuren. Het verhaal
erachter is ambitieus, vol van verwachtingen: een
uitgekiend logo combineert rijke historie met natuurschoon
en beloften van economische voorspoed. De grote vraag is:
leest de ontvanger dit alles?

Voor meer informatie en aanmelding neem contact op
met Stichting IVMV of stuur een mail aan info@ivmv.nl.

MASTERCLASS
De onderzoekende ambtenaar
Floor Basten
[campus]OrléoN biedt in het programma van de Stichting
IVMV de masterclass ‘De onderzoekende ambtenaar’ aan.
In een workshop van vijf dagdelen leert u hoe u als
ambtenaar
1.
verhalen van burgers kunt verzamelen als
onderzoeksgegevens;
2.
in deze verhalen patronen kunt ontdekken die u
iets zeggen over wat er leeft onder de bevolking;
3.
thema’s kunt identificeren waar concrete
activiteiten aan te verbinden zijn;
4.
een netwerk kunt bouwen waarin u met
professionals, ondernemers en burgers
samenwerkt aan de thema’s;
5.
zichtbaar maakt hoe u wat leeft onder de
bevolking vertaalt naar beleid ten gunste van die
bevolking.
Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10

STEEGH BELEIDSADVIES HELPT U KIJKEN MET
ANDERMANS OGEN
John Steegh
In overheidscommunicatie wordt steeds intensiever
gebruikgemaakt van filmpjes, tekeningen, foto's en
animaties. Beleid wordt niet meer alleen ‘uitgelegd’, maar
ook gemáákt met infografics, enz. Over welke impliciete
boodschappen in dat beeldgebruik aanwezig zijn, wordt
echter weinig nagedacht: wat ziet de kijker als hij/zij niet de
maker/ontwerper van de beelden is?
Steegh Beleidsadvies heeft praktijkervaring van ambtenaar
(rijksoverheid), bestuurder (gemeente, waterschap,
provincie) en burger (lid burgerinitiatieven), heeft hilarische
voorbeelden van kromkijken meegemaakt en ziet het nog
dagelijks misgaan. Vertrouwen tussen overheid en burgers
staat op het spel, we kunnen ons geen grote missers meer
veroorloven. Maar zonder beelden blijft communicatie in
regels en abstracties hangen. Tijd om kritisch naar
(zelf)beelden te kijken.
Ik kan u helpen bij het leren kijken met andermans ogen:
ambtenaren om met de ogen van burgers en bestuurders te
kijken, bestuurders om met de ogen van ambtenaren en
burgers te kijken.

WORKSHOP: leren kijken
Sigrid Burg
Aan de hand van films, foto’s, reclamebeelden et cetera help
ik u inzicht te krijgen in de wijze waarop u kijkt. Van daaruit
kijken we naar hoe dit van invloed is op uw werk en
misschien ook privéleven. Is uw kijkgedrag bepalend voor
uw positie in uw werk en relaties? Ik help u te benoemen wat
u beweegt, waar uw drijfveer of juist kramp zit. Wat zijn uw
patronen? En hoe zit dat met de (rest van de) groep, het
bedrijf, de organisatie?

[71]

[72]

COLOFON
werkzaamheden & publicaties

Dr. Floor Basten
werkt voor [campus]OrléoN (www.campusorleon.nl). Voor de gelegenheid van het congres ‘Bewegende
Beelden’ was zij gastonderzoeker van Stichting IVMV. Haar publicaties over overheidscommunicatie,
samenwerking in maatschappelijke dienstverlening en actief burgerschap zijn onder andere:
2012 – ‘Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld? Naar een civiele bestuurskunde voorbij de
verzorgingsstaat’, in: Gowricharn, Postma & Trienekens (red.) Geleefd burgerschap. Van
eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit (Amsterdam: BV Uitgeverij SWP).
2011 – ‘Microstructures as Spaces for Participatory Innovation’, in: Buur (ed.) PINC 2011: Participatory
Innovation Conference Proceedings, University of Southern Denmark, 13th - 15th January 2011, p.
130-136.
2010, met Heijningen – Feijenoord vertelt. Bewoners die vertellen en initiatieven nemen. De toepassing van
narratief onderzoek en het bouwen van microstructuren in Feijenoord, Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting.
2010, met Meesters & Van Biene – ‘Vraaggericht werken door narratief onderzoek’, in: Journal of Social
Intervention: Theory and Practice, Vol. 19, Issue 3, p. 21-37.
2010 – ‘Researching Publics’, in: In ‘t Veld (ed.) Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics
and Media (Heidelberg: Springer).
2010 – ‘Civiele bestuurskunde, in: Van der Heijden (red.) Combineer wat je hebt. Duurzaamheid door het
verbinden van maatschappelijke functies, Academische Uitgeverij Eburon.
2009, met Van Biene – ‘Voorbij de standaardvraag. Werken met vraagpatronen’, in: Maatwerk. Vakblad
voor Maatschappelijk Werk, nummer 4 augustus 2009, p. 26-28.
2009 – ‘The double-tongued city’, in: Hackney, Glynne & Minton (eds.) Proceedings of the 2008 Annual
International Conference of the Design History Society (UK), University College Falmouth, 3-6
September 2008, Cornwall, p. 283-288.
2009 – ‘Het Nederlandse beleid voor de creatieve economie: te veel vliegen in één klap?’, in: Sociale
Interventie, vol. 18 issue 1, p. 72-85.
2008 –‘Zero versus Maximum Tolerance’, in: Agora. Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, jrg.
24 nr. 4, p. 34-37.
2008, met Van Biene, Van Erp, Satink, Meesters, Van Hoof, Joosten, Van der Hulst, Lenkhoff & Lips, De
standaardvraag voorbij. Narratief onderzoek naar vraagpatronen, een uitgave van het lectoraat
Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
2005 – ‘Transdisciplinary validation of knowledge’, in: Sharing knowledge? Proceedings of the conference
on 1 and 2 November 2004, Amsterdam, Da Vinci Instituut, VUAmsterdam, in cooperation with the
University of Antwerp and the Rathenau Institute, p. 82-87.
2002 – Discourses of Activism, final report for the EU fifth framework project Education and Training for
Governance and Active Citizenship in Europe.
2001, met Van der Veen, ‘Life Histories of Active Citizens in the Netherlands’, in: Snick, Stroobants &
Wildemeersch (eds.) Learning Citizenship and Governance in Europe: Overall Review and Analysis.
Analysis of Life Histories, Unit of Social Pedagogy, Catholic University of Leuven, Belgium.
2000, met Van der Veen – ‘The Netherlands’, in: Holford & Edirisingha (eds) Citizenship and Governance
Education in Europe: A Critical Review of the Literature, School of Educational Studies, University of
Surrey, UK.
De meeste publicaties zijn als digitaal document te bestellen via floorbasten@orleon.nl.
Dr. Gabriël van den Brink
is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en lector
Ethiek & Gezag aan de Politieacademie. Hij schreef diverse publicaties over de relatie tussen (lokale)
overheid, burgers en wijkbewoners:
2013, met Van Hulst, Maalsté, Peeters en Soeparman – Hoe Dionysos in Haren verscheen. Maatschappelijke
facetten van Project X Haren. Deelrapport 3 Commissie ‘Project X Haren’ (Den Haag).
2012, met Van Hulst, De Graaf en Van der Pennen – Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse
achterstandswijk (Boom Lemma Amsterdam).
2012, (red.) – De Lage Landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan
(AUP Amsterdam).
2011 – Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland (AUP Amsterdam).
2007 – Prachtwijken?! De mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken (Uitgeverij Bert
Bakker Amsterdam).
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2002 – Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers (Sdu
Uitgevers Den Haag).
Sigrid Burg
combineert als beeldwetenschapper en beeldmaker met haar bedrijf kennis en kunde in de vorm van
advies, begeleiding, interventies, onderzoek en beeldend werk, zoals film, fotografie, verhalen en
kunstinstallaties ten behoeve van een uniek product. Haar kracht zit in een scherp oog. Kijken is haar vak.
Sigrids manier van kijken, mensenkennis en zelfinzicht en de wijze waarop ze anderen bewust maakt van
hun manier van kijken, biedt ruimte voor kansen en alternatieven. Ze weet zich in alle lagen van de
samenleving onder te dompelen, zoals ze deed voor de politie en voor het succesvolle VPRO programma
De Hokjesman. Sigrid: “Ik denk mee, dwars, out-of-the-box, ik bied een ander perspectief, creëer
beweging, confronteer, enthousiasmeer, intrigeer. Kortom: ik ben inzetbaar op plekken waar behoefte is
aan verandering. Of dat nu een verandering in cultuur of product is, dat maakt niet uit.”
Gawie Keyser
studeerde communicatiewetenschappen, journalistiek en media in Johannesburg en Waco, Texas, voor
zijn vestiging in Amsterdam. Na een tijd als buitenlandse correspondent voor Zuid-Afrikaanse media in
Europa te hebben gewerkt, werd hij cultureel journalist en filmrecensent voor het weekblad De Groene
Amsterdammer. Sinds enige tijd verzorgt hij de wekelijkse blog GAWIE WEET RAAD (Human), waarin hij
prangende levensvragen van kijkers beantwoordt aan de hand van films. In 2006 publiceerde hij de
Encyclopedie van de Populaire Cultuur, een essaybundel waarin een nieuw paradigma voor het beoordelen
van de populaire cultuur wordt gepresenteerd. Naast zijn werk als journalist en romanschrijver is hij
actief als adviseur en analyticus voor diverse instanties op het gebied van fictie en beeld. Hierbij fungeert
zijn visie op de dubbelzinnige relatie tussen het visuele en de werkelijkheid doorgaans als leidend motief,
waarbij de kernvragen zijn: hoe reflecteren fictieve beelden de echte wereld en welke mechanismen
wenden kijkers in de echte wereld aan om fictieve beelden tot leven te brengen, te ordenen en betekenis
eruit te distilleren.
Dr. Heidi de Mare
is sinds 2009 directeur van de Stichting IVMV en op dit moment doet ze aan de Politieacademie onderzoek
naar het beeld van politiegezag en de rol van fictie. Ze is beeldwetenschapper, opgeleid in
kunstgeschiedenis en filmwetenschap en was als universitair docent tussen 1984-2011 verbonden aan
diverse Letterenfaculteiten, aan de faculteit Bouwkunde (TU Delft) en Medical Humanities (VUmc). In
2012 verscheen Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw (Vantilt), de
handelseditie van het proefschrift waarop ze in 2003 cum laude promoveerde. Sinds 2007 doet zij onder
de noemer ‘Gedisciplineerd kijken’ voor semi-publieke sectoren onderzoek naar maatschappelijke
verbeelding met publicaties als:
2013 – Politie, beeld van gezag, onderzoeksproject Politie & Wetenschap (in voorbereiding).
2013 – ‘Schiphol als Hollandse luchthaven in de Nederlandse persfotografie’, in: J. Barendse e.a., Schiphol.
Turbulente megastructuur (NAi, ter perse).
2013 – ‘De verbeelde politie. Blauwe waarden in de moderne maatschappij’, in: E. van der Torre e.a. (red.),
Handboek Inleiding Politiekunde (ter perse).
2013 – ‘P R O J E C T X in H A R E N. De komische film als exemplarische kortsluiting tussen adolescente
verbeelding & volwassen werkelijkheid’, in: Van den Brink e.a., Hoe Dionysos in Haren verscheen.
Commissie ‘Project X Haren’, Bijlage 3, p. 169-203.
2012 – Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw. Geactualiseerde
handelseditie cum laude proefschrift (Vantilt Nijmegen).
2012 – Hoofdstuk 10. ’Waar Nederlanders warm van worden. Professionele personages in Amerikaanse
en Nederlandse ziekenhuis- en politieseries’, in: Van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere.
De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (AUP Amsterdam), p. 307-348.
2012, met Nadine Huiskes – ‘Meer, maar opener. Eerste resultaten pilotstudy ‘Moslims in de Nederlandse
persfotografie 2000-2010’.
2011 – ‘Een verstild moment in Wit (2001). Susan Sontag en de ware overtuigingskracht van beelden’, in:
Koster & Jansen (red.), Echter dan werkelijkheid? Filosoferen over verbeelding in kunst en religie
(Meinema), p. 93-119.
2011 – ‘De Goede Patiënt in ziekenhuisdrama’, in: Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Ethici
(NVBe), 18/2 (april), 22-26.
2011 – ‘De wijk zichtbaar maken! Een wilde, maar maatschappelijke verbeelding in twee Meet My Street
steden’, in: Basten (red.), Meet My Street Magazine, 9-20.
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2010, met Keyser – ‘De lakmoesproef van de moderne beschaving. Goed en Kwaad in virusfilms’, in
Oderwald e.a. (red.), Besmet (De Tijdstroom Utrecht), p. 99-108.
2010, met Van Bergen en Meijman – ‘From Goya to Afghanistan. An essay on the ratio and ethics of
medical war pictures’, in: Medicine, Conflict & Survival, vol. 26, no. 2, p. 124-144.
2009 – ‘Streng en met gestileerde compassie. De twee registers van de ER-arts’, in: Oderwald e. a.
(red.), Opname. Ziek tussen twee muren (De Tijdstroom Utrecht), p. 377-392.
2009 – ‘Politie & fictioneel leiderschap als publieke factor’, lezing ter gelegenheid van de presentatie van
het Jaarboek 2008 Gevraagd: alerte leiders van de School voor Politie Leiderschap. Verslag: Kijkt u
wel genoeg politieseries?’
2007 – ‘Conclusies inzake de beelden’, in: Van den Brink (red.), Prachtwijken?! De mogelijkheden en
beperkingen van Nederlandse probleemwijken (Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam), p. 305-308.
2005 – 'Welsprekende waarschijnlijkheden. Het misplaatste moralisme in het Nederlandse
documentairedebat naar aanleiding van FORD TRANSIT (2002)', in E-view, p. 1-82.
1999 – ‘Gedisciplineerd kijken. Van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme’, in: Kunstlicht,
Jubileumnumnmer, De toekomst van kunstgeschiedenis, vol. 20, nr. 3-4, p. 14-20.
1990, met Klasen (red.) – Moverende mythen. De film als mythe, speciaal nummer van Versus, vol. 10, nr. 1.
Joost Pollmann
is directeur van negen edities van de Stripdagen Haarlem, recensent voor De Volkskrant sinds 1998,
organisator van tentoonstellingen voor NCDO, Stichting Beeldverhaal Nederland en T.E.N.T., lezingen voor
organisaties in Amsterdam, Stuttgart, Antwerpen. St. Petersburg, Parijs en Washington.
Publicaties:
2013 – ‘Eindelijk eens géén Auschwitz - Hoe stripmakers omgaan met de Holocaust’, in: De Gids jrg. 176,
nr. 2, p. 18-20.
2012 – Chouf Qra! - Strips & cartoons in de Arabische wereld (Uitgave Forum, centrum voor multiculturele
vraagstukken), ISBN978 90 57141737.
2011 - Letterlijk & Figuurlijk - Strips kun je beter lezen (Uitgeverij De Buitenkant), ISBN 978 94 90913137.
Mr. John Steegh MIM
is zelfstandig consultant, tevens verbonden aan het Adviesbureau voor organisatie- en
beleidsontwikkeling ORG-ID. Hij was eerder wethouder, hoogheemraad, ambtelijk manager bij een
ministerie en statenlid. Hij is jurist, informatiekundige en stadssocioloog.
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