
Vierde herziene druk

In ons dagelijks leven vindt een 
voortdurende confrontatie met 
massamedia plaats. We hebben te 
maken met een steeds groeiende 
verscheidenheid aan media-uitingen. 
Naast de traditionele media zoals radio 
en televisie, zorgen ook de media uit het 
digitale tijdperk voor een aanhoudende 
stroom van boodschappen. Alle reden 
om te spreken van een media-explosie.

Dit boek gaat over de menselijke 
omgang met die media-explosie. 
Daarbij staan niet de technologie en 
de informatiekunde centraal, maar de 
werking van massacommunicatie in het 
informatietijdperk. Hoe ontwikkelt het 
denken over massacommunicatie zich? 
Welke trends en issues komen in de media 
naar voren? Wat zijn de belangrijkste 

trends in de massacommunicatie en 
hoe ontwikkelen de media zich als 
interactief communicatiemiddel? Hoe 
gaan journalisten en woordvoerders om 
met politieke en economische issues? En 
hoe grijpt al die media-publiciteit in ons 
alledaagse bestaan in? 

Dergelijke vragen lopen als een rode draad 
door De media-explosie, dat zich inmiddels 
volop heeft bewezen als standaardwerk 
over massacommunicatie. Dit handboek 
is bestemd voor de beroepspraktijk en het 
hoger onderwijs. Het is vlot geschreven 
met duidelijke voorbeelden uit de praktijk. 
De auteur biedt verschillende perspec-
tieven, waardoor hij de lezer stimuleert 
zelf een mening te vormen. Deze vierde 
herziene druk is geheel geactualiseerd.

133/815

 978 90 395 2641 5

Van
 W

ijk 
D

e m
edia-explosie

Kees van wijk

De media-explosie
Trends en issues in massacommunicatie

K I J K  O P W W W. AC A D E M I C X . N L V O O R  A L L E E X T R A’S

+ E X T R A  M AT E R I A A L

+ O N L I N E  V R AG E N

BIM_MEDIA_EXPLOSIE_2013.indd   1 20-08-14   14:41



De media-explosie
Trends en issues in massacommunicatie

Vierde herziene druk

Kees van Wijk



Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:
BIM Media B.V.
Postbus 16262,
2500 BG Den Haag
tel.: (070) 304 67 77
www.bimmedia.nl

Gebruik onderstaande code om dit boek eenmalig toe te voegen aan je boekenplank op www.academicx.nl.
Let op: je kunt deze code maar één keer gebruiken

© 2011 Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Academic Service is een imprint van BIM Media B.V.

Met dank voor het opnemen van beeldmateriaal aan het fotoarchief van AD/Rotterdams Dagblad (archivaris 
Hans Grotenhuis en fotografen Cees Kuiper, Jaap Rozema, Harry Verkuylen, Niels v.d. Hoeven, Erik Bloemink), 
Hans Boer, J. Jurriaanse, cartoonist Djanko, beeldend kunstenares Annelies Propstra, Dreamstime.com:   
Markfgd, Iofoto, Milosluz, Loopall, Peterfactors, Bberry, Janpietruszka, Ambrits, Ryanphoto en Elly Hoogen-
boom.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de beelden e.d. volgens wettelijke bepalingen te rege-
len. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich te wenden tot 
de uitgever.

© 2011 Kees van Wijk
4e druk, 2011
 5e oplage 2014
 
Ontwerp binnenwerk en omslag: Studio Bassa, Culemborg
Zetwerk: Redactiebureau Ron Heijer, Markelo
Omslag: Agraphics Design, Apeldoorn

ISBN: 978 90 395 2641 5
NUR: 133 / 815

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BIM Media B.V. 
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 
16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting 
Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit 
deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te 
wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB 
Hoofddorp, www.cedar.nl). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commer-
ciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van even-
tuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uit-
gever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.



v

Voorwoord
Er gaat geen dag voorbij of we worden via dagbladen, radio, tijdschriften, televisie, film, 
internet en sociale media gebombardeerd met de meest veelsoortige mediaboodschap-
pen. Gezien de enorme groei van het medialandschap is er alle reden om te spreken van 
een media-explosie. 

Via de media krijgen maatschappelijke trends gestalte. Uit deze trends kun je bepaalde 
issues afleiden. Het communicatiebeleid is in onze informatiemaatschappij gestoeld op 
een professionele verkenning van de omgeving en een gedegen analyse van trends en 
issues. 

De wereld van de media-explosie is veelkleurig en weerbarstig. Bij tal van aspecten 
van het mediabombardement stel je jezelf vragen. Door middel van deze vragen kun 
je meer greep krijgen op de grillige veelkleurigheid van ons medialandschap. Hoe ziet 
ons mediagebruik eruit? Hoe beleven we de huidige media-explosie? Welke trends en 
issues komen in de media naar voren en hoe ontwikkelen de media zich als interactief 
communicatiemiddel? Hoe ontwikkelt het denken over massacommunicatie zich? 
Dergelijke vragen lopen als een rode draad door dit boek. Doel is niet alleen een gede-
gen inleiding te geven in de massacommunicatie, maar ook de lezer zelf aan het denken 
te zetten. 

De media-explosie heeft in de afgelopen jaren zijn weg naar het hoger onderwijs gevon-
den. Op veel opleidingen communicatie en journalistiek wordt het handboek intensief 
gebruikt. De ontwikkelingen in de massacommunicatie gaan zo snel, dat voortdurende 
actualisering van een boek als dit nodig is. Denk maar aan de enorme opmars van soci-
ale media in de laatste paar jaren. 

Voor deze nieuwe druk zijn opbouw en aanpak grondig gewijzigd op grond van com-
mentaren uit onderwijs en werkveld. Op de website www.AcademicX.nl zijn te vinden: 
essays en columns, interviews met professionals, voorbeelden van issueanalyses, een 
door de auteur geautoriseerde samenvatting en meerkeuzevragen met antwoorden. 

Bij het werken aan de herziene editie van De media-explosie kreeg ik veel steun van mijn 
werkgever Hogeschool Inholland. Voor al hun reacties bedank ik gaarne mijn collega’s 
van de School of Communication and Media en van de lectoraten CBRD (Crossmedia, 
Brand, Reputation and Design Management) en Digital World.

Tot slot: er valt geen eenvoudig beeld van de huidige ontwikkelingen in de massacom-
municatie te geven. Het bestuderen van actuele mediaprocessen heeft veel weg van een 
ontdekkingstocht, waarbij de eindbestemming vooralsnog onbekend is. Wel weten 
we dat de klassieke concepten en modellen aan herziening toe zijn. Om de ontdek-
kingstocht tot een goed einde te brengen, is creatief spelen met de theorie een vrolijke 
noodzaak. 
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Moge de lezer veel plezier beleven aan het reizen door het heden, het verleden en de 
toekomst van ons eigen medialand.

Delft, maart 2011
Kees van Wijk
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Studiewijzer
Dit boek gaat over de werking van massacommunicatie in het informatietijdperk. Het 
handboek biedt een inleiding in de studie van de mediawereld en in de theorievorming 
over massacommunicatie. Centraal staat niet de technologie of de informatiekunde, 
maar de menselijke omgang met moderne media.

Aan de orde komen allerlei vragen die stof tot nadenken geven:

Hoe ziet ons mediagebruik er in de 21ste eeuw uit? Welke trends en issues komen in 
het medialandschap naar voren? Hoe ontwikkelen media zich als interactief commu-
nicatiemiddel? Hoe ontwikkelt het denken over massacommunicatie zich? Dergelijke 
vragen lopen als een rode draad door het boek De media-explosie. 

In drie delen wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de massacommu-
nicatie. Het eerste deel heeft een inleidend karakter. In deel 2 volgt de theoretische ver-
dieping. In deel 3 gaat het om de analyse van trends en issues. Zo bieden de drie delen 
een professionele voorbereiding op het werken in het beroepenveld van communicatie 
en journalistiek.

Deel 1 – Massacommunicatie – een inleiding
V basisbegrippen als zender, boodschap, medium en publieksgroep;
V overzicht van de drie mediarevoluties;
V werken met methoden als semiotiek, framing en labelling;
V opkomst van sociale media.

Deel 2 – Het wetenschappelijk onderzoek van massacommunicatie
V ontwikkeling van de theorievorming over massacommunicatie in vijf fasen;
V overzicht van klassieke modellen en benaderingen; 
V theorievorming ten aanzien van interactieve en multimediale massacommunicatie;
V conceptdenken: hoe kunnen bestaande concepten aan het nieuwe medialandschap 

worden aangepast?

Deel 3 – Trends en issues in het informatietijdperk
V trendbegrippen;
V werking van issues in het informatietijdperk en in de mediapubliciteit;
V samenhang theorievorming en beroepspraktijk.

Ieder deel wordt besloten met een samenvatting en een overzicht van gebruikte kern-
woorden.

Inzicht in de werking van issues is noodzakelijk voor gedegen communicatieonder-
zoek. Wie praktisch aan de slag wil, kan met behulp van een stappenplan zelf een 
issueonderzoek uitvoeren. Dat stappenplan staat in bijlage 1. 
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Voor wie een apart thema verder wil bestuderen, kan aan het eind van het boek een dui-
delijk overzicht vinden van professionele websites en wetenschappelijke publicaties. 
Zie de bijlagen 2 en 3 aan het eind van het boek. 

Op de website www.AcademicX.nl is veel aanvullend materiaal te vinden:
V columns en essays over recente issues; 
V mediabegrippenlijst: kernwoorden met omschrijving; 
V uitgebreide samenvatting van het hele boek;
V links naar interessante digitale bronnen (inclusief weblogs van professionele opinie-

leiders);
V becommentarieerd overzicht van relevante websites; 
V actuele literatuurtips;
V kennistoetsen: meerkeuzevragen met antwoorden en open vragen met antwoorden 

om zelfinzicht te vergroten.

Het handboek biedt samen met de website een up-to-date overzicht van de stand van 
zaken in de moderne massacommunicatie. Naast het aanbieden van wetenschappelijke 
kennis gaat het om het ontwikkelen van een eigen kijk op theorievorming en media-
praktijk. Dankzij de vele richtlijnen en tips kan iedere aankomende beroepsbeoefenaar 
zelf het medialandschap van onze tijd verkennen. 
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Deel 1 

Massacommunicatie – een inleiding
Dit eerste deel van De media-explosie geeft een introductie in het vakgebied van massa-
communicatie. Basisbegrippen als communicatieproces, mediaboodschap, mediafunc-
ties en publieksgroep worden uitgelegd. Over definities, methoden en theorieën is in 
de communicatiewetenschap veel geschreven en gediscussieerd. Die discussies geven 
aan hoezeer het denken over communicatie in ontwikkeling is. De klassieke benade-
ring van massacommunicatie wordt eerst uiteengezet. Massacommunicatie hoorde 
vanouds bij klassieke media als dagbladen, radio en televisie. Het begrip ‘massa’ veran-
derde in de loop der tijd, waardoor het denken over het mediapubliek ook veranderde. 
We praten nu niet meer over een grote massa van mediagebruikers, maar over verschil-
lende publieksgroepen. Als moderne ontvanger maak je deel uit van steeds wisselende 
publieksgroepen die in het openbaar bereikt en aangesproken worden.

Communicatie is wederzijdse informatieverschaffing en beïnvloeding. Massacom-
muni catie is openbare communicatie van zenders met hun publieksgroepen. Zonder 
openbaar contact is er tussen zenders en ontvangers geen sprake van massacommuni-
catie. Naast de rol van zender en ontvanger wordt in dit deel de rol van de mediabood-
schap behandeld. De werking van een mediaboodschap wordt bepaald door inhoudelij-
ke inkadering en sociaal-emotionele inkleuring. Hoe een boodschap overkomt, hangt 
ook af van het medium zelf. Ieder medium heeft een eigen geschiedenis en een eigen 
aanpak. Zonder inzicht in het verleden van het medialandschap zijn de mediatrends 
van vandaag niet te begrijpen. Hoe zijn wij mensen ooit gaan leren lezen en schrijven 
en hoe hebben we media ontwikkeld om veel grotere groepen mensen te bereiken? 
Het leren gebruiken van media als brieven, kranten en boeken, film en telefoon kun je 
gerust zien als een revolutionaire sprong in onze menselijke ontwikkeling.

De nieuwe elektronische media van de eenentwintigste eeuw vormen het hart van de 
laatste mediarevolutie. De toepassing van informatietechnologie op mediagebied is 
wereldwijd. Na de analoge elektrische media als radio en televisie kwam het digitale 
elektronische medium internet. Miljoenen mensen hebben de weg naar de sociale net-
werksites inmiddels gevonden. Zonder al die massamedia kan onze maatschappij niet 
goed meer functioneren. Massacommunicatie in de traditionele zin is in de wereld van 
de eenentwintigste eeuw ingrijpend aan het veranderen. Media nemen steeds meer in 
aantal toe en dringen op tal van manieren door in ons leven. We kunnen zelfs spreken 
van een media-explosie. Nu wordt de invalshoek van het hele boek duidelijk. De klas-
sieke ideeën over massacommunicatie zijn ontoereikend om de wereld van de media-
explosie te begrijpen. De ontwikkelingen in het medialandschap van de eenentwintig-
ste eeuw vragen om andere manieren om de massacommunicatie van onze eigen tijd te 
benaderen. Welke manieren dat zijn, wordt in dit deel uitgelegd.
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Hoofdstuk 1  

De media-explosie – een eerste verkenning

De media zijn overal om ons heen en bestoken ons dagelijks met een veelheid 
aan nieuws en commerciële boodschappen. We zitten midden in een nieuwe 
mediarevolutie. In dit hoofdstuk komen de verschillende soorten massamedia aan 
de orde. Welke bronnen gebruiken de media en hoe zijn deze bronnen aan elkaar 
gekoppeld? Hoe reageren de verschillende mediatypen op elkaar en hoe vullen 
ze elkaar aan via crossmediale communicatie? Hoe werken sociale media precies? 
Al die vragen worden in deel 1 behandeld. De belangrijkste kenmerken van de 
media-explosie komen aan bod.

1.1 Media zijn overal

V  Tweets vanuit miljoenenprotest in Egypte, februari 2011.
 @Nolanjazeera, Dan Nolan: Demonstranten delen koekjes uit op het centrum van 

het plein. Het voelt een beetje aan als een Egyptische versie van Woodstock!
 @Beeros75: Het gerucht gaat dat alle communicatiemiddelen en de enige nog wer-

kende internetverbinding in Egypte zullen worden uitgeschakeld. Help!
 @Asmaagaza, Asmaa Alghoul: Hamas-politie heeft mij en anderen in Gaza gearres-

teerd bij een demonstratie uit solidariteit met het Egyptische volk. Vrouwenpolitie 
heeft mij zwaar geslagen.

V  Op de Hogeschool van Amsterdam wordt volop gediscussieerd over de vraag of je 
als moslim-docent mag weigeren een vrouw de hand te schudden. Het bestuur van 
de Hogeschool heeft besloten dat de gelovige docent in zijn recht staat. De medezeg-
genschapsraad en veel studenten zijn het daar totaal niet mee eens. In reacties op de 
website van het studentenblad Havana noemen ze het ‘vrouwonvriendelijk’, ‘middel-
eeuws’ en ‘onfatsoenlijk’. 

V  In een aantal Nederlandse bioscopen draait de Duitstalige versie van New Kids Turbo. 
Ook in Duitsland is New Kids populair. De film krijgt in het Duits de titel Niemand 
Fickt mit Maaskantje. De acteurs in de film hebben de teksten ingesproken. Volgens de 
regisseurs is de Duitse versie nog grappiger dan de Nederlandse.

V  Wachten op Ranking the Makelaars. Website gaat makelaars vergelijken. Wie is de 
beste makelaar? Goeie vraag, maar het antwoord laat nog even op zich wachten. Han 
Tuttel, kritisch volger van de makelaardij, ontwikkelde www.wieisdebestemakelaar.
nl, die 5 januari 2011 in de lucht ging. Voorlopig om zoveel mogelijk beoordelingen 
binnen te halen. 

V Nadat eerder krantenuitgevers door Apple op de vingers werden getikt voor het 
verkopen van kranten buiten de App Store om, zijn nu ook e-book-uitgevers aan de 
beurt. Ook zij mogen van het concern geen digitale boeken op een andere manier 
verkopen, zo schrijft de New York Times.
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V  Verliefd in het echt, verliefd als wolven. Musicalster Bettina Holwerda leende haar 
stem aan de animatiefilm Alpha and Omegaen. Hoe was het om samen te werken met 
Jim? Bettina: ‘Eigenlijk heb ik hem niet gezien tijdens het inspreken. Sterker nog, ik 
heb zijn stem nog helemaal niet gehoord. Maar het gegeven dat we samen in de film 
zitten vind ik wel heel leuk. Ja, we zijn echt samen gevraagd. Het is natuurlijk wel 
grappig, omdat we nu gaan trouwen. Maar de regisseur zei ook, dat onze stemmen 
gewoon goed bij elkaar passen.’ 

V  Webconsumenten ergeren zich het meest aan webwinkeleigenaren die niet reageren 
op klachten na een aankoop. Ruim 52 procent van ruim 3000 ondervraagden door 
peil.nl geeft dit aan. Betalingssite Paypal gaf daarvoor de opdracht. Online shoppers 
vinden het verder vervelend om zelf te moeten opdraaien voor eventuele retourkos-
ten en het organiseren daarvan. De winkelier krijgt waardering bij snelle en vrien-
delijke reactie. 

V In de boekwinkel liggen talloze uitgaven waarin je kunt lezen hoe afgedankte 
meubelen een tweede leven kunnen krijgen. In haar boek Verftechnieken laat Tilly 
Chambré zien hoe je meubelen met een behulp van verf en kwast een nieuw uiter-
lijk kan geven. Ook handig is de Woonwaaier Hip Hergebruik. Styliste Marie-Gon Vos 
beschrijft hoe afdankertjes opnieuw een plekje in je interieur kunnen krijgen. 

V  Mensen gaan het geluk van anderen overschatten bij het gebruik van sociale net-
werksites als Facebook en Twitter, zo blijkt uit onderzoek van de Stanford University. 
Mensen die boodschappen op hun website zetten, doen dat meestal vanuit een posi-
tieve kant. Anderen krijgen daardoor het gevoel dat er louter geluk is en worden daar 
zelf weer ongelukkig van, aldus onderzoekers. 

V  Google heeft samen met het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum een unieke sa-
menwerking gestart waarbij schilderijen online te bekijken zijn. Volgens het bedrijf 
kunnen online kunstliefhebbers nog dichter bij de schilderijen komen dan al het 
geval was. Tot op de verfstreep is te zien wat de schilder heeft gedaan. 

(Metro, 2 februari 2011)

Berichten van een willekeurige dag in februari 2011, uit een willekeurige krant. In het 
openbaar vervoer ligt het dagblad op de bank en je oog valt op de mediaberichten van 
de dag. Je leest over nieuwe films en de laatste internettrends. Je ziet de uitkomsten van 
recent media-onderzoek. En je krijgt te horen, hoe jongeren in het Midden-Oosten soci-
ale media gebruiken om hun roep om meer democratie tot uiting te brengen. Allemaal 
medianieuws dat je als treinreiziger per toeval op 2 februari 2011 in de gratis verspreide 
Metro tegen kon komen.

Je zoekt snel je weg door de overvloed aan reclame. De helft van de mediaruimte van 
de Metro bestaat uit commerciële boodschappen: personeelsadvertenties, reisaanbie-
dingen en reclame voor computers en mobiele telefoons. De eerste en laatste pagina 
worden gevuld met reclame voor een Alles-in-1-pakket voor UPC: digitale tv, bellen, 
kabel-tv en radio in een gecombineerd abonnement. Websites en telefoonnummers 
van bedrijven maken contact met de klant over het aanbod mogelijk. Je krijgt als lezer 
het journalistieke nieuws voor niks, maar de adverteerders hebben veel geld over voor 
het plaatsen van hun advertenties. Gratis verspreide dagbladen als Metro, Spits en De Pers 
kunnen alleen dankzij dit soort commerciële boodschappen bestaan.
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Het nieuws uit je dagblad komt uit allerlei media: buitenlandse en binnenlandse bla-
den, radio- en televisieprogramma’s en websites als Wikipedia. Het meeste nieuws is 
een bewerking van materiaal van persbureaus als het ANP. De snelle verbreiding van 
namen als peaceblogs, You Tube en Hyves wijst op de grote snelheid van digitale me-
diaontwikkelingen. Opvallend is het gemak, waarmee de ene nieuwsbron gekoppeld 
wordt aan een andere mediabron. Digitale websites, audiovisuele media en printmedia 
vullen elkaar aan en reageren op elkaar. Nieuwsgaring in de ene bron roept elders een 
reactie op, waarbij het ene medium het andere medium aanvult of corrigeert. Dat heet 
tegenwoordig crossmediale communicatie. Van radioprogramma naar televisiejour-
naal, van persreactie naar website en weer terug. In de wereld van de media-explosie is 
deze gang van zaken normaal geworden.

Crossmediale communicatie: verschillende mediatypen reageren op elkaar 
en vullen elkaar aan

Mediaboodschappen en mediaproducten dringen door in alle hoeken en gaten van ons 
alledaagse leven. De wereld van het derde millennium is zonder al deze massamedia 
niet goed meer voor te stellen. Mobiele telefoon, boek, krant, radio, film, computernet-
werk, video, televisie en internet, het kan niet op. We leven in een tijd waarin media 
constant toenemen en veranderen. Die enorme groei is niet alleen kwantitatief, maar 
ook kwalitatief. De kwalitatieve verandering blijkt uit de toenemende invloed van 
tweerichtingsverkeer: zender en ontvanger kunnen veel gemakkelijker stuivertje wis-
selen met elkaar. Er is reden genoeg om het samengaan van al deze ontwikkelingen te 
vergelijken met een explosie, een ware uitbarsting van vele communicatieve mogelijk-
heden. Mediaveranderingen treffen ons regelrecht in onze gewone manier van doen. 
We ervaren op dit moment de media-explosie aan den lijve, als zender en als gebruiker. 
We zitten midden in een nieuwe mediarevolutie. Op z’n minst moet je daar je eigen 
gedachten over laten gaan en je een eigen mening vormen.

In onze moderne informatiemaatschappij is communicatie noodzakelijk om alle 
ontwikkelingen te kunnen volgen. Dat geldt in het bijzonder voor massacommunicatie: 
zonder massamedia als pers, radio en televisie zou er geen informatiewereld of net-
werkmaatschappij zijn. Massamedia zijn onmisbaar om gegevens, ideeën, plannen en 
emoties uit te wisselen. Door deze communicatievormen is de westerse samenleving 
ingrijpend veranderd. Communicatienetwerken geven maatschappelijke veranderin-
gen weer én ze maken zelf deel uit van deze veranderingen. 

1.2 Zeven kenmerken van de media-explosie

De communicatiewereld is in het informatietijdperk van de eenentwintigste eeuw in 
een stroomversnelling terechtgekomen. Door de media-explosie wordt alles zichtbaar. 
Maar de media-explosie is geen massief gebeuren. We worden niet allemaal tegelijker-
tijd op dezelfde manier overvallen door een ‘overvloed’ aan mediabeelden en media-
teksten.1 Metaforen als ‘overvloed’ of ‘schokgolf ’ suggereren een natuurverschijnsel 
waaraan je je als mediagebruiker slechts passief en willoos kunt overgeven. De beelden 

Hoofdstuk 1 – De media-explosie – een eerste verkenning
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wekken ten onrechte de indruk dat wij als kijkers of lezers niet zelf actief kunnen om-
gaan met de toename van mediaboodschappen.

Cijfers uit 2010 verduidelijken het beeld van de media-explosie op kwantitatieve 
wijze. Zo verstuurden mensen in dat jaar wereldwijd 107 biljoen e-mails en 24 miljard 
tweets naar elkaar. Elke minuut werd er 35 uur video naar YouTube verstuurd. Het in-
ternet telde anno 2010 152 miljoen blogs, 25 miljard tweets, 202 miljoen domeinnamen 
en 600 miljoen Facebook-leden; 2 miljard mensen zaten in 2010 over de hele wereldbol 
verspreid te internetten. Vergeleken met 2009 was dat een toename van 14 procent. De 
meeste internetters zaten niet in Europa (475 miljoen) of de Verenigde Staten (266 mil-
joen), maar in de Aziatische landen (874 miljoen). Per dag werden gemiddeld 294 mil-
jard e-mails verstuurd, waarvan 89 procent uit spam bestond. Lady Gaga was in 2010 de 
meest gevolgde Twitteraar: @ladygaga had wereldwijd maar liefst 7,7 miljoen volgers. 
Van de 2 miljard internettende wereldburgers waren er 14,9 miljoen Nederlandse ge-
bruikers – wat betekent dat bijna iedere Nederlander boven de tien jaar de weg naar het 
internet heeft gevonden. Dit zijn getallen die nauwelijks meer te bevatten zijn. Sinds 
2000 zijn er op internet in een enkel jaar meer documenten en data gepubliceerd dan 
in alle jaren daarvoor tezamen het geval was. Het overzicht van 2010 geeft cijfermatig 
aan, hoe immens de kwantitatieve omvang van de media-explosie. De wereldbol van 
de omslag op dit boek symboliseert de enorme toename van communicatiemedia en 
communicatiedata.2 

De media-explosie is geen natuurramp, maar mensenwerk. De hoeveelheid mediaorga-
nisaties, kanalen, mediaproducten en mediaprofessionals is explosief gegroeid, evenals 
de omvang van de mediacontacten en de verschillen in de communicatievormen. Het 
beeld van de media-explosie geeft juist deze enorme toename aan. Kwantitatief en 
kwalitatief. Hoe gebruikers met deze enorme groei van mediazenders en hun pro-
ducten omgaan staat echter niet vast. Je moet nauwkeurig waarnemen wat er in al die 
mediacontacten speelt, want iedere communicatiesituatie is anders. Wat voor zenders, 
wat voor ontvangers, wat voor media zijn er in het spel? Wat voor werking heeft een 
bepaalde boodschap in een specifiek medium op een publieksgroep? Wat voor een-
richtingsverkeer of tweerichtingsverkeer speelt er? Hoe actief of passief gaat een groep 
ontvangers om met mediaboodschappen? 

Per situatie kijk je heel gericht naar wat voor communicatie er plaatsvindt tussen 
zender, medium en ontvanger. Een goede media-analyse begint met precies waar te 
nemen wat er in een concreet mediacontact gebeurt. Je neemt alleen goed waar, wan-
neer je weet waar je op moet letten en hoe je je bevindingen kunt interpreteren. Je kunt 
daarbij uitgaan van je eigen ervaring als mediumgebruiker. Iedereen leest de krant, 
kijkt televisie, luistert naar de radio en is aan het internetten. Je bent lid van allerlei 
publieksgroepen en als lid van een aparte doelgroep willen zenders je benaderen en 
beïnvloeden. Je eigen ervaring als mediagebruiker geeft aan welke mogelijkheden er 
voor jezelf zijn in het tijdperk van de media-explosie.
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Laten we de zeven belangrijkste kenmerken van de media-explosie op een rijtje zetten.

1. Het eerste kenmerk is de enorme groei van communicatiemiddelen en communica-
tieaanbod. Vanaf de middeleeuwen was de drukpers eeuwenlang de belangrijkste 
communicatietechnologie. Dankzij de komst van de drukpers namen de gedrukte 
media een enorme vlucht. In de twintigste eeuw is de overheersende positie van de 
drukpers een stuk minder geworden, mede door de ontwikkeling van allerlei andere 
media: fotografie, film, radio, geluidsband, televisie, videotape, compact disc, dvd en 
smartphone. De audiovisuele media krijgen veel meer invloed op het totale aanbod 
van massacommunicatie. De mobiele telefoon heeft in een paar jaar tijd het hele land 
veroverd. Videorecorders zijn vervangen door dvd-spelers en met een laptop van twee 
jaar oud ben je hopeloos ouderwets. In de westerse samenlevingen is het informatie-
aanbod sinds de Tweede Wereldoorlog jaarlijks met ongeveer tien procent gegroeid. 
Meer dan 93 procent van de op aarde geproduceerde informatie is in digitale vorm 
beschikbaar en slechts 7 procent op papier. De digitale opslag zal alleen nog maar 
groter worden. De groei van het media-aanbod heeft direct te maken met de veran-
derde technologische opslag van de informatiebronnen.

2. De groei van het aantal communicatiemiddelen brengt een toename van de ver-
scheidenheid aan mediaproducten met zich mee. Groei van aanbod betekent tegelijk 
diversificatie van het aanbod. Diversificatie wordt ook wel differentiatie genoemd. 
Beide termen verwijzen naar de toegenomen verscheidenheid van het aanbod op de 
mediamarkt. Het aanbod aan middelen, producten en boodschappen valt uiteen in 
de meest veelsoortige delen. De mediamarkten ontwikkelen zich steeds sneller en 
zorgen voor een uiteenlopend aanbod. Net als gewone producten kennen mediapro-
ducten een steeds kortere levenscyclus en krijgen de mediaconsumenten steeds meer 
keuzemogelijkheden. Vijftig jaar geleden liep de hele straat uit om bij de buurman, 
trotse bezitter van een zwart-wittelevisie, naar Nederland 1 te kijken. Tegenwoordig 
tel je niet meer mee als je televisie maar dertig kanalen kan ontvangen. Met de 
toename van het aanbod veranderen ook de aard en kwaliteit van het aanbod. Bij het 
produceren voor de mediamarkt speelt deze diversificatie of verscheidenheid van het 
aanbod een grote rol. Er worden steeds meer aparte mediaproducten voor speciale 
doelgroepen ontwikkeld: voor iedere hobby, specialisme of beroepssoort is er een 
eigen tijdschrift of een eigen website. Naast de groei van het media-aanbod is de 
verscheidenheid van informatiesoorten, informatiedragers en communicatiekana-
len exponentieel gegroeid. Vanaf 1970 was er een enorme toename van het aanbod 
aan dagbladen en tijdschriften en vanaf 1980 zat de groei vooral in de uitbreiding 
van het aantal radio- en televisieprogramma’s. Naast papier, radio en televisie zijn 
er informatiedragers als video, dvd, USB-stick, cd en cd-rom gekomen. Je krijgt 
dezelfde informatie via steeds meer kanalen bij je thuis: via de post, de boekhandel, 
de telefoonlijn, de tv-kabel, de ether en de satelliet. Die kanalen werken sneller dan 
ooit tevoren. Sinds 1995 is internet de aanjager van de voortgaande explosie van het 
informatieaanbod.3 De wereld van internet wordt niet voor niets vergeleken met een 
chaotisch labyrint, waar iedereen naar believen kan surfen. Met internet heeft de 
diversificatie van het media-aanbod een voorlopig hoogtepunt bereikt.

Hoofdstuk 1 – De media-explosie – een eerste verkenning
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3. Digitalisering van de media is een derde kenmerk van de media-explosie. De term 
digitalisering verwijst naar het elektronisch verwerken van informatie. De motor 
van de informatiemaatschappij is de informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
De ICT-toepassingen brengen aardverschuivingen in het medialandschap teweeg. 
Digitalisering van deze media heeft grote gevolgen voor productieproces en versprei-
dingswijze. Een nieuw massamedium als internet maakt het mogelijk dat media-
producten als boeken en dagbladen digitaal aangeleverd worden. Met behulp van 
satelliet, glasvezelkabel en compressietechniek verdwijnt de traditionele schaarste 
aan communicatiecapaciteit. Dankzij de telematica – het samengaan van computer-
netwerken en telecommunicatie – kun je waar ook ter wereld supersnel het laatste 
nieuws horen en doorgeven. De transporttijd van informatie is niet langer afhanke-
lijk van de ruimtelijke afstand tussen jou als zender en de ander als ontvanger. In het 
elektronische informatietijdperk van de eenentwintigste eeuw zijn de toepassingen 
van ICT zo veelvuldig dat het beeld van een media-explosie zich vanzelf opdringt.

4. Als gevolg van digitalisering ontstaat er convergentie, het vierde kenmerk van de 
media-explosie. Convergentie is het ineenvloeien van informatiedragers, informa-
tiekanalen en communicatiemedia. De grenzen tussen informatiedragers (compu-
ter, cd-rom, dvd, smartphone) en tussen communicatiekanalen (telefoonnet, ether, 
kabel, satelliet) vervagen. Nog niet zo lang geleden was het telefoneren afhankelijk 
van een vast telefoonnet. Communicatiemedia als radio en televisie waren sinds hun 
ontstaan gebonden aan omroepzenders en kabeltelevisie zat vast aan het kabelnet. 
Tegenwoordig raken al deze communicatienetwerken door digitalisering aan elkaar 
gekoppeld. Toepassing van digitalisering levert een standaardisering van informa-
tieverwerking op. Berichten worden op dezelfde manier gecodeerd. De koppeling van 
netwerken maakt een snelle uitwisseling van boodschappen mogelijk. Je kunt tele-
foneren via het kabeltelevisienet of breedbandfilmpjes afspelen via de telefoonkoper-
draad. Voor de nabije toekomst wordt het ineenschuiven van televisie en computer 
verwacht. Zonder digitalisering is zo’n ontwikkeling feitelijk ondenkbaar.

 Al deze ICT-ontwikkelingen zetten zich door dankzij de economische steun van 
bedrijven en overheid. Je kunt zelfs spreken van een economische convergentie in 
de hele communicatiesector. Door fusies en overnames komen drie soorten commu-
nicatiebedrijven bij elkaar: de fabrikanten in de computerbranche (die hardware en 
software produceren), de aanbieders van telecommunicatie en kabeltelevisie, en de 
leveranciers van informatie-inhoud als boekuitgeverijen en krantenbedrijven. Deze 
verschillende bedrijven gaan wereldwijd verbindingen met elkaar aan om nieuwe 
mediaproducten te ontwikkelen en de concurrentie op de communicatiemarkt voor 
te blijven.

5. Een vijfde kenmerk betreft de uitbreiding van de zintuiglijke ervaring. Die uitbreiding 
komt naar voren in de relatie tussen woord en beeld. Mensen hebben zich geschoold 
in het lezen en schrijven van teksten en we hebben in de vorige eeuw geleerd om te 
gaan met foto’s, films en televisiebeelden. De relatie tussen tekst en vormgeving is 
veranderd. Het tekstbeeld heeft gezelschap gekregen van geluid en visueel beeld. De 
vorm van de mediaboodschap heeft in de beeldmedia letterlijk een facelift gekregen. 
Bij de huidige ontwikkeling van multimedia zie je dat al onze zintuigen worden 
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aangesproken. De technologische convergentie maakt een multimediale virtuele 
wereld mogelijk. Die virtuele wereld is nu nog anders, een ‘second life‘ naast het ‘first 
life‘ van onze alledaagse wereld. Toch komt die virtuele wereld steeds dichter in de 
buurt van onze gewone zintuiglijke werkelijkheid. De multimediaproducten van de 
nabije toekomst zullen zelfs nog sterker op de gewone waarneming gaan lijken. In de 
virtuele ontmoeting worden meerdere zintuigen tegelijk aangesproken.

6. Een zesde kenmerk van de media-explosie is het verdwijnen van de scheidslijn tussen 
interpersoonlijke communicatie en klassieke massacommunicatie. Kenmerkend voor 
de klassieke massacommunicatie was dat er eenrichtingsverkeer met onbekende 
ontvangers plaatsvond. Contacten tussen zender en ontvangers waren vrij onper-
soonlijk, omdat de mediaboodschap niet op de individuele ontvanger was afgestemd. 
Bij interpersoonlijke communicatie waren – en zijn – de ontvangers wel bekend 
en verlopen de contacten veel persoonlijker en directer. Bij massacommunicatie is 
gedragsverandering van de ontvanger moeilijk te realiseren, bij interpersoonlijke 
communicatie is gedragsverandering veel gemakkelijker teweeg te brengen. Dit zijn 
klassieke verschillen tussen massacommunicatie en interpersoonlijke communica-
tie die steeds kleiner worden. Massacommunicatie krijgt steeds meer trekken van 
interpersoonlijke communicatie; interpersoonlijke communicatie maakt steeds 
meer gebruik van interactieve mediamiddelen als computers en mobiele telefoons. 
Het ineenschuiven van massacommunicatie en interpersoonlijke communicatie 
is karakteristiek voor de hele media-explosie. De uitspraak van Watzlawick dat het 
onmogelijk is niet te communiceren, is in het informatietijdperk van de eenentwin-
tigste eeuw een cliché geworden. Je treedt in tal van situaties op als zender en ont-
vanger, waarbij beide rollen voortdurend kunnen wisselen. Dit heeft ook te maken 
met de veranderde omgang met vraag en aanbod op de communicatiemarkt. Van 
een aanbiedersmarkt, waarbij de afzet gegarandeerd was, is de communicatiemarkt 
veranderd in een vragersmarkt, waarbij de informatieafnemer de toon zet. Wanneer 
de ontvanger als consument, kiezer en burger meer centraal komt te staan, zal dit 
ook tot uiting komen in het communiceren zelf.

7. Het zevende en laatste kenmerk is de groei van het aantal professionele communicatieba-
nen en communicatieberoepen. Niet alleen de mediaboodschappen en mediamiddelen 
zijn in aantal gigantisch gegroeid, maar ook de werkzaamheden van communicatie-
specialisten. Naast het ‘oude’ beroep van journalist zijn er heel wat nieuwe beroe-
pen ontstaan, zoals voorlichters, columnisten, mediaplanners en mediamanagers, 
reclamemakers, pr-functionarissen en webmasters. Specialismen als interne com-
municatie, public affairs en campagnemanagement zorgen voor verbreding van het 
vakgebied. Ook het aantal publicaties over de mediawereld en het communicatievak 
is gegroeid. Het is aan de informaticadeskundigen en de communicatieprofessionals 
om de media-explosie van de eenentwintigste eeuw in goede banen te leiden.

Hoofdstuk 1 – De media-explosie – een eerste verkenning
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De zeven kenmerken van de media-explosie

1. Groei van communicatiemiddelen en communicatieaanbod
2. Diversificatie: toename van de verscheidenheid aan mediaproducten
3. Digitalisering van de media door toepassing van ICT
4. Convergentie: ineenvloeien van informatiedragers, informatiekanalen 

en communicatiemedia
5. Uitbreiding van de zintuiglijke ervaring in multimediale contacten
6. Verdwijnen van scheiding tussen interpersoonlijke communicatie en 

massacommunicatie
7. Professionalisering: groei van het aantal professionele  

communicatiebanen en beroepen
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Hoofdstuk 2

Van actie naar interactie

Wat houdt communicatie precies in en hoe zou je dit proces kunnen definië-
ren? De communicatieleer is bij uitstek een vak waarin verschillende disciplines 
samenwerken. Communicatiedeskundigen dragen een interdisciplinaire aanpak 
van het communicatieproces een warm hart toe. Hun eigen beroep is zonder de 
toevoer van andere disciplines niet denkbaar. Wat zien ze als de kernelementen 
van het communicatieproces? Er zijn honderden definities van communicatie in 
omloop. We bekijken de mogelijke basiselementen die ten grondslag liggen aan 
een definitie van communicatie.

2.1 Verschillende visies, verschillende definities

In de communicatiewetenschap leiden er meerdere wegen naar Rome. Dat komt niet 
alleen doordat communicatie zo’n breed gebied beslaat, maar ook doordat verschil-
lende soorten deskundigen een eigen bijdrage leveren aan de ontwikkeling ervan. 
Communicatieleer is bij uitstek een multidisciplinair vak, waarin sociologen, econo-
men, psychologen en taalkundigen samenwerken. Dat geldt ook voor communicatie-
bureaus, waar marketingmensen, taalbeheersers, economen, juristen, sociologen en 
politicologen aan het werk zijn. Wanneer al deze mensen vruchtbaar samenwerken 
spreken we van een interdisciplinaire benadering. Bij het aanpakken van praktische 
communicatieproblemen werken communicatiedeskundigen eerder interdisciplinair 
dan bij de theoretische ontwikkeling van het vak. De interdisciplinaire praktijk van 
een goed communicatiebureau loopt vaak voor op de theorievorming in de communi-
catiewetenschap, die eerder multidisciplinair te noemen is dan werkelijk interdiscipli-
nair.

Communicatiedeskundigen dragen een interdisciplinaire aanpak van het communi-
catieproces een warm hart toe. Hun eigen vak is zonder de toevoer van andere discipli-
nes niet denkbaar. Binnen andere wetenschappen staan onderwerpen centraal als de 
geestesgesteldheid van de individuele mens (psychologie), de rol van maatschappelijke 
patronen (sociologie), de rol van de markt (economie), de macht (politicologie) en de 
taal (linguïstiek) en ga zo maar door. Al deze onderwerpen spelen in het vakgebied 
communicatie een hoofdrol.
Hoe benoemen deskundigen zelf de hoofdzaak van de communicatieleer? Wat zien ze 
als de kernelementen van het communicatieproces? Er zijn honderden definities van 
communicatie in omloop. Dat is op zich niet vreemd gezien de centrale betekenis van 
communicatie in onze samenleving. Voor termen als cultuur, politiek en maatschappij 
geldt hetzelfde. Hoe je precies communicatie definieert hangt af van de ‘ingrediënten’ 
die je in de definitie wilt stoppen.
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De volgende aandachtspunten zijn mogelijke basiselementen voor een definitie van 
communicatie: 4

1. Taal- en symboolgebruik: de verbale en visuele codering van de boodschap en de 
verschillende interpretatiekaders, die in de boodschap aangereikt worden.

2. Intentie van de zender: de zender kan denken en doen van de ontvanger sturen door 
allerlei prikkels/stimuli te geven, zoals bij het beïnvloeden van koopgedrag en stem-
gedrag gebeurt.

3. Reactie van de ontvanger: bij het verwerken van de verzonden boodschap ligt het 
accent op selectie, interpretatie en feedback, die de beantwoording van de boodschap 
sturen.

4. Koppeling tussen zender en ontvanger: de verbinding wordt doorgaans via midde-
len, kanalen en media gelegd.

5. Gemeenschappelijke relatie tussen zender en ontvanger: een gemeenschappelijke 
verhouding ontstaat als resultaat van de verbinding.

6. Transport van communicatieve gegevens: informatieoverdracht als technologische 
voorwaarde voor het communicatieproces.

7. Rol van maatschappelijke organisaties: maatschappelijke organisaties bepalen rand-
voorwaarden en mogelijkheden in het communicatieproces.

Deze basiselementen komen terug in ieder denken over communicatie. Als je goed over 
menselijke communicatie nadenkt, valt op hoe ingewikkeld al die elementen in elkaar 
zitten. Een goede definitie zorgt ervoor dat we ten minste weten wat we met al die 
elementen bedoelen en hoe we ons de samenhang ertussen voorstellen. In een definitie 
moet je rekening houden met de complexiteit van het proces van communicatie. Bij het 
onderzoeken van dit proces gaat het om de verschillende rollen die zender, boodschap, 
medium en ontvanger voortdurend en tegelijkertijd spelen. In de formulering van het 
communicatiebegrip moet de complexiteit van de procesmatige kant van communica-
tie terugkomen. In zo’n procesbenadering geef je aan hoe je de samenhang en wissel-
werking tussen deze basiselementen ziet.

Basiselementen van communicatiedefinitie

1. Taal- en symboolgebruik 5. Relatie tussen zender en ontvanger
2. Intentie van de zender 6. Transport van communicatieve 
3. Reactie van de ontvanger  gegevens
4. Koppeling tussen zender en  7. Rol van maatschappelijke
  ontvanger   organisaties
  

 
Als voorbeeld geven we een vijftal definities van communicatie. Er zijn veel verschillen 
tussen de definities. Iedere communicatiedeskundige heeft zo zijn eigen visie op het 
object. Hoe komt die visie in de definities naar voren? Hoe schrijven communicatie-
deskundigen over de kern van hun vak? Hoe omschrijven ze het communicatiebegrip? 
Laten we een kijkje nemen in de handboeken over communicatieleer.
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Hier is de eerste definitie:

1. Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft om via een medium 
een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers.5

Definitie 1 is kort en krachtig. Wat bedoelt de zender? Wat is de intentie van de zender-
actie? Om die vraag gaat het, en daarmee basta. De aanwezigheid van de bedoeling van 
de zender, de intentionaliteit, bepaalt of er al dan niet van een communicatiegebeuren 
sprake is. Het communicatiebegrip valt of staat dankzij het criterium van intentionali-
teit. 

Communiceren blijft beperkt tot de actie van de zender, de overdracht van informatie. 
De ontvanger blijft buiten beeld. Communicatie wordt voorgesteld als een proces van 
uitstoot, van niet-specifiek gerichte verspreiding van een boodschap. Andere acties zijn 
kennelijk niet mogelijk. Deze opvatting geldt in de communicatietheorie inmiddels als 
verouderd.

2. Communicatie is een proces waarin door een zender informatie via een kanaal naar 
de ontvanger wordt getransporteerd met het doel enigerlei effect bij die ontvanger te 
bereiken.6

Definitie 2 vertrekt eveneens vanuit het criterium van de intentionaliteit, maar betrekt 
er het effect bij dat de zender wil bereiken. Voor het eerst komt de rol van de ontvanger 
om de hoek kijken. Communicatie wordt gezien als een lineair en afgebakend proces, 
waarbij een actieve zender een effect teweeg wil brengen bij passieve ontvangers. Deze 
communicatieopvatting berust op het effectiviteitscriterium. Communicatie wordt 
voorgesteld als een proces waarbij de zender een van tevoren vastgesteld resultaat 
probeert te bereiken. Dat is dan het effect van de mediaboodschap bij de ontvanger. Er 
valt nog iets op: de termen kanaal en medium worden door elkaar gebruikt. In definitie 
1 wordt van een medium gesproken en bij definitie 2 valt de term ‘kanaal’. Zijn medium 
en kanaal dan hetzelfde? Een vraag die voor een goed begrip van de media-explosie van 
belang is.

3. Er is pas sprake van communicatie als het proces van informatietransmissie leidt tot 
enig effect, bijvoorbeeld in een kennis-, attitude- of gedragsverandering, of in de zin 
van gemeenschappelijke betekenis of standpuntvorming.7

Informatietransmissie betekent informatieoverdracht. Het geven van informatie kan 
meerdere effecten hebben. De ontvanger blijkt de verkregen informatie verschillend te 
verwerken. Communicatie leidt tot een verandering van kennis, houding of gedrag. Het 
effect van de boodschap blijkt niet alleen af te hangen van de zenderactiviteit, maar ook 
van de verwerking van de boodschap door de ontvanger. Deze communicatieopvatting 
berust net als de vorige definitie op het effectiviteitscriterium. Alleen wordt nu beter 
aangegeven, dat er verschillende soorten effecten zijn: cognitieve (op kennis gerichte), 
affectieve (op houding gebaseerde) en conatieve (op gedrag gerichte) effecten. Hiermee 
wordt de rol van de ontvanger iets scherper afgebakend. 

Hoofdstuk 2 – Van actie naar interactie
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Hoe zou je de wisselwerking tussen zender en ontvanger beter weer kunnen geven? Zie 
de vierde definitie.

4. Communicatieprocessen laten zich beschrijven als processen waarbij zenders 
bepaalde doelen willen verwezenlijken door middel van een boodschap die zij op 
een bepaalde manier coderen en (via een medium) versturen naar ontvangers met 
bepaalde behoeften. De ontvangers op hun beurt decoderen en interpreteren de 
boodschap en koppelen naar de zender terug om duidelijk te maken hoe zij de bood-
schap begrepen hebben.8

Bij deze definitie valt allereerst de lengte op. Het is kennelijk moeilijk kort en kernach-
tig te zijn en tegelijk het hele proces te beschrijven. Deze definitie probeert meer recht 
te doen aan de complexiteit van het communicatieproces. Het gaat zowel om het over-
brengen als om het uitwisselen van informatie. Het uitwisselen van tekens (coderen) en 
het ontcijferen van tekens (decoderen) zijn gelijkwaardige activiteiten. Het verwerken 
van de boodschap is een actief proces.

De rol van een medium in het communicatieproces is vooralsnog onduidelijk. In defi-
nitie 2 wordt in plaats van de term medium het begrip kanaal gebruikt. Ook hier is de 
vooronderstelling dat communicatie altijd van een kanaal gebruik maakt. Het verschil 
tussen kanaal en medium wordt niet verklaard. 
In definitie 3 wordt de rol van het medium in het geheel niet genoemd. De aanwezig-
heid van een mediaal contact wordt hier niet van belang geacht. In definitie 1 wordt er 
juist van uitgegaan dat communicatie altijd via een medium gebeurt. Ten slotte wordt 
dat in definitie 4 weer open gehouden: de aanwezigheid van een medium wordt hier 
tussen haakjes gezet. Dat betekent, dat communicatie soms wel, soms niet via een 
medium verloopt. Vier officiële definities van communicatie laten vier verschillende 
deskundige meningen over de aard en invulling van het mediumbegrip zien. Blijkbaar 
worstelen deskundigen met het precieze verschil tussen medium en kanaal, wat weer 
te maken heeft met de visie op vorm en inhoud van massamedia.

Deskundigen worstelen ook met het bepalen van de relatie tussen zender en ontvanger. 
Deze wordt meestal bekeken vanuit de invalshoek van de zender. De relatie met de ont-
vanger wordt in de gegeven definities wel voorondersteld, maar het draait toch om het 
bereiken van een effect bij de ontvanger. Terwijl definitie 1 de bedoeling van de zender 
vooropstelt en uitgaat van het intentionaliteitscriterium, geeft bij definitie 2 en 3 het 
effectiviteitscriterium de doorslag. Het wordt gecombineerd met aandacht voor het re-
aliseren van de zenderintentie. Je kunt dit ook het criterium van geslaagdheid noemen: 
communicatie werkt pas goed als de beoogde boodschap met enig succes overkomt bij 
de ontvanger. Bij al deze drie definities gaan de deskundigen uit van eenrichtingsver-
keer. Pas bij definitie 4 zijn zender en ontvanger enigszins gelijkwaardig aan elkaar. 
De reacties van de vertegenwoordigers van de doelgroepen bepalen of de boodschap ge-
slaagd is. De vijfde definitie omschrijft dat begeerde tweerichtingsverkeer duidelijker.
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5. Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger 
beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen; communicatie wordt in deze 
optiek gezien als interactief proces.9

Definitie 5 is gebaseerd op het interactiviteitscriterium. Bij de meeste communicatiede-
finities speelt interactiviteit geen rol. Interactiviteit kun je opvatten als wederzijds op 
zender en ontvanger afgestemd handelen. 

Zender en ontvanger zijn gelijkwaardig. Ze zijn tegelijk actief in het proces en kunnen 
gedurende het proces van rol wisselen. Je kunt dat omschrijven als: Communicatie is 
elkaar wederzijds informeren en beïnvloeden! Dat is een korte en krachtige definitie van het 
communicatiebegrip.

Communicatie is elkaar wederzijds informeren en beïnvloeden

2.2 Actief, effectief, interactief

De media-explosie levert een wildgroei aan communicatieopvattingen en com-
municatiebenaderingen op. Door toedoen van de media-explosie is het vakgebied 
erg in ontwikkeling. Te midden van de media-explosie is stilstand onmogelijk. 
Communicatiedefinities maken die veranderingen zichtbaar. Achter iedere definitie 
gaat een bepaalde benadering van het communicatieproces schuil.

Een definitie is van groot belang in de praktijk. Een goede omschrijving of definitie 
geeft aan waarnaar je precies wilt kijken en wat je wilt onderzoeken. Je krijgt verwar-
ring als je niet bewust stilstaat bij de grote verschillen in aanpak van het communi-
catieproces. Het communicatieproces is een ingewikkeld gebeuren, waar heel veel 
kanten aan vast zitten. Communicatieleer bevat een bonte verzameling invalshoeken 
en benaderingswijzen. Iedere definitie is een poging het communicatiemonster op zijn 
staart te trappen. Dat lukt nooit voor honderd procent, want het beweeglijke beest wis-
selt voortdurend van gedaante. In de jacht op het communicatiemonster zie je wel een 
duidelijke ontwikkeling. Nieuwe wapens worden uitgeprobeerd en het jagen geschiedt 
steeds professioneler.

In het rijtje van de Nederlandse definities zie je een ontwikkeling in het denken over 
communicatie weerspiegeld. De laatste definities zijn veelomvattender en laten veel 
meer ruimte voor de gelijkwaardige rolverdeling tussen zender en ontvanger. Aan 
de hand van de communicatiedefinities kun je de ontwikkeling van het denken over 
communicatie aflezen: van actiegerichte zendercommunicatie via effectiviteitsgerichte 
communicatie naar interactief gerichte communicatie.10

Communicatie is de laatste dertig jaar steeds meer een aparte wetenschappelijke disci-
pline geworden en het beroep van communicatiemedewerker is geprofessionaliseerd. 
Wat je moet kunnen en kennen in de praktijk van de communicatiebeoefenaar is veel 
preciezer vastgelegd en uitgewerkt. Dat geldt tevens voor tal van specialismen binnen 

Hoofdstuk 2 – Van actie naar interactie
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het communicatievak: public relations, interne communicatie, mediamanagement, 
marketingcommunicatie en overheidscommunicatie.11 In het denken over communica-
tie zien we een steeds grotere professionele aandacht voor ontvangers, doelgroepen en 
publieksgroepen.

Diezelfde ontwikkeling zie je terug in de definities over het communicatiebegrip. De 
Nederlandse definities geven aan welke basiselementen men aandacht wil geven en 
op welke wijze men dat wil doen. Alleen uitgaan van het doorgeven van informatie is 
inmiddels een achterhaalde gedachte – al gaan een paar auteurs van de handboeken 
nog steeds uit van het intentionaliteitscriterium en verklaren zij daarbij de activiteit 
van de zender zaligmakend. Een stap verder is de zender die kijkt of zijn boodschap 
ook effect heeft op de ontvangers. Het intentionaliteitscriterium wordt hier aangevuld 
met het effectiviteitscriterium. De meeste studies uit de hoek van de bedrijfscommu-
nicatie zijn op dit uitgangspunt gebaseerd. Nog een stap verder en je gaat geheel uit 
van het tweerichtingsverkeer, waarbij je de rol van zender en ontvanger gelijkwaardig 
aan elkaar stelt. Je gaat dan van het interactiveitscriterium uit, oftewel het criterium 
van de wederkerigheid. De dialoog tussen zenders en ontvangers staat voorop. Deze 
invalshoek mag typerend heten voor de meest recente ontwikkeling in het denken over 
communicatie. Wie uitgaat van het interactiviteitscriterium heeft niet genoeg aan een 
bewuste terugkoppeling van de kant van de ontvanger. De gelijkwaardigheid in rolver-
deling tussen zender en ontvanger staat dan principieel voorop. Voor het begrijpen van 
de consequenties van de media-explosie is het interactiviteitscriterium onontbeerlijk – 
de zogeheten nieuwe media worden niet voor niets ‘interactieve media‘ genoemd.

Figuur 1 Communicatie is elkaar wederzijds informeren en beïnvloeden



Vierde herziene druk

In ons dagelijks leven vindt een 
voortdurende confrontatie met 
massamedia plaats. We hebben te 
maken met een steeds groeiende 
verscheidenheid aan media-uitingen. 
Naast de traditionele media zoals radio 
en televisie, zorgen ook de media uit het 
digitale tijdperk voor een aanhoudende 
stroom van boodschappen. Alle reden 
om te spreken van een media-explosie.

Dit boek gaat over de menselijke 
omgang met die media-explosie. 
Daarbij staan niet de technologie en 
de informatiekunde centraal, maar de 
werking van massacommunicatie in het 
informatietijdperk. Hoe ontwikkelt het 
denken over massacommunicatie zich? 
Welke trends en issues komen in de media 
naar voren? Wat zijn de belangrijkste 

trends in de massacommunicatie en 
hoe ontwikkelen de media zich als 
interactief communicatiemiddel? Hoe 
gaan journalisten en woordvoerders om 
met politieke en economische issues? En 
hoe grijpt al die media-publiciteit in ons 
alledaagse bestaan in? 

Dergelijke vragen lopen als een rode draad 
door De media-explosie, dat zich inmiddels 
volop heeft bewezen als standaardwerk 
over massacommunicatie. Dit handboek 
is bestemd voor de beroepspraktijk en het 
hoger onderwijs. Het is vlot geschreven 
met duidelijke voorbeelden uit de praktijk. 
De auteur biedt verschillende perspec-
tieven, waardoor hij de lezer stimuleert 
zelf een mening te vormen. Deze vierde 
herziene druk is geheel geactualiseerd.
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