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Voorwoord 

De ze tekst werd geschreven naar aanleiding van een opdracht voor het va k 

"Beheersing van innovatieprocessen". 

Als zodanig maakt het deel uit van een studieprogramma , dat samengesteld is 

rond de effectiviteit van alarmregelingen voor ongelukken bij kerncentrales . 

De concrete aanleiding tot dit studieprogramma vormde de wenselijkheid om 

onduidelijkheden bij ongelukken met kerncentrales uit de weg te ruimen. 

Dit laatste lijkt vooral van belang gezien de plannen van de centrale over

heid om het kernenergievermogen in Nederland sterk uit te breiden. Daarnaast 

zijn ook kerncentrales in het aangrenzende buitenland in beschouwing te 

nemen. 

In het kader van dit programma ligt het in de bedoeling meerdere teksten 

te produceren, die onder meer de volgende onderwerpen behandelen: 

- de effectiviteit van organisaties bij ongelukken, 

- monetaire aspecten van ongelukken, 

- beoordelingsmethoden van beleidsmaatregelen bij ongelukken, en 

- voorlichting over openbare wetenschappelijke studies hierover. 

Deze algemene onderwerpen worden uiteraard toegespitst op alarmregelingen 

voor kerncentrales. 

In deze tekst wordt vanuit sociaal-psychologische inzichten aangegeven hoe 

innovatieprocessen beheerst kunnen worden. Met name wordt evacuatie als een 

innovatieproces opgevat. 

Op deze plaats is een dankwoord aan professor Meuwese zeker terecht. Als 

begeleider heeft hij mij de vrijheid gegeven gedurende één jaar deze studie 

als een ontdekkingsreis te maken met steun van de thuisbasis. 

De tweede oplage van dit rapport is uitgebracht naar aanleiding van het 

TeMa-winkelrapport Strategische rampenplanning voor kerncentrales. In laatst

genoemd rapport wordt aanbevolen, dat er modellen voor rampenplanning opgesteld 

worden. Het innovatieproces zoals hier behandeld vormt een gedragsmodel, 

dat bij rampenplanning voor kerncentrales toegepast kan worden. 

De relatie tussen beide rapporten kan als volgt aangegeven worden. Strategische 

rampenplanning houdt in, dat een veranderingswijze binnen het veranderings

proces gekozen wordt. De tactische en operationele aspecten van rampenplanning 

kunnen behandeld worden volgens het innovatieproces in afbeelding 1. 
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INLEIDING 

Algemeen 

Het doel van dit we rk is het bepalen van een uitgangspunt op gedragsweten

schappelijke basis om innovaties te beheersen. Dit uit ga ngspunt moet met name 

toegepast kunnen worden om een verklaring te geven van het gedrag van de 

bevolking naar aanleiding van een ongeluk met een kerncentrale. 

Tevens dienen fa c t oren aangegeven te worden, die het innovatieproces bein 

vloeden; de mate van beheersbaarheid is hierbij een belangrijk aspect. 

Omdat het doel in belangrijke mate toepassingsgericht is, wordt gebruik 

gemaakt van toegepaste gedragswetenschappen in organisatiekunde en marketin g . 

(1) Deze toepassingen worden getoetst aan basisconcepten uit de sociale 

ps ychologie in deel 1. 

Op zich staat dus het zoeken naar een fundamentele verklaring van innovatief 

gedrag niet voorop . Innovaties zijn compl exe verschijnselen, die zich moei

li j k lenen voor fundamentele onderzoeken. 

De aard van dit werk is technologisch i n zoverre, dat het ha ndelt over ont

wikkeling en invoeri ng van innovatieve technieken. In dit opzicht zij n de 

conc lusies niet beperkt door plaatsbepali ngen en speelt het tijdsspan van 

het innovatieproces een grote r ol. De beleidsmoge lijkhede n zijn algemeen 

te noemen, dit geldt met name voor de del en 2 en 3. (2) 

Een probleembenadering is aanwezig door als doe lstelling het gedrag van de 

bevolking bij een ongeluk met een kerncentrale te nemen. Als zodanig worden 

meerdere probleemoplossingen beschouwd, waarvan evacuatie een innovatieve 

oplossing genoemd wordt. 

Het bestuderingsprobleem wordt beperkt door één speci fiek ongeluk ter 

behandeling in deel 4 te kiezen. Zodoend e zijn plaats en technieken min of 

meer bepaald en is een projectbenadering mogelijk. 

Uiteraard kunnen bovengenoemde benaderingen elkaar aanvullen. De technologie

oriëntatie kan mogelijke probleemoplossingen aanreiken en de projectbenade

ring kan de gevolgen ervan aangeven. De probleembenadering kan gebruikt 

worden om de oplossingen te toetsen op hun gevolgen. 

Het is wenselijk deze studie nader te omschrijven wat betreft omgang en 

diepgang. De omvang is beperkt door niet alle factoren bij innovatiepro

cessen uitgebreid te behandelen. Vaak wordt volstaan met een beschrijving 

in deel 2 en 3, die slechts bij toepasselijke factoren verruimd wordt in 

deel 4. 

De diepgang is groot door de nadruk op (sociaal) psychologische processen 

uit deel 1. Zowel de omvang als diepgang van deze studie zijn afgestemd op 

de gevolgen van de innovatie voor de bevolking . 
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Tekstindeling 

De hoofdtekst is gegroe peerd rond vier de l e n, waarvan het laatste deel een 

toepassin g vormt van de andere delen. 

Dee l 1 beha nd e lt e lementaire soc iaal-psyc hologi sche processen, die als uit 

gangspunt dienen om de volgende de len te verklaren. 

Deel 2 behandelt het innovatieproces volgens het veranderingsproces en mar 

keting. Deze invalshoeken dienen om aansluiting te vinden bij de recent e 

studie van innovatie bij organisatielee r en bedrijfskunde . In samenhan g 

hiermee wordt het systeemdenken ingevoerd. 

Deel 3 behandelt het centrale thema uit gaande van het begrip beheersing in 

s ysteemverband. Vervolgens worden al dan niet beheersbare factoren aangegeven 

die relevant zij n voor het innovatieproces volgens bedrijfskunde en organisa

tieleer . Aan vulling vindt plaats met specif ieke factoren ui t de innovatie

literatuur. 

Deel 4 besc hr ijft de ontwikkeling van een ongeluk t ot een ramp met in het 

bij zonder aandacht voor de bevolking . Met name wordt evac uatie als een inno

vatieproces opgevat. Tensl otte wor den er beheersingsmoge lijkhede n va n 

evacuatie aangeduid. 

Uit he t voorgaande va lt ook de vereiste voorkennis van de l ezer af te 

leiden. 

Dee l 1 verondersteld een algemene basiskennis van s ocia l e ps yc hol ogie va nwege 

de beknopte weergave van attitude, motiva ti e en percept i e . Gevorderde lezers 

kunnen dit dee l overslaan, hoewe l de passage over Rij sman in de aa nd acht 

aanbevolen wordt van wege een dee ls nie uwe benade rin g . 

Deel 2veronderstelt een specifieke basiskennis van or ganisa tieleer en bedrijf ~ 

kunde wat t~ reft ma rketing en veranderingsprocessen. 

Deel 3 veronderstelt een niveau tussen basis en gevorderd in vanwege de 

vere i ste voorkennis van de eerste twee delen. 

Deel 4 tenslotte, is stof voor gevorderde lezers. In dit deel worden onder

zoeken rond één verschijnsel besproken, verklaard, vergeleken en beoordee ld. 

Als zodanig verondersteld het enige kennis van onderzoek. Door gebruik t e 

maken van uitgebreide omschrijvingen is getracht dit deel toegankelijk t e 

maken voor lezers met basis- en intermediaire voorkennis. 
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Positie ten opzichte van basiscursus 

De basiscursus "Techniek, innovatie en maatschappij" is uitgangspunt voor 

de studie Techniek en Maatschappij. (3) 

Gezien de jonge aard van deze studierichting is een vergelijking tussen deze 

cursus en de onderliggende tekst gewenst om verschillen en overeenkomsten 

aan te geven. 

Omdat het onderwerp van de genoemde cursus breder is dan beheersing van 

innovatieprocessen, kan een afgrenzing van de vergelijking plaatsvinden. 

Vanwege de nadruk op (sociale) psychologie komen hoofdstuk 4, 8, 12-15 va n 

de cursusstof in aanmerking. 

Het gebruik van organisatieleer en bedrijfskunde levert hoofdstuk 6, 10 en 

16 op. 

Geconc ludeerd kan worden, dat onderwerpen als techniek, wetenschap en economie 

in het algemeen en ontwikkelingslanden en het ingenieursberoep in het bij

zonder in de hoofdtekst niet behandeld worden. 

De overeenkomsten zijn als volgt. 

In hoofdstuk 4 "Technische ontwikke ling en maatschappij" zijn er overee n

komsten met betrekking tot: 

- wisselwerkingen volgens interactionistische theoriën, 

- motivatie voor besluitvorming, en 

- normen en waarden bij adoptie. 

In hoofdstuk 6 "De verspreiding van nieuwe technologiën" wordt het uitbesteden 

van de productie behandeld als vorm van beinvloeding naar de externe omgevin g 

toe. 

Hoofdstuk 8 "Vrouw en techniek: een maatschappelijke innovatie" noemt een 

relatie tussen meningen en gedrag bij vrouwen. Verder wordt interpersoonlijke 

communicatie met de doelmarkt voorgesteld als beheersingsmaatregel. 

In hoofdstuk 10 "Het bedrijf als sociotechnische organisatie" is er sprake 

van werkoverleg als beheersingsmiddel. Verder wordt herstructurering van 

taakkenmerken genoemd. 

Hoofdstuk 12 "Creativiteit en innovatie" vermeldt het denkproces van een 

innoverend persoon en de juiste omgeving voor dergelijke persoenen. 

In hoofdstuk 13 "Innovatie en communicatie" wordt het belang onderstree pt 

van communicatie tussen innovatiegroep en bedrijf. 

Hoofdstuk 14 "Weerstanden tegen innovatie en het overwinnen daarvan" heeft 

op vier punten overeenkomsten met beheersingsfactoren in deel 3. Ten eerste 

wordt terugkoppeling tijdens het veranderingsproces genoemd. Ten tweede 

wordt erkenning van de innovatieve persoon of groep door de omgeving vermeld. 
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Ten derde is er de verantwoordelijkheid van de taakuitvoerder. Tenslotte 

kan het verbeteren van s ec undaire ar beidsvoorwaa rden als voorbeeld van waar

derin g genoemd worden. 

In hoofdstuk 15 "Organisatie, leiderschap en innovatie" worden een aantal 

organisat iekenmerken gegeven, die innovatie kunnen beinvloeden. 

Hoofdstuk 16 "Techniek en arbeid" geeft drie factoren aan, namelijk: 

- de bestaande beheersingsmethoden, 

- wisselwerkingen tussen individuen, en 

- kwaliteit van arbeid. 

Het aangeven van verschillen in hoofdtekst en basiscursus-stof is slechts 

relevant voor onderdelen van de cursus, die een ps ychologische oriëntatie 

hebben. Een globale overeenkomst maakt nieuwsgierig naar de uitkomsten ervan, 

omdat vergelijkbaarheid in principe mogelijk is, dan wel er nadere redenen 

naar voren komen, waarom dat niet het geval is. 

In hoofdstuk vier zijn er theoriën over technologische veranderin gen 

vermeld, die uitgaan van technologie en economie als belangrijkste factoren. 

In de hoofdtekst is er slechts sprake van taakstructuur en productprijs 

naast vele andere factoren, die in veel mindere mate technisch of economisch 

bepaald zijn. 

Hoofdstuk acht l aat een theoretische overeenkomst zien met het verwach

tingswaarde-model en het is verder door begrenzing van het onderzoeksobject 

niet vergelijkbaar met algemene uitspraken. 

In hoofdstuk twaalf va lt de overeenkomst op tussen creatieve en innovatieve 

personen. Met name li gt het verschil in de verklaring van creativiteit vanuit 

specifieke intellectuele factoren, terwijl de hoofdtekst niet verder gaat 

dan cognitie en vaardigheden in het algemeen. 

Hoofdstuk dertien behandelt voornamelijk wisselwerkingen in groepsverband. 

Vergelijking met de hoofdtekst levert op dat het betreffende hoofdstuk veel

eer onder organisatieleer en bedrijfskunde te rekenen valt. 

In hoofdstuk veertien wordt uitgegaan van de gedragsleer, die geen rekening 

houdt met interne processen van het individue. Dit wezenlijk verschil wordt 

later afzonderlijk toegelicht, omdat hier sprake is van onvergelijkbare 

uitgangspunten. 

Hoofdstuk vijftien is grotendeels verenigbaar met de hoofdtekst. Het 

behandelde onderwerp valt volgens de hoofdtekst in de categorie organisatie

leer en bedrijfskunde. Dit verklaart tevens het voorkomen van leiderschap 

en macht in het betreffende hoofdstuk. 
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De mens als subjectief object 

Uit de hoofdtekst is duidelijk af te leiden, dat de mens, het individu en 

de persoon iemand is met waarden en normen, die ervaringen samenstelt en 

beoordeelt om gemotiveerd een menin g en/of waardering te geven al of nie t 

in de vorm van gedrag. 

Gesteld kan worden, dat deze acties en processen uitermate subjectief ver

lopen, met andere woorden: zij zijn persoonsgebonden. Om geen onduidelijk

heid te geven, wordt vermeld dat dergelijke acties en processen deels 

objectief en intersubjectief bepaald kunnen worden. In deze zin kan het 

vergelijken met objecten door een subject een algemene beoordelingsmethod e 

zijn, waarbij beoordelen ruim opgevat ook waarnemen, evalueren en waarderen 

omvat. 

Aldus kan de persoon: 

subject zijn, als hij actor is, 

- object z ijn, als hij passief onderwerp van een waarnemend sub ject is, en 

- intersubject of interobject zijn, als hij vergeleken wordt met andere 

subjec ten respe ctievelijk objecten. 

Zodoende wordt duidelijk, dat een subject slechts objectief kan zijn in 

zoverre persoon en situatie geen factor zijn bij beoordelen. Bij perceptie

processen is dat wel het geval, zodat perceptie zowel objectief, subjectief 

als intersubjectief is. Aangezien het vergelijken integraal behandeld wordt 

onder de noemer perceptie , worden de termen intersubject en interobject 

niet gebruikt. 

Intersubjectiviteit geeft dus het streven naar concensus aan. Interobjecti

viteit is na te streven als beoordelingsstrategie van onderzoek. Hi e rmee is 

het algemene karakter van vergelijken aangegeven. 

Bovengenoemde benadering past volgens Spekking-Matti bij de humanis tische 

psychologie in tegenstelling tot gedragsleer en ps ycho-anal yse. 

Humanistische psychologie houdt in, dat: 

er fundamentele verschillen tussen mens en dier onderkend worden, 

de mens bewust is en in staat beslissingen te nemen en doelen na te streven,en 

• er aandacht is voor interpersoonlijke verschijnselen. 

Wetenschapstheoretisch is er sprake van erkenning van subjectiviteit en 

intersubjectiviteit, zodat de onderzoeker zich niet overwegend objectief 

kan achten. 

Een beoordeling van het belang van humanistische psychologie voor de psyc ho

logische wetenschap als innovatie wordt aan de lezer overgelaten. (4) 

Hier wordt slechts gewezen op overeenkomsten van de hoofdtekst met de uit

gangspunten van humanistische psychologie in tegenstelling tot gedragsleer 

en psycho-analyse. 
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De verwaarlozing van interne processen door de gedragsleer is uiteraard 

onverenigbaar met de hoofdtekst. Onderzoeken volgens de gedragsleer kunnen 

dan ook niet geheel vergeleken worden met onderzoeken, waarin interne proces

sen aan de orde zijn. Als de specifieke omstandigheden in het oog gehouden 

worden, kan de gedragsleer onderzoeksresultaten geven, die een aanwijziging 

voor onderzoeken met interne processen vormen. Uigebreider gaat Mohr op 

deze kwestie in. (5) 

Volgens RÖpke leidt toepassing leidt toepassing van de gedragsleer in de 

neoklassieke economie en klassieke organisatieleer ertoe, dat er organisaties 

ontstaan met weinig flexibiliteit, die hun leden tekort doen wat betreft 

het verwezenlijken van eigen doelstellingen. Dit leidt ertoe, dat dergelijke 

organisaties het innoveren bemoeilijken. (6) 

Het model van de gedragsleer met interne processen als "black box" en een 

impuls als ingang en gedrag als uitgang kan ertoe leiden, dat impuls en 

gedrag als objectiever opgevat worden door de onderzoeker dan zij zijn. 

De reductie van de waarneming tot impuls en gedrag als objectieve gegevens, 

vergeet de subjectieve perceptie van de gegevens in beschouwing te nemen. 

Volgens Geurts is het onderscheid tussen puur objectieve gegevens en per

ceptie van gegevens ongewenst bij wetenschappelijk onderzoek en behoort een 

perceptuele benadering gebruikt te worden. (7) 

Zelfs de impuls kan door de onderzoeker niet puur objectief waargenomen 

worden; het is immers de ervaring van de impuls door het subject dat onder

zocht wordt, die telt. (8) 

Systeemtheorie 

Het streven naar interdisciplinariteit vanuit een multidisciplinaire 

benadering vereist overeenkomst tussen de belangrijkste begrippen in de 

afzonderlijke disciplines. 

Volgens Robbins en Oliva is er een begrippenreeks in systeemtheorie aanwezig, 

die toepasbaar is op een breed gebied van wetenschappen. Uit hun onderzoek 

blijkt, dat de term systeem vaker gebruikt wordt in exacte en maatschappij

wetenschappen dan in gedragswetenschappen. In maatschappijwetenschappen 

werd het begrip verandering vaker gebruikt dan in andere wetenschappen. (9) 

De systeemtheorie onderscheidt binnen een systeem subsystemen en wissel

werkingen ertussen, zodat analyse van complexe gebeurtenissen mogelijk 

wordt. ( 10) 

Het voorspellen vereist een symbolisch systeem en het vraagt metingen bij 

aanwezigheid van meerdere variabelen. Aangezien in gedragswetenschappen 

zich geen makkelijk hanteerbare symbolische modellen aandienen, is in de 

hoofdtekst gekozen voor een kwalitatieve verklaring achterRf. 
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Met name voor beleidsdoeleinde n lijkt dit een aanvaardbare aanpak, aa ngezien 

uit analyse beleidslijnen afgeleid kunnen word en. (11) 

Uite r aar d laat deze be nadering de mogel ijkhe id open om tijdens beleidsuit

voering metin gen uit te voeren om een terugkoppeling aan t e brengen, dan wel 

een vooruitkoppeling . 

Als laatste overweging voor gebruik va n systeemleer geldt, dat beheersing 

onderdeel van deze leer uitmaakt. Vanwege het centrale onderwerp van de 

hoofdtekst is het dan doelmati g hierbij aan te sluiten. 

Procesbenadering 

Het bestuderen van innovatieprocessen impliceert, dat innovaties een tijd s 

dimensie hebben. Zodoende is het zinnig bij marketing en verandering een 

procesbenadering te volgen in de hoofdt ekst. 

Waarschijnlijk kan het expliciet gebruiken van de tijdsvariabele bij alle 

begrippen ertoe leid en , dat de complexiteit van een gebeurtenis gereduceerd 

wordt . Met name geldt dit als oorzaak en gevolg zich niet gelijktijdig 

afspelen. 

Een andere overweging ten gunste van de procesaa npak is het gebruik van 

interne processen in deel 1 van de hoof dt ekst . Slechts motivati e is niet 

overwege nd procesmatig beha nd e ld. De beha ndeli ng van motivati e volgens 

Rijsman duidt er zelfs op, dat het begrip motivatie als een perceptueel 

proces opgevat kan worden . 

Mohr geeft aan, dat procestheorie ertoe leidt dat een verschijnsel verklaard 

kan worden, maar dat een statistische test onmogelijk is. Bij anderssoorti ge 

theoriën is er het gevaar, dat ongenuanceerd gebruik van afhankelijke varia

belen de algemeen verklarende werking van de theorie ondergraaft met incon

sistente resultaten als gevolg . (12) 

Methodologie 

Om in termen van de hoofdtekst te spreken, is globaal de werkplanning volgens 

een veranderingsmodel aangehouden. 

Gezien de nasleep van het ongeluk bij Harrisburg en de geringe kennis va n 

de gevolgen van dit ongeluk wordt hiervan een diagnose gemaakt . 

Het ongeluk werd gestructureerd volgens de procesbenadering. De probleem

stelling werd beperkt tot de omliggende bevolking. 

Voordat het probleem aan~pakt kon worden, moest een sociaal-psychologische 

basis met betrekking tot innovatieprocessen opgebouwd worden . 

Om de gevolgen van het ongeluk te kunnen bestuderen, werd als belangrijkste 

criterium gebruikt, dat de genoemde basis ter verklaring gebruikt diende te 
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worden. Verdere criteria waren onder meer de omschrijving van innovatie en 

beheersing. 

Vervolgens werd gekozen voor een uitgebreide beschrijving van het ongeluk 

met onder meer empirische literatuur en werd er voor evacuatie als innovatie 

gekozen. 

Na deze beslissing werd deel 4 geschreven. 

Tenslotte werd een terugkoppeling naar aanleiding van de evacuatie gegeven 

door vermelding van beheersingsmogelijkheden volgens deel 3 . Ook vindt een 

terugkoppeling plaats met deze verantwoording naar de oorspronkelijke opzet. 

Los van de overige delen van de verantwoording zijn uiteraard min of meer 

subjectieve beslissingen genomen over het wel of niet toepassen van theoriën. 

Wat betreft deel 1 is grotendeels uitgegaan van evaluatieve opmerkingen in 

de literatuur. 

Verder was de mate van vermelding van theoriën een aanwijzing in verband 

met een pragmatische reden; beleidsmakers kunnen vaak niet wachten op uit 

te voeren onderzoek en zij zijn dus aangewezen op empirische literatuur. 

Zodoende vereist toepassing van deze literatuur ook kennis van de meest 

gangbare theoriën. Deze overweging verklaart het opnemen van motivatie en 

attitude . 

Tenslotte is er rekening gehouden met het toepassingsdomein van de theoriën. 

Dit verklaart onder meer het gebruik van de termen toeschrijving en beoor

deling voor respectievelijk attributie en evaluatie . 

Deel 2 gaat ervan uit, dat innovatie op te vatten is als de resultante van 

verandering en marketing. De hieraan ontbrekende beschouwingen over innovatie

processen worden toegevoegd door 6. 

Deel 3 wordt ingeleid met een algemene beschouwing over beheersing. Hierin 

komt het niveau-onderscheid volgens de systeemleer naar voren, dat ook in 

voorgaande delen verwerkt is. Deel 1 gaat over het individueel niveau en 

in deel 2 is er sprake van groepen, organisaties, markt en maatschappij. 

De nadruk blijft echter op het individu liggen. 

Bij de onderdelen over beheersing valt op, dat bij marketing en in mindere 

mate bij het veranderingsonderdeel, het accent ligt op beheersing van het 

individue door hogere niveaus. Dit geldt niet voor persoonlijke beheersing 

op individueel niveau bij het veranderingsproces en voor het paradigma van 

actieve klanten bij marketing. Omdat het individu in deze gevallen gebruik 

kan maken van keuzevrijheid, verliezen hogere niveaus in principe beheersings

mogelijkheden. 

Deze persoonlijke keuzevrijheid staat dan in tegenstelling tot beheersing 
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van bovenaf, die in termen van soc iale psychologie meestal resulteert in 

socialisatie en conformisme. 

Uiteraard roept een conflict tussen persoonli j ke keuzes e n doelen va n 

hogere niveaus belangrijke ethische en politieke vragen op, waar hierov e r 

slechts opgemerkt wordt, dat de persoonlijke beheersing op het individuele 

niveau niet dwingend beheerst mag worden door hogere niveaus. 

Met name wordt in dit verband gewezen op intensieve trainingen, die gedra g 

blijvend beinvloeden, en op ps ychotherapiën,die de persoonlijke geestelijke 

identiteit aantasten. Hierbij wordt ook verwezen naar deukgangspunten van 

de humanistische psychologie. 

Om aan te geven, dat dergelijke praktijken wel zijn ingeburgerd, wordt als 

voorbeeld verwezen naar sollicitanten, die op grond van een onuitgesproken 

organisatie-ideologie afgewezen worden. 

In het licht van het voorgaande is het verklaarbaar, dat het bevordere n 

van innovatie in organisaties samengaat met he t geven van meer keuzevrijhe id 

aan individuen en groepen, die innoveren. De niveaus boven de innoverende 

individuen en groepen zullen dus genoegen moeten nemen met minder behee rsing 

en meer onzekerheid op allerle i gebied om innovatie te bevorderen. Deze op

merking mag in concluderende zin opgevat worden. 

Op treffende wijze wordt deze algemene conclusie specifiek bevestigd door 

de beheersingsmaatregels in deel 4. Verlies aan beheersing bi j de e l ec tr ic i

teitsmaatschappij, de organisatie, veroorzaakt een innovati e bij de bevo lking , 

individuen en groepen. 

Wel en niet uitgevoerde beheersingsmaatrege ls bij de evacuatie, di e de 

beheersing op individueel niveau in principe vergrot en, zijn: 

- waarnemingsinstrumenten bij de bevolking (niet uitgevoerd), 

- keuze bij de bevolking over evacuatie door advies (wel uitgevoerd), 

- het bezit van relevante informatie (niet uitgevoerd), 

- uitvoering van evacuatie op eigen gelegenheid (wel uitgevoerd), en 

- beheersing in retrospect door terugkoppeling over de evacuatie (niet uit ge-

voerd). 

In deel 4 heeft het onderdeel over het evacuatieproces een enigzins gekun

stelde volgorde vanwege de afzonderlijke behandeling van veranderings- en 

marketingaspecten. Hierbij moet niet uit het oog verloren worden, dat er 

sprake is van twee belangrijke actoren, namelijk het electriciteitsbedrijf 

en de bevolking. 

De uitspraken over beheersingsmaatregelen naar aanleiding van het ongeluk 

zijn beperkt door enerzijds het ontbreken van onderzoeksgegevens en anderzijds 

door afgrenzing van de innovatie. 



-10-

In de beschrijving van het ongeluk is onderscheid gemaakt tussen menin gen 

van actoren en onderzoek. Dit onderscheid is aangebracht, omdat de menin gen 

van actoren betrekking hebben op een omvattender gebied, dan dat waarnaar 

onderzoek is verricht. 

Verder levert he t onderzoek gefundeerde uitspraken, die in de meninge n van 

actoren slechts deels zijn meegenomen naar alle waarschijnlijkheid. 

Dit is trouwens de reden, waarom de hoofdtekst opgesteld is. 
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DEEL 1. SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE PROCESSEN. 

1. Perceptie 

1.1. Attributie 

- causnle attributie 

1.2. Integratie 

- cognitieve dissonantie-theorie van Festinger 

1.3. Representatie 

- impliciete persoonlijkheidstheorie van Osgood 

2. Motivatie 

2.1. Causale attributie 

2.2. Cognitieve dissonantie-theorie van Festinger 

2.3. Motivatie-interpretatie volgens Rijsrnan 

3. Attitude 

- attitude volgens Fishbein 

- gedragstendens 

Literatuur bij deel 1 
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1. PERCEPTIE 

Perceptie is het proces, dat verloopt vanaf het zien, horen of voelen van 

een impuls tot en met het passen ervan in een beeld van de werkelijkheid. 

Er worden drie procesfasen onderscheiden: 

- attributie, 

- integratie, en 

- representatie. 

Attributie vormt de impuls om tot een (subjectieve) indruk. Integratie ver

werkt vervolgens de indrukken tot een oordeel. Indrukken en oordelen worden 

gebruikt om een voorstelling te vormen van de werkelijkheid; deze procesfase 

wordt representatie genoemd. 

1.1. Attributie 

Er bestaan meerdere theoriën over de attributie-fase. 

De causale attributietheorie stelt, dat aan objecten eigenschappen toegekend 

worden, die het gedrag van het object verklaren. Volgens Kelley voert het 

subject een intern proces uit, dat vergelijkbaar is met een variantie-analyse 

tussen impulsen en gedragingen. De hoogste variantie levert zodoende voor 

het subject de causale band tussen gedrag van het object en het object. 

Een afwijking van het proces volgens het concept van de variantie-analyse 

bestaat in de vorm van een fundamentele attributiefout. Wanneer de situatie 

het gedrag volledig bepaalt, worden gedragingen ook gedeeltelijk aan eigen

schappen van het object toegeschreven. 

Verder hoeven de attributies door het subject niet juist beoordeeld te 

zijn. Met name overeenkomsten tussen object en subject en stereotypering 

door subjecten beinvloeden het attributieresultaat. 

causale attributie vo]gens Kelley 

Kelley maakt onderscheid tussen situaties met één waarneming en situaties 

met meerdere waarnemingen. 

Bij meerdere waarnemingen wordt het gedrag toegeschreven aan de eigenschap, 

die de hoogste correlatie met dit gedrag heeft. 

Bij één waarneming worden de causale verbanden toegepast, die op situaties 

met meerdere waarnemingen gebaseerd zijn. 

De attributie wordt door het subject uitgevoerd in een gegevenskader van 

personen, impulsen en tijd. Het ordenen van deze gegevens kan een oorzaak 

opleveren voor het gedrag op de impuls. De oorzaak kan liggen in het object, 

de impuls of in de situatie op het betreffende moment; ook is een combinatie 

van factoren mogelijk. 
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Als geen causaal verband duidelijk lijkt, dan wordt het gedrag toegeschr even 

aan factoren, die niet in het gegevenskader opgenomen zijn. 

De toeschr ijving wordt door het subject wel geldig geacht, als: 

- er een hoge correlatie bestaat tussen impuls en gedrag, 

- anderen een derge lijke toeschrijving make n, en 

- in meerdere situaties door het object het ze lfde gedrag vertoond wordt 

naar aanleiding van een bepaalde impuls. 

Het ontbreken van passende situaties, tijd en motivatie houdt vaak in, 

dat een toeschrijving gemaakt wordt naar aanleiding van één waarneming. 

Als er meerdere bekende oorzaken mogelijk zijn, wordt een nieuw verband 

niet gelegd of minder verklarend geacht. Een bijzonder geval doet zich voor, 

als het subject de indruk heeft, dat een bepaalde situatie een interne oorzaak 

kan onderdrukken. In dit geval neemt het subject aan, dat de interne oorzaak 

sterker aanwezig is, dan wordt waargenomen. 

Dwarsdoorsneden kunnen uit het gegevenskader genomen worden, dat door 

meerdere waarnemingen opgebouwd is, om causale verbanden te vinden. Zodoende 

ontstaan matrices van gegevens, die causale schema's genoemd worden. Derge lijke 

schema's maken een grafische weergave van de analyse mogelijk. 

Als er meerdere oorzaken aan te geven zij n, worden de afzonderlijke gevolgen 

gesommeerd om het t otaal-effect weer t e geven. Dit houdt in, dat men bij 

waarneming van extreem gedrag geneigd is aan meerdere oorzaken het extreme 

gedra g t oe te schrijven. 

Schema's met meerdere oorzaken zijn moeilijker te hanteren dan schema 's 

met één oorzaak. Om deze reden gaan bij attributie eenvoedige schema's 

vooraf aan moei lijke schema's. Eenvoudige schema's dragen het gevaar van 

stereotypering in zich. 

Helemaal moeilijk wordt het, als relaties tussen oorzaken aangenomen worden. 

Een dergelijke complexe attributie kan in twee gevallen optreden. Het eerste 

geval ontstaat, als er een verband vermoed wordt tussen interne en externe 

oorzaken. Het tweede geval doet zich voor, als een andere factor zowel de 

interne als de externe oorzaken beinvloedt. 

Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom onjuiste attributies van 

het object ontstaan. 

Ten eerste kan men vergissingen maken door onvoldoende gegevens uit de 

waarnemingen te halen of door bepaalde gegevens ten opzichte van andere 

te benadrukken. 

Ten tweede kunnen waarnemers aan verschillende illusies onderhevig zijn. 

Ten derde kan het object inconsistent gedrag ten onrechte wijten aan externe 

oorzaken. 
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1. 2. Integratie 

Bij he t samenstellen van meerdere i ndrukken tot een oordeel, gaat men uit 

van additieve en niet-additieve modellen . 

Integra tie van tegenstrijdige indrukken is het onderwerp van corsistentie

theoriën. Met name de cognitieve dissonantie-theorie van Festinger krijgt 

hier aandacht. 

Additieve modellen gaan ervan uit, dat de indrukken gesommeerd worden of 

gemiddeld worden. Elke indruk wordt dus meegenomen in de oordeelsvorming. 

Dergelijke modellen kunnen het oordeel onvoldoende verklaren, als informatie 

zich tegenspreekt. 

Consistentie-theoriën zijn niet-sommerend van aard. Zij gaan uit van een 

evenwichtsproces, dat middelend werkt. 

De balanstheorie stelt, dat in sociale relaties een evenwichtige structuur 

nagest reefd wordt op cognitief en affectief gebied. 

Het congruentiemodel is ge baseerd op het gelijkvormigheidsprincipe ; oordelen 

gaan in de richting van meer overeenkomst met bestaande oordelen. 

Festingers cognitieve dissonantie-theorie formuleert de stellin g,dat er een 

nei gi ng is voor consistentie bij het optreden van inconsistentie van cogni

tieve e l ementen. Een cognitief element is ke nnis of een opvatting over 

de omgeving of het object. 

cognitieve dissonantie-theorie van Festinger 

Deze theorie gaat ervan uit, dat meningen en vaardigheden beoordeeld worden. 

Als er geen sociale beoordelingscriteria zijn, vindt beoordeling plaats door 

sociale vergelijking. 

De neiging tot vergelijking met anderen neemt af, wanneer het verschil met 

de vaardigheden of meningen van de betreffenden groter wordt. Dit is het 

dissonantieprincipe; als een tegenstrijdigheid opgemerkt wordt, zal dissonantie 

ontstaan, die verkleind wordt door het vergelijkingsproces anders uit te 

voeren. De dissonantie komt tot uiting in vijandigheid of vernedering tegen 

anderen wat betreft meningen. 

Als om de een of andere reden een vergelijkingsgroep voor een bepaalde mening 

of vaardigheid belangrijker wordt, dan ontstaat er een grotere druk naar minder 

verschillen in die meningen of vaardigheden. 

In het geval, dat overeenkomsten ver te zoeken zijn, zal bij een consistent 

verschil de neiging ontstaan om zich met minder afwijkende objecten te ver

gelijken. 

Bij verschillende vaardigheden of meningen in een groep zullen personen, 

die weinig in dit opzicht van de groep verschillen, de meer afwijkenden 

proberen te beinvloeden door: 

- de mening of vaardigheid van de ander te veranderen, 
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- zich minder met de afwijkenden te vergelijken, en 

- hun eigen mening of vaardigheid veranderen. 

De meeste genoemde stellingen gelden in mindere mate voor vaardigheden 

dan voor meningen. Vaardigheden kunnen immers moeilijker te veranderen zijn 

in opwaartse richting. 

1.3. Representatie 

Representatie leidt door attributie en integratie tot een opvatting over 

de sociale werkelijkheid of tot kennis ervan. 

Over dit complexe proces bestaat nog geen omvattende visie. Het meeste onder

zoek heeft betrekking op emoties, gedrag en persoonlijkheidskenmerken van 

objecten. 

Dergelijke analyses kunnen opgevat worden als een afspiegeling van de 

psychologie van de waarnemer. Het subject is immers tot op zekere hoogte 

evenzeer onder de invloed van perceptieprocessen als de objecten. Zodoende 

spreekt men in dit opzicht van een impliciete persoonlijkheidstheorie van 

de waarnemer. 

Bij beoordelingen aan de hand van cognitieve schema's zijn de gebruikt e 

variabelen van belang. Osgood noemt als belangrijkste factoren evaluatie, 

activiteit en potentie volgens zijn semantische differentiaal. 

Er zijn uiteraard meerdere factoren mogelijk. Ook de begripsomschrijving 

is van invloed. Met name het begrip evaluatie ofwel beoordeling krijgt veel 

aandacht van onderzoekers. 

impliciete persoonlijkheidstheorie van Osgood 

Osgood gaat vooral uit van de betekenis, die beoordelend taalgebruik kan 

hebben voor attitudes. 

De betekenis van een begrip is bepaald door de semantische differentiaal

factoren. De attitude ten opzichte van een begrip wordt aangegeven door 

de evaluatiefactor ervan. 

In het algemeen neigen de beoordelingskaders naar meer eenvoud. Dit heeft 

tot gevolg, dat oordelen naar de uiteinden van de beoordelingsschaal gericht 

zijn. 

Extreme oordelen worden korter aangehangen dan genuanceerde oordelen. 

Verder komen dergelijke oordelen relatief meer voor bij mensen, die minder 

intelligent, minder goed opgeleid en emotioneler zijn dan omgekeerd. 

Het gelijkvormigheids- of congruentieprincipe stelt dat een veranderend 

oordeel tendeert naar meer overeenkomst met het bestaande referentiekader. 

Deze tendens treedt op als door een bewering twee begrippen met elkaar in 

verband gebracht worden. 

Beweringen kunnen positief of negatief zijn. 
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Een positieve bewering staat hier voor een positieve relatie tussen beide 

begrippen; het tegengestelde geldt voor een negatieve bewering. 

Het gelijkvormigheidsprincipe heeft tot gevolg dat verschillen in attitudes 

voor beide begippen door een positieve bewering verkleind worden en door een 

negatieve bewering vergroot worden. 

Attitudes, waar door een bewering een relatie gelegd wordt, veranderen 

minder naarmate de attitude sterker is en omgekeerd. 

Een bewering komt ongeloofwaardiger over naarmate er meer ongelijkheid 

in attitude ten opzichte van de begrippen bestaat. 

Als de attitudes ten opzichte van twee begrippen gelijk zijn, geeft een nega

tieve bewering over de onderlinge relatie een ongeloofwaardige indruk, die 

versterkt wordt naarmate de attitude sterker is. 

Evenzo levert een positieve bewering over begrippen, die met verschillende 

attitudes samengaan, ongeloofwaardigheid op, die des t e sterker is, naarmate 

de attitudes meer verschillen. In dergelijke situaties leveren de sterkste 

attitudes geen verandering op. 
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2. MOTIVATIE 

Motiva tie is het proce9 dat betrekking heeft op het ontstaan en de ri chtin g 

van en volharding in gedrag. Men tracht dus met motivatie de beweegredenen 

van het gedrag t e geven. 

Het begrip mot i vatie heeft een langdurige en gevarieerde ontwikkeling 

doorgemaakt. De instincttheoriën gaan uit van een biologische en/of 

psychologische drang tot handelen. In deze categorie duidt de psycho-anal y

tische benadering op de verdringingsmogelijkheid van angst. 

De "drive"-theorie is gebaseerd op het mechanistische homeostase-begrip. 

Deze leerschool maakt gebruik van conditioneringsproeven met biologische 

indicatoren. De klassieke "drive"-theorie heeft geen aandacht voor cognit i eve 

elementen. Perceptuele deprivatie kan verklaard worden door het aannemen 

van een optimaal perceptiepeil. 

Het begrip verwachting leidt de cognitieve benadering van motivatie in. 

Der gelijke theor i ën stellen, dat verwachting ontstaat door ervaring. 

De consistentietheoriën stellen, dat motivatie uit het handhaven van of 

stre ven naar evenwicht tussen cognitieve elementen ontstaat. Verstoring va n 

evenwicht motiveert gedrag, dat leidt tot evenwicht. 

De attributietheorie verklaart de motieven, di e a chter gedrag van obj ect of 

subject gezocht worden, door ca usale verbanden. 

2.1. Causale attributie 

De causale attributietheorie van Kelley gaat ervan uit, dat ieder subjec t 

de causale verbanden van zijn omgeving wenst te beheersen. 

Het verschil tussen attributie en verwachting bestaat uit de tijdsdimensie . 

Een verwachting heeft betrekking op een toekomstige gebeurtenis en een attri

butie wordt gemaakt na een gebeurtenis. 

De beheersingspositie van het subject geeft aan in hoeverre de beheersing 

van gebeurtenissen toegeschreven wordt aan interne of externe factoren. 

Het bezit van zelfvertrouwen gaat samen met toeschrijving aan interne oorzaken. 

2.2. Cognitieve dissonantietheorie van Festinger 

Festinger onderscheidt drie mogelijkheden bij relaties tussen meningen of 

vaardigheden: 

- overeenstemming of consonantie, 

- onafhankelijkheid ofwel irrelevantie, of 

- strijdigheid ofwel dissonantie. 

Dissonantie motiveert gedrag, dat streeft naar verkleining van dissonantie. 
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Onder dwang kan meegewerkt worden, wat dissonantie oproe pt. In dergelijke 

situaties kan rationalisering optreden, wanneer de dwang gerechtvaardigd 

lijkt door externe fa c toren; dit noemt men wel cognitieve defensie. 

Als er geen rationalisering optreedt, kan men van mening verander en over 

de externe fa c t oren of men kan de intrinsieke motivatie verhogen. 

Situaties met dwang kunnen dus gedeeltelijk veranderd wordenwat : betreft 

de mening van het subject naar aanleiding van gedrag. Met andere woord e n: 

gedrag kan aan attitudevorming vooraf gaan. 

2.3. Motivatie-interpretatie volgens Rijsman 

Rijsman wordt aangehaald als variant op de motivatietheoriën uit de hoek 

van de sociale perceptie. 

Deze auteur gaat ervan uit, dat gedrag gemotiveerd wordt door vergelijkende 

oordelen. Deze benadering bestaat enerzijds uit een samenvatting van bestaa n

de perceptietheorie en duidt anderzijds op uitgebreidere toepassingen e r va n. 

Met name het vergelijkingsproce s krijgt een aangepaste behandeling . Rijsma n 

stelt namelijk, dat het stre ven naar een gering verschil het gevolg is van 

twee tegenstelde tend e nties, namelijk gelijkstelling en ongelijkst e lling 

bij vergelijkingsdimensies. 

Als de ongelijkheid te groot of te kl e in wordt, ka n men niet mee r ver ge l i jken. 

Door waardering van de verge lijkingsdimensie wordt de voorkeur gegeve n aa n 

een ondersche i d, dat een geringe superioriteit inhoudt -\Oor het subjec t. 

Deze waardering is cultuurgebonden. 

Zodra het voordelige onderscheid gevestigd is, begint het vergelijkings proce s 

met een ander object. 

Verder is volgens Rtjsman het representatieproces gestoeld op t oetsi ng 

van meningen. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de eigen mening te ve r ge

lijken met die van anderen. Zodra overeenstemming optreedt, is er volgens 

het subject sprake van een juiste mening. Het streven naar concensus leidt 

tot kennis. 

Zodoende wordt het representatieproces aangegeven door de term validatie 

ofwel bevestiging. 

In het volgende worden enkele verschijnselen volgens Rijsman uitgelegd. 

Onder het toeschrijvingsproces kunnen emoties en prestatiemotivatie geor-

dend worden. Emoties zijn aldus toestanden van het subject, die aan zi chzelf 

toegeschreven worden. Angst kan worden opgevat als verzet tegen onvoldoende 

toeschrijving. Deze opvatting klinkt ook door in de psycho-analytische s chool. 

Prestatiemotivatie wordt veroorzaakt door toeschrijving van de prestatie 

aan de eigen inspanning. De mate van slagen of falen hangt bij taakvervulling 

vaak ook af van de taakmoeilijkheid. 
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Mensen met hoge taakmotivatie kiezen matige moeilijkheidsgraden om optimaal 

te kunnen toeschrijven aan eigen inspanning. Erg gemakkelijke of moeilijke 

taken worden gekozen door mensen met een lage prestatiemotivatie om geen 

relatie tussen inspanning en resultaat aan te brengen; de taakvervullin g 

lukt of mislukt respectievelijk steeds. Ook prestatiemotivatie is cultuur

gebonden. 

Onder het vergelijkingsproces kunnen de volgende verschijnselen gebracht 

worden: macht en coalitievorming. Macht wordt opgevat als een positie op 

een vergelijkingsvariabele met objecten van een subject. 

Door het vormen van coalities kan macht gebundeld worden. Bij het vervullen 

van een zelfde taak kan coalitie betere resultaten geven ten opzichte van 

een situatie zonder coalitie. Het streven naar coalities met gelijkgezinden 

verhoogt het resultaat door de gezamelijke macht voor de overeenkomstige 

taakvervulling aan te wenden. 

Meerdere verschijnselen kunnen bij het representatieproces gegroepeerd 

worden. 

De invloed, die toeschouwers op motivatie hebben, kan als volgt verklaard 

worden. Het passieve publiek fungeert als bevestiging van de juiste mening 

of taakvervulling. Bij taakvervulling kunnen actieve personen tot vergelijkings

object dienen. Indien de superioriteit niet bevestigd wordt, treedt er een 

hogere motivatie bij het subject op. 

Normdeviant gedrag kan een gevolg zijn van anomitP jt . Anomiteit maakt 

beoordeling onmogelijk, zodat ook normen als beoordelingscriteria vervallen. 

Hiermee is toeschrijving aan zichzelf niet mogelijk voor het subject. Ver

gelijking met anonieme objecten kan bij een anoniem subject gedrag volgens 

afwijkende normen geven, om uit de anomiteit te raken. 

Het ontvangen van constructieve kritiek kan een motiverende werking op het 

subject hebben door een hogere positie op de vergelijkingsdimensie te impli

ceren. Ontvangst van destructieve kritiek levert een sterk afwijkende positie 

voor het subject op en dat veroorzaakt vijandigheid naar de criticus toe. 

Wanneer het subject kritiek verwacht, kan het onthouden van kritiek destruc

tief opgevat worden. Immers bij een dergelijke kritiek kan de beoordelaar 

een vijandige reactie van het subject verwachten. Volgens het subject wenst 

de beoordelaar geen vijandige reactie en daarom spreekt hij zijn destructieve 

kritiek niet uit. 

Agressie kan als negatief gedrag ten opzichte van een object beschouwd 

worden. Deze beoordeling roept een overeenkomstige reactie op om concensus 

te bereiken. 
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3. ATTITUDE 

Een attitude kan omschreven worden als een geactiveerde persoonlijke toestand 

die een richtinggevende en dynamische invloed op gedrag heeft. 

Bij attitude-theoriën zijn twee hoofdstromingen te onderscheiden: 

- de drie componententheorie, en 

- de verwachtingswaardetheorie. 

De drie componententheorie onderscheidt drie deelbegrippen bij attitud e 

namelijk cognitie, affectie en gedragstendens. Een verdeling in deze dri e 

delen wordt achterwege gelaten. 

De verwachtingswaardetheorie gaat ervan uit, dat attitude bepaald wordt 

door het product van een verwachte relatie tussen object en attribuut met 

de waardering voor het betreffende attribuut volgens het subject. 

Fishbein geeft een sommerend model door meningen te wegen voor waardering, 

die opgeteld de attitude ten opzi cht e van het attribuut le veren. 

De verwachte relatie kan bij de verwachtingswaarde van attitudes opgevat 

worden als een cognitief element. De affectieve component is de waarderin g 

van het betreffende attribuut. 

attitude volgens Fishbein 

Fishbein gaat ervan uit, dat een attitude ten opzichte van een object bepaald 

wordt door de waardering of evaluatie voor een object. Deze evaluatie is van 

invloed op de beoordeling van het object. 

Evaluatie staat hier voorde affectieve component en dit begrip kan worden 

uitgedrukt volgens een tweedeling zoals goed en slecht. 

De beoordeling wordt bevat door het cognitieve onderdeel van de attitude 

en hij kan positief, neutraal of negatief zijn. 

Volgens Fishbein geeft een mening over een object de waarschijnlijkheid 

aan van een relatie tussen het betreffend object en een ander object. 

Dergelijke opvattingen over hetzelfde object vormen een systeem van meningen, 

waarin een hiërarchie ontstaat door de genoemde waarschijnlijkheden. Deze 

meningen zijn het beoordelende aspect van de attitude. 

Attitudevorming is mogelijk bij minstens drie waarnemingen van een object. 

Een nieuwe mening beinvloedt de waarschijnlijkheden van aangenomen relaties 

tussen objecten, zodat een andere rangorde van meningen kan ontstaan. Samen 

met de bijbehorende waarderingen wordt de attitude gevormd ten opzichte van 

een object. 

De bijzondere relatie tussen meningen over een bepaald object en de attitude 
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ten opzichte van dit object is een dynamisch proces, waarbij meningen en 

attitude elkaar beinvloeden. 

Hierboven is de beinvloeding van mening op attitude aangegeven. Omgekeerd 

kunnen attitudes aangeleerde beoordelingen oproepen. 

Het attitudemodel van Fishbein kan als volgt weergegeven worden: 

Ao = B1.a1 + ... +Bi.ai+ + Bn.an 

waarin: A
0 

de attitude ten opzichte van object o is, 

Bi de waarschijnlijkheid van mening i over object o is, 

ai de waardering van mening i is, en 

n het aantal meningen over object o aangeeft. 

De sterkste meningen bepalen grotendeels de attitude. Waarschijnlijk zijn 

slechts zes tot elf meningen per object aanwezig. Er kunnen wel meer meningen 

zijn, maar deze treden niet zo sterk op de voorgrond. 

Meningen, die een object omschrijven zijn waarschijnlijk van de grootste 

invloed op de bijbehorende attitude. De opinies, die een leider bijvoorbeeld 

over zijn te leiden groep heeft, bepalen zijn attitudes ten opzichte van de 

groepsleden. 

Een attitude kan veranderen, als een mening of een beoordeling over een 

gerelateerd object verandert. De grootte en richting van de attitudeverande

ring is ook afhankelijk van de oorspronkelijke attitude en van de nieuwe 

me ningen. 

Fishbein gaat in zijn model uit van het samengaan van waardering en beoor

deling. Deze paring lijkt met name voor affecties niet op te gaan. Affecties 

kunnen na melijk: 

- voorkomen zonder voorafgaande kennis, 

- waarschijnlijker geacht worden dan beoordelingen, en 

- aan beoordelingen vooraf gaan. 

Deze opmerkingen impliceren, dat bepaalde waarden minder aan verandering 

onderhevig zijn, dan uit Fishbeinsmodel blijkt. 

_g_e.s!_r~..ê_t~n.Q_e.!!.§_ 
Reeds bij de presentatie van zijn model laat Fishbein weten, dat er weinig 

verband wordt gemeten tussen attitude en gedrag. Dit verschijnsel zou te 

wijten zijn aan onjuiste vergelijkingen door de betreffende onderzoekers 

van attitudes ten opzichte van bijvoorbeeld ethnische groepen met attitudes 

ten opzichte van individuën behorend tot deze ethnische groepen. Het object 

van de attitude is dus niet gelijk, want in het eerste geval is er sprake 

van groepen en in het tweede geval van individuën. 
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Er zijn veel factoren denkbaar, die een eventuele relatie tussen attitude 

en gedrag kunnen beinvloeden, met name andere attitudes en normen. 

Fishbein heeft een modelaanpassing voorgesteld om de gedragstendens in een 

bepaalde situatie te verklaren. De~ verklarende factoren zijn: 

- attitude naar object en situatie, 

- persoonlijke en sociale normen, en 

- motivatie om de normen te volgen. 

Toevoeging van voorafgaand gedrag als verklarende variabele lijkt he t 

gedrag naar aanleiding van een attitude meer te verklaren. Dit aangepast e 

model heeft beperkte voorspellingswaarde, omdat uitgegaan wordt van 

situatiegebonden variabelen. Bij vergelijkbare situaties zijn in principe 

wel gedragsvoorspellingen te doen. 

De vraag blijft echter wat vergelijkbare situaties zijn. 
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Inleiding 

In dit deel wordt nagegaan of een innovatie bepaald wordt door een verande

ringsproces en marketing. 

Innovatie staat in het algemeen voor een nieuw product of proces, waarbij 

nieuw uiteraard perceptie-afhankelijk is. Een nadere omschrijving van inno

vatie wordt in 6 gegeven. 

Het innoveren zal veranderingen inhouden, omdat er immers sprake is van een 

product of proces, dat voorheen niet gebruikt werd. Door de behandeling van 

het verloop van het innovatieproces wordt duidelijk waar er veranderingen 

plaatsvinden en welke aard deze veranderingen hebben. 

Het volgen van een veranderingsmodel impliceert, dat er een doelbewuste 

verandering is. Uit deel 1 blijkt, dat niet alleen cognitieve factoren gedrag 

beinvloeden, zodat volledige rationaliteit eerder uitzondering dan regel is. 

Verder is er gedrag, zoals paniek, dat niet doelbewust ver t oond wordt. 

Als er algemeen over innovatie gesproken wordt, dan zal deze innovatie of 

kennis ervan verspreid moeten zijn . Omdat ruilen kan leiden tot verspreiding 

van producten is marketing vanzelfsprekend bij de laatste fasen van het 

innovatieproces. In 5 zal blijken, dat marketing niet alleen op de laatste 

innovatiefasen gericht is. Tevens dient er rekening me e gehouden te worden, 

dat marketing niet uitsluitend betrekking heeft op ruilen in de vorm van 

een koop. 
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4. VERANDERINGSPROCES 

Een verandering, die in de omgeving waargenomen wordt, kan tot drie 

verschillende systeemreacties leiden. 

Ten eerste kan het systeem zijn gedrag handhaven of veranderen. 

Ten tweede kan getracht worden de verandering te beheersen. 

Ten derde kan de interne structuur van het systeem veranderd worden. 

Deze reacties bevatten alle aanpassingswijzen. Met name de eerste twee 

aanpassingen staan later centraal. 

De verandering brengt het systeem in een probleemsituatie. Om deze 

probleemsituatie op te lossen, moeten besluiten genomen worden. Zodoende 

houdt elk veranderingsproces besluitvorming in. 

Een probleem wordt bepaald met criteria. Het bijstellen van criteria 

kan dus een probleem veroorzaken . Verder kunnen verschillen in de interne 

en externe om geving en verschillen tussen verwachtingen en realiteit 

problemen opr oepen . 

4.1. Fasering van verandering 

De meeste veranderingsprocessen zijn gegeven op groeps- of organisatie

niveau. Een rationele, planmatige aanpak lijkt het volgende model: 

- perceptie van verandering, 

- probleemdiagnose maken, 

- weerstanden tegen aanpassing oplossen, 

- criteria van verandering opstellen, 

- veranderingswijze kiezen, 

- veranderingsprogramma volgen, en 

- terugkoppeling aanbrengen. 

Het model gaat uit van een systeemaanpassing en het geeft globaal de 

bijbehorende beslissingsproblematiek aan. 

Uiteraard kan het veranderingsproces in werkelijkheid een andere volgorde 

vertonen; tevens kan er tijdens meerdere fasen terugkoppeling plaatsvinden. 

4.2. Weerstand op individueel niveau 

De verandering kan door een subject als bedreigend waargenomen worden. 

Het perceptieproces is uiteraard persoonsgebonden, zodat niet ieder subject 

de verandering als een bedreiging waarneemt. 

Het subject probeert zich met stress aan een als bedreigend gepercipieerde 

verandering aan te passen. 
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Er zijn drie benaderingswijzen van stress te onderscheiden. 

Het stimulusmodel stelt, dat stress situatiegebonden is, en dat hij subject

onafhankelijk is. 

Het responsmodel richt zich op fysiologische reacties van bedreigende 

prikkels. Volgens Selye is weerstand tegen stress de verklarende variabele 

van het stress-model. Bij het begin van een bedreiging neemt deze weerstand 

af, wat meer angst veroorzaakt. Vervolgens biedt het subject meer weerstand 

dan gebruikelijk is om zich aan te passen. Duurt de stress nog langer, dan 

kan het weerstandsvermogen opraken, wat uitputting ten gevolg heeft en dat 

zich in ziekte uitdrukt; het subject heeft zich niet kunnen aanpassen. 

Interactiemodellen stellen, dat zowel situatie als subject invloed op 

stress hebben. Deze stelling is niet in strijd met de perceptiebenadering 

en hij past globaal in de systeemleer. 

4.3. Interactiemodellen van stress 

Drie interactiemodellen worden toegelicht. 

Het stress-model van Lazarus stelt, dat de mate van bedreiging eerst 

gepeild wordt. Deze peiling heeft enerzijds betrekking op situatiegebonden

factoren en anderzijds op persoonsgebonden factoren. Voorbeelden van 

situatiegebonden factoren zijn beheersbaarheid en verwachting; vaardigheden 

en kennis zijn persoonsgebonden factoren. 

Vervolgens wordt bepaald hoe de bedreiging verminderd kan worden. Het subject 

kan twee soorten reacties geven. Ten eerste kan er gedrag vertoond worden, 

waarvan verwacht wordt, dat het de bedreiging verminderd; agressie is een 

mogelijke gedragsvorm. Ten tweede kan de dreiging verminderd worden door 

deze lager te waarderen. Deze herwaardering kan gezocht worden in symptoom

bestrijding, zoals ontspanning, of in cognitieve defensie, zoals rationali

satie en ontkenning. 

Als het subject er niet in slaagt de bedreiging te verminderen, dan onder

vindt hij machteloosheid door het verlies van beheersing. Dit beheersings

verlies veroorzaakt stress. 

Het transactiemodel van Cox en Mackay vormt een variant op het voorgaande 

model. De oorzaak van stress is het verschil tussen de waargenomen eisen 

aan vaardigheden en kennis met de eigen vaardigheden en kennis. De reacties 

op stress kunnen teruggekoppeld worden naar de oorzaak van de stress. 

Het stress-model van Jenkins beschouwt in aanvulling op voorgaande 

modellen ook relaties op sociaal en sociaal-cultureel niveau. 

Op sociaal niveau verhoogt sociale ondersteuning het aanpassingsvermogen 

van het betreffende subject en vermindert het stress. 
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Op sociaal-cultureel niveau zijn normen en waarden en sociale hulpverlening 

factoren, die het vermogen tot aanpassing bepalen. 

verklaring 

De beoordelingsmomenten in het model van Lazarus sluiten aan bij de 

cognitieve dissonantietheorie. De gedragsreactie kan plaatsvinden volgens 

de causale attributietheorie van Kelley. Een andere perceptie van de drei

ging kan optreden ten gevolge van dissonantievermindering door anders toe 

te schrijven. 

Het beoordelingsmoment in het model van Cox en Mackay valt binnen de con

sistentietheoriën. Het genoemde model onderscheidt als gevolg van stress 

eeA emotie of stress-symptomen. 

Het ligt voor de hand om de emotie te wijten aan onvoldoende toeschrijving 

van het subject aan zichzelf overeenkomstig Rijsman. Het verzet tegen deze 

onvoldoende toeschrijving uit zich als het ware in een emotie. 

Als reacties op stress worden cognitieve defensie en agressief gedrag on

derscheiden. Cognitieve defensie kan opgevat worden als dissonantiereductie 

volgens Festinger . Agressief gedrag wordt door Rijsman als een representa

tieproces opgevat. Volgens de aangehaalde perceptietheoriën kunnen de 

gevolgen van stress aldus naar perceptieprocessen onderscheiden worden. 

Het stress-model van Jenkins beschouwt op sociaal niveau het ontbreken 

van ondersteuning als stressor . Gebrek aan sociale ondersteuning kan het 

subject toeschrijven aan afwijzing van zichzelf door anderen . Dan komea 

reacties op stress naar voren, zoals hierboven volgens de integratiefase 

van het perceptieproces beschreven staat. A- sociaal gedrag kan opgevat 

worden als normdeviant gedrag. Rijsman beschouwt normdeviant gedrag als een 

representatieproces. 

Op sociaal-cultureel vlak fungeren tegenstrijdige of veranderde normen en 

waarden als stressor. Als aanname wordt gesteld, dat normen en waarden dienE 

als bestaand referentiekader voor meningen. De laatstgenoemde stressor kan 

de neiging naar eenvoudig beoordàen bevorderen. Zodoende kan men bijvoor

beeld gaan zoeken naar zondebokken als gevolg van een extreem negatief oor

deel volgens Osgood. Dit proces valt te plaatsen binnen de representatie

fase van perceptie. 

Het probleemoplossend vermogen wordt door van Eijk centraal gesteld in 

een verklaring van stress. Probleemoplossend vermogen is een verzamelnaam 

voor factoren, als: 

individuele kenmerken, zoals inventiviteit en incasseringsvermogen, 

- steun uit de sociale omgeving, en 

- het primaire leefmilieu. 
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In het model van Eijk wordt verwarring veroorzaakt door een ingrijpende 

gebeurtenis. Er ontstaat een probleemsituatie. 

Factoren bij een probleemoplossing in de vorm van een verandering zijn: 

- wisselwerking in het primaire milieu, 

- conflictvermijding, en 

- onderlinge strijd bij probleemoplossen. 

Bij starre wisselwerkingen in het primaire milieu, zoals het gezin, is 

een verandering niet mogelijk. Het probleemoplossend vermogen is groter bij 

flexibele wisselwerkingen in het primaire milieu, zodat verandering moge -

lijk is. 

De stress, die door de probleemsituatie veroorzaakt wordt, kan verschil

lende gevolgen hebben 

Bij een gering probleemoplossend vermogen kan de fysiologische balans 

verstoord raken en kan zodoende de vatbaarheid voor ziekte vergroot 

worden. 

Bij groot probleemoplossend vermogen kan stress zelfs gezondheid bevorderen. 

Bovenstaand model heeft overeenkomst met het interactie-model van 

Jenkins. 
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5. MARKETING 

Marketing richt zich op menselijke activiteiten, die plaatsvinden door ruil

processen. In het systeem, waar de ruil plaatsvindt, kunnen de volgende 

elementen onderscheiden worden: 

- het ruilsysteem, 

- het organisatiekader, en 

- de omgeving. 

In het ruilsys teem vindt de ruil plaats tussen subjecten. Als object bi j 

de ruil dient het produc t. 

Het product ontstaat meestal in een organisatie. 

Als omgeving dient het systeem exclusief de overige elementen. 

Met name de omgevingsanalyse verdient hier aandacht. Te denken valt aan: 

perceptie van bed rei ginge n of mogelijkheden, 

motivatie van subjecten, of 

gedrag van subjecten. 

Vooralsnog wordt analyse van geaggregeerde data als markt en vraa g achter

wege gelaten, hoewel zij in marketing een belangrijke rol spelen. 

Met het oog op innovatie en als uitbreiding op de strategie voor bestaande 

producten, wordt de strategie voor een nieuw product behandeld. 

De volgende fasen van ideën tot en met verspreiding van het product kunnen 

aangegeven worden: 

- ideegeneratie , en ideeselectie, 

- productvoorstelling en testen, 

- marketing strategie, 

- bedrijfsanalyse, 

- productontwikkeling, 

- markt testen voor product, 

- op markt brengen van product, 

- diffusie van product, en 

- adoptie van product door gebruikers. 

Rationeel gezien gaan beslissen en organiseren vooraf aan productontwikkeling, 

maar toeval en improvisatie mogen niet uitgesloten worden. 
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5.1. Generatie en selectie van ideën 

Ideegeneratie kan zich in alle systeemelementen voordoen. Meestal gaat men 

ervan uit, dat deze fase in organisatieverband plaatsvindt. 

In het paradigma van actieve producenten neemt de organisatie het initia

tief tot contact met de overige subjecten in het ruilsysteem. Dit contac t 

komt tot uiting in de testen bij de volgende fasen van de nieuw produc t 

strategie. 

Vooral bij producten voor industriële markten lijkt een paradigma van actieve 

consumenten van toepassing. Dit paradigma gaat ervan uit, dat de consument 

een idee aan de producent levert. Het is zelfs mogelijk, dat de consument 

meerdere ontwikkelingsfasen heeft verricht ten behoeve van de producent. 

Als gesteld wordt, dat het idee een probleemoplossing voorstelt, dan kan 

geconcludeerd worden dat de consument meerdere fasen van een veranderings

proces doorlopen heeft. 

Er bestaan vele technieken om het genereren van ideën te bevorderen. Enke le 

technieken worden hier besproken. 

Als eerste techniek kan het opsommen van belangrijke productkenmerken genoemd 

worden. Het veranderen van kenmerken kan het product verbeteren. 

Als tweede kan het aangeven van relaties tussen producten een techniek zijn. 

Op deze manier kunnen kenmerken van meerdere producten in een product ge

combineerd worden. 

De derde techniek is morfologische analyse. Deze techniek gaat uit van rela

ties tussen de belangrijkste onderdelen van een probleem. 

Als vierde geldt het betrekken van problemen met een product bij consumen

ten. 

De vijfde techniek is "brainstorming". Bij deze techniek wordt beoordeling 

niet gewenst en wordt kritiek pas achteraf gegeven. Volgens Rijsman levert 

negatieve kritiek vijandigheid op, wat het uitwisselen van ideën niet be

vordert. 

Als zesde kunnen "synectics" genoemd worden. Deze probleembenadering gaat 

uit van een globale omschrijving van een ruim gedefinieerd probleem. Ver

volgens worden probleemoplossingen aangepast met nieuwe gegevens, die het 

oorspronkelijke probleem nauwkeuriger beschrijven. 

Beide laatstgenoemde technieken gaan uit van groepen. 

Ideeselectie heeft tot doel het aantal ideën te verminderen door minder 

goede ideën in een selectieprocedure te laten afvallen. Dit beslisprobleem 

wordt opgelost door relevante factoren te beoordelen naar mate van belang 

en door de ideën te vergelijken aan de hand van deze beoordelingen. 
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Sommering van de producten van belangrijkheid en vergelijkingspositie levert 

voor elke factor de score per idee. Een hogere score betekent in dit opzicht 

een beter idee. 

Volgens Fishbein stellen dergelüke scores attitudes van de beoordelaars 

ten opzichte van de betreffende ideën voor. 

Een afzonderlijke vraag blijft hoe meerdere beoordelaars hun attitud e s 

beoordelen of laten beoordelen. Beantwoording van deze vraag houdt een 

beslissing in, die niet zonder meer een rationeel karakter krijgt. 

Bij toepassing van de waarschijnlijkheidsleer kunnen twee gebreken van 

de selectie genoemd worden. 

Ten eerste kan een goed idee afvallen, wat een fout van de eerste orde heet. 

Ten tweede kan een slecht idee overgenomen worden, wat een fout van de twee

de orde heet. 

5.2. Productvoorstelling 

De volgende fase betreft de productvoorstelling, die men uit het betreffende 

idee wil laten voortkomen bij de consument . 

Volgens een procedure als bij ideeselectie wordt uit een aantal product

voorstellingen de beste gekozen. 

Nadat de plaats van de productvoorstelling bepaald is op de markt en in de 

productklasse, kan de productvoorstelling getest worden. 

Het testen gebeurt door consumenten te ondervragen over hun attitude ten 

opzichte van de productvoorstelling. Een gebruikelijk onderdeel van de vragen 

is de intentie om het bedoelde product aan te schaffen. 

Bij een productvoorstelling, die buiten bestaande productklassen valt, 

zullen enkele beoordelingscomponenten van de attitude niet bepaald kunnen 

worden vanwege unieke kenmerken. Het testen zal dan in een latere fase her

haling verdienen. 

Verfijnde testen maken gebruik van vergelijkende oordelen bij meerdere 

productvoorstellingen om waarderingen van kenmerken te bepalen. Zodoende 

kunnen productvoorstellingen geoptimaliseerd worden. Bij deze tests kan naar 

Rijsman verwezen worden. 

5.3. Marketing strategie 

Marketing strategie is de volgende fase. Dit proces bestaat uit: 

- analyse van marktmogelijkheden, 

- keuze van doelmarkt, 

- positie bepalen ten opzichte van concurrentie, 

marketing organiseren, 

- marketing plan ontwikkelen, 

- marketing plan uitvoeren en beheersen. 
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Bij analyse van marktmogelijkheden wordt erop gelet, dat een bedrijf bepaal

de producten beter kan maken dan de conc urrentie. 

Niet elke productvoorstelling waarvoor een markt is, hoeft een geschikt e 

mogelijkheid voor de betreffende organisatie in te houden. Naast mogelijk

heden kunnen bedreigingen uit de analyse blijken. 

Verder kan de omgeving veranderen. Met name de culturele omgeving verdient 

hier aandacht. In de culturele omgeving kunnen groepen onderscheiden worden 

met verschillende waarden en normen. Deze subculturen kunnen bepaald worden 

aan de hand va-iovereenkomende attitudes . 

Doelmarktkeuze gebeurt met behulp van marktsegmentatie. Marktsegmentatie 

is het opdelen van de markt in delen aan de hand van een of meerdere varia

belen. Er kan onder andere gesegmenteerd worden met normen en waarden, groeps

invloeden en psychologische kenmerken van consumenten . 

Groepen kunnen subjecten beinvloeden, omdat zij zich ermee vergelijken. 

Volgens Festinger bestaat er een tendens naar overeenkomst met vergelijkings

groepen . Vergelijkingsgroepen kunnen zijn: 

- primaire groepen, zoals familie en collega ' s, 

- secundaire groepen, zoals vakbonden, en 

- voorbeeld - groepen, zoals beroemdheden. 

De mate van contact is het grootst voor primaire groepen en zij neemt af 

tot nihil bij voorbeeldgroepen . 

Ps ychologische kenmerken zijn perceptie, motivatie, attitude en gedrag. 

Segmentatie kan onder meer door gedrag plaatsvinden. Er wordt dan gelet op 

gebruik van het product. Bij een productvoorstelling, die een geheel nieuwe 

productklasse creërt, zal testen in deze fase noodzakelijk zijn. 

Positionering gebeurt aan de hand van relevante eigenschappen van concur

rerende producten. 

Ontwikkeling van marketing houdt het organiseren van marketing 

opstellen van informatie-, planning- en beheersingssystemen in. 

en het 

Het marketing-plan bevat een situatie-analyse, doelstellingen, strategie, 

actieprogramma en marketing-budget. 

Tenslotte behoort het marketing plan uit gevoerd en beheerst te worden . 

5 .4. Bedrijfsanalyse 

De volgende fase betreft een bedrijfsmatige analyse van omzetten, kosten 

en voordeel of winst . 

Schattingen van omzet kunnen ui tgaan van: 

- aankopen bij eerste keer, 

- vervangingsaankopen, en 

- herhalingsaankopen. 
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Het voorspellen van toekomstige omzet kan gebeuren aan de hand van menin gen, 

gedrag of statistieken. 

Meningen en opvattingen van consumenten kunnen blijken uit vragenlijst en , 

waarin naar aanschafvoornemens gevraagd wordt. Men bepaalt dus een attit ud e . 

Verder kunnen meningen van vertegenwoordigers en deskundigen gevraagd wor de n. 

Meningen komen ter sprake bij het per ce ptieproces en bij attitudes in 3 e n 12. 

5.5. Productontwikkeling 

Vervolgens is er de productontwikkelingsfase. In deze fase wordt de pr oduct

voorstelling vertaald in een materiële vorm. Tijdens de productontwikkeling 

kunnen drie deelfasen onderscheiden worden: 

- ontwikkelen en testen van prototype, 

- een merknaam geven aan het product, en, 

- het product verpakken. 

Het pr ot otype behoort onde r andere de be l a ngrijkst e eigenschappen van de 

productvoorstelling volgens de consumenten t e hebben. De consumenten s chr ij

ven deze eigenschappe n toe aan he t product naar aanleiding van de mater ië l e 

produc tvorm; met name kleur, gewicht en groo tte zijn meestal belangrijk . 

Een rode kleur kan bijvoorbeeld een frisse indruk maken, met andere woorden : 

als de consument een pr od uct met een r ode kl e ur waarneemt, dan schrijft de 

consument aan dat product waarschijnlijk de eigenschap frisheid toe . 

Ook hier vindt consumentenonderzoek plaats; de producten worden gebruikt 

door de consumenten in dit onderzoek. 

De merknaam behoort de productvoorstelling te ondersteunen. Deze onder

steuning kan gebeuren door een indruk te geven van voordelen en kwali t eiten 

van het product. Verder speelt gemak en onderscheiding een rol. 

De naam kan getest worden op associatie , leren, onthouden en voorkeur van 

consumen ten . 

Verpakking moet onder andere gemakkelijk te hanteren zijn. Omwille van 

promotie kan een nieuw soort verpakking ontworpen worden; deze procedure 

is in principe analoog aan de strategie van het nieuwe product. 

5.6. Markt-test 

De volgende stap is het testen van de mark t. In deze fase wordt zo goed 

mogelijk de omstandigheden bij werkelijke diffusie nagebootst. 

Bij het testen van consumenten wordt bij consumentenproducten vooral gelet 

op proberen, eerste herhaling, adoptie en aankoopfrequentie. Uit deze test

gegevens kan een indruk van het verkooppotentieel verkregen worden. 
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De nagebauwde winkel in het laboratorium geeft veel informatie over atti

tudes, voldoening en intentie tot heraankoop ten opzichte van andere test

technieken. 

Overeenkomenè gegevens levert de gebruikers-test bij producten voor de 

industriële markt. 

5.7. Marktintroductie en diffusie 

Naar aanleiding van het test-resultaat kan het product op de markt gebracht 

worden. Deze fase brengt het product naar de markt; met andere woorden: 

er treedt diffusie op als gevolg van marktintroductie. 

Met name de marketing speelt een grote rol in het benaderen van de subjecten 

in de markt. De doelgroepen, die het eerst benaderd worden, hebben een 

of meer van de volgende kenmerken: 

- zij gebruiken het product relatief vroeg na de introductie, 

- zij zijn grote gebruikers van het product, 

- zij beinvloeden anderen om het product te kopen, en 

- zij zijn gemakkelijk te benaderen. 

5.8. Adoptie 

Tenslotte is er het adoptieproces van de gebruiker. Het adoptieproces begint 

met het eerste contact met het product en het strekt zich uit tot en met 

het regelmatig gebruik ervan. 

De "early adopter"-theorie stelt, dat individuen onderscheiden kunnen 

worden naar de snelheid, waarmee zij nieuwe ideën overnemen. Deze theorie 

heeft vijf stellingen. 

Ten eerste worden vijf sub-fasen onderscheiden: 

bewustwording, 

belangstelling, 

beoordeling, 

• proefneming, en 

adoptie. 

Ten tweede worden naar adoptiesnelheid onderscheiden de categoriën: 

- innovatiegezinden, zij zijn risiconemend, 

- "early adopters", zij hebben aanzien, 

- de vroege meerderheid, zij zijn bedachtzaam, 

- de late meerderheid is sceptisch, en 

- de achterblijvers zijn traditiegezind. 

Deze groepen verschillen in overheersende waarden. 

Ten derde verschillen individuen naar persoonlijke invloed bij met name 

de beoordelings-subfase van anderen. "Early adopters" zijn vaak opinieleiders; 

zij kunnen bij anderen de attitudes en intenties tot gebruik beinvloeden. 
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Ten vierde heeft de aard van het (nieuwe) product invloed op de adoptie

snelheid ervan. Factoren zijn: 

- relatief voordeel ten opzichte van andere producten, 

- overeenkomst met waarden en ervaringen, 

- complexiteit, 

- deelbaarheid, en 

- geschiktheid tot communicatie. 

Ten vijfde kunnen organisaties overeenkomstig met individuen onderscheiden 

worden wat betreft adoptiesnelheid. 

Bij de gebruikelijke marketing-technieken zijn enkele kanttekeningen te 

plaatsen. 

Meerdere technieken gaan uit van attitudes en koopintenties na een eerste 

contact met het product. Verder wordt de markt over een relatief korte 

periode getest, die meestal slechts de beginperiode van de levensc yc lus 

van het product omvat. 

Zodoende worden attitudes en gedrag in de beginfase voorspellers geacht 

van het latere adoptiegedrag. 

De diffusiesnelheid wordt kleiner, naarmate een grotere gedragsverande

ring noodzakelijk is bij adoptie. Een baanbrekend i dee, dat een nieuwe 

productklasse levert, zal een kleinere diffusiesnelheid leveren dan een 

product, dat een aanpassing is van bestaande producten. 

Dergelijke producten zullen bij het testen van de markt minder goede resul

taten geven dan genoemde aangepaste producten. 

Toch heeft een nieuwe product-klasse een langere levenscyclus dan aangepas

te producten, zodat de diffusiesnelheid in de testfase niet maatgevend is 

voor de beslissing het product al of niet op de markt te brengen . 

Meerdere test-technieken, zoals vraaggesprekken, laten de onderlinge 

beinvloeding van individuen buiten beschouwing. Deze beinvloeding is vooral 

belangrijk bij producten, waarover veel onzekerheid heerst, zoals het geval 

is bij nieuwe productklassen. 

Producten, die een grote wijziging in het consumptiepatroon veronderstel

len of die een belangrijke afweging van voor- en nadelen vereisen, geven 

een beoordelingssituatie met hoge dissonantie. De opgeroepen dissonantie 

kan volgens Festinger verkleind worden door niet over te gaan tot adoptie . 

In elk geval wordt de motivatie voor adoptie kleiner door meer dissonantie. 
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6. INNOVATIEPROCES 

Er zijn drie invalshoeken van waaruit innovatie door een organisati e besc houwd 

kan worden. 

De ecologische zienswijze richt de aandacht op de externe omgeving van ee n 

organisatie, die de innovatie beinvloedt enom~keerd. Een innovatie wordt 

veroorzaakt door een schoksgewijze verandering in de externe omgeving. 

Een dynamische beschouwingswijze legt de nadruk op de tijdsvariabele. De 

innovatie ontstaat door een uitdaging voor de veranderingsstrategie. 

De voluntaristische invalshoek oriënteert zich op de motivatie van de be

trokken individuen. De innovatie wordt geleerd. 

Naar aanleiding van een innovatie moeten er beslissingen genomen worden, 

probeert men weerstanden tegen innovatie te overwinnen en poogt men de in

novatie te beheersen. 

6.1. Innovatie 

Er wordt van innovatie gesproken, als een technische verandering nodig is 

om een nieuw product te maken of om gebruik te maken van een nieuwe methode 

of middel. 

Nieuw wordt hier opgevat in de zin van nieuw voor degenen, die de innovatie 

gebruiken. Er kan immers sprake zijn van een reeds lang bekende en verspreide 

uitvinding, die voor het eerst in een bepaalde organisatie gebruikt wordt; 

deze organisatie is dan op zich genomen innoverend bezig. 

Een uitvinding kan omschreven worden als een nieuwe combinatie van bestaande 

kennis, die een probleemoplossing voorstelt; nieuw wordt hier gebruikt in 

de zin van onbekend en niet verspreid. 

Uitgaande van deze definities is er slechts één mogelijkheid, dat een inno

vatie tevens een uitvinding is, namelijk als een innovatie, die niet ver

spreid is, voor het eerst toegepast wordt. 

Door in de omschrijving van innovatie te spreken van techniek, refereren we 

impliciet aan de fasen vanaf productontwikkeling in de nieuwe product strate

gie. Hier wordt techniek echter ontkoppeld van exclusieve toepassing in 

bedrijfsmatige productie. Innoveren kan bijvoorbeeld ook door gebruik te 

maken van een nieuwe ideegeneratie-techniek. 
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Technisch zijn er drie vormen van innovatie te onderscheiden: 

- complexe systemen, 

- technologische doorbraken, en 

- technische productaanpassingen. 

Complexe systemen lossen een probleem op, waarvan nog geen oplossing aan

wezig was. 

Een technologische doorbraak lost een probleem, waarvoor andere oplossingen 

aanwezig zijn, beter op . 

Een technische productaanpassing verbetert een product, waarmee een bestaande 

probleemoplossing wordt verkregen. 

Binnen de ecologische visie op innovatie kunnen twee soorten veranderingen 

onderscheiden worden, namelijk een kwalitatieve of een kwantitatieve ver 

andering. Volgens de systeemleer kunnen ook de probleemoplossingen aldus 

gecategoriseerd worden. 

Probleemoplossingen, die rechtstreeks verband houden met het probleem, hebben 

een kwantitatieve aard . Daarentegen hebben probleemoplossingen, die geen 

direct verband met het probleem hebben, een kwalitatieve aard . Kwalitatieve 

oplossingen houden een structuurwijziging van het systeem in . 

Het is een vraag voor "technology assessment" om te beoordelen in hoeverre 

een besluit voor een kwalitatieve oplossing een betere innovatie levert dan 

een besluit voor een kwantitatieve oplossing wat betreft weerstand en beheer

sing. 

6.2. Fasering innovatieproces 

Naar aanleiding van hoofdstuk 5 worden hier aanvullende opmerkingen geplaatst 

over het verloop van het innovatieproces . 

Op bedrijfsniveau kan een functionele indeling zijn: 

- onderzoek, 

- ontwikkeling, en 

- diffusie. 

De onderzoeksfase omvat ideegeneratie en ideeselectie. Onder ontwikkeling 

vallen productvoorstelling, marketing strategie, bedrijfsanalyse, product

ontwikkeling en markt testen. Diffusie is onder te verdelen in marktintro

ductie, diffusie en adoptie. 

Deze indeling lijkt met name geen recht te doen aan adoptie. Tevens wordt 

het begrip diffusie anders gebruikt. 

Vanuit de bedrijfsstrategie kan de indeling gemaakt worden volgens: 

- bepalen uitdaging, 

- bepalen type innovatie, 

- programmeren innovatie, en 

- adoptie. 

Deze indeling is georiënteerd op problemen en zij is bedoeld om richting 
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te geven aan de probleemoplossing. Met name de beleidsvorming kan er voor

deel van hebben. 

Een soortgelijke indeling is: 

- ideegenera tie, 

- probleemoplossing, 

- uitvoering, en 

- diffusie. 

Ideegeneratie gebeurt naar aan leiding van een probleem uit de omgeving . 

Probleemoplossing is de vertaling van het probleem naar het bedrijf toe. 

Uitvoering heeft betrekking op het product in het bedrijf, en diffusie be

handelt het product buiten het bedrijf. 

Ideaal gesproken is er een doorgaande communicatiestroom tussen de genoemde 

fasen. 

Tenslotte kan er een input-output model geschetst worden voor een innovatie, 

die een technische produc taanpassing voorstelt. Vrij vertaald luide n de f a s en: 

ideeperceptie, 

ideevorming, 

probleem oplossen, 

keuze oplossing, 

ontwikkeling, en 

toepassing en gebruik. 

De eerste fase bestaat uit herkenning van een nieuw idee op technische ui

voerbaarheid en vraag ernaar. Inputs zijn huidige technische kennis en 

huidige maatschappelijke en economische toepassingen, die op het idee be

trekking hebben. Outputs zijn inputs voor volgende fase. 

In de tweede fase worden de inputs verwerkt tot een voorlopig ontwerp met 

behulp van associatie en beoordeling. Output is de omschrijving en formule

ring van het idee als probleem. 

Probleem oplossen gaat gepaard met informatie zoeken, onderzoek doen en 

economische berekeningen maken. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

technische kennis. De output is een oplossing, die in de volgende fase 

overgenomen kan worden. 

De vierde fase bestaat uit het overnemen van een oplossing uit de bestaande 

technische kennis of uit de vorige fase. Output is oplossing van het probleem. 

De volgende fase probeert de onzekerheid over het toepassen van de probleem

oplossing te verminderen. Dat gebeurt door onvolkomenheden te verhelpen 

en door op grotere schaal te produceren. Output is het product. 

De laatste fase bestaat uit toepassing en gebruik van het product. De output 

gaat naar maatschappelijke en economische toepassingen. 
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De eerste twee fasen komen overeen met die van de nieuw product strategie. 

De derde en vierde fase omvatten de productvoorstelling, marketing strategie 

en bedrijfsanalyse. De vijfde fase bestaat uit productontwikkeling. De zesde 

fase omvat markt test, marktintroductie, diffusie en adoptie van het product. 

Dit globale model probeert de kernproblemen van innovatie aan te geven. 

6.3. Individueel adoptieproces 

In 5.8. werd de 'early adopter"-theorie behandeld. Latere modellen gaan meer 

de richting op van psychologische kernbegrippen en beslissingsstappen. 

Het model van Zaltman en Brooker is in dit verband geschikt vergelijkings

materiaal. Dit model onderscheidt de fasen: 

- perceptie, 

- motivatie, 

- attitude, 

- legitimatie, 

- proefneming, 

- beoordeling, 

- afwijzing of adoptie, en 

- beslissing. 

De bewustwordingsfase houdt ook perceptie in. Men kan zich bewust worden 

van een bepaald product door het gebruik ervan bij anderen gade te slaan. 

Volgens Kelley kan gedrag deels verklaard worden uit een producteigenschap. 

Het gevaar van onjuiste attributies kan ontstaan door het nieuwe product 

te benadrukken. Naar aanleiding van deze indrukken kan belangstelling ont

staan. Vervolgens kan uit herhaalde waarneming een oordeel gevormd worden 

over het nieuwe product. 

Vergelijking met anderen, die het nieuwe product wel gebruiken, kan volgens 

Festinger motivatie leveren om het product zelf te gebruiken. 

Tegelijkertijd kan attitudevorming plaatsvinden. Fishbein betrekt hierbij 

de waardering voor de gemaakte oordelen. 

Een positieve attitude ten opzichte van het nieuwe product kan aanleiding 

zijn om het gebruik ervan te legitimeren. 

De essentiële fase in het individuele adoptieproces lijkt de proefneming 

te zijn. Hierin geeft het individue aan het product als nieuw te ervaren. 

Tevens wordt de attitude ten opzichte van het nieuwe product beinvloed door 

het uitproberen ervan. 

Na de proef op de som genomen te hebben, vindt representatie plaats; een 

evaluatie gebaseerd op proefneming en perceptie. 
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De evaluatie kan leiden tot afwijzing of adoptie van het product. 

Als de keuze gemaakt is, wordt het besluit uitgevoerd. In het eerste geva l 

stopt men met het productgebruik, in het laatste geval blijft men het pr oduct 

gebruiken. Voortgaand gebruik komt overeen met adoptie. 

Volgens het aangepaste "early adopter"-model van Rogers en Shoemaker worden 

onderscheiden: 

- kennis, 

- overtuiging, 

- beslissing, 

- adoptie of afwijzing, en 

- bevestiging. 

De eerste fase is cognitief georiënteerd. 

De tweede fase omvat attitudevorming. De overtuiging kan ontstaan uit aan

vullende informatie en / of uit het proberen van het nieuwe product; deze fase 

is affectief gericht. 

In de beslisfase kan het beproeven voortgezet worden of kan uitwisseling 

van meningen met anderen plaatsvinden. 

De beslissing resulteert in adoptie of afwijzing. Hiermee wordt de nadruk 

op gedrag gelegd. 

Het zoeken naar bevestiging over de juistheid van de genomen beslissing is 

de laatste fase. De cognitieve dissonantietheorie van Festinger sluit hier

bij goed aan. Evenzo behandelt Rijsman het toetsen van meningen in de repre

sentatiefase. 

Hoewel de fase-indelingen van beide genoemde modellen dezelfde begrippen 

globaal omvatten, lijkt de volgorde van de fasen niet eenduidig bepaald te 

zijn. Waarschijnlijk kunnen de fasen in een andere volgorde verlopen en 

zijn er terugkoppelingen mogelijk. 

verklaring adoptiecategoriën 

De psychografische segmentatie in de "early adopter"-theorie gebeurt naar 

aanleiding van verschillen in dominerende waarden bij de categoriën adopters. 

Deze segmentatie kan als volgt aannemelijk gemaakt worden. 

Festinger noemt de vergelijking met anderen tijdens de integratie van in

drukken. Overeenkomst in meningen of vaardigheden doen vergelijkingsgroepen 

ontstaan voor een subject. Hiermee is de mogelijkheid tot onderscheiding 

van groepen naar mening of vaardigheid aangegeven bij meerdere subjecten. 

Rijsman stelt dat er een cultuurgebonden waardering van de vergelijkings

dimensie is. Het streven naar concensus bij toetsing van meningen impliceert 

ook het onderscheid naar groepen met overeenkomstige meningen. Coalitie 

kan een motivatie voor groepsvorming zijn. 
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Fishbein noemt tenslotte een systeem van meningen bij elk subject, waarin 

door cognitieve beoordeling een rangorde van meningen ontstaat. Hiermee 

wordt duidelijk, dat er overheersende meningen te onderscheiden vallen. 

In samenhang met affectie kan ook gesproken worden van dominerende waarden. 

Om meer inzicht te krijgen in de gemaakte adoptiecategoriën, kan het gedrag 

samengaand met probleemoplossen, nader beschouwd worden. 

Als een product uit een nieuwe productklasse geintroduceerd wordt, zullen 

individuen met ontwikkelde productrangordes en die in staat zijn snel nieuwe 

structuren te vormen, eerder het product adopteren of afwijzen dan wanneer 

dat niet het geval is. Hoger inkomen, hogere opleiding, betere productkennis 

van de betreffende categorie producten en een grotere prestatiemotivatie 

bevorderen snelle adoptie, dat wil zeggen relatief vroeg na de introductie 

van het product. Met name innovatiegezinden en "early adopters" zullen deze 

kenmerken hebben. 

Volgens Osgood zullen individuen met een hogere opleiding genuanceerder oor

delen dan in het andere geval. Genuanceerde oordelen zijn ingewikkelder dan 

extreme oordelen . Zodoende kunnen genuanceerde oordelen samengaan met ont

wikkelde producthiërarchiën. 

Volgens Rijsman zullen personen met hoge prestatiemotivatie een voorkeur 

hebben voor moeilijke taken, zoals begripsvorming over een productklasse. 

Het onderscheid tussen innovatiegezinden en "early adopters" kan liggen 

in de risicobereidheid van innovatiegezinden. 

Volgens Kelley kan gebrek aan tijd ertoe leiden, dat toegeschreven wordt 

naar aanleiding van één waarneming. Waarschijnlijk zullen innovatiegezinden 

het snelst adopteren, omdat zij geneigd zijn het risico te nemen van onjuiste 

attributie. 

De meerderheid van de personen, die een nieuw product gewaar worden, zal 

minder risico bij adoptie hoeven te nemen en zij kan de productrangorde 

gemakkelijker vormen dan innovatiegezinden en "early adopters". 

Zodoende kan de adoptie sneller overwogen worden, met andere woorden: 

het probleem is van beperkte omvang. 

Het onderscheid tussen vroege en late meerderheid kan te wijten zijn aan 

de verschillende overheersende waarden. Bedachtzaamheid kan wijzen op een 

groot aantal waarnemingen in de attributiefase bij de vroege meerderheid . 

Evenzo kan de oordeelvorming in de integratiefase langzaam plaatsvinden. 

Het sceptisme bij de late meerderheid veronderstelt een neutrale attitude 

ten opzichte van het nieuwe product. Attitudeverandering is moeilijker dan 

attitudevorming vanwege de invloed van de gegeven attitude. Zodoende zal 

sceptisme resulteren in een latere adoptie dan bij de vroege meerderheid 
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Traditiegezindro_hebben een negatieve attitude ten opzichte van nieuwe 

producten. Zij zullen nog later dan de late meerderheid he t nieuwe product 

adopteren, dat wil zeggen een positieve attitude ten opzichte van het betre f

fende product vormen. 

Volgens Festinger kunnen traditiegezinden dissonantie ervaren, als zij er een 

andere mening op na houden over het nieuwe product dan de anderen. Dissonantie

vermindering levert de motivatie om de mening bij te stellen. Zodoende kan 

de negatieve attitude veranderen in een positieve attitude. 

innovatieproces in organisaties 

Omgevingsfactoren, die het innovatieproces in een organisatie stimuleren, 

zijn: 

- de markt van ondernemingen, 

- de technische mogelijkheden, en 

- organisatiegrootte. 

De meeste innovaties ontstaan door de marktvraag. De vertraging tussen het 

ontstaan van de technische mogelijkheid en de innovatie is kleiner bij con

sumentenmarkten dan bij de industriële markt. Verder is deze vertraging 

kleiner bij innovaties van de overheid dan van de industrie. 

Bij ideegeneratie speelt het adviseurschap van organisatieleden een belang

rijke rol. Adviseren bevordert ideegeneratie. 

Waarschijnlijk geeft het samenbrengen van informatie over marktvraag en 

technische mogelijkheden door adviseren hiervoor de verklaring. 

Tijdens de probleemoplos-fase ligt de nadruk meer op informele informatie 

dan in de ideegeneratie-fase, waar het accent op informatie uit informele 

bronnen valt. De benodigde informatie tijdens het probleem oplossen wordt 

meestal verstrekt door interne adviseurs. Deze personen kenmerken zich door 

vele contacten in en buiten de organisatie. 

Ook organisatiekenmerken kunnen het innovatieproces beinvloeden. Verhoogde 

onzekerheid leidt tot meer specialisatie. De nadelen van specialisatie zijn 

slechts door integrerende functies te beperken. Afhankelijk van de afstem

ming tussen deze kenmerken en de omgeving, is de organisatie meer of minder 

geschikt om te innoveren. 

Verder kunnen organisatiebanden en ruimtelijke ordening de communicatie 

en integratie tijdens het innovatieproces beinvloeden. 
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Zaltman, Duncan en Holbek omschrijven het adoptieproces in organisaties als 

volgt: 

- beginfase met 

kennis vergaren en bewustwording, 

attitude vormen, 

beslissen, 

- uitvoeringsfase met 

start, en 

voortzetting. 

Dit model verwerkt in de beginfase het individuele adoptieproces. 

De uitvoeringsfase komt overeen met de ontwikkelingsfase in de functionele 

indeling. 

Het onderscheid start en voortzetting duidt waarschijnlijk op de verschil

lende aard van de motivatieproblemen in deze sub-fasen. 
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CONCLUSIE 

Er zijn hier twee vragen te beantwoorden, namelijk: 

is het in principe mogelijk het innovatieproces samen te stellen uit mar

keting en veranderingsproces, en 

- kunnen interne processen bijdragen aan een verklaring vanveranderingsproces 

en marketing gericht op innovatie? 

De laatste vraag wordt het eerst behandeld, omdat rekening gehouden is met 

innovatie bij de onderdelen over veranderingsproces en marketing. Zodoende 

is een duidelijk antwoord op deze vraag rechtstreeks aan de tekst te ont

lenen. De eerste vraag is in eerste instantie slechts van theoretisch belang. 

Indien de tweede vraag negatief beantwoord wordt, valt beantwoording van de 

eerste vraag buiten de afgrenzing van de hoofdtekst. 

Het verklaren van marketing en veranderingsproces en marketing is wat betreft 

innovatie als volgt met interne processen weer te geven. 

Bij het veranderingsproces is weerstand in 4 centraal gesteld. De stress, 

die door het veranderingsproces veroorzaakt wordt, kan met een interactie

model verklaard worden. 

Interne processen van subjecten, met name perceptie, kunnen een aantal rela

ties van genoemde modellen verklaren, omdat uitgegaan wordt van een wisse l

werking tussen situatie en subject. 

Veranderingen vinden ook plaats in het innovatieproces. In de eerste plaats 

geeft de term proces aan, dat er zich veranderingen in de tijd voltrekken. 

Op organisatieniveau wordt er een onderscheid gemaakt tussen fasen in het 

innovatieproces, die elk een geheel van min of meer overeenkomende activi -

teiten voorstelen. Met name kunnen functies als ''research and development'', 

productie en marketing genoemd worden. 

Het organisatorische antwoord op dergelijke verschillende activiteiten is 

veelal afdelingsvorming, of omgekeerd probeert men de vraag naar innovatie 

op te lossen door gebruik te maken van bestaande afdelingen. Dan lijkt com

municatie over de innovatie tussen de afdelingen een kritieke factor te zijn 

bij innovatie, omdat elke afdeling te maken krijgt met verschillende veran

deringen als gevolg van het verdelen van het innovatieproces. 

Tevens blijkt het innovatieproces op organisatieniveau qua fasering samen 

te hangen met het veranderingsmodel en kan het veranderen op individueel 

niveau als gevolg van een innovatie gevat worden in gedrag en interne pro

cessen. 
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Bij 5 is de nieuw product strategie ond erwerp van beschouwing. Opgeme rkt 

kan worden, dat interne processen vooral in de eerste fasen e n gedrag in 

latere fasen een rol spelen. 

Gesteld kan worden, dat marketi ng strategie het middel is om tot ee n 

doelbewuste verandering te komen. Deze strategie be hoort rekeni ng te houde n 

met interne processen en gedrag van personen in de eigen organisatie e n 

in de doelmarkt. 

Met nadruk wordt erop gewezen, dat de termen product, bedrijf en markt breed 

opgevat mogen worden. 

Ook bij dit onderdeel kan de vraag gesteld worden, in hoeverre organisati e 

de markt door deze strategie beinvloed~ met name in de fasen voor adoptie. 

Normatieve vragen zij n hier niet vreemd aan, want marketing kan leiden tot 

gebruik van ongewe~ste producten. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wordt 

aanbevolen, dat: 

- het paradigma van actieve consumenten nagestreefd wordt, 

- het product niet eenzijdig voorgesteld wordt, 

- er productverge lijkingen door consumentenorganisaties plaatsvi nd en , 

de betreffende deelnemer in markt-testen vergelijkbare informatie krijgt 

ove r andere pr od ucten , en 

er langere testperioden bij nieuwe productklassen toegepast worden. 

Adoptie vormtde grootste overeenkomst tussen de mark e ting- en innovatiedelen. 

Het adoptieproces op individueel niveau is grotendeels met interne processen 

te verklaren. 

Uit het voorgaande valt af t e l ei den, dat het antwoord op de tweede vraag 

bevestigend kan luiden . 

De vraag of het innovatieproces samengesteld kan worden uit het veranderings

proces en marketing , is zinnig in verband met de mogelijkheid tot verkla rin g 

van het innovatieproces met interne processen. 

Gezien de grote verschillen in innovaties, organisaties, subjecten, exter

ne omstandigheden en culturele omgeving lijkt een flexibele benadering ge

wenst. 

Het model van de nieuw product strategie is geschikt bij een voluntaristische 

benadering van innovatie op organisatieniveau. Afhankelijk van de waarge

nomen veranderingen dient stress in beschouwing genomen te worden. Bij he t 

overnemen van een innovatie kan op individueel niveau gebruik gemaakt worden 

van een adoptiemodel. 
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Bij de ecologische benadering is veeleer in het begin het veranderingsmodel 

te volgen. Zodra men bewust wil innoveren, ka n omgeschakeld worden naar het 

voluntaristische gezichtspunt. 

De dynamische invalshoek is verwerkt in de proces benadering, die gehanteerd 

wordt in voorgaande benadering . 

In afbeelding 1 is een overzicht gegeven van de voorgestelde opbouw van 

het innovatieproces. De onderdelen van deze afbeelding betreffen processe n 

en modellen, die elk van belang zijn bij het innovatieproces. Het belan g 

per onderdeel verschilt per niveau en subject. 

In afbeelding 2 wordt naar aanleiding van de vorige afbeelding een eenvoudige 

fasering van het innovatieproces samengesteld. Benadrukt wordt, dat er in 

elk onderdeel weerstanden tegen verandering zijn. Het oplossen van deze 

weerstanden is essentieel om het betreffende onderdeel uit te voeren. Ver

andering mag hier transitief opgevat worden. 

Het lijkt volgens 4 mogelijk om de weerstand tegen verand e ring per subject 

te vertalen in stress. In dee l 3 wordt onder meer nagegaan of stress ee n 

factor is bij beheersing van innovatieprocessen. 
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Afbeelding 1. Voorgestelde opbouw van het innovatieproces.(tekstonderdeel) 
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Afbeelding 2. Globaal verloop van het innovatieproces (tekstverwijzing) 
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Inleiding 

Dit deel gaat over het beheersen van innovatieprocessen. 

Beheersing is een algemene term uit de systeemleer, die aangeeft dat hand e

lingen van een bepaald systeemonderdeel geregeld kunnen worden. Deze een

voudige omschrijving wordt verder uitgewerkt om het belang van deze term 

aan te geven. 

Vanuit het oogpunt van handelen betekent beheersen het bepalen van de han

delingen van een bepaald systeemonderdeel. De vrijheidsgraden van handelen 

door het betreffende onderdeel worden dus beperkt. De keuzevrijheid van het 

systeemonde~deel is dan verminderd. 

Vanuit het oogpunt van regelen houdt beheersing het opleggen en laten 

opvolgen van regels in. Deze regels maken voorspellingen van de handelingen 

van het betreffende onderdeel mogelijk. Regels kenmerken de verhouding tus

sen het systeemonderdeel, dat de regels oplegt, en het systeemonderdeel, dat 

de regels opvolgt. 

Vanuit de vraag naar de oorzaak van beheersing kan gewezen worden op meer

dere factoren. Persoonlijke factoren kunnen een deel ervan uitmaken, maar 

ook de doelmatigheid van het systeem kan er aanleiding toe zijn. 

Bij systemen, waar de regels door de mens opgelegd worden, dus in de maat

schappij, is er geen wezenlijk verschil tussen de doelmatigheid en persoon

lijke factoren. De mens is immers de overeenkomst. Door deze overweging wordt 

duidelijk, dat hier niet gekozen wordt voor een gescheiden bestudering van 

enerzijds rationele aspecten en anderzijds de overige, subjectieve aspecten 

van beheersing. Rationele aspecten bepalen vaak de doelmatigheid onder ver

waarlozing van andere aspecten. In deel 1 is al aangegeven, dat kennis slechts 

één factor is bij het gedrag van mensen. In verband hiermee is in de verant

woording afgedongen op de objectiviteit van rationeel handelen. De doelmatig

heid van een systeem in de maatschappij is dus afhankelijk van meer factoren 

dan rationaliteit. 

Beheersen impliceert besturen en regelen. Het begrijpen van regels is een 

noodzakelijke voorwaarde om tot doelgerichte besturing te komen. Het verkla

ren van handelingen houdt kennis van het doel in. Het voorspellen van doel

gerichte handelingen geeft beheersing aan. 

Het streven naar beheersing geeft dus aan, dat voorspellingen meer overeen 

gaan komen met toekomstige handelingen. 

Zo kan ook gesproken worden van vermindering van onzekerheid over handelingen 

in de toekomst door beheersing. In zoverre is rationaliteit verkiesbaar 

bij beheersing. omdat rationaliteit voorspelbaarheid inhoudt. Het streven 

naar beheersing kan zodoende door het benadrukken van rationaliteit de 
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overige factoren rationeel verwaarlozen. 

In dit deel is gekozen voor een tweezijdige benadering. Volgens het verand e

ringsproces worden subjectieve factoren aangegeven. Bij marketing in 8 ligt 

de nadruk op rationaliteit en doelgerichtheid. Bij innovatie in 9 ligt de 

nadruk op specifieke subjectieve factoren, die van belang zijn bij het inno

vatieproces. 

Twee vragen zijn hier relevant. 

Ten eerste: in hoeverre spelen subjectieve factoren een rol bij beheersing 

van innovatie? 

Ten tweede: is het gebruik van de term beheersing volgens de systeemleer 

gebruikt? 

Met name de inhoud van beheersen volgens begrijpen, verklaren en voorspe llen 

als kwalitatieve aspecten en de mate van juiste voorspellingen als kwanti

tatief aspect zijn van belang. 

Beheersing volgens systeemleer 

De systeemleer onderscheidt een hierarchie van systemen. Zo heeft bijvoor

beeld de markt in het algemeen een hoger s ysteemniveau dan de onderneming . 

Een bepaald systeemniveau heeft meer eigenschappen dan de som van de eigen

schappen van de lagere systeemniveaus. 

Op vergeltjkbare manier is een beheersingshierarchie van systemen aan te geven. 

De hogere niveaus bepalen de vrijheidsgraden van de lagere niveaus. Op een 

bepaald systeemniveau vindt beheersing plaats volgens de regels van het 

eigen niveau én volgens de beperkingen, die de regels van hogere niveaus 

opleggen. 

De beheersingsregels van een hoger niveau zijn algemener dan die van in een 

lager niveau in het systeem; de regels van het lagere niveau zijn een dee l

verzameling van die van het hogere niveau. 

Zoals in 4 genoemd is, kan de reactie van een systeem op een verandering 

in de richting gaan van het beheersen van deze verandering. 

Er zijn drie mogelijkheden, waarop een systeemniveau een verandering kan 

proberen te beheersen. Ten eerste kan op hetzelfde niveau een oplossing 

gezocht worden. 

Ten tweede is terugkoppeling naar een hoger systeemniveau mogelijk. 

Ten derde kan het gehele systeem veranderd worden. 

Laatstgenoemde oplossing ligt voor de hand bij een onderneming, die een 

verandering in de markt probeert te beheersen. 



-54-

wisselwerkingen tussen systeemonderdelen 

Er kunnen wisselwerkingen tussen systeemonderdelen ontstaan, als het e ne 

onderdeel een product voor een ander onderdeel levert. 

Verder kan een zelfde omgeving tussen systeemonderdelen wisselwerking ver

oorzaken. 

Tenslotte kan de verdeling van schaarse hulpbronnen leiden tot wisselwerking. 

Aan wisselwerking is het vermogen tot terugkoppeling inherent. Zoals hi er 

voor gesteld, maakt terugkoppeling het beheersen van een systeem mogelijk. 

De wisselwerking wordt beinvloed door: 

- de systeemhierarchie, 

- de afhankelijkheid van systeemonderdelen, en 

- coördinatie tussen systeemonderdelen. 

Een structuur met minder systeemniveaus geeft minder wisselwerking tussen 

de niveaus dan bij meer niveaus. 

Systeemonderdelen kunnen onafhankelijker van elkaar worden door hun wissel

werking op te heffen; zij ontkoppelen. 

Coördinatie geeft richtin g aan wisselwerkingen en vormt dus een beperking 

voor onafhankelijkheid. 

planningsproces 

Als coÖrdinatiemiddel kan een plan gebruikt worden; tevens geeft een plan 

en formele beschrijving van activiteiten en doelen. 

Een plan is het resultaat van een planningsproces. Het planningsproces 

bestaat uit de fasen: 

gegevens voor planning bepalen, 

• alternatieven opstellen, 

keuze uit alternatieve plannen maken, 

gevolgen van voor lagere niveaus aangeven, en 

beheersing van het plan. 

Laatstgenoemde planningsfase vindt plaats door een vergelijking van gewenste 

toestand met werkelijke toestand door middel van terugkoppeling of vooruit

koppeling. 

Terugkoppeling dient om: 

- motivatie om het plan uit te voeren te bevorderen, 

- grote verschillen tussen gewenste en werkelijke toestand te voorkomen, en 

- het plan bij te stellen. 

Het planningsproces gebeurt cyclisch om het plan aan te passen en om plannen 

van lagere niveaus op elkaar af te stemmen. Zodoende is het planningsproces 

dynamisch van aard. 
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Het verschil tussen terug-en vooruitkoppeling ligt in de planningsfase. 

Terugkoppeling vindt plaats tijdens de uitvoering van he t plan, dus in de 

laatste procesfase. Vooruitkoppelin g vindt plaats voordat het plan wordt 

uitgevoerd, dus in de fasen voor procesbeheersing. In dit geval wordt du s 

vooruitgelopen op de planuitvoering door uit te gaan van een verwachtin g 

over de planuitvoering. 

Slechts in een gesloten systeem kan planning plaatsvinden; een open s ys t eem 

kan zich niet aan de omgeving aanpassen, maar wordt er volledig door bepaa ld . 
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7. BEHEERSING DOOR VERANDERING 

In diverse fasen van het innovatieproces treden volgens Zaltman, Dun ca n 

en Holbek weerstanden op. In het individuele model van Zaltman en Brooker 

zijn de vol gende weerstand e n aanwezig; zie 6.3 . 

In de per ceptiefase moeten zowel de innovatie als de probleemoplossing door 

de innovatie onderkend worden. Tevens kunnen er waarnemingsfouten en s e l ec 

tieve perceptie optreden. 

In de motivatiefase krijgt men te doen met gewoonten, die moeilijk te ver

anderen zijn. De motiva:ie wordt geleverd door de perceptiefase. 

Bestaande attitudes roepen in de attitudefase weerstand op. De cognitieve 

attitudecomponent wordt beinvloed door informatie van mensen met veel status 

zoals opinieleiders. Een sterke affectie versnelt de volgende fasen. 

In de legitimatiefase kan er weerstand ontstaan door te weinig wisselwerking 

met anderen. Het gebrek aan wisselwerking verhindert het verkrijgen van 

bevestiging . 

Bij proefneming kan gebrek aan zelfvertrouwen weerstand geven. 

In de beoordelingsfase spelen onzekerheid over en angst voor ni e uw ge drag 

een rol. 

Tijdens adoptie of afwijzing van de innovatie zijn nieuwe attitudes belang

rijk. De cognitieve component is groter door proefneming geworden en de 

affectieve component kan aanvulling of vervanging van bestaande opvattingen 

geven. 

Vermindering van weerstanden 

Op individueel niveau ontstaat er minder weerstand, als er meer betrokkken

heid met innovatieprogramma is. Eigenschappen van de innovatie die weerstand 

verminderen, zijn: 

- consistentie met waardepatronen, 

- interessante innovatie, en 

- geen bedreiging van autonomie en zekerheid. 

Terugkoppeling vindt plaats op persoonlijk niveau. 

Op groepsniveau is overeenstemming over de probleemsituatie en adoptie 

van de innovatie belangrijk. Er behoort wisselwerking tussen voor- en 

tegenstanders te zijn om bezwaren te erkennen en om angst tegen te gaan. 

Relaties, die gekenmerkt worden door acceptatie, vertrouwen en ondersteuning, 

verminderen weerstand tegen innovatie. 

Er wordt teruggekoppeld naar individu voor angst en naar organisatie voor 

het innovatieprobleem wat betreft beschrijving en doelen. 

Op organisatieniveau is ondersteuning van het innovatieproces door het 

topmanagement belangrijk om weerstanden weg te nemen. Verder zijn aangepaste 
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taakverdelingen en een veranderingsgezind organisatieklimaat bevorderltjk 

voor innoveren. 

Door de organiséiiestructuur bestaat een hiërarchische koppeling tusse n top

management en lagere niveaus. Het organisatieklimaat is gekoppeld aan de 

cultuur met normen en waarden. 

7.1. Beheersing op individueel niveau 

Naar aanleiding van een literatuuroverzicht van stress komt Thompson tot 

een indeling van beheersing volgens: 

- gedrag, 

- cognitie, 

- informatie, en 

- retrospectie. 

Gedragsmatige beheersing is het geloof, dat men over een gedragsmatige reactie 

beschikt, die het negatief ervaren van een gebeurtenis kan verminderen. 

Cognitieve beheersing bestaat uit de opvatting, dat men over een cognitieve 

strategie beschikt, die het negatief ervaren van een gebeurtenis kan vermin

deren. 

Informatie kan soms een gevoel van beheersing geven. 

Er is sprake van beheersing door retrospectie, als men een gevoel van beheer

sing ontleent aan ervaringen met negatieve gebeurtenissen in het verleden. 

Het ervaringsproces van een gebeurtenis kan verdeeld worden in fasen volgens: 

afwachten, 

ondergaan, 

vlak erna, en 

lange tijd erna. 

Gedragsmatige beheersing, zoals het verkorten van de duur van de negatieve 

gebeurtenis, heeft als gevolg, dat: 

- in de afwachtingsfase angst en fysiologische reacties verminderd worden, 

- tijdens de gebeurtenis taakuitvoering minder beinvloed wordt, en 

- na de gebeurtenis minder negatieve gevolgen optreden. 

Stress en pijn worden niet door gedragsmatige beheersing beinvloed. 

Cognitieve beheersing heeft in alle ervaringsfasen een vermindering van 

negatieve effecten ten gevolg. 

Bij beheersing in retrospectie is de betekenis, die men aan de gebeurtenis 

geeft van belang. 
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Er zijn vele theoriën, die proberen te verklaren waarom beheersing stress 

kan beinvloeden. Dergelijke theoriën leggen de nadruk op: 

- het voorspellen van enkele aspecten van de gebeurtenis, 

- het zelfbeeld dat men aan de gebeurtenis kan ontlenen, of 

- de gevolgen van de gebeurtenis. 

Volgens Thompson wordt de invloed van beheersing op stress verklaard door 

de betekenis, die men aan gebeurtenis geeft. Enkele belangrijke aspecten 

kunnen voor deze opvatting aangegeven worden. 

De mate, waarin men op proef gesteld wordt, is belangrijk. Angst en vluchten 

zal volgen, als men een bedreiging waarneemt, die men denkt niet te kunnen 

verdragen. 

De mate waarin negatieve en positieve gevolgen van de gebeurtenis met elkaar 

samengaan, is ook van belang. Een positieve attitude ten opzichte van de 

gebeurtenis vermindert de ondervonden stress. 

Er ontstaat minder stress, als men een causale relatie kan ontdekken met 

betrekking tot de gebeurtenis die in hun gegevenskader past, dan als men 

de gebeurtenis toevallig acht. 

Het gebruik van de term betekenis voegt geen nieuwe informatie aan de be

staande theoriëntoe en zij geeft slechts een cognitieve voorkeur aan. 

Het scheppen van eenheid in theoriën is op prijs te stellen, maar verhullend 

taalgebruik brengt deze eenheid geen stap verder. 

7.2. Normen en waarden in de organisatie 

In de organisatie worden technologie, taken en structuur verschillend waar

genomen door individuen volgens het symbolisch interactionisme. Deze ver

schillen zijn afhankelijk van de diverse waarden en normen, die de betreffen

de personen aanhangen. 

Al deze normen en waarden vormen de organisatie-ideologie, die bestaat uit 

overeenkomende en tegengestelde waarden. De organisatie-ideologie maakt deel 

uit van de organisatiecultuur, die in wisselwerking staat met de omgevings

cultuur. 

In de organisatiecultuur bemiddelen individuen met motivatie, attitudes, 

perceptie en gedrag de organisatie-ideologie met de overige organisatie

componenten, dat wil zeggen: technologie, taken en structuur. 

Deze benadering stelt het individu met zijn ideologisch kader centraal. 

Als rechtvaardiging hiervoor geldt, dat het gedrag van individuen de orga

nisatie doet functioneren. 
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Bij het innovatieproces levert het verwaarlozen van de organisatiecultuur 

weerstand op door conflicterende waarden. Voor beheersing van de organisatie

cultuur worden meestal informeel benut: 

- selectie van personen, 

- opleiding, 

- beoordeling van personen, 

- taakwaardering, en 

- organisatie-ontwikkeling. 

In verband met de invloed van de omgevingscultuur op normen en waarden van 

individuen in de organisatie is de organisatiecultuur slechts gedeeltelijk 

beheersbaar vanuit de organisatie. 

7.3. Werkoverleg 

Het deelnemen aan besluitvorming over taken kan door werkoverleg in groeps

verband. Volgens Koopman wordt het werkoverleg voornamelijk gebruikt om over 

taken te praten en blijft gezamelijke besluitvorming vaak achterwege. Werk

overleg leidt wel tot een betere informatievoorziening; verder verkrijgen 

de voorzitters van het werkoverleg meer macht. 

Het huidige werkoverleg vindt weinig betrokkenheid van de deelnemers eraan. 

Er is weinig terugkoppeling over bijvoorbeeld ide~n of meldingen van 

storingen. 

Een innovatie op het gebied van werkoverleg is de ArbeidsomstandighedeR

wet. Deze wet kan aanleiding zijn om taken te herstructureren. Zodoende 

kan onder andere meer terugkoppeling verkregen worden. Het werkoverleg kan 

op deze wijze meer inhoud krijgen. 

7.4. Kenmerken van taken 

Volgens Algera is de waardering van werk perceptueel bepaald. Onvoldoende 

waardering door de taakuitvoerder kan bijvoorbeeld ziekte ten gevolg hebben. 

Om de arbeidsmotivatie te bevorderen kunnen de volgende voorwaarden bij een 

functie genoemd worden: 

verantwoordelijkheid van taakuitvoerder, 

kenbaar resultaat van taakuitvoering, 

waardevol resultaat voor taakuitvoerder, en 

terugkoppeling naar taakuitvoerder over taakuitvoering. 

Deze voorwaarden zijn te verklaren uit het verwachtingswaarde-model bij 

attitudes. 
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Bij de begripsbepaling over taken wijst Algera op de taakkenmerken: 

- variëteit, 

- vereiste contacten, 

- kennis en vaardigheden, 

- autonomie, 

- contactmogelijkheid, en 

- verantwoordelijkheid. 

Deze taakkenmerken worden gemeten door taakuitvoerders en niet-taakuitvoerders 

via de beoordeling van onderdelen bij elk kenmerk. Er zijn verschillende 

groepen beoordelaars om rekening te houden met het subjectief karakter in 

de perceptie van taakkenmerken; er kan bijvoorbeeld selectieve perceptie 

optreden. Met name bij het taakkenmerk terugkoppeling is er een duidelijk 

verschil tussen taakuitvoerders en niet-taakuitvoerders in de beoordeling. 

Tevens is perceptie van taakkenmerken door taakuitvoerders belangrijk om 

attitudes en motivatie van taakuitvoerders te verklaren. 

Bovengenoemde meting van taakkenmerken kan gebruikt worden bij: 

taakinhoud bepalen, 

probleemomschrijving van herstructuering taken maken, 

taakontwerp, en 

personeelsbeleid. 

Gedragsfactoren 

Er kunnen in procesverband factoren aangegeven worden, die samengaan met 

gedrag . Bij het model van Zaltman en Brooker kunnen genoemd worden in 6 . 3 . 

- proefneming 

- adoptie, en 

- afwijzing. 

De interne processen perceptie, motivatie en attitude uiten zich niet in 

gedrag, maar het vertoonde gedrag warctt eE~0or verklaarrl. 

Op groepsniveau bepaalt weerstand gedrag. 

Op organisatieniveau is onder meer de houding van het topmanagement bepalend 

voor het gedrag op lagere niveaus. 
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8. BEHEERSING DOOR MARKETING 

In de "marketing mix" zijn de beheersbare variabelen verzameld, die gebruikt 

kunnen worden om de doelmarkt te beinvloeden. Onder de "marketing mix" vallen 

de categoriën: 

- product, 

- plaats, 

- promotie, en 

- prijs. 

Bij product moet onder meer gedacht worden aan kwaliteit, gebruiksmogelijk

heden, stijl en verpakking. 

Verkoopkanalen en verkooppunten zijn plaatsbepaalde factoren. 

Onder promotie wordt verstaan adverteren, persoonlijk verkopen, verkooppro

motie en publiciteit. 

Bij prijs zijn factoren verkoopprüs, kortingen en kredietvoorwaarden. 

Buiten het ruilsysteem zijn er ook beheersbare variabelen in de organisatie. 

In de omgeving kan beinvloeding optreden, maar is er geen beheersing moge lük. 

8.1. Product 

Hier wordt teruggegrepen op de nieuw product strategie in 5. 

De productvoorstelling behoort het belangrijkste voordeel van het product 

te benadrukken; het stelt (meestal) een probleemoplossing voor. 

Het formele product omvat naast dit voordeel ook de bovengenoemde product

factoren. Door testen, marketing strategie en bedrijfsanalyse kan in de 

product-ontwikkelingsfase het formele product ontstaan. 

Uitgegaan wordt van een situatie, waarin de producent geen andere producten 

maakt buiten het soort, dat het nieuwe product omvat. 

Als het nieuwe product een uitbreiding is van bestaande producten van 

dezelfde producent, dan zullen de onderlinge verschillen nog waarneembaar 

moeten zijn voor de gebruiker. Als dit niet het geval is, kan er verwarring 

ontstaan bij de gebruiker of nemen de verkopen van de overige producten af. 

Als de stijl verouderd gaat aandoen, kan hij gemoderniseerd worden. Hierbij 

wordt impliciet uitgegaan van een positieve waarde voor modern uiterlijk 

in de attitude van kopers. 

Een productmerk kan de herkenbaarheid van een product vergroten bij 

herhaald gebruik. Tevens kan een productmerk een verschil met andere producten 

aangeven. 
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De kwaliteit van een product is de beoordeling van productkenmerken door 

de gebruiker. Kwaliteitsbeheersing kan een belangrijk verkoopargument zijn. 

De mate van dienstverlening kan bij een product variëren. Het dienstver

leningsniveau kan het ene product van het andere onderscheiden. Ook hier is 

het van belang waardering en beoordeling van elk onderdeel van dienstverle

ning te meten om prioriteiten te kunnen bepalen. 

8.2. Prijs 

Het bepalen van een prijs voor een nieuw product kan gebeuren door middel 

van perceptie van prijsgrootte en toeschrijving van kwaliteit door de koper. 

Als de prijs net onder een rond getal ligt, lijkt een product veel minder 

te kosten dan als de prijs er net boven ligt. 

Als het product duur geprijsd is, kan het een indruk van hoge kwaliteit geven. 

Met de prijsbepaling kunnenID:'€rdere doelen nagestreefd worden. Er kan onder 

meer gestreefd worden naar het bereiken van een bepaald marktaandeel of 

naar het afromen van de markt. 

Het bereiken van een hoog marktaandeel kan bevorderd worden door een lage 

prijs ten opzichte van concurrerende producten. Dit doel wordt gemakkelijker 

bereikt naarmate de marktsubjecten prijsgevoeliger zijn. 

Het afromen van de markt levert snel een hoge winst op. Dit afromen slaagt 

beter naarmate een aantal kopers minder prijsgevoelig is, en als de hoge 

prijs een indruk van hoge kwaliteit wekt. 

Het prijsbeleid dient onder meer rekening te houden met de wisselwerking 

van afzetkanalen, concurrenten, leveranciers, overheid en leidinggevend 

personeel. 

Er bestaan meerdere methodes om prijzen te bepalen. 

Een kostenoriëntatie is een vaste opslag boven de kostprijs te nemen. Zodoende 

kan degene, die de prijs bepaalt, zekerder van zijn zaak zijn, dan bij een 

oriëntatie op de vraag naar een nieuw product als methode van prijsbepaling. 

Een vraagoriëntatie bezitten de waargenomen waarde-methoden en prijsdis

criminatie. 

De eerstgenoemde methoden gaat uit van de productwaarde zoals hij waargenomen 

wordt door de koper. Door het testen van de markt kan deze waarde vastgesteld 

worden. 

Prijsdiscriminatie kan gebeuren op grond van klant, productuitvoering, plaats 

of tijd. Als noodzakelijke voorwaarde geldt, dat de markt in segmenten ver

deeld kan worden, die verschillende vraagintensiteiten hebben. 
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Het veranderen van de prijs heeft meestal gevolgen voor de vraag naar het 

betreffende product. De prijselasticiteit van de vraag kan onder meer bepaald 

worden met attitude-onderzoek en markt-test. 

Verkeerde toeschrijving kan ertoe leiden, dat prijsverlaging niet leidt 

tot een grotere vraag. Men kan namelijk veronderstellen, dat: 

- het product vernieuwd wordt, 

- het product een gebrek heeft en het niet genoeg verkocht wordt, 

- de producent financieel moeilijk zit en dat hij in de toekomst misschien geen 

reserve-onderdelen meer levert, 

de prijs nog verder zal dalen, zodat wachten met kopen voordelig is, en 

- de kwaliteit minder is geworden. 

Evenzo kan een prijsverhoging een vraagverhoging inhouden, omdat: 

het product erg gewild lijkt en het wellicht uitverkocht raakt, en 

het product P~nongebruikelijk hoge kwaliteit vertoont. 

Verder zijn kopers prijsgevoeliger als het producten betreft, die duur 

zijn en vaak gekocht worden, dan bij producten die goedkoop zijn en sporadisch 

aangeschaft worden. 

Tenslotte worden ook de kosten van onderhoud, aanschaf en dienstverlening 

door de koper in overweging genomen. In dit opzicht wordt de aanschaf eerder 

bepaald door de totale kosten dan door de prijs. 

8.3. Plaats 

De keuze van het distributiekanaal wordt ondermeer bepaald door de kenmerken 

van de kopers. Als er veel kopers zijn, dan zijn lange verkoopkanalen met 

veel tussenpersonen aan te bevelen. Naarmate kopers meer in dezelfde omgeving 

geconcentreerd zijn, wordt het voordeliger om zonder tussenpersonen te werken. 

Als er kleine hoeveelheden product vaak gekocht worden, dan zijn lange 

distributiekanalen gewenst. 

Verder behoort rekening gehouden te worden met de voorkeuren van kopers 

voor bepaalde verkoopwijzen. 

Het aantal gewenste tussenpersonen is afhankelijk van het te behalen markt

bereik. Intensieve distributie vindt plaats bij producten, die vaak gekocht 

worden en bij doorsnee onbewerkte materialen. Er wordt gestreefd naar zoveel 

mogelijk tussenpersonen. 

Exclusieve distributie gaat uit van een beperkt aantal geselecteerde tussen

personen. Door exclusieve distributie kan de producent meer beheersing uit

oefenen en kan het product meer aanzien krijgen. 

Selectieve distributie is een tussenvorm van intensieve en exclusieve dis

tributie. Het aantal tussenpersonen is kleiner dan bij intensieve distributie 

en groter dan bij exclusieve distributie. 
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Ten opzichte van intensieve distributie geeft selectieve distributie een 

betere wisselwerking tussen producent en tussenpersonen. Tevens heeft de 

producent meer beheersing over de distributie van het product. 

Het gebruik van eigen verkooppersoneel verhoogt de beheersbaarheid door 

de producent ten opzichte van het gebruik van verkoopagenten. 

Distributielogistiek betreft het sturen van de productiestroom naar de kopers 

vanuit de productie. Naast bedrijfseconomische overwegingen behoort aan de 

markt aandacht gegeven te worden. 

De distributielogistiek bepaalt onder meer het serviceniveau voor de koper. 

Kopers letten op de volgende logistieke kenmerken: 

- snelheid van vervullen en bezorgen van bestellingen, 

- bereidheid om tegemoet te komen aan speciale bestellingen, 

- zorgvuldige behandeling van het product bij aflevering ervan, 

- bereidheid om niet-functionerende producten terug te nemen en snel te 

vervangen, 

- verzorging van installatie en reparatie, 

- vervoersvoorwaarden, 

- aanhouden van voorraad op verzoek, en 

- kosten voor dienstverlening. 

Deze factoren worden beinvloed door de betrouwbaarheid van de tijd waarin 

een bestelling afgewerkt wordt. 

Het aantal plaatsen, waar productie plaatsvindt, houdt ook verband met 

de markt. Onderscheiden kunnen worden: 

één productieplaats en één markt, 

één productieplaats en meerdere markten, of 

meerdere productieplaatsen en markten. 

Factoren, die deze keuze beinvloeden zijn kostenoverwegingen en de betrouw

baarheid van de tijd, waarin een bestelling afgewerkt wordt. 

Voor de verkooppunten geldt, dat zij behoren te liggen bij de grootste 

concentraties van kopers om het de koper gemakkelijker te maken. 

8.4. Promotie 

Onder promotie wordt begrepen: 

- adverteren, 

- persoonlijke verkoop, 

- verkooppromotie, en 

- publiciteit. 
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Adverteren is een openbare vorm van communicatie, wat legitimatie van het 

product kan bevorderen. De advertentie ka n vele malen herhaald worden. Door 

omlijsting kan de boodschap beter overkomen . Verder heeft adverteren als 

eigenschap, dat het onpersoonlijk is, zodat er geen verplichting tot aandacht 

geven is. 

De persoonlijke verkoop bestaat uit een rechtstreekse persoonlijke wissel 

werking, waarbij een directe terugkoppeling nodig is . Deze promotiewi jze 

maakt het mogelijk een relatie tussen koper en verkoper te ontwikkelen. De 

persoonlijke verkoop schept verplichtingen aan de kant van de (potentiële) 

koper om aandachtig te zijn en om een reactie te geven. 

Verkooppromotie is een verzamelnaam voor promotie, die niet onder adverteren, 

persoonlijke verkoop of publiciteit valt . Dergelijke promotie kan tijdelijk 

koopgewoonten wijzigen . Verder kan veelvuldig gebruik van verkooppromotie 

het product ontluisteren. 

Publiciteit is per definitie gratis . Als zodanig heeft het een hoge geloof

waardigheid . Publiciteit bereikt ook mensen, die advertenties mijden . Verder 

kan publiciteit het product omlijsten . 

De e isen aan promotie worden be paald door het marktsegme nt, waarop de promotie 

gericht wordt. De doelmarkt wordt gekenmerkt door: 

het beeld, dat men van het bedrijf heeft, van het produc t en de concurrentie , 

- de verwerkingswijze van informatie, 

- problemen, 

- voorkeuren, en 

- gewoonten . 

Het beeld, dat men van een product heeft, bestaat uit een aantal opvattingen 

over het product. Bestaande verwachtingen kunnen ertoe leiden dat een bepaald 

beeld over een product blijft bestaan, nadat het product (aanzienlijk) ge

wijzigd is. Het beeld kan gemeten worden met de semantische differentiaal . 

De verwerkingswijze van informatie is cognitief van aard . Moeilijke infor

matie kan beter verwerkt worden door individuen met een hogere opleiding. 

Verder is het belangrijk dat vastgesteld wordt, welke persoonlijke eigen

schappen samenhangen met het overtuigen van de doelmarkt. 

De overige marktkenmerken zijn behandeld in de nieuwe productstrategie 

in 5.3. 

Het gewenste antwoord van de doelmarkt om verkoop te bevorderen is cognitief, 

affec tief of gedragsmatig georiënteerd. Voor een procesbeschrijving kan 

verwezen worden naar de "early adopter"-theorie en andere individuele adoptie

modellen in 5.8. en 6.3 . 
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Het cognitieve deel veronderstelt blootstelling '18n de boodschap aan de 

doelmarkt; media gewoonten zijn hierbij behulpzaam. De ontvangst van de bood

schap wordt bepaald door de aandacht en het begrip bij de ontvanger. Bij 

aandacht kan gewezen worden op selectieve perceptie; het begrip wordt 

verminderd door moeilijkere boodschappen, minder herinnering en meer ver

vorming. 

Het doel van het cognitieve deel is het opnemen van de boodschap in het 

lange termijn geheugen van de ontvanger. 

Het affectieve deel heeft betrekking op waardering van opvattingen. Een 

ontvangen boodschap kan de bijbehorende attitude veranderen. Volgens Fi s hbei n 

kunnen positieve attitudes ten opzichte van een product bijdragen aan de 

koopintentie voor dit product. 

Het gedragsdeel is niet het logische vervolg van het affectieve deel; 

immers een bedoeling tot kopen hoeft niet te leiden tot kopen. Als belem

merend e factoren kunn en weerstand en omgeving ge noe md worden. 

De boodschap wordt onder meer bepaald door inhoud en structuur. 

De inhoud wordt onder meer bepaald om de ontvanger te motiveren het bedoelde 

gedrag te vertonen . Er ka n een onderscheid gemaakt worden tussen r atione l e , 

emotionele en more l e inhouden. 

Een rationele inhoud wijst op het eigenbelang van de ontvanger, als deze 

gebruik maakt van het product vanwege de kenmerken ervan. 

Een emotionele inhoud poogt door het oproepen van een positieve of negatieve 

emotie te motiveren. Een boodschap die veel angst oproept, kan perceptuele 

verdediging bij de ontvanger geven. Bezorgdheid om gewaardeerde anderen 

kan vaak meer motiveren dan gevaar voor de ontvanger zelf. 

Een morele inhoud maakt gewag van algemene normen en waarden om de passende 

motivatie te veroorzaken. 

De structuur van de boodschap is onder andere afhankelijk van het gebruik 

van een conclusie en van de argumentatie. 

In het algemeen kan een conclusie de ontvanger bejnvloeden om deze conclusi e 

aan te nemen. Dat gaat niet op, als: 

- de zender negatief gewaardeerd wordt, 

- de conclusie voor de hand ligt, of 

- de inhoud strikt persoonlijk is. 

Een duidelijke conclusie kan de aandacht of de doelmarkt te sterk begrenzen 

of hij kan het aantal gebruiksmogelijkheden van het product beperken. 

Bij de argumentatie zijn boodschappen te onderscheiden met alleen gunstige 

eigenschappen van het product en boodschappen met gunstige en ongunstige 

kenmerken. 
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Boodschappen, die slechts gunstige eigenschappen bevatten, zijn geschikter 

om te motiveren dan boodschappen met voor-en tegenargumen ten, als de zender 

positief gewaar deerd wordt door de ontvanger. 

Het omgekeerde geldt, als: 

- de zender negatief gewaardeerd wordt door de ontvanger, 

de ontvanger be ter opgeleid is, of 

- de ontvanger ook negatieve boodschappen krijgt van andere zenders. 

Het communicatiekanaal kan persoonlijk of niet-persoonlijk van aard zijn. 

Bij persoonlijke communicatiekanalen is er een rechtstreekse wisselwerkin g 

tussen zender en ontvanger. Zenders kunnen zijn verkooppersoneel, deskundi gen 

en de sociale omgeving. Beinvloeding door de sociale omgeving wordt in dit 

opzicht traditioneel mond op mond reclame genoemd, hoewel ook hier innovaties 

ingang hebben gevonden. 

Interpersoonlijke communicatie is geschikter dan niet-persoonlijke communi

catie, als het product: 

duur of gewaagd is, of 

een uitdrukking van status of smaak kan zijn. 

Men veronderstelt, dat opinieleiders hun opvattingen via ni et-persoonlijke 

communicatiekana len krijgen en deze interpersoonlijk communiceren. Teve ns 

wijst men op groepen als communicat ienetwerk. Hierbij zijn vooral tussenperso

nen van groepen belangrijk om de communicatiestroom in de de s ociale omgevi ng 

te bevorderen. 

Interpersoonlijke communicatiekanalen zijn minder beheersbaar dan niet -per

soonlijke communicatiekanalen. Beheersingsmaatregelen kunnen zijn: 

- invloedrijke personen als doelmarkt nemen, 

- opinieleiders vormen, 

- bij het adverteren gebruik maken van gesprekken en getuigenissen door 

invloedrijke personen, 

- advertenties, die gespreksstof leveren, en 

- selectie van verkooppersoneel, dat dezelfde status heeft als hun klanten. 

Niet-persoonlijke communicatiekanalen kunnen onderverdeeld worden in massa

en selectieve media, sfeer en gebeurtenis. 

De effectiviteit van massacommunicatie wordt verminderd door selectieve aan

dacht, vervorming en herinnering. 
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De perceptie van de zender door de ont va nger wordt het broneffect ge noemd . 

Het broneffect wordt be paal d door de ge l oofwaa rdi gheid van de br on en door 

de mate van congr uenti e tussen bron e n bood s chap , zoals dat ond ervonden 

wor dt door de ontvanger van de boodschap . 

Geloofwaardigheid van de br on hangt samen met deskundi ghei d, vertrouwe ns 

waardigheid en aardigheid . 

Vol gens Osgood kan een verschillende beoordelin g van bron en boodschap 

attitudeverandering veroorzaken . 

Terugkoppeling na (of tijdens) uitzending van de boodschap kan gebeuren 

doordat de zender contact zoekt met persone n va n de doelmarkt. Ook hier 

is marktonderzoek op zijn plaats. 

Bij het samenstellen van de promotie kan rekening gehoud en word e n met het 

t ype markt en met de verschillende effectiviteit va n de onderd e l e n adver 

teren en persoonlijke verkoop wat betreft bewust make n of verkopen . 

Bij consumentenmarkten legt me n de nadruk op adverteren, terwijl men bij 

industr ië l e markten meer persoonlijke verkoop t oepast . Dit is in overeenstem

mi ng met de kwantitatieve verhoudingen van de markten en de bijbe horende 

kostencriteria . 

Adverteren be vo rd e r t voor namelijk bewustwording en begrip, terwijl per 

soonlijk ve rkoop het aanschaffen va n het product bevordert . 

Vooral bij de introductie van een nieuw produc t is adverteren en verkooppro

motie gesc hikt als promot ie om mensen van het product bewust te maken en om 

proefneming t e bevorderen. 

Minde r beheersbare factoren 

Hie r wordt nog eens aangegeven welke factoren, die bij marketin g een r ol 

spelen slecht s gedeeltelijk of nauwelijks beheersbaa r zijn door de producent . 

Het paradigma van actieve klanten kan uiteraard door de producent nagest r eefc 

worden, maar het is slechts nauwelijks beheersbaar voor hem. Het initiatief 

gaa t immers uit van de klant . Slechts bij industriële markten met een 

gering aantal klanten en snel wisselende productwensen, kan dit parad igma 

van toepassing zijn . 

Het lijkt erop dat klanten voor nie uwe problemen te r aad gaan bij producenten 

van oude vertrouwde producten. Het he lpt dus als dergelijke produc t e n aan

wezig zijn . 

Verder is communicatie va n groo t bela ng . Het vaststellen van communicatie

lijnen voor nieuwe idee n, die door kla nten worden gedaan , is aan te beve len. 

Verkooppersoneel kan gemotiveerd worden om dergelij ke ideën op te sporen . 
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In principe zijn de kosten beter te beheersen, omdat een aantal fasen van 

de nieuw product strategie overgeslagen kunnen worden, afhankelijk van de 

fasen , die de klant doorlopen heeft van ideegeneratie tot bedrijfsanal yse . 

De externe omgeving valt per definitie buiten het beheersingsbereik 

van de onderneming. Toch kan men proberen invloed uit te oefenen door juri

dische activiteiten, relaties met instituties of door een lobby naar de 

overheid toe. 

Communicatie met de externe omgeving over marktonderzoek en dergelijke kan 

in drie vormen gebeuren, namelijk incidentele contacten met instituties, het 

opstellen van een steungroep van buiten het bedrijf ter advisering of door 

het uitbesteden van de productie aan een andere onderneming. Deze communicatie 

verschilt in de mate van betrokkenheid van de externe omgeving bij het product. 
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9. BEHEERSEN BIJ INNOVEREN 

Om het innoveren te beheersen kan gestreefd worden naar een procesmatige 

aanpak van de nieuw product strategie. De fasen houden nauw verband met 

e lkaa r en zij bepalen uiteindelijk gezamelijk het resultaat van het 

innovatieproces. 

Tijdens de voortgang van dit proces worden voorgaande f a sen geitereerd. 

Tevens vindt er na elke fase testen van klanten plaats. Door dergelijke 

intensieve terugkoppelingen en wisselwerkingen kan een geslaagd resultaat 

bevorderd worden. 

Volgens de inleiding op dit deel is 9 slechts een aanvulling op 7 en 8 , 

omdat er specifieke subjectieve beheersingsfactoren worden behand eld 

voor innovaties in 9. 

9.1. Ondernemen bij innovaties 

Hier wordt enerzijds ingegaan op de ondernemende persoon, die een innovatie 

in een organisatie doorvoert, e n wordt anderzijds gepoogd aan te geven welke 

beperkingen organisaties voor innovatie kunnen geven. 

De ondernemende persoon vertoont zowel kenmerken vAn ondernemers als van 

uitvinders . 

Ondernemerskenmerken zij n: 

- risico's nemen, dus onzekerheid accepteren, 

- het gebruik van eigen kapitaa l en "venture capital" om de kosten van de 

eerste fasen in het innovatieproces te dekken, en 

- het ri chten van de innovatie op de marktvraag. 

Kenmerken, die bij ideegeneratie- en uitwerki ng passen zijn: 

acceptatie van problemen en losse structuren, 

hoge motivatie om problemen op te lossen, 

geringe nadruk op beheersingsmiddelen, en 

lange termijn oriëntatie. 

In organisaties ondervindt de innoverende persoon weerstanden, omdat: 

- zijn motivatie en bijbehorend gedrag meestal in strijd is met organisatie

doelstellingen, en 

- het voor niet-innoverende personen onaantrekkelijk is ondernemingskapitaal 

aan uitvindingen t e besteden uit oogpunt van risico- en kostenbeheersing . 
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Het beheersen van een innovatieproces in een organisatie houdt in, dat: 

- mogelijk gunstige resultaten en gewaardeerde innovaties leiden tot een 

hoge motivatie, 

de gehele organisatie bij de innovatie met duidelijke eisen betrokken wordt, 

- er deskundig personeel geselecteerd wordt, 

- er een meer lange termijn oriëntatie komt, 

- er meer risicobereidheid is, 

er voldoende wisselwerkingen zijn tijdens het innovatieproces met andere 

fasen en klanten, en 

- innoverende personen erkenning krijgen. 

In termen van beheersingsmiddelen kan gedacht worden aan financieel mana

gement, portefeuille-samenstelling bij grote bedrijven, beloningsstructuur, 

losstaande innovatiegroep bij grote organisaties, participatie en project

matige beheersing bij matrixstructuur in grote organisaties in plaats van 

beheersing van afdelingen. 

Het is duidelijk dat bij innoveren op grote schaal een compromis gevonden 

moet worden tussen de autonomie van de innoverende persoon en de gebruikelijke 

beheersingsmethoden. 

9.2. Probleem oplossen 

De innoverende persoon, die een probleem wil oplossen, zal moeten kunnen 

beschikken over voldoende motivatie, vaardigheden en een geschikte omgeving. 

Bij selectie van dergelijke personen doet zich de vraag voor waarop gelet 

moet worden, en hoe meting van persoonlijke eigenschappen plaatsvindt. 

Wetenschappelijke onderzoekers zijn geschikt voor innovatie, als zij voldoen 

aan eisen van probleemoplossend vermogen, inventiviteit, vakkennis en sociale 

contacten. 

Meting kan plaatsvinden met selectietesten, die geschikt zijn voor de betref

fende werkomgeving in plaats van meting met biografische vragenlijsten. 

Uiteraard vormen innoverende wetenschappelijke onderzoekers slechts een 

deelverzameling van uitvinders. 

Probleemoplosmethoden zijn vaak beperkt tot bepaalde probleemvelden. Toch 

is het aan te bevelen om algemenere methoden voor te staan, die toegepast 

kunnen worden bij problemen, waarvan onvoldoende kennis bestaat voor het 

gebruik van een specifieke probleemoplosmethode. 
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CONCLUSIE 

Beantwoording van de vraag naar het gebruik van de term beheersing geef t 

het volgende beeld te zien. 

Wat betreft het veranderingsproces is het volgend e op te merken. Op ind i vi

duee l niv eau is e r een relatie tussen beheersing e n stress. Uit 4 is bekend , 

dat weerstand en in het veranderingsproces stress oproepen. 

De eerste vraa g , di e zich nu stelt is, welke stress-mode llen uit 4. 2 en 

4. 3 beheersing impliciet of expliciet bevatten. 

Het stimulusmodel kan afgewezen worden, omdat beheersing op individue e l 

niveau volgens deel 3 afhankelijk is van het subj ect . 

He t responsmodel noemt bedreiging en het kan dus betrokken worden op onge

wenste gevolgen van de gebeurtenis; beheers i ng is dus impliciet i n dit mode l 

opgenomen. 

Het stress-model van Lazarus neemt beheersing uitgebreid in bes chouwing, 

zoals cognitieve en ged r agsaspecten . 

Het transactiemodel va n Cox e n Mackay noemt beheersi ng niet expliciet, maar 

het stelt als stress-oorzaak een verschil voor t ussen waargenomen ver e iste 

en aanwezige ke nnis en vaardigheden , wat opgevat kan worde n als een verlies 

aan beheer sing . Het zelfbeeld speelt du s hier een belangrijke rol . 

Het stress-model van Jenkins beschouwt aanv ul lend hierop impliciet beheer

sing op groe psn iveau . 

Hie rui t mag afgeleid worden , dat interactiemodellen rekening houd en me t 

behee rsing op individueel ni vea u. 

Omgekeerd st e lt zich de vraag of verlies van beheersing op individuee l 

niveau opgevat kan worden als weerstan d tegen verandering. 

Verandering kan volgens 4.2. een be dre i gi ng inhouden, wat weerstand oproe pt. 

Bea ntwoording va n de ges t e ld e vraag houdt dus in, dat overeenkomsten en 

verschillen tussen bedreiging en behee rsingsverlies nagegaan worden. Volgens 

7.1 geeft beheersing aan, dat men negatieve gevolgen van een gebeurtenis 

als minder minder negat ief kan ervaren.Verder kan gesteld worden, dat nega

tieve gevolgen van een gebeurtenis bedreige nd zijn voor het subject; zie hier

voor de verklaring van het stress-model van Lazarus in 4.3 . 

Een bedreiging kan beheersingsverlie s voor het subject inhouden in de zin 

van het ervaren van negatieve gevolgen. Als zodanig is er geen kwalita tief 

verschil tussen bedreiging e n beheersingsverlies. Kwantitatief is er wel 

een verschil tussen beheersingsverlies en bedreiging , want een ge beurte ni s , 

di e als een bedreiging wordt waargenomen, veroorzaakt dissonantie bij het 

subject. 
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Zodoende levert de bedreiging in eerste instantie een be:hrersingsverlies op 

volgens een intern proces.Volgens Kelley is er sprake van een beheersin gs

streven door het subject van de causale structuur. Dit streven valt ond e r 

cognitieve beheersing. Ook hier is sprake van weerstand. 

Zelfs als er sprake is van gebeurtenissen, waarvan de negatieve gebeurtenisse n 

achteraf volledig beheerst worden, is er toch vooraf een beheersi ngsverlies 

opgetreden. Deze conclusie wordt ook weerspiegeld in de faserin g van veran

deringsproces in 4.1. 

Hierdoor wordt duidelijk, dat beheersing zowel bepaald wordt door he t 

systeem als door het besc houwde proces. Deze verschillen worden opgelost 

door ervan uit te gaan, dat een bedreiging overeenkomt met een initieel 

beheersingsverlies. Dit beheersingsverlies veroorzaakt weerstand tegen 

verandering in de vorm van initiële stress. 

Hoe deze stress zich ontwikkelt is afhankelijk van het verloop van de ge

beurtenis en van de gevolgde beheersingswijze door het subject. 

Hi ermee is he t belang van de waar ge nomen verandering benadrukt. Als deze 

verandering bedreigend wordt opgevat, houdt hij beheersingsverlies in. Als 

er geen beheersingsverlies aangenomen wordt, wordt de verandering niet als 

een bedreiging opgevat. 

In afbeelding 3 is een eenvoudig input-output model van een innovatieproc es 

voorgesteld. Dit model is opgebouwd uit twee activiteitenblokken, nameli j k 

beheersen en innoveren. De verticale lijnen stellen regelstromen voor. 

Op individueel niveau kan het stress-niveau een maat voor beheersing zi j n . 

In afbeelding 4 wordt door een stroomschema de werking van het vorige model 

toegelicht; beheersing op individueel niveau wordt hier bepaald aan de hand 

van stress. Aangenomen wordt, dat beheersing toeneemt, als de stress naar 

aanleidin g van de veranderingdoor innoveren afneemt en omgekeerd. 

Afbeelding 3. Beheersing van het innovatieproces. 

Verandering---L---~ 

Beheersen 

Innoveren 

veranderen 

strategie maken 

adopteren 

Probleemoplossing 

Product 

Productgebruik 
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Afbeelding 4. Beheersingsmodel van innovatieproces op individueel nivea u. 

nee 

nee 

begin: verandering 

meet stress-niveau 

ja 

voer veranderings-

proces uit 

ja 

voer nieuw product 

strategie uit 

meet stress-niveau 

ja 

stop: verandering 

wordt beheerst 

nee 

nee 
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Het onderdeel over marketing in 8 heeft betrekking op beheersing binnen 

organisaties om de markt te beinvloeden door regeling van de"marketin g mix" 

factoren. 

De factor product kan op zich in principe grotendeels beheerst worden. 

Beinvloeding van de markt kan gebeuren door vooruitkoppeling met testen 

en door terugkoppeling van verkoopresultaten en dergelijke. 

De factor prijs is meestal op zich weinig regelbaar, slechts bij markt

vormen als monopolie en in mindere mate oligopolie is de prijs beheersbaar. 

Het veranderen van de prijs levert in een beperkt prijsgebied een grotere 

beheersmogelijkheid. 

De factor plaats is slechts beIJ=rkt regelbaar op zich, met name aantal 

tussenpersonen en distributielogistiek zijn in principe beheersbaar. 

De factor promotie is bij uitstek beheersbaar wat betreft niet-persoon 

lijke communicatiekanalen. 

Bij deze beschouwing van "marketing mix" fa ctoren is ervan uitgegaan, dat 

de subjecten in de markt slechts beinvloed kunnen worden, maar dat zij ni et 

beheersbaar zijn . Verd e r zijn genoemde factoren onderling afhankelijk. 

De globale conclusie kan getrokken worden, dat volkomen beheersing op 

alle niveaus van een ruils ysteem op elk moment onmogelijk is volgens het 

veranderingsproces en marketing. Door verandering treedt onder meer steeds 

beheersingsverlies op bij aanname van waargenomen negatieve gevolgen . Verder 

zijn er op organisatieniveau een aantal factoren wel in principe beheers

baar, maar ondanks marktbeinvloeding door deze grotendeels beheersbare fac

toren kan er geen sprake van zijn, dat de markt volledig beheerst wordt onder 

de aanname dat de organisatie input-factoren niet kan beheersen. 

Hieruit kan afgeleid worden, dat het innovatieproces zich in een deels open 

en in een deels gesloten systeem afspeelt. Het ruils ysteem is vrijwel open 

en de organisatie kan in zekere mate gesloten genoemd worden. 

Subjectieve factoren zijn van groot belang bij het beheersen van innovatie

processen volgens veranderingsproces en marketing. Het verwaarlozen van deze 

factoren is bijgevolg irrationeel en ondoelmatig. 

Volgens het veranderingsproces zijn er een aantal weerstanden op indivi

dueel niveau in 7 genoemd, die deels door interne processen te verklaren zijn . 

Op groepsniveau zijn de onderlinge relaties, die subjectief ervaren worden, 

bepalend voor de weerstand tegen verandering. 

Op organisatieniveau is de houding van het topmanagement een subjectief 

ervaren factor, die van invloed is op de weerstanden tegen verandering . 

Tevens spelen op genoemde niveaus normen en waarden een rol. 

Bij een formeel beheersingsmiddel als taakkenmerken wordt gewezen op sub

jectieve factoren van de taakuitvoerder, waarbij perceptie een onderdeel is. 

Volgens marketing in 8 spelen bij de "marketing mix" subjectieve factoren 

een rol. Volstaan wordt met het noemen van enkele subjectieve factoren . 
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Bij product kan gewezen worden op stijl, herkenbaar heid e n waargenomen kwa li

teit. 

Bij prijs is er pr ijsgevoeligheid en productwaarde. 

Bij plaats valt serviceniveau te noemen . 

Bij promotie zijn bij uits tek subjectieve factoren van belang. 

Volgens het innovatieproces in 9 zij n subjectieve factoren van belan g bij 

ondernemende personen e n pr obleemoplossers . 
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Inleiding 

Het doel van di t dee l is te t oetse n in hoeverre voorgaande del e n gesc hikt 

zijn om e en innovatieproces te ve rklaren, zoals zi c h dat werke lijk voltrok

ken heeft. 

Het innova ti e proces, dat besproke n wordt, is evac uatie van de bevolking 

door een ongeluk met een kerncentrale. De beschrijving van het ongeluk 

vindt plaats in 10. 

De relati e me t voorgaande delen wordt aan gegeven door: 

- het ongeluk in 11 te faseren volgens deel 2, 

- beheersingsmogelijkheden in 12 aan te geven volgens deel 3, en 

- gedrag en daarmee samenhangende processen te benadrukken volgens deel 1. 

Bij deze toe tsing verdienen de volgende onderwerpen special e aandacht vanwege 

het centrale karakter ervan in de betreffende delen: 

de subj ect ieve fa ctor volgens dee l 1, 

de procesbenadering volgens deel 2, 

de relat ie beheersing e n stress volgens deel 3 , en 

de "marketin g mix" factoren bij be hee rs i ng volgens deel 3. 
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10. BESCHRIJVING VAN HET ONGELUK EN GEDRAG VAN DE BEVOLKING 

Op 28 maa rt 1979 begon het ongeluk in de tweede kerncentrale van Three Mil e 

Island bij Harrisburg in de staat Pennsylvania van de Verenigde State n. 

10.1. Beschrijving ongeluk 

Volgens het onderzoek van de commissie-Kemeny moest de omringende bevolk i ng 

naar aanleiding van het ongeluk leren leven met: 

- geruchten en tegenstrijdige verklaringen, 

- een gebrek aan lozingsgegevens van radioactief materiaal, 

- een voortdurend mogelijke eva cuatie, en 

- een ontploffing van een waterstofbel in de kernreactor. 

Het verloop van het ongeluk wordt als volgt weergegeven. 

Het uitvallen van de waterpompen in de kerncentrale leidde het ongeluk i n. 

Doordat de automatische beveiliging de stoomturbine uitschakelde, steeg 

de tempera tuur van het reactorkoelwater. Door de hoge druk ontsnapte ee n 

dee l van dit radioac tieve water uit de reac tor naar het rea c tor ge bou~. 

Automatisch volgde ook het stilleggen van de kernrea c tie; de temperatuur 

va n het rea ctorwa ter bleef door het verval van de ke rnsplijtingsprod uc ten 

stij gen. De noodkoeling trad hierop automatisch in werking. 

De noodkoelin g kon echter niet koe len, omdat de watertoevoer naar de rea c t or 

afgesloten was met een klep ! Dit werd ni e t opgemerkt door de procesopera t or 

omdat er één lampje niet zichtbaa r was en waarschijnlijk omdat het and ere 

waarschuwingslichtje niet opviel temidden van talloze andere li chtjes op 

het bedieningspaneel. 

Verder fun c tioneerde de afsluitklep niet van de leiding, die water uit de 

reactor naar het reactorgebouw bracht, hoewel het bedieningspanee l dit we l 

aangaf. Hierdoor verloor de rea~tor veel koelwater, zodat het ongeluk een 

feit was. 

Het tot dan toe aanwezige personeel was onvoldoende opgeleid om de genoem

de voorvallen te beheersen en om zodoende het ongeluk te voorkomen. 

Gebrekkig onderhoud door het electriciteitsbedrijf veroorzaakte waarschijn

lijk de niet-functionerende kleppen. 

Na enkele uren werd duidelijk, dat het koelwater radioactief besmet was 

door gescheurde splijtstofstaven. Tevens vormde zich geleidelijk aan een 

gasbel van waterstof in het reactorgebouw. 
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Een uur hierna werd door personeel in de centrale aangegeven, dat er een 

onbeheerste lozing van radioactief mater iaa l in de omgeving mogelijk was . 

Hiermee trad het rampenplan voor de kerncentrale in werking. 

Zodoende werd de rampenbestrijdingsorganisati e gewaarschuwd . Teve ns was 

enige tijd later de toezichthoudend e instantie op de hoogte. 

Inmiddels werd binnen het uur overgegaan tot evacuatie van personeel uit 

de kerncentrale. Deze stap geeft aan, dat er sprake is van radioactieve 

straling, die mogelijk ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid en 

veiligheid. Door de lekken in de isolatie van de kerncentrale is er rad io

actief materiaal in de buitenlucht terechtgekomen. 

De toezichthoudende instantie had enkele jaren ervoor nieuwe isolatienor

men opgesteld, maar deze waren niet van toepassing op de kerncentrale bij 

Harrisburg. De genoemde instantie ric htt e t wee crisiscentra t n, één bij de 

kerncentral e en één in het hoofdkant oo r. 

Een uur na het besluit tot eva cuati e van het centralepersoneel krij gt een 

lokaal radi ostation lu cht van het ongeluk en zendt het een geruststellend 

bericht uit aan de bevolk i ng. 

Een half uur later waren de nationale media op de hoogte . De meeste ambtenaren 

hoorden voor het eerst van he t ongeluk van deze media . In de be r ic hten werd 

er gemeld , dat e r radioactieve deeltjes uit de kerncentrale ontsnapt waren . 

Over de aard van de ze deeltje s ontstond een misverst a nd tusse n de gouver 

neur van de deelstaat en het electriciteitsbedrijf. Waarschijnlijk nam het 

electriciteitsbedrijf een defensieve opstelling in ten opzichte van buit e n

staanders. 

Veel inwoners van de Verenigde Staten werden later op die dag op het ongeluk 

geattendeerd door het televisienieuws van een nationaal station. 

In een kleine naburige gemeente van Harrisburg bespra k de gemeenteraad 

de mogelijkheid tot evacuatie met de inwoners. 

Tengevolge van metingen naar radioactiviteit bestaat de volgende dag bij de 

rampenbestrijdingsorganisatie de indruk, dat het grootste gevaar geweken 

is . 

De toezichthoudend e instantie had de overhand in de berichtgeving tijde ns 

de komende dagen. 

Verder bespreken de betreffende instanties de mogelijkheid tot evacuatie 

van de bevolking. Evacuatie werd niet nodig geacht. 
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Die dag vonden bzingen plaats van radioactief materiaal in de buitenlucht 

en in een rivier. 

De beheerste lozing van afvalwater werd tijdelijk stopgezet op aandringe n 

van de toezichthoudende instantie om negatieve gevolgen voor en rea c ties 

van de bevolking te verhinderen. 

De derde dag van het ongeluk vond weer een gecontroleerde lozing plaats van 

radioactief materiaal naar de buitenlucht. 

Omdat de berichtgeving tussen hoofdkwartier en lokaal centrum gebrekki g 

was en omdat het bkale centrum gegevens vanuit de centrale niet verifieerde 

ontstond bij de toezichthoudende instantie verwarring over de noodzaak t o t 

evacuatie. Deze instantie adviseerde de gouverneur over te gaan tot een 

evacuatie binnen 16 km van de kerncentrale. Een radio-station maakte de 

bevolking alert op een op handen zijnde evacuatie . 

Hernieuwd overleg tussen de betrokken instanties leverde op, dat eva c uat i e 

overbodig werd gevonden. Wel adviseerde de gouverneur de bevolking om in 

huis te blijven binnen de genoemde afstand . 

Verder besloot hij, dat uit veiligheidsoverwegingen zwangere vrouwen e n 

kleine kinderen binnen een afstand van 8 km rond de centrale moesten 

evacueren en dat in hetzelfde gebied de openbare scholen gesloten werd e n. 

Door tegenstrijdige berichten was de verstandhouding tussen de pers en 

het electriciteitsbedrijf verslechterd . Bij de landelijke regerin g leidde 

bezorgdhe id hierover ertoe, dat een speciaal communicaties ysteem werd opgezet 

tussen de hogere overheden, hetel.ectriciteitsbedrijf en de toezichthoudende 

instantie; tevens werd een medewerker van de toezichthoudende instantie 

aangesteld, die alle contacten met de pers zou onderhouden. 

Later op die dag trok de gouverneur na overleg met de genoemde medewerker 

het advies in, dat mensen thuis moesten blijven; de overige adviezen werden 

gehandhaafd. 

Inmiddels werd de landelijke overheid om hulp verzocht vanuit de deelstaat; 

dit resulteerde onder andere in de aanmaak van een kwart milj oen flesjes 

met kaliumjodide. 

Op 31 maart raakte de toezichthoudende instantie verontrust over de mogelijk

heid van een waterstofgasexplosie in de kernreactor. Alvorens hierover dui

delijkheid was, zond een nationaal persbureau een bericht uit, dat de gasbel 

kon exploderen. 

Dit bericht werd later tegengesproken door de gouverneur en zijn verbindings

persoon. 
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Op 1 april klinkt de verontrusting door bij de bevolking naar de plaatselijke 

instanties toe, die echter buiten het speciale communicatienetwerk gehouden 

waren . Als gevolg hiervan overweegt de lokale overheid evacuatie af te kon

digen als drukmiddel om de communicatiestroom weer op gang te krijgen. 

Dezelfde dag komt de president op bezoek om zich op de hoogte te stellen 

van de situatie. 

Later op de dag werd duidelijk, dat er geen ontploffingsgevaar bestond, 

maar dit nieuws werd niet aan de bevolking meegedeeld. 

Op 2 april volhardde de toezichthoudende instantie in het niet weerleggen 

van het explosiegevaar om geloofwaardig te blijven. 

Op 3 april werd een herstelorganisatie opgericht voor de schoonmaak van de 

kerncentrale, die meerdere jaren duurt. 

Op 4 april gingen de scholen op een afstand van meer dan 8 km van de centrale 

weer open; binnen 8 km bleven de adviezen van kracht tot 9 april. 

Twee weken na het begin van het ongeluk werd de commissie- Kemeny ingesteld. 

Het ongeluk blijft nog jarenlang een nasleep hebben voor de bevolking door 

de schoonmaak en het gevaar van vrijkomend radioactief materiaal. 

de weergave van het electricitei.tsbedrijf 

Volgens het electriciteitsbedrijf hebben de procesoperators de ernst van 

het ongel uk niet tijdig herkend. Toen dit wel het geval was, handelden zij 

volgens het rampenplan. 

Veertien uur na het begin van ~et ongel uk lukte het de procesoperators 

de reactor weer enigzins te beheersen, hoewel zij het ongeluk niet konden 

verklaren. Dit gebrek aan kennis maakte de communicatie met de buitenwereld 

problematisch. 

Op 30 maart werd de situatie weer ernstiger door lozing van radioactief 

materiaal en door vorming van waterstofgas. 

De gevolgen van het waterstofgas voor de werking va n de koeling werden niet 

onderkend, zodat radioactief materiaal kon ontsnappen. Deze radioactieve 

loz ing was aanleiding tot een communicatiestoornis. 

Tot 1 april was de bezorgdheid voornamelijk gericht op de explosiemogelijk

he id van de waterstofgasbel. 

Op 27 april kon de koeling weer op natuurl ijke wijze verlopen, wat ni euwe 

beheersingsmogelijkheden bood. 
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Drie dagen na het begi n van het onge luk werd duid e lijk, dat hulp van buiten 

nodi g was. 

De eerste drie dage n van he t onge luk, 28 tot en met 30 maart , wa r e n er 

drie verschillende communicati eka na len na a r de media, waa rd oo r geen 

duidelijk totaalbeeld ontstond bi j de bevolking . 

Vanaf 30 maart tot en met 1 april ware n er twee technische onderste unings

groepen, die nauwelijks met elkaar samenwerkten; de ene groep was van de 

toezichthoudende instantie en de andere was van het elect ri c iteitsbedrijf . 

Zodoende werden bepaalde communicatiekanalen door het stellen van vragen 

in tweevoud overbelast . Hiermee is ook de onduidelijkheid over de noodzaak 

tot evacuati e op 30 maart te verklaren. 

Vanaf 4 april ontstond er een probleemge richte struc tuur, doo r het opstel 

len van functionele afdelingen, die elk een technisch probleem te li jf gingen . 

Tevens krege n de adviesgroepen een duidel ij ke band me t het electriciteits

bedrijf . Met name ni e uwe l e de n van de adviesgroep moesten veel over het 

ongeluk lere n, voordat zij kond en overgaan tot pr obleemoplossen. 

Verder benadrukt het electriciteitsbedrijf, dat het in een onge lukssi tuatie 

moeilijk tot onmogelijk is aan ee n vooraf opgestelde planning vast te houd e n. 

Dit is inhe r e nt aan het verli es aan beheersing door het onge luk. Met name 

de tijdsdruk verhindert een f orme l e goedke ur i ng voor bepaalde activiteiten, 

alvorens deze uit gevoer d moeten worden . 

de wee rgave van de toezichthoudende instantie 

Zes uur na het begin van het ongeluk kwam het eerste personeel van de t oe

zichthoudende instantie bij de de kerncentrale aan; tevens was er een grote 

technische staf op het hoofdkantoor beschikbaar . 

Beide lokaties hielden telefonisch contact , wat onbevredigendere3ultaten 

gaf . Zodoende werd een technisch team door van het hoofdkantoor naar de 

kerncentrale gestuurd. 

Bij aankomst op 29 maart stelde genoemd team vast, dat er waarschijnlijk 

gassen in de reactor aanwezig waren; tevens bleken procesoperators het 

lozen van radioactieve gassen niet te kunnen verhinderen. 

Het personeel van het electriciteitsbedrijf verstrekte door overbelasting 

van de communicatielijnen onvoldoende informatie aan het team zelfs al s 

er relatief weinig nieuwe ontwikkelingen waren. 

Op 30 maart was er inmiddels een zee r grote technische staf van de 

toezichthoudende instantie bij de kerncentrale, omdat de situatie ernsti g 

was gebleken. 
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Deze staf gaf technische en logistieke hulp aan het centralepersoneel . Aan

gezien de centrale met een vergunning bedreven werd, moesten onvoorziene 

maatregelen in deze vergunning door de toezichthoudende instantie getoetst 

worden alvorens zij uitgevoerd konden worden. 

Andere taken, die de technische staf uitvoerde, waren: 

- onafhankelijke procesbewaking, 

- activiteitsplanning, en 

- logistieke hulpverlening met materialen en apparaten. 

Tot zes weken na het begin van het ongeluk was er hulp in de genoemde vorm 

aanwekig. 

Een kleinere groep vormt hierna tot drie á vier jaar later het toezicht 

op de kerncentrale tijdens de schoonmaakwerkzaamheden. 

Tevens werd een lokaal kantoor geopend om een betere communicatie met de 

bevolking mogelijk te maken; een dergelijk kantoor is een innovatie voor 

de toezichthoudende instantie. 

de weergave van de rampenbestrijdingsorganisatie 

Drie uur na het begin van het ongeluk werd de rampenbestrijdingsorganisatie 

gewaarschuwd . Men concludeerde dat er geen gevolgen voor de bevolking waren . 

Inmiddels werden enkele instanties op de hoogte gesteld van de aard van het 

ongeluk en werd het crisiscentrum van de rampenbestrijdingsorganisatie be

mand. 

In het daarop volgende uur berichtte het electriciteitsbedrijf , dat er 

rekening gehouden moest worden met een lokale evacuatie, als gevolg van 

een radioactieve lozing. Deze evacuatie bleek niet nodig te zijn. 

Tot dan verliep alles volgens de regels en waren er voldoende communicatie

lijnen. 

Op 28 en 29 maart werden enkele met elkaar strijdige berichten ontvangen. 

De indruk was in het algemeen dat de situatie minder ernstig werd. 

Op 30 maart berichtte het electriciteitsbedrijf, dat men rekening moest 

houden met evacuatie als gevolg van een hoog stralingsniveau. 

Een half uur later gaf de toezi chthoudende instantie een aanbeveling uit 

om binnen een afstand van 16 km om de kerncentrale te evacueren. Achteraf 

bleek deze evacuatie niet nodig. 

De gouverneur adviseerde de bevolking in het genoemde gebied om binnenshuis 

te blijven, en dat zwangere vrouwen en niet-schoolgaande kleine kinderen 

binnen 8 km van de centrale uit dit gebied moesten gaan. 



-86-

Hierna begon een ordelijk ve rtrek van een gedeelte van de bevolking. Verd e r 

werd het lokale telefoonnet drie uur lan g overbelast; honderd telefoonlijnen 

van het crisiscentrum werden volledig benut voor het vra gen van inlichtin ge n 

door media en bevolking. 

Tevens adviseerde de toezichthoudende instantie aan de rampenbestrijdin gs

organisatie om evacuatieplannen te maken voor een gebied vm32 km om de ke rn

centrale, terwijl er slechts plannen bestonden voor een gebied tot 8 km va n 

de kerncentrale. Zodoende moest rekening worden gehouden met evacuatie va n 

driekwart miljoen mensen in plaats van dertig duizend mensen. 

De bevolking vond, dat slechts de gouverneur en de tussenpersoon van de 

toezichthoudende instantie geloofwaardig waren . Aan het electriciteitsbedrijf 

hechtte men weinig geloof . 

De ervaringen van de rampenbestrijdingsorganisatie waren overeenkomstig met 

natuurrampen, met als afwijkinge n 

- een andere s chaal, en 

een andere attitude door verschillende perceptie, want straling kan niet 

gezien, gehoord of gevoeld worden . 

10.2. Gedrag van de bevolkin g 

Volgens Bullock Fl ynn kenmerkten zich de twee weken na het begin van he t 

on geluk door he t gev oel van een noodtoesta nd. 

Vanaf 30 maart begint het merendeel van de bevolking zich voor te ba-eid en 

op evacuatie. Met betrekking tot het wel of niet evacueren kan het volgend e 

opgemerkt worden. 

Individuen met officiële taken lieten hun vrouw en kinderen voor 30 maart 

evacueren uit voorzorg. Meerdere gez innen evacueerden slechts gedeeltelijk, 

omdat enkele gezinsleden: 

• een baan hadden, of 

• een evacuatiebevel afwachtten. 

Een aantal gezinnen evacueerde niet, omdat: 

- men een evacuatiebevel afwachtte, 

- men op God vertrouwde, of 

- men geen gevaar onderkende . 

Naar aanleiding van het evacuatie-advies ontstonden er gezinsproblemen . 

Met name huisvrouwen met kinderen, die net in de schoolgaande leeftijd waren, 

stonden voor een moeilijke beslissing. 

Verder veroorzaakte het selectieve evacuatie-advies onenigheid bij een 

aantal gezinnen over de evacuatievraag. 
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Dit leidde ertoe, dat tienmaal zoveel mensen evacueerden, dan waarvoor het 

evacuatie-advies bedoeld was. Deze evacuatie vond plaats vanuit een ge bi ed 

tot 24 km van de kerncentrale. 

Men ging tot evacuatie over, omdat de situatie als gevaarlijk ondervonden 

werd, of omdat men voorzorgsmaatregelen wilde treffen. 

De mensen , die evacueerden waren een dwarsdoorsnede van de totale bevol 

king. Hierbij valt op te merken, dat relatief meer vrouwen dan mannen, en 

veel meer kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen evacueerden 

dan de doorsnee bevolking bij een gelijkmatige verdeling zou geven. 

Er bestaat mogelijk een lichte tendens, dat hoger opgeleiden meer evacueerden 

dan lager opgeleiden. 

De plaats, waarnaar men evacueerde, lag gemiddeld 135 tot 160 km van de 

woonplaats vandaan. 

De meeste evacuees zochten vrienden en kennissen op; zij maakten geen gebruik 

van het officiële evacuatiecentrum. 

Een week na het begin van het ongeluk ervoer men het ongeluk als minder 

ernstig. De helft van de evacuees keerde voor 5 april terug naar hun woon

plaats, wat neerkomt op een gemiddelde evacuatieduur van rond vijf dagen. 

Waarschijnlijk wilde men weer aan de slag in een baan of had men de indruk 

dat de gevolgen van het ongeluk beheerst werden. 

Gedurende de twee weken na het begin van het ongeluk werden de activiteiten 

van minstens de helft van de bevolking verstoord door de avondklok, aflasting 

van bijeenkomsten s'avonds en het sluiten van scholen binnen 8 km van de 

kerncentrale tot 11 april. 

Veranderingen in het dagelijkse leven waren: 

- binnenshuis blijven, 

- plannen afzeggen, 

- nerveus zijn, 

- vertrek voorbereiden, 

- meer nieuwsuitzendingen volgen, of 

- overwerken. 

Over de gevolgen voor de volksgezondheid kan het volgende gemeld worden. 

Mensen in de omgeving van de kerncentrale ondervonden stress, die afhankelijk 

was van de waargenomen bedreiging en van de betrouwbaarheid van de informatie 

hierover. 
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De waargenomen mate van bedreiging was bij ongeveer de helft van de bevol 

king zeer ernstig. Men had de nei gi ng de bedreiging ernstiger te nemen , 

naarmate men zich dichter bij de ke rnc entrale bevond. 

Degenen, die het ongeluk een ernstige bedreiging vonden, waren : 

- jonger, 

- vrouw, 

- hoger opgeleid , of 

- hoge inkomenstrekkers. 

Vooral vrouwen namen het ongeluk zeer ernstig op. Verder vonden geëvacueerden 

het ongeluk vaker ernstig dan niet-geëvacueerden. 

De bezorgdheid over de lozingen van de kerncentrale was gr oot bij het meren

deel van de bevolking. Degenen, die niet evac ueerden , waren veel vaker niet 

bezorgd over de ze lozingen, dan mensen die wel evacueerden. 

Bijna de helft van de bevolking vond, dat zij onvoldoende informatie over 

maatrege len in noodgevallen kregen . Dat was met name het geval bij jongeren, 

beter opgeleiden en geëvac ueerden. 

Men vond plaatselijke radio-en televisiestations nuttiger dan national e 

media, vrienden en kennissen. 

Het meeste vertrouwen genoot de toezichthoudende instantie, met name de 

tussenpersoon, en in afnemenremate de gouverneur en het e l ectriciteitsbedrijf . 

Iets meer dan de helft van de bevolking was ontevreden over de gegeven infor

matie. Men was hierove r ontevredener naarmate men zich korter bij de kern

central~ bevond. Het minst tevreden over de gegeven informatie waren zwangere 

vrouwen en leerlingen. Geëvacueerden waren vaker ontevreden dan niet-geëvacu

eerden. Met name mensen, die evacueerden , waren gefrustreerd over het gebrek 

aan relevante informatie met betrekking tot hun terugkeer. 

Het stressniveau nam toe naarmate men di chter bij de kerncentrale woonde . 

Twee weken na het begin van het ongel uk hervatte het leven zijn normale gang . 

Buitenstaanders namen meestal aan, dat er ernstiger gevolgen van het ongeluk 

waren, dan mensen die in de omgeving van de kerncentrale woonden. 

In de late nazomer va n 1979 ervaart een kwart van de bevolking de kern

centrale nog als een zeer ernstige bedreiging. Verder was bijna de helft 

zeer bezorgd over de lozingen van de kerncentrale. 

Eind j ul i was in het algemeen de waargenomen bedreiging en de bezorgdheid 

over lozingen afgenomen, hoewel het stressniveau hoger was dan voor het 

ongeluk . 
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Psychosomatische symptomen zijn tegen genoemde tijd op het niveau voor het 

ongeluk, hoewel een klein deel van de bevolking last blijft hebben van soma

tische problemen, zoals uitslag, hoofd-en buikpijn, kramp en der ge lijke . 

De attitudes ten opzichte van de betreffende kerncentrale zijn in het nadeel 

van de kerncentrale veranderd. Hierbij spelen bezorgdheid over bestaande 

evacuatieplannen en geruchten waarschijnlijk een rol. Voor velen blijft de 

technische discussie over de kerncentrale onbegrijpelijk of verwarrend. 

Verhuizing naar aanleiding van het ongeluk kan een aanwijzing zijn, dat men 

uiterst benauwd is om bij de kerncentrale te wonen. Een grote minderheid van 

de bevolking heeft overwogen te verhuizen vanwege het ongeluk, vooral als 

men dichter bij de kerncentrale woonde of als men geëvacueerd was geweest. 

Tevens heeft men vaker overwogen te verhuizen, naarmate men jonger en hoger 

opgeleid was. 

Ongeveer een kwart van de huishoudens, di e verhuizing overwogen, hebben 

besloten te verhuizen. Midden augustus was slechts een klein gedeelte hier

van daadwerkelijk verhuisd. 

Verder volgt enige informatie over de gebruikte methodologie. 

De meeste gegevens in deze studie hebben betrekking op een aselecte steek

proef binnen 24 km van de kerncentrale ; de gegevens werden telefonisch ver

kregen. 

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de toezichthoudende instantie. 

het onderzoek voor de commissie-Kemeny 

De studie van Dohrenwend en anderen heeft tot onderwerp de gevolgen van het 

ongeluk voor de volksgezondheid en openbare veiligheid. Deze studie werd 

uitgevoerd in opdracht van de commissie-Kemeny. 

Het onderzoek heeft betrekking op vier deelverzamelingen van de bevolking 

binnen 32 km van de kerncentrale, namelijk: 

- hoofden van huishoudens, 

moeders van kinderen jonger dan drie jaar, 

- leerlingen van 12 tot 18 jaar, en 

- patiënten van psychomedische centra. 

Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de risicocategorien volgens het 

advies van de gouverneur. 
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Over de hoofden van huishoudens en moe ders me t klei ne kinderen zij n de 

onderzoeksresultaten a ls volgt. 

De verontrusting tijdens het ongeluk is in het ge noemd e ge bi e d behoorlijk . 

De ve r onrusting is groter bij: 

- vrouwen da n bij ma nnen, 

- mensen onder 65 jaar da n 65-plussers, 

- hu i shoudens met een klein ki nd dan zonder klein kind, en 

- moe ders met kleine kindere n. 

In het gebied van 32 km tot de kerncentrale evacueert iets meer dan de 

helft van de hoofd en der hu ishoudens; de ze cijfers liggen nog hoger bi nnen 

8 km van de centrale. 

Demora lisatie treedt op, als aan de eisen, die vanuit de omgeving aan een 

individue gesteld worden, niet voldaan wordt en er geen mogelijkheid bestaat 

om wel aan die eisen t e vo ldoen. 

De demoralisatie is in a pril hoger dan in mei e n augustus 1979; een kwar t 

van de hoof de n de r huishoud ens is in april ernstig gedemoralisee rd, wat 

later t ot de helft ervan terugvalt. Zodoende is het aanneme lijk, dat ongeveer 

tien procent van deze personen er ns tig ge demora l isee rd door het ongeluk 

raakten. 

Binnen 8 km van de ker ncentrale trad meer demoralisatie op dan daarbuiten. 

Tevens was er meer demoralisatie bij: 

vrouwen dan bi j mannen, 

echtparen naarmat e zij langer getrouwd waren. 

De ma te va n bezorgdheid over de lichame lijke gezondheid nam vanaf april 

af. Er werd meer bedre i gi ng ond e rvonden bij: 

- vrouwen da n bij mannen, 

- jongeren dan bij ouderen, en 

- inwoners binnen 8 km dan buit e n 8 km va n de kerncentral e . 

De attitude ten opzi chte va n blijven wonen in het gebied rond de kerncen-

trale was ongunstiger bij: 

vrouwen dan bij mannen, 

afnemende leeftijd, en 

huishoudens met kleine kinderen dan die zonder kleine kinderen. 

Moeders met kleine kinderen hadden een ongunstigere attitude ten opzichte 

van blijven wonen, als zij geen voortge zette opleiding genoten hadden e n als 

zij binnen 8 km van de kerncentrale woonden, vergeleken met respec tievelijk 

met voortgezette opleiding en buiten 8 km van de kerncentrale wonend. 

Zij hadden een negatieve attitude, als zij binnen 8 km van de kerncentrale 

woonden. 
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De attitude ten opzichte van kernenergie in het algemeen was negatief 

bij de hoofden van huishoudens; deze attitude komt overeen met die in de 

rest van he t land. 

Attitudes waren negatiever bij: 

- vrouwen dan bij mannen, en 

- huishoud ens met kleine kinderen dan di e zonder kleine kinderen. 

Vrouwen met kleine kinderen, die geen voortgezette opleiding genoten hadd en , 

waren negatiever in hun attitud e dan vrouwen met kleine kinderen, die geen 

voortgezette opleiding genoten hadden. 

Een enigzins positieve attitude was slechts bij mannen waar te nemen. 

Bij hoofden van huishoudens was het wantrouwen voor gezagsdragers in april 

hoog en nam hij later af, maar men bleef wantrouwend. 

Het wantrouwen was groter bij: 

inwoners binnen 32 km van de kerncentrale dan daarbuiten, 

vrouwen dan bij mannen, 

dertigers dan andere leeftijdsgroepen, en 

afnemende l eeftij d tot derti g jaar. 

Het onderzoek naar leerlingen gebeurde slechts in mei, en er werd geen ver

gelijkingsgroep gebruikt buiten het betreffende gebied. 

Volgens de herinneringen van de leerlingen ondervonden zij tijdens het begin 

van het ongeluk meer stress dan gebruikelijk; een kwart ondervond veel stress. 

Er werd meer stress ondervonden bij: 

- leerlingen woonachtig tot 8 km van de centrale dan daarbuiten, 

- huishoudens met kleine kinderen dan zonder kleine kinderen, 

- evacuatie van het huishouden, dan geen evacuatie, en 

- vrouwen dan bij mannen. 

In mei ondervond men veel minder stress dan tijdens het begin van het ongeluk. 

De leerlingen ondervonden meer stress bij: 

huishoudens met kleine kinderen, dan die zonder kleine kinderen, 

evacuatie van het huishouden dan zonder evacuatie, en 

vrouwen dan bij mannen. 

Gemiddeld trad één somatisch verschijnsel per leerling op in de twee weken 

na het begin van het ongeluk. 

Somatische symptomen kunnen zijn buik-en hoofdpijn, zere keel, hoge tempera tuur, 

slaapproblemen en eetproblemen. 

Er traden meer somatische problemen op bij: 

- leerlingen wonend op een afstand tot 8 km van de centrale dan daarbuiten, 

evacuatie van het huishouden dan geen evacuatie, 

- lagere klassen dan bij hogere klassen, en 

- vrouwen dan bij mannen. 
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Geconcludeerd wordt, dat er aa nzi e nli j ke psychologische gevolge n van het 

ongel uk bij de bevolking tot 32 km van de kern central e optraden, met name 

ee n grootscheepse evac uatie e n ee n hoge demoralisati e . Het vertrouwen in 

gezagsdragers wat bet reft ker nenergie is verder voor lange tijd geschaad. 

De vraag blijft, wat de ps yc hologisc he gevo l ge n zijn va n de drei ging , di e 

ui t gaat van de schoonmaak van de kerncentra l e . 

Ook bij deze studie zij n methodologische ka nttekeninge n te plaatsen. 

Er waren geen goede ve rgelijkingsgroepe n beschikbaa r. Verd e r zijn bi j her 

haald onderzoek niet de ze lfde sub jec ten gebruikt. Verde r waren er geen gegevens 

van voor het ongeluk. 

De gegevens werden verkre ge n door telefoongesprekken, huisbezoeken en opge

stuurde vragenlijsten. Ook verschilde de selectieprocedure per deelverzame

ling van de bevolki ng . 

stress en beheersi ng 

Davi dson e n anderen voerden ongeveer zeventien maande n na het begi n van het 

ongel uk ond erzoek uit . Dit ond e rzoek had bet r ekking op de relat ie stress e n 

be hee rsin g . 

Beheersing wordt hier oms chr even als het geloof , dat men een gebeurtenis 

beinvl oeden kan. 

De resultat e n voor een gr oep bewoners rond 8 km van de kerncentrale en ee n 

vergel~ikingsgroep hebben betrekking op taaki.itvoering, waarneming van beheer

sing en de relatie tussen behee rsin g en stress. 

Taakuitvoe ring verschilde niet significa nt voor individuen, die zich ee n 

hoge mate van beheers ing toeschreven. 

Bij individuen, di e zich een lage beheersing toeschreven, waren mensen rondom 

de kern centrale minder succesvoi, toonden minder inzet en gaven minder tijd 

aan de taak dan de vergeltjkingsgroep. 

De waarneming van beheersing bij zi chzelf was bij inwoners rond de kern

centrale ongunstiger dan de bij de vergelijkingsgroep wat betreft invl oed 

en betrokkenheid. 

Mensen rond de ke rn centrale, met een zelftoeschrijving van lage beheersing 

ondervonden meer stress dan de overige personen. 

Stress werd bepaald met een aantal symptomen, somatische verschijnsel en , 

angst en depressieverschijnselen. Dezelfde tendens trad op bij een van twee 

fysiologische reacti es . 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden, dat een lage waargenomen 

beheersing en het wonen bij de kerncentrale invloed hebben op stress. 

Verder heeft het wonen bij de kerncentrale een negatieve invloed op waar-



genomen beheersing bij de bewoners zelf . 

Volgens Thompson is hier sprake van gedragsmatige en cognitieve beheersin g 

en is het onderzoek een lange tijd T1a het begin van het ongeluk uitgevoe rd . 

Tevens zijn er ten tijde van het ond e rzoek opruimwerkzaamheden in de ke rn 

centrale . 

De invloed van gedragsmatige beheersing komt overeen met het resultaat va n 

het onderzoek . 

Het verband tussen beheersing en stress kan onder meer verklaard worden 

door het optreden van angst bij het waarnemen van een onverdragelijke 

bedreiging en door de overwegend negatieve attitude ten opzichte van kern

energie e n de kerncentrale. 

In afbeelding 5 is het verloop van het ongeluk samengevat. 
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Afbeelding 5 . Ontwikkeling van het ongeluk aan de hand van belan grijke 

ge be urtenissen. (Kemeny-rap port) 

Datum/tijd 

28 maart '79 

4.01 

6.00 

7.00 

7.24 

8.25 

9.06 

29 maart '79 

18 . 00 

30 maart '79 

8.01 

12 . 30 

31 maart '79 

20.23 

5 april '79 

Code 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

Omschrijving ge beurtenis 

uitvallen van waterpompen 

besmetting van koelwater door s cheuren in splij tstof
staven en vorming van watersofgas 

rampenplan in uit\Oering door toename van het stralings
niveau in de kerncentrale 

a l geme e n alarm 

bericht over onge luk op l okaal radiostati on 

idem op nationaal medium en een misverstand over 
r adioactieve lozingen 

tijdelijke stopzetting van l ozi ng afva l water 

verwarring over l ozi ng op buitenlucht en ove r wegi ng 
van evacuatie 

advies van gouve rne ur over binnenshuis blijven en over 
zwa ngere vrouwen en kleine kinderen 

bericht over mogelijke gasexplosie op nationaal medi um 

meer dan de helft van de evacuees is teruggekeerd 
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ll. HET INNOVATIEPROCES DOOR HET ONGELUK 

11.1. Het veranderingsproces 

Na het begin van het ongeluk worden de eerste dagen bepaald door veranderin

gen in de kerncentrale. Het ongeluk onstaat in de kerncentrale, er is sprake 

van een nieuwe, onbekende bedrijfssituatie van de centrale en het bediene nd 

personeel weet er geen raad mee. Er ontstaat een beheersingsprobleem met 

betrekking tot de kerncentrale. 

Zodoende is er een veranderingsproces in gang gezet in de kerncentrale. 

In eerste instantie bestaat het probleem uit een verschil tussen de werkin g 

van de kerncentrale en de verwachtingen van het centralepersoneel hierov e r. 

De perceptie van de verandering door het personeel was volgens Chisholm 

en anderen bedreigend. Men was gedemoraliseerder en meer van streek dan 

een vergelijkingsgroep; tevens maakten z ij zich meer zo rgen over hun li cha 

melijke gezondheid naar aanleiding van het ongeluk. De mate van demoral isatie 

was bij het voornamelijk mannelijk personee l hoger dan bij mann en uit de 

bevolking. 

De probleemdiagnose begon enkele uren na het begin van het ongeluk . Uit 

onderzoek bleek, dat er een gevaarlijke situatie ontstond. De oorzaak van 

he t ongeluk bleef echter onbekend. 

Na drie dagen werd hulp van buiten gevraagd om het probleem op te lossen. 

Volgens de strikt logische procesvolgorde kan hiermee de volgende ma and 

gevuld worden , maar er werd in deze periode ook geprobeerd om weerstanden 

tegen de aanpassing naar aanleiding van het ongeluk te verminderen . 

Het verminderen van weerstanden is relevant wat betreft het centraleperso

neel, omdat zij in de kerncentrale geëvacueerd werden. Tevens ontstonden 

er communi catieproblemen tussen het personeel, de gouverneur en de toezi cht

houdende instantie. Verder daalde het vertrouwen van media en bevolking 

in het electriciteitsbedrijf. 

De genoemde evacuatie gebeurde volgens het rampenplan. 

De communicatieproblemen werden opgelost door een functionele organisatie

structuur, maar het vertrouwen van de buitenwereld bleef gering. 

Volgens Chisholm en anderen ondervond het personeel niet meer vijandigheid 

of minder waardering van de bevolking dan een vergelijkingsgroep; wel vonden 

zij de publieke beoordeling van hun aanpak van het ongeluk minder juist. 

Verder bleef het personeel vertrouwen stellen in het electriciteitsbedrijf 

tijdens het ongeluk. 
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Bij de bevolking ontstaan weerstanden door berichten over radioactieve lozin

gen en door een vals alarm over evacuatie. Tevens ontstond e n er weerstanden 

tegen evacuatie bij zwangere vrouwen en klein e kinderen na een evacuatie

advies. 

Volgens Bullock Flynn ervoeren zwangere vrouwen het ongeluk als een ernstige 

bedreiging e n waren zij het minst tevreden over de gegeven informatie. Deze 

factoren veroorzaken veel stress. 

De aanwezigheid van kleine kinderen in gezinnen leidde tot onzekerheid. 

Volgens Dohrenwend en anderen hadden met name moeders met kleine kinder e n 

er een afkeer van om binnen het gebied te blijven. Bij kinderen werd meer 

stress gemeten, als er zich kleine kinderen in hun gezin bevonden. 

In het volgende zal geprobeerd worden een verklaring te geven van het veran

deringsproces zoals boven beschreven is tot het optreden van evacuatie op 

grote schaal drie dage n na het begin van het ongeluk. 

11.1.1.het veranderin gsproces bij personeel 

De verandering in de kerncentrale werd aanvankelijk niet waargenomen door 

het bedienend personeel. In dit opzicht kan gesproken worden van een attri

butiefout, want het betreffende waarschuwingslichtje op het bedienings paneel 

werd niet opgemerkt tussen andere waarschuwingen. 

In de ontstane unieke situatie werd aanvankelijk opgetreden met behulp van 

causale verbanden, die in anderssoortige situaties van toepassing waren. 

Het resultaat van de bediening kan volgens Kelley leiden tot toeschrijvin g 

aan een onbekende factor. 

Tijdens de probleemdiagnose kan volgens Rijsman gesteld worden, dat de 

vergelijking van de situatie in de kerncentrale met andere situaties niet 

mogelijk was, omdat er grote verschillen waren; de bekende causale verban

den gingen immers niet of nauwelijks meer op. 

Dit resultaat van het vergelijkingsproces kan aanleiding zijn tot coalitie

vorming om een betere diagnose te verkrijgen. Zodoende werd advies van anderen 

gevraagd. 

Het ontbreken van concensus tijdens het representatieproces verhindert het 

verkrijgen van bevestiging over de juiste oorzaak van het ongeluk en de daa r

op aangepaste oplossingen tot begin april. 

Volgens het stressmodel van Lazarus in 4.3. kan de reactie van het personeel 

op evacuatie verklaard worden. Het ongeluk werd als bedreigend ervaren. 

Evacuatie verminderde de dreiging van besmetting met radioactief materiaal 

in de kerncentrale. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat bij velen cognitieve 

defensie optrad, immers de verontrusting was groot. 

Aangezien de oorzaken van het ongeluk niet beheerst werden, kan de bedrei-

ging in het algemeen niet verminderd worden. Er was dus aanleiding voor stress. 
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Een aanwijziging hiervoor geeft het optreden van demoralisati e bij het cen

tralepersonee l. 

Het communicatieprobleem kan vol gens Festinger leiden tot dissona ntie 

bij het personeel van de centrale. Dit kan zich uiten in vijandigheid ten 

opzichte va n en afgrenzing naar bu i tenstaa nders. Verder speelt de verschil

lende beoordeling van vaardigheden van het centralepersoneel door de buit en 

wereld en het personeel zelf een rol in deze afgrenzing. 

Volgens Chisholm en anderen hadden de personeelsleden minder vertrouwen 

in informatie van autoriteiten dan een vergelijkingsgroep tijdens het ongel uk. 

Impliciet wijst dit volgens Fishbein op een negatieve attitude ten opzichte 

van de toezichthoudende instantie en de gouverneur bij bijna de helft van 

het personeel, omdat omschrijvende opinies de bijbehorende attitude sterk 

bepalen. De be treffende studie bevat geen gegevens over de attitude na de 

eerste twee weken van het ongeluk. 

Het niet-ervaren van toenemend e vijandigheid van de bevolking tijdens 

de eerste twee weken van het ongeluk kan wellicht geweten worden aan: 

- verminderde contactmoge}ijkheden met de bevolking door evacuatie en binnens-

huis blijve n, 

- attributiefouten bij personeel en bevolking ten opzichte van elkaar, en 

- het streven naar overeenkomst tusse n opvattingen op verschillende ti jdstippen . 

Met name bij onduidelijkheid over de oorzaken van het ongeluk kan een nega

tie ve beoord e ling niet leiden tot een sterk negatieve attitude ten opzichte 

van het centralepersoneel. Deze negatieve beoordeling richt zich bij de 

bevolking wel op de gegeven informatie door het electriciteitsbedrijf. 

Verder kan erop gewezen worden, dat het centralepersoneel ten tijde van 

het onderzoek minder verontrust was over het ongeluk dan gedurende de eerste 

week van het ongeluk. Volgens het bovengenoemde stressmodel kan de veront

rusting afgenomen zijn ten gevolge van hogere verwachtingen op een gunstige 

afloop van het ongeluk. Volgens het congruentieprincipe van Osgood streeft 

men bij oordelen naar overeenkomst met de huidige situatie. Zodoende zal 

het centralepersoneel achteraf de vijandigheid van de bevolking minder hoog 

aannemen dan tijdens de eerste week na het ongeluk. 

In de onderzoeksperiode was immers stress en demoralisatie afgenomen verge

leken met het begin van het ongeluk. Tenslotte waren de betrokken werknemers 

waarschijnlijk onbekend bij de bevolking, zodat het niet tot vijandigheden 

tussen bevolking en centralepersoneel kon komen. 
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11.1.2. het veranderingsproces bij bevolking 

De weerstanden bij de bevolking kunnen als volgt verklaard worden. 

Er bestond grote bezorgdheid bij het merendeel der bevolking over de loz ingen. 

Een onderdeel van de verwarrende informatie was het radioactief gehalte 

van de lozingen door de kerncentrale. 

De vragenlijst, waarmee de waargenomen bedreiging van lichamelijke gezond

heid werd gemeten, geeft in de eerste vraag aan, dat het gaat om besmetting 

met straling door het ongeluk en daarmee verbonden mogelijke gevolgen voor 

de gezondheid. Uit deze meting blijkt, dat de bevolking in onzekerheid 

verkeerde, of deze lozingen wel of niet bedreigend voor de gezondheid 

waren. 

onmenselijke ervaringen 

Leventhal en anderen behandelen onmenselijke ervaringen met betrekking t ot 

gezondheid. 

Een voorwaarde om beroving van mense lijke kwaliteiten of eigenschappen t e 

ervaren is een potentiële of werkelijke lichamelijke verandering. Men kan 

stellen, dat het besmet raken met radioactief materiaal kanker mogelijk maakt. 

Zodoende is aan een voorwaarde tot onmenselijke ervaring bij het ongeluk 

voldaan. 

Een andere voorwaarde is verlies van beheersing over het dagelijkse leven. 

Deze voorwaarde wordt bij het ongeluk vervuld door het schuilen en gevolgen 

ervan. 

Een derde voorwaarde is het gebrek aan aandacht voor de psychologische as 

pecten van ziekte bij deskundigen, zoals artsen, voor de bevolking . De be

richten over de lozingen gaven overwegend geen aandacht aan de onzekerheid 

bij de bevolking door de nadruk te leggen op technische details. 

De voorwaarden voor onmenselijke ervaringen werden dus min of meer vervuld 

bij het ongeluk. 

Aspecten van onmenselijke ervaringen, die bij het ongeluk optraden, zijn: 

- bedreiging van lichamelijke gezondheid, 

- stress, 

- het onbekende omgevingsaspect radioactieve straling, dat niet op de 

gebruikelijke wijze waargenomen kan worden, 

- onzekerheid, 

- gevoel van isolatie door vreemd en onbegrijpelijk taalgebruik door des-

kundigen, zoals "scram", "trip", "LOCA" en "cold shut-down", 

- ondervonden onvermogen tot communicatie naar aanleiding van het onbekende 

verschijnsel radioactieve straling, 

- doelloosheid ten gevolge van tegenstrijdige berichten over evacuatie en 

enig verlies van vaardigheden om sociale contacten te onderhouden. 
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In aanvulling op genoemde voorwaarden is het bestaan van een culturele 

omgeving vereist, die morele waarden aanhangt, die menselijkheid benadrukken . 

Verondersteld wordt, dat in de culturele omgeving van de kerncentrale: 

- menselijk leven niet ondergeschikt is aan electriciteitsopwekking, 

de bevolking geen gehoorzaamheid in privé-omstandigheden aan het electri

citeitsbedrijf verschuldigd is, en 

- de verontrusting algemeen gedeeld werd. 

Zodoende kan een deel van de bevolking onmenselijke ervaringen opdoen. In 

het optreden van demoralisatie kan een bevestiging voor het optreden van 

onmenselijke ervaringen gevonden worden, omda:demoralisatie ook voorkomt 

bij chronische ziekten en psychiatrische stoornissen. 

waarschuwing bij rampen 

Aangezien het optreden van demoralisatie een kenmerk is van rampen, kan 

ook rampenliteratuur geraadpleegd worden. 

Volgens Dynes en Quarantelli worden waarschuwingen meestal niet rechtstr eeks 

ontvangen, maar bereiken zij meestal indirect de bevolking. Zodoende wordt 

een geinterpreteerd bericht ontvangen, dat in sociale verbanden, zoals groe

pen en gezinnen, beoordeeld wordt . 

Men zoekt veela l bevestiging bij vrienden, verwanten en buren in plaats van 

bij autoriteiten. 

Vrienden en familie worden overwegend telefonisch benaderd. Het is een in

teressante vraag in hoeverre overbela s ting van het telefoonnet bijgedrage n 

aan evacuatie naar vrienden en familie. 

Overleg met anderen is een belangrijke factor in de besluitvorming naar 

aanleiding van de waarschuwing. Men zoekt naar relevante informatie, omdat 

die niet door autoriteiten gegeven wordt. 

Volgens Janis en Mann kan onaangepast gedrag een geschikte reactie bij een 

waarschuwing blijken, als het een vals alarm blijkt te zijn achteraf. 

bezorgdheid over luchtvervuiling 

Door Evans en anderen wordt de attitude naar aanleiding van luchtvervuiling 

besproken. 

Kennis van en opvattingen over luchtvervuiling krijgt de bevolking voorname

lijk door zintuiglijke waarneming en door publiciteit van massamedia over 

de luchtkwaliteit. In het algemeen beschrijft men luchtvervuiling naar gevol 

gen voor zintuiglijke waarneming. 
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De affectieve component van de attitude ten opzichte van luchtvervuiling 

uit zich in de mate van verontrusting over luchtverontreiniging. Deze veront

rusting houd t rechtstreeks verband met zint uiglijke waarneming van de luc ht 

kwaliteit, zoals zichtbaarheid en geur. 

De bezorgdheid over luchtverontreiniging neemt toe, als: 

- men een hoger inkomen e n status heeft , 

- men liberale politieke opvattingen heeft , dan andere opvattingen, 

- men al ademhalingsmoeilijkheden heeft,vergel eken met individuen zonder 

dergelijke pr oblemen. 

Vrouwen zijn tenslotte bezorgder dan mannen. 

De attitude ten opzichte van beheersing van luchtvervuiling is vaak negatief 

wat betreft de persoonlijke invloed. 

Mensen die be zorgd zijn over luchtvervuiling, dringen meestal aan op beheer 

sing ervan door de overheid. Mensen die weinig verontrust zijn, nei gen e rtoe 

de bestaande verontrei ni gi ng te negeren . Evenzo vindm individuen, di e zich 

zelf weinig be heersing ove r luchtvervuiling toeschrijven, luchtverontreini

ging een relatief onbelangr ijk maatsc happe lijk probleem. 

Mensen, die ernstig bezor gd zijn over luchtvervuiling, gebr uike n me e r open

baar vervoer en onderhoud en hun a ut o 's beter dan personen, die minder bezorgd 

zijn hi erover . 

Werk neme rs zijn in belangrijke ma t e minder bezorgd over de luchtkwali te it 

dan omwo ne nden; z ij zij n ook meer op de hoogte van bestrijdingsmaatregelen 

tegen luchtvervuiling dan omwonenden. 

In gebieden, waar veel luchtverontreiniging is, wi l ongeveer een kwart 

van de inwoners hierover klagen, maar slechts een klein gedeelte hier van 

gaat daadwerkelijk klage n. Men klaag t niet , hoewel er reden tot kla ge n is, 

omdat: 

men niet weet waar klachten te deponeren, e n 

men vindt, dat klagen niets uithaalt. 

Men is cynisch ingesteld over de doeltreffendheid van klachten over lucht

verontreiniging bij de overheid. 

Over het rechtstreekse verband tussen gedrag en lucht vervuiling kan het 

volgend gemeld worden. 

In industriegebieden blijft men zo mogelijk binnenshuis ttjdens waarschuwingen 

over hoge luchtvervuiling. 

Verder is aannemelijk, dat slechte luchtkwaliteit een stressor kan zijn . 

Kinderen zijn zich vanaf ongeveer tien jaar vaak bewust over milieuprobl emen 

inclusief luchtverontreiniging. De bezorgdheid over milieuvervuiling neemt 

bij kinderen toe met stijgende leeftijd. De longen van kinderen zijn gevoe

liger voor luchtverontreiniging, dan die van volwassenen door: 
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- de ontwikkeling van de longen, 

- grotere inhalering per lichaamsgewicht, en 

- een hogere ademsnelheid. 

Verder zijn kinderen meestal actiever buitenshuis bezig dan volwassenen, 

wat de gevoeligheid voor luchtverontreiniging verhoogt. 

De literatuur over luchtvervuiling geeft duidelijk overeenkomsten aan met 

het ongeluk bij Harrisburg. 

Specifieke gegevens over meningen ten opzichte van vervuiling en stralings

gevaar geven Woo en Castore bij een geplande kerncentrale in het Noord 

Oosten van de Verenigde Staten. Uit een steekproef van de bevolking rond 

48 km van een geplande kerncentrale bleek, dat meer dan driekwart thermische 

en visuele verontreiniging aan de kerncentrale toeschreef. 

Meer dan de helft was zich bewust van stralingsgevaar. Als degenen, die 

een neutrale attitude ten opzichte van de kerncentrale hadden, buiten 

beschouwing gelaten worden, dan is zelfs meer dan viervijfde zich bewust van stra 

lingsgevaar! 

De verdeling in voor - en tegenstanders komt overeen met die rondom de 

kerncentrale in Harrisburg. 

Het ongeluk bij Harrisburg hield onder meer in, dat kennis en opvattingen 

over luchtvervuiling door de kerncentrale slechts via de media te verkrijgen 

was, omdat zintuiglijke waarneming ontbrak . Ook kan men de luchtvervuiling 

niet zintuiglijk beschrijven. In meerderheid is men waarschijnlijk op de 

hoogte van stralingsgevaar en vervuiling door de kerncentrale. 

Volgens Woo en Castore werden stralingsgevaar en luchtvervuiling negatief 

gewaardeerd . De attitude ten opzichte van kernenergie is bij de bevolking 

rond de kerncentrale na het ongeluk negatief; tevens wantrouwt men de 

overheid . Waarschijnlijk duiden deze gegevens erop, dat men de overheid 

verwijt de gevolgen van het ongeluk niet beheerst te hebben. 

Het centralepersoneel voelde zich iets minder bedreigd dan de bevolking 

wat betreft lichamelijke gezondheid; dit komt overeen met de algemene gegevens 

over luchtvervuiling. 

Bij het ongeluk bleef men binnenshuis, wat ook een gebruikelijk gedrag is 

bij hoge luchtverontreiniging. 

Tenslotte besteedde de overheid en bevolking extra aandacht aan kleine kinde

ren, die het gevoeligst zijn voor luchtverontreiniging. 
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11.2. Marketing 

De kerncentrale riep weerstanden op bij de bevolking. Het is de vraag hoe 

het electriciteitsbedrijf hierop i nspeeld e . 

Ervan uitgaande, dat men in de kerncentrale een beg i n heeft gemaakt me t 

probleemoplossen gedurende de eerste dage n na het begin van het ongeluk, 

duikt de vraag op welke fasen van de nieuw product strategie van 5 doorl open 

werden met betrekking tot de bevolking . 

Marketing strategie begint met een analyse van de marktmogelijkheden. Enkele 

uren na het begin van het ongeluk werd onderkend, dat de onmiddelijke omgevi ng 

van de kerncentrale gevolgen kon ondervinden van het ongeluk. 

Radioactiviteit in de omgeving bepaalde de marktmogelijkheden. 

De keuze van de doelmarkt varieerde de eerste twee dagen van geen markt 

tot de gehele bevolking. Zwangere vrouwen en kleine kinderen binnen 8 km 

van de kerncentrale werden als doelmarkt gekozen op de derde dag na het 

begin van het ongeluk. 

Gesegmenteerd werd naar geslacht, leeftijd en afstand t ot de kern central e . 

Positionering ten opzichte van conc urrerende maatregelen kan hier slechts 

gelden voor maatregelen, die de bevolking uit zichzelf onderneemt. Waar

schijnlijk werd hieraan geen aandacht gegeven. 

De ontwikkeling van het marketing plan omvatte min of meer een situatie

anal yse , doelstellingen en strategie; een actieprogramma en een marketin g 

budget ontbraken . 

Hierbij dient aangetekend te worden, dat de rampenbestrijdingsorganisati e 

beschikte over evacuatieplannen voor een gebied tot 8 km van de kerncentrale. 

De uitvoering van het marketing plan bestond uit de voorgeschreven contac

ten tussen de betrokken organisaties, die zoals eerder werd opgemerkt, pro

blematisch verliepen. 

De bedrijfsanalyse heeft betrekking op de mate waarin gebruik gemaakt zal 

worden van evacuatie. Voorzover bekend is hieraan geen aandacht gegeven. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat men geen ervaring had met evacuaties 

voor ongelukken met kerncentrales, wat de informatiebehoefte nog groter 

maakt, omdat men geen geschikt vergelijkingsmateriaal heeft. 

De productontwikkelingsfase werd volledig door het ongeluk en de externe 

omgeving bepaald. 

Het voorbarige advies om binnenshuis te blijven kan min of meer als een 

test opgevat worden van een evacuatiebesluit. Als gevolg hiervan ontstond 

gedurende drie uren een overbelasting van het lokale telefoonnet. Er werden 

veel inlichtingen gevraagd aan de rampenbestrijdingsorganisatie. 
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Op advies van de toezichthoudende instantie ontwikkelde de rampen

bestrijdingsorganisatie evacuatieplannen tot 32 km van de kern centrale. 

Dit wijst op onzekerheid over de doelmarktkeuze. 

Het testen van de doelmarkt is niet geprobeerd. Wel werd er een half uur 

voor het schuiladvies een bericht door een lokaal radiostation uitgezonden 

over een mogelijke evacuatie-oproep. Verdere gegevens zijn hierover niet 

bekend. 

Waarschijnlijk hebben de ontvangers van beide bovengenoemde berichten de ze 

met elkaar in verband gebracht. In elk geval had men kunnen vermoeden, dat 

een evacuatiebesluit een grote respons van de bevolking zou kunnen krijgen. 

Enkele uren na het schuiladvies werd door de gouverneur het evacuatiebesluit 

bekend gemaakt, waarmee de marktin troductie van evacuatie een feit was . 

11.3. Innovatie 

In het volgende wordt toegelicht, waarom evacuatie als een innovatie volgens 6 

gezien kan worden. 

Er kan worden gesproken van een innovatie, omdat evacuatie een nieuwe methode 

is voor bevolking en electriciteitsbedrijf. Evacuatie werd immers voor het 

eerst gebruikt naar aanleiding van het ongeluk met de kerncentrale bij 

Harrisburg. 

Evacuatie is geen uitvinding, omdat het middel ook al toegepast is en wordt 

bij nat uurrampen, zoals overstromingen. 

Het probleem, dat door evacuatie opgelost dient te worden, is het besmet 

raken met radioactief materiaal. 

Technisch gezien is evacuatie een aanpassing van de onge lukbestrijding 

voor de betrokken organisaties , zodat evacuatie als een productaanpassing 

opgevat kan worden. 

Volgens de s ysteemleer is er sprake van een kwantitatieve oplossing, omdat 

evacuatie rechtstreeks verband houdt met het besmettingsprobleem. 

diffusie 

Na marktintroductie volgt diffusie van evacuatie. Diffusie staat als proces

fase tussen marktintroductie en adoptie in, wat inhoudt dat diffusie het 

eerste contact van de gebruiker met het product aangeeft. Hier komt diffusie 

neer op de ontvangst van het evacuatie-advies. 
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De aanleiding tot evac uatie is bezorgdheid over de lichamelijke ge zo ndh e id. 

Deze be zorgd heid was groter in gezinnen met kleine kinderen. Zodoend e be in

vloedt de doelgroep de primaire groep van het gezin om te evac ueren . 

De gegevens van Bullock Flynn laten zien, dat een afnemend gedeelte van 

de bevolking evac ueerde , naarmate men zi c h verder van de kerncentral e bevond. 

Toch evacueerde bijna de helft van de bevolki ng tussen 8 en 16 km en meer 

dan een kwart, die in een gebied tussen 16 en 24 km van de kerncentrale 

woonachtig was. Hieruit blijkt, dat ook naar afstand tot de kerncentral e 

een grotere groep bereikt werd, dan bedoeld was. 

Geconcludeerd wordt, dat de diffusie meer mensen dan die uit de doelmarkt 

bereikte. 

adoptie 

Met het voorgaande zij n ook min of meer de eerste subfasen van het ad opti e

model van Zaltman en Brooker gegeven volgens 6.3. Met name betreft het per 

ceptie en motivati e . 

Perce ptie van evacuatie door het evacueren van anderen was volge ns Bull ock 

Fl ynn niet algemeen. 

Volgens gegevens van Zeigler en anderen gaf slechts één vijftiende deel van 

evacuees uit een steekproef als r eden om te evacueren evacuatie van anderen 

aan. Van degenen, die niet evacueerden, was het gedeelte twee maal zo groot , 

dat het ni et-evacueren van and e ren als reden aangaf om ook niet t e eva c uere n. 

Motivatie om te evacueren ontstond door bezo rgdheid over veiligheid en door 

tegenstrijdige informatie; overigens was tegenstrijdige informatie ook een 

belangrijke reden om ni et te evacueren. 

De attitude ten opzichte van evacuatie is waarschijnlijk positiever geworden 

omdat Bullock Flynn aangeeft, dat niet-avacuees vanaf 30 maart voorbereid!ag

en troffen om te evacueren. 

Verder is volgens Dohrenwend en anderen de attitude ten opzichte van blijven 

wonen rondom de kerncentrale negatief bij moeders met kleine kinderen, en 

is hij minder positief bij mensen met kleine kinderen, dan bij mensen zonder 

kleine kinderen. 

Dit wijst er in elk geval op dat bij consistente opvattingen de doelmarkt 

een positieve tot neutrale attitude ten opzichte van evacuatie, opgevat als 

tijdelijke verhuizing, vertoonde. 
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Legitimatie houdt het zoeken naar overeenstemming over een evacuatiebeslis

sing in. 

Volgens Bullock Fl ynn heb ben communi ca tiestoo rnissen en de aard van het 

evacuatie-advies de besluitvorming over evacuatie wat betreft legitimatie 

bemoei lijkt. Bij ongeveer één tiende dee l der gezi nnen was hi e r ove r oneni g

heid; meestal leidde dit ertoe, dat deze gezi nnen nie t e vac ueerde . 

Volgens het besluitvormingsmodel van Zeigler en anderen: 

- heeft viervijfde van de bevolking evacuatie overwogen, en 

- heeft hiervan drie achtste ook be sloten te evacueren. 

Beperkingen om het eva c uatiebesluit uit t e voeren zijn het bepalen van 

het tijdstip, bestemming en vervoer van het gehele of het gedeeltelijke 

gezin. 

Uitgaa nde van ee n bevolking van ongeveer 370 000 inwo ners binnen 24 km van 

de ker ncentra l e zij n naar schatting ongeveer 145 000 mensen geevac ueerd . 

Binnen 8 km van de kerncentra l e was er een bevolking van 35 000 mensen , 

waarvan er naar schatting rond 20 000 evac ueerden, terwijl minder dan 2 000 

pe rsonen iemand uit de doelmarkt in he t gezi n hadd e n . 

De cijfers voor het besl uitvormingsproces stemmen hie rmee redelijk overee n, 

hoewel de vergelijking onvolledig is wat betreft afstanden. 

De evacuatie vond grote nd ee ls plaats tot 2 april me t een piek op 30 maart . 

Hiermee is de pr oefnemingsfase besproken. 

In de genoemde studies is de beoord e ling van de uit gevoe rde evacuatie niet 

onderzocht. 

De meeste evac uee s zijn na 4 april teruggekeerd naar hun wo onplaats . De 

besluitvorming om terug t e keren is waarschijnlijk be invloed door onj uiste 

dan wel onvoldoende beri cht gevi ng in de nationale medi a over het ongeluk 

wat betreft relevante gegevens voor de geevacueerde inwoners. Volgens Bullock 

Fl ynn waren geevacueerden in meerderheid ontevreden over de waargenomen 

informatie. 

Vol gens Dohrenwend en anderen is de attitude ten opzichte van blijven wonen 

in het gebied rond de kerncentrale, nadat de meeste evacuees zijn teruggekeerd, 

overwegend positief. Waarschijnlijk is bij de evacuees deze attitude minder 

positief dan bij de overige bevolking. Dit geeft aan, dat er na de uitvoe ring 

van de evacuatie een positieve attitude ten opzichte van blijven wonen in 

het geevacueerde gebied ontstond bij de evacuees, wat het besluit om terug 

te keren positief beinvloed zal hebben. 
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Vol gens Zeigler en ander en was de evacuatieduur korter en evacueerde me n 

later, naarmate men verder van de kerncentrale woonde; in dat geval evac ueer 

de men t e vens naar verder gelegen bestemminge n. 

stress bij evac uatie 

De vraag, die opkomt bij het wel of niet evacueren van de bevolking, i s 

welk stress-model he t best het gedra g naa r aanleiding van evacuatie beschri jft . 

Uitgaande van de interac tiemodellen volgens 4.3. wordt eerst het stress-

model van La zar us bekeken. 

De peiling van de bedreiging hield in, dat men na gi ng hoe bedreigend de r a 

di oac tieve lozing was. Men ~ffichilde in de perceptie van de beheersbaarheid 

van de kern centrale, dit kan afgeleid worden uit de mate van demoralisati e 

en evacuati e bij de bevolking. De verwachting van de bedreiging lag verder 

in het onzekere gebied; diverse groepen vertoonden verschillen in de waa r

genomen bedr eiging . Pe rsoon ge bond e n eigenschappen, zoals vaardigheden en 

kennis zijn vóór de evacuati e peri ode niet beschouwd. 

Door s c huilen of evacuatie kan de bedreiging met radioac tieve straling 

vermind e rd worden. Als reac ti e op deze bedreiging kan me n de bedre i gin g and ers 

gaan waarderen of kan men ove rgaa n tot evacuatie of s chuilen. 

Evans en anderen geve n aan, dat indi vid ue n, die weinig verontr ust zijn over 

luchtvervuiling , deze vervuiling pr ober e n te nege ren. Verder gi ngen velen 

in het gebied rond de ker ncent r a l e over tot s chu ilen en evacuatie . 

Als men er niet in slaagt de bedrei gi ng te verminderen, kan stress optreden . 

Opgemerkt wordt, dat stressv~ l vuldi g voorkwam. 

Het model van Lazarus lijkt situatiege bonde n en omgevingsbepaald te zij n; 

het kan geen verklaring geven voor het ter ugkeren va evacuatie . 

Zeigler en anderen nemen een drempe lwaa rd e voor stress aan voor evacuatie , 

wat als een responsmodel op t e vatten is . 

Het model van Cox en Macka y kin wegens ontbrekende gegevens over perceptie 

van vaardigheden en kennis niet beoordeeld worden. De terugkoppeling biedt 

een potentiël e verklaring voor terugkeer na evacuatie. 

Het model van Jenkins kan een aanvullende verklaring levere n voor het 

wel of niet evacueren van gehele gezinnen. Gezinnen zijn immers te beschouwen 

als primaire groepen, die ondersteunend kunnen zijn voor de gezinsleden. 

Volgens Dohrenwe nd en anderen was het aantal gezinnen, waarvan slechts een 

deel evac ueer de, klein. Volgens Leventhal en anderen is de cul turele omgevi ng 

van belang bij onme nselijke ervaringen. 

Gesteld kan worden dat bovenstaand model een aanvulling geeft op dat van 

Lazarus met s oc iale en culturele componen ten. 

Volgens het stress-model van Eijk is er sprake van een ingrijpende tot on

menselijke ervari ng . 



-107-

De vermelde onderzoeken bevatten geen gegevens over het primaire milieu van 

individuen rond de kern centrale. Wel kan een klein kind of een zwangere 

vrouw in het gezin als een groter probl eem waargenomen worden, dan als de r

gelijke personen erin ontbreken. 

Aangezien volgens Dohrenwend en anderen de eerstgenoemde gezinnen personen 

bevatten, die meer stress vertoonden dan degenen in overige gezinnen, lijkt 

dit een plausibele verklaring. 

Geconcludeerd kan worden, dat het model van Jenkins het ongeluk wat 

betreft stress bij de bevolking redelijk met de gebruikte onderzoeken kan 

beschrijven ten opzichte van de overige modellen. 

In afbeelding 6 is de fasering van de evacuatie weergegeven. 



Code gebeur
tenis 
(afb. 5) 

a, b 

C 

d 
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Afbeelding 6. Evacuatie als innovatieproces voor personeel en bevolking. 

(algemene procesfase: overeenkomende fase bij evacuatie) 

Personeel 

Veranderingsproces (11.1.1) 

perceptie van verandering: radioactief koelwater ontdekt 

probleemdiagnose: besmetting van personeel 

weerstand oplossen: rampenplan in werking 

veranderingscriteria: stralingsnormen 

veranderingswijze kiezEn: evacuatie 

uitvoering: gedeeltelijke ontruiming in kerncentrale 

terugkoppelen: ? 

Strategie (11.2) uitgaand van bestaand rampenplan 

marktanalyse: bevolking binnen 8 km 

keuze doelmarkt: zwangere vrouwen en kleine kinderen 

concurrentie bepalen: n.v.t. 

marketing organisatie: tussenpersoon aanstellen 

ontwikkeling marketingplan: n.v.t. 

Refe renti e 
(tekst) 

e, f, g, h uitvoering marketingplan: contacten met media, berichtgeving 

bedrijfsanal yse: n.v.t. 

i 

productontwikkeling: opstellen evacuatieplannen binnen 32 km 

markt-test: n.v.t. 

marktintroductie: uitzending evacuatie-bericht 

WEERSTANDEN TEGEN VERANDERING (11.1) 

- Bedreiging van gezondheid 

- Afgrenzing door personeel 

- Interorganisatie-problemen 

- Stress 

- Demoralisatie 



Code gebeur
tenis 
(afb. 5) 

i 

k 
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vervolg afbeelding 6 

Bevolking 

WEERSTANDEN TEGEN VERANDERING (11.1, 11.1.2) 

- Bedreiging van gezondheid 

- Stress 

- Demoralisatie 

- Somatische symptomen 

- Onmenselijke ervaringen 

diffusie: ontvangst evacuatie-bericht (11.3) 

Adoptie (11.3) 

perceptie: geringe waarneming van evacuerende anderen 

motivatie : bezorgdheid en onzekerheid 

attit ud e : voorbereiden van evac uatie is gewenst 

legitimatie: bemoeilijkt door communicatiestoornissen 

proefneming: evacueren beperkt door mogelijkheden 

beoordeling: ? 

afwijzing/adoptie: ? 

beslissing: kleine minderheid wil verhuizen 

Refe renti e 
(tekst) 
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12. BEHEERSING BIJ HET ONGELUK 

Hier worden mogel i j kheden t er behee rsin g van het innovatieproces door het 

ongeluk volgens dee l 3 besproken. Getracht wordt aa n te geven, welke maat 

re ge ls wel of niet zijn toege past en welk resultaat zij gaven bij toepassing . 

Vooraf is het gewenst in algemene terme n in te gaan op de relati e tussen 

ongelukken en beheersing. 

Volgens Bac hrach is een ongeluk een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, 

die een verlies aan beheersing bij het individue veroorzaakt. De gevolgen 

van het ongeluk zijn afhankelijk van het wel of niet herkrijgen va n de be

heersing door het individu . 

He t ongeluk in de kerncentrale bij Ha rrisburg voldoe t aan bovenstaa nde 

omschrijving van een onge luk. 

De waterpompen van de kerncentrale werden immers ni et meer behee r st . Het 

uit vallen va n deze pompen deed zic h plotseling voor en men zag het ni et 

aankome n. 

De gevo l ge n va n het ongel uk werden in ee rst e instanti e beperkt door het 

automatisch stilleggen van de kernreactie, zo dat geen kernsme l ti ng ontstond . 

Het functioneren van de noodkoeli ng werd aanva nke l ijk ni et beheerst, zod a t 

e r e nkele ur en na het uitvall en van de waterpompen gesproken kan worden 

van erns tige gevo l gen. Er wa r en immers splijtstofstaven gescheurd e n er vonde n 

lozingen van radioac t ief ma t eriaa l plaats . Deze l ozi ngen waren dee ls een 

gevolg va n het verliezen van de beheersing ove r de kerncentrale door he t 

be di e nin gs personeel en zij werden deels veroorzaakt door het herkrijgen van 

de beheersing ofwel pogingen daartoe . 

Onde r de laatste categorie valt de lozing naar de buitenlucht, die le idde 

tot het schuiladvies en het evacuatiebesluit . Volgens de omschrijving van 

Bachrach kan deze lozing opgevat worden als een ongeluk voor de bevolking . 

De radioactieve uitstoot was immmers plotseling en onvoorzien en hij verocr

zaakte een beheersingsverlies over de omgeving; in eerste instantie over 

de luchtkwaliteit en in tweede instantie over de verblijfplaats met als 

verklarende variabele de waargenomen bedreiging van de gezondheid. 

Bij de hierna volgende beheersingsmaatregels ligt de nadruk op maatregels , 

di e uitgaa n van het niveau van groep, organisatie en maatschappij. Ps yc ho

logische aspecten van beheersing, die het individu zelf ervaart, mogen 

echter niet vergeten worden. 

Toeschrijving van beheersing aan zichzelf door gedrag, cognitie, informatie 

of retrospectie kan een individu minder stress opleveren dan zonder deze 

toeschrijving . 
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Hoewel dergelijke toeschrijvingen het ongeluk in werkelijkheid he t ongeluk 

niet rechtstreeks beinvloeden, kan de subjectieve ervaring van beheersing 

wel stress ten gevolge van het ongeluk gunstig beinvloe den en kan hij bij

gevolg weer de gevolgen van het ongeluk objectief en intersub jectief bein

vloeden. 

12.1. Beheersingsmogelijkheden door verandering 

In de kerncentrale wordt naar 4 het veranderingsproces beinvloed door 

weerstanden bij het centralepersoneel ; zie ook 10 en ll. 

De alarmfase veroorzaakte een onoverzichtelijke situatie op het bedienings

paneel, zodat een perceptiefout optrad . Een ergonomisch verantwoord ontwerp 

van dit paneel lijkt wenselijk. 

De verkeerde attributie met betrekking tot de niet-functionerend e afslui t 

klep is een gevolg van meerdere oorzaken. Ten eerste is er sprake van gebrek

kig onderhoud. Een motivatie tot een goede taakuitvoering is hier zeker op 

zijn plaats. Ten tweed e gaf het bedieningspaneel onjuiste informatie, wat 

technisch te verhelpen valt. Ten derde was de opleiding van het bedienings

personeel onvoldoende om het niet-functioneren van de klep te achterhalen . 

Door een uitwisseling me t de leverancier van de kerncentrale werd de klep 

afgesloten . Deze beheersingsmaatregel verliep met goed gevolg. 

De interne evacuatie van het personeel was een geprogrammeerde maatregel, 

die juist werd uitgevoerd. 

De ontbrekende concensus over de juiste toedracht van het ongel uk is een ge

volg van het voorgaande. 

Elementaire beheersingsmaatregelen zoals het terugkoppelen naar een hoger 

s ys teemniveau en wisselwerking met de omgeving werden te laat toegepast. 

Te lang bleef men zonder hulp van buiten pogen de kerncentrale te beheersen 

zonder resultaat. 

Demoralisatie lijkt hiervan een gevolg te zijn. Opgemerkt moet worden, dat 

de beheersingspositie van de personeelsleden ni~t ge lijk was, zodat het 

ontbreken van een uitweg waarschijnlijk eerder ondervonden werd door leden 

met minder informatie en kennis en met een lagere functie dan omgekeerd. 

Het optreden van demoralisatie lijkt in de gegeven situatie moeilijk t e be

heersen; veeleer moet gedacht worden aan preventie. Waarschijnlijk kan werk

overleg een informatiegebrek opheffen en bijdragen aan een betrokkenheid 

bij het probleem oplossen. Zodoende kan enige weerstand verminderd worden. 

Uit de literatuur blijkt niet of een dergelijk werkoverle g heeft plaats

gevonden. 
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De communicatieproblemen met de buitenwereld hadde n deels voorkomen kunnen 

worden door een gecoördineerde wisselwerking met de media. Een dergelijke 

coördinatie vond pas na drie dagen plaats en hij is niet meteen geslaagd 

te noemen. 

Beheersing van een defensieve opstelling ligt in de sfeer van preventie. 

Een meningsverschil zal niet toegespitst moeten worden op grote verschillen 

om dissonantie te vermijden. 

Achteraf gezien is het ook onjuist om bij een dergelijke complexe toedracht 

meteen vergaande gevolgtrekkingen te maken. 

De bevolking was bezorgd over de bedreiging met radioactieve stoffen. 

Het tegengaan van onmenselijke ervaringen tijdens het ongeluk kan gebeuren 

door: 

- duidelijkheid scheppen met informatie over straling en besmettingsgevaar, en 

- te verwijzen naar medische en geestelijke hulpverlening voor begele iding 

bij ziekten of onzekerheid hierover. 

Door het verloop van het ongeluk is een tegengaan van beheersingsverlies 

niet relevant. Gezien het geheel van aspecten bij de onmenselijke ervaringen, 

die aanwezig waren, kan gesteld worden dat het beheersen van onmenselijke 

ervaringen als mislukt te beschouwen is . 

De verontrusting over luchtvervuiling kan deels verminderd worden door 

radioactieve straling met behulp van geigertellers zichtbaar te maken voor 

de bevolking. Indien er weinig of geen extra-straling optreedt, is er geen 

reden tot verontrusting door het ongeluk. Indien er wel reden tot veront

rusting is, kan men op de informatie van de meting de besluitvorming per 

individu of gezin baseren. 

Ook deze maatregel veronderstelt weer kennis van stralingsnormen en gezond

heidseffecten. 

Uitvoering van deze maatregel na het be gin van het ongeluk zou de effectivi

teit ervan verminderd hebben, omdat men niet meer met de situatie voor het 

ongeluk kon vergelijken. 

12.2. Beheersingsmogelijkheden door marketing 

De marketing van het ongeluk kan naar 5 beoordeeld worden op beheersing. 

Vooraf valt op te merken, dat er een rampenplan van beperkte omvang beschik

baar was. 



-113-

De analyse van de marktmogelijkheden hield geen rekening met een grotere 

doelmarkt ten gevolge van sterk veranderde omstandigheden. Met name werden 

rampenplannen van beperkte omvang pas na drie dage n uitgebreid op advies 

van de toezichthoudende instantie. 

De keuze van de doelmarkt hield gee n rekening met groepsinvloeden, zoals 

de primaire groep van het gezin. Tevens werd geen aandacht gegeven aan 

psychologische kenmerken, hoewel vrouwen eerder bezorgd zijn over luchtver

vuiling in het algemeen en zij over het ongeluk in het bijzonder meer ver

ontrust waren dan mannen. 

Concurrerende maatregelen zoals spontane evacuatie, werden beheerst noch 

voorzien. 

Over de fasen van marketing-ontwikkeling tot en met het testen van de markt 

valt nauwelijks iets te melden. Waarschijnlijk diende het vooraf opgestelde 

rampenplan als richtlijn voor een aantal activiteiten. Wel werden de gebieden, 

die onder een rampenplan vielen, uitgebreid. Verder werd er een beri cht 

gegeven, dat er een evacuatie-oproep mogelijk was. 

Het valt te begrijpen , dat gebruik werd gemaakt van een kant en klaar plan 

om snel te kunnen handelen in een noodsituatie. De uitbreiding van de rampen

plannen wordt dan ook beschreven als een race tegen de tijd . Juist handelen 

vraagt echter op zijn minst teru gkoppel ing over evacuatie en eventueel aan

passing van plannen. 

Het aanpassen van de organisatie als beheersingsmiddel vond alleen tijdig 

plaats bij de rampenbestrijdingsorganisatie op het crisiscentrum. 

Het electriciteitsbedrijf paste de organisatie aan, nadat leden van andere 

organisaties zich ermee bemoeiden; in elk geval ging hier een week overheen . 

Aangezien deze aanpassing niet probleemloos verliep, mag de vraag worden 

gesteld in hoeverre men rekening heeft gehouden met organisatiecultuur en 

taakkenmerken . Deze factoren lijken vooral belangrijk in een situatie met 

veranderingen in taken, niet-standaard problemen en een andere organisatie

omgeving. 

De promotie van de evacuatie valt onder de noemer publiciteit. Op zich heeft 

publiciteit een hoge geloofwaardigheid. Toch hadden de berichten over evacu

atie niet de bedoelde uitwerking. 

Vooraf kan gesteld worden, dat er geen promotiemix is samengesteld. 

Metkaunerken van de doelmarkt is weinig of geen rekening gehouden. Volgens 

Dohrenwend en anderen is een belangrijke minderheid in de Verenigde Staten 

wantrouwend ten opzichte van gezagsdragers wat betreft kernenergie. Een 

dergelijke opvatting maakt berichten over kernenergie van gezagsdragers minder 

geloofwaardig. 
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Er zijn geen gegevens over hel productbeeld. De verwerkingswijze van de be

ri chten is niet nagegaan, hoewel dit veel aandacht verdient bij rampen . In 

dit geval lijkt het belangrijk, dat het bericht duidelijk ontvangen wordt 

en dat bevestiging mogelijk is . Deze criteria hebben gevolgen voor de promo

tiemix en het tijdstip waarop het bericht uitgezonden wordt. Hiermee is gee n 

rekening gehouden. 

Een voor de hand liggend gevolg is dat de telefoonlijnea ~overbelast raakt e n . 

Het belangrijkste probleem van de doelmarkt wordt aldus opgeroepen door de 

promotie; het verkrijgen van betrouwbare en relevante informatie wordt be

moeilijkt. 

In het voorgaande is er al op gewezen, dat er geen marktonder zoek plaats

vond naar voorkeuren en gewoonten bij de doelmarkt. Aangezien het communi

catieproces over het evacuatiebericht niet in de literatuur beschreven wordt , 

valt hierover geen uitspraak te doen. Met name lijken inhoud en struc tuur 

van belang te zijn bi j het bericht. 

Verondersteld wordt, dat de boodschap een overwegend rationele inhoud had 

en dat hij een een onduidelijke conclusie bevatte. Een overwegend rati onele 

inhoud leidt ertoe, dat psychologische aspecten verwaarloosd worden. Hi e r

door wordt onzekerheid vergroot of bevorderd. 

Het ontbreken van een duidelijke conclusie kan ertoe leiden, dat meer mense n 

dan bedoeld zich door de boodschap aangesproken voelen. 

Van de beheersingsmaatregelen, die in 8 . 3 . voor communicatiekanalen genoemd 

worden, is er geen enkele bewust uitgevoerd. Wellicht was het bezoek va n de 

president in dit licht te zien. 

In het voorgaande is de diffusiefase aangegeven. 

Wat betreft het adoptieproces zijn de marketing mix elementen product, prijs 

en plaats van belang volgens 8. 

Het element product werd slechts omschreven door het probleemoplossend 

karakter van evacuatie. Met name het aangeven van uiterlijk en kwaliteit 

bleef achterwege. 

De dienstverlening bestond uit het inrichten van een opvangcentrum buiten 

het gebied van de doelmarkt. Hiermee is ook het beperkte dienstverlenend 

karakter van het evacuatie-advies aangegeven. Opvolging van het advies moest 

immers op eigen gelegenheid gebeuren. 

Het prijselement blijft buiten beschouwing vanwege het soort product en 

de functie van de overheid. 

Opgemerkt dient te worden, dat opvolging van het advies wel kosten met zich 

meebrengt voor vervoer, verblijf, derving van inkomsten en dergelijke. Het 

is onbekend in hoeverre deze kosten evacuatie beinvloed hebben; het houden 

van een baan kan in dit kader wellicht geplaatst worden. 
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Het plaatselement is bij de innovat ie rond het ongeluk onderbeli cht ge ble

ven. Met betrekking tot het distributieka naal kan gesteld word en, dat korte 

kana len met weinig tussenpersonen te verkiezen zijn vanuit kostenoog pun t . 

Het ligt voor de hand ex c lusieve distributi e te ki ezen vanwege de behee r

singsmogelijkheden; hierbij kan gedacht worden aan de rampenbestrijdingsor

ganisatie, politie en derge li j ke. 

Het spreekt voor zich, dat distributie slechts zin heeft, indien ee n pr od uc t 

distributie behoeft. In werkelijkheid werd publiciteit gebruikt, maar men had 

ook voor interpersoonlijke communicatie kunnen kiezen. 

Het is zelfs denkbaar, dat overwegingen voor elementen in de marketing-mix 

ertoe leiden om een uitgebreider product aan te bieden, zoals vervoers

fa c iliteiten, overblijfplaatsen , onkostenvergoeding en dergelijke . Een derge

lijk produc t maakt door exclusieve distributie: 

- een beperking van het aantal gebruikers tot de doelmarkt moge lijk, 

- brengt een ond ersc heid aa n met spontane evacuatie door individuen bui ten 

de doelma rkt, en 

maakt een rechtstreekse terugkoppeling mogel ijk over de evacuatie . 
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CONCLUSIE 

Subjectieve factoren zijn volgens 10 voornamelijk aanwezig in onderzoeken 

naar het gedrag van de bevolking; de commissie-Kemeny, het electriciteits

bedrijf e n de toezichthoudende instantie gaan hier nauwelijks dieper op in. 

De laatstgenoemde instanties leggen zodoende bewust of onbewust de nadruk 

op rationele aspecten van het ongeluk. 

De procesbenadering van het ongeluk leidt ertoe, dat de evacuatie als 

innovatie en de beheersing ervan verklaard kunnen worden door twee actoren , 

het electriciteitsbedrijf en samenwerkende instanties en de bevolking . 

De nadruk ligt op de verandering, die door het waarnemen van het ongel uk 

optreedt. Deze verandering gaat inderdaad aan de innovatie vooraf , zoals 

in afbeelding 2 werd aangegeven. 

Devoo~hffeiding van de innovatie kan op basis van de gebruikte gegevens 

gebrekkig genoemd worden; hier doemen vragen 

bedrijfsbeheer op, di e niet behandeld worden. 

van verantwoord bestuur en 

De evacuatie wordt behandel d volgens de fasering diffusi e en adoptie. Duide-

lijk wordt, da t adoptie onvolledig onderzocht werd, omdat de beoordeling 

door evacuees van evacuatie niet be s c houwd werd. 

De r e latie tussen stress en beheersin g is bij het innovatieproces aa n 

te geve n voor personeel van de kerncentrale en de bevolking . Het personeel 

ondervindt het ongeluk als een bedrei gi ng. Als gevolg hiervan trad stress 

op . Volgens 10 is aanname van behee rsingsve rlies plausibel. De ontwikkeling 

van de stress is tegengesteld aan de acties, die ondernomen worden om de 

behee rsing te herkrijgen. 

Met name wordt gewezen op het groepseffect va n coalitievorming. Verder heeft 

waarschijnlijk de factor informatie invloed op de stress-verschillen tussen 

leidinggevend en ander personeel. 

De bevolking ervaart het ongeluk gedeeltelijk als een bedreiging. De bij

behorende stress wordt vooral geweten aan onvoldoende informatie en aan 

kleine kinderen in het gezin. Het beheersingsverlies is duidelijk te wijten 

aan negatieve gevolgen van radioactieve lozingen. Bij het merendeel der 

bevolking ligt dan een beheersingsstrategie door gedrag of cognitie voor 

de hand. 

Genoemd kan worden het beheersingsverlies door schuilen, onvolledige in for 

matie en perceptuele deprivatie van radioactiviteit. De stress-ontwikkeling 

is verschillend voor evacuees en niet-geëvacueerden. Geëvacueerden zijn 

verontruster dan niet-geëvacueerden en zij verkiezen een veeleisender 

gedragsmatige beheersingsstrategie, namelijk evacueren. 



-117-

Op zich veroorzaakt deze evacuatie weer stress bij evacuees in eerste 

instantie. Als na verloop van tijd de stress door evacuatie in de evacuatie

plaats de verontrusting over de radioactiviteit in de woonplaats gaat ove r

heersen, kan teruggekeerd worden. De niet-geëvacueerden benutten een cogni

tieve strategie ter beheersing van hun verontrusting, en zij vind en na verloop 

van tijd in het uitblijven van ne gatieve gevolgen een bevestiging van de 

juistheid ervan. Zodoende zal de stress afnemen. Ook hier geeft toenemende 

beheersing afnemende stress te zien. Tevens is er op langere termijn een 

hoger stress-niveau bij de bevolking ontstaan. Dit wijst erop, dat het gevoe l 

van beheersing nog niet op het peil van voor het ongeluk is. Deze verklaring 

past in het schema van afbeelding 4. 

De "marketing mix" factoren werden onvoldoende of onjuist, in het geval 

van promotie, gebruikt ter beheersing van de evacuatie. 
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EVALUATIE 

Doel 

Gevraagd kan worden of het tweeledige doel bereikt is met de hoofdtekst. 

Wat betreft het vinden van aanknopingspunten om innovaties op gedrags

wetenschappelijke wijze te beheersen, kunnen de volgende opmerkingen gemaakt 

worden. 

Als gevolg van de beperkingen in deze studie zijn de besproken uitgangspunten 

in de hoofdtekst niet getoetst aan experimenten, die betrekking hadden op 

innovaties. Een uitzondering hierop vormt deel 4, waarin de algemene uit

gangspunten in een specifieke situatie gebruikt worden. 

Indirect zijn een aantal begrippen , die gericht zijn op innovatie, red e lijk 

empirisch onderbouwd, omdat zij zowel van toegepaste gedragswetenschappen 

deel uitmaken als van innovatie-onderzoek. Dit geldt vooral voor: 

- adoptie, 

- onzekerheid, en 

- stress. 

Voor elk van deze begrippen zijn factoren aangegeven, die in een gedrags

wetenschappelijk kader kunnen bijdragen aan beheersing van innovatieprocessen. 

Bij adoptie is er sprake van waarden, bewustwording, sociale wisselwerking, 

kennis en risico. Bij onzekerheid speelt beheersing een rol. Factoren bij 

stress zijn beheersing, weerstand tegen verandering en bedreiging. 

Van belang hierbij is, dat kwalitatieve causale relaties aangegeven worden 

in procesverband. Genoemde factoren zijn ook onderling gerelateerd, zodat 

ook tweede en hogere orde effecten mogelijk zijn. 

In het geval van het ongeluk met de kerncentrale bij Harrisburg kunnen 

de volgende opmerkingen over de gedragsverklaring van de bevolking gemaakt 

worden . In deel 4 wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde begrippen en spelen 

deze factoren een rol bij het beheersen van het betreffende innovatieproces. 

Specifieke factoren zijn geslacht en leeftijd. Verder is demoralisatie een 

specifiek begrip. 

Het gedrag van de bevolking kan grotendeels kwalitatief verklaard worden 

op grond van de uitgangspunten en de beschikbare gegevens. De onderzoeksge

gevens zijn aggregaties van individuele scores en zij zijn als zodanig enig

zins tot grotendeels ongeschikt om bovengenoemde algemene relaties per individu 

te toetsen en zij lenen zich ook niet om hogere orde effecten op te sporen. 
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Bullock Flynn maakt gewag van factoren als bewustwording, bedreiging, ge

dragsverandering, leeftijd, geslacht en soc iale wisselwerking; in dit onder

zoek ontbreken waarden, risico, beheersin g en weerstand als onderzochte 

factoren. 

Dohrenwend en anderen noemen als factoren onder meer leeftijd, geslacht, 

bedreiging, kennis, sociale wisselwerking; niet onderzocht werden waarden, 

bewustwording, risico, gedragsverandering, beheersing en weerstand. 

Davidson en anderen onderzoeken factoren als beheersing en bewustwording; 

veel andere factoren worden niet onderzocht. 

Hoewel deze onderzoeken een welkome bron van gegevens vormen, mag niet uit 

het oog verloren worden, dat zij slechts een deel van het onderzochte ver

schijnsel beschouwen. Dit verschijnsel telt zonder meer vele dimensies. 

Los van de beheersingsmogelijkheden op zich, stelt zich de vraag, hoe deze 

beheersingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. 

zal men het innovatieproces volgens deel 2 moeten ordenen. 

Vervolgens moeten de veranderingen nagegaan worden om mogelijke weerstanden 

op te sporen. Een innovatiestrategie, die rekening houdt met deze weerstanden, 

maakt meer kans van slagen. 

In overeenstemming met de hoofdtekst kan voor het overige de nieuw product 

strategie bij de innovatiestrategie gebruikt worden. 

Met behulp van onderzoek en aanvullende informatie kunnen de betreffende 

factoren afgestemd worden op de innovatiestrategie. Deze afstemming is een 

terug- of vooruitkoppeling, die beheersing van het innovatieproces vergroot. 

Het is onmogelijk een gedetailleeerde standaard handelswijze bij innovatie 

aan te geven, wat op zich al in tegenspraak met het begrip innovatie zou 

zijn. Wel valt aan te geven welke processen van belang zijn bij innovatie 

en is er een handvat gegeven om het innovatieproces te beheersen. 

Operationalisatie 

De geschetste handelswijze is bij beheersing van innovatieprocessen slechts 

zinvol, als er onderzoek naar de betreffende innovatie gedaan wordt. Deze 

aanpak is dus niet zonder meer operationeel; eerst moet nagegaan worden 

welke gegevens en aannamen van toepassing zijn. 
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Wel wordt een uitgebreide beoordelingstechniek gebode n om innovatie

beslissingen te nemen. Deze techniek kenmerkt zich door oordelen, die: 

- zowel gemaakt worden met kwantitatieve en economische criteria door 

marketing, als door kwalitatieve en niet-economische criteria voor het 

veranderingsproces, 

in een raamwerk passen, dat logisch is en dat een keuzeproces kan verdui

delijken, 

- rekening houd en met stress, 

- bijgesteld kunnen worden volgens terugkoppelingen, en 

- zowel het gehele innovatieproces als onderdelen ervan beschrijven. 

Genoemde beoordelingsmethode is nog geen globaal model , omdat niet alle 

onderdelen va n het innovatieproces even grondig geanalyseerd kunnen worden . 

Anal~se van innovatieprocessen wordt bemoeilijkt vanwege complexiteit, 

dynamiek en hoge mate van onzekerheid. 

Soc iale en psychologische impact van het ongeluk 

De sociale gevolgen waren voor de bevolking veelomvattend . Expliciet werden 

genoemd verplaatsing, gezondheid en sociale activiteiten; impliciet had dit 

invloed op behuizing, vervoer en mobiliteit. 

Vragen, die in dit opzicht blijven, zijn : 

gevolgen voor de kernenergielobby, actiegroepen e n nationale bevolking 

wat betreft kernenergie, 

opvang van evacuees, 

voor-en nadelen van evacuatie, 

demografische veranderingen, 

gevolgen voor lokale instellingen, 

veranderingen in persoonlijke levensstijl, en 

ontwikkeling van nieuwe gedragsvormen . 

De kernenergielobby kan nadelig beinvloed worden door onder meer de veilig

heidsvraag en door de bedrijfskosten naar aanleiding van het ongeluk. 

De evacuees kunnen de opvang als slecht ervaren hebben, wat een nadeel van 

evacuatie zou zijn. 

Het aantal geboorten kan dalen, als jongeren uit het gebied wegtrekken. 

De opstelling van lokale politieke instellingen kan veranderd zijn, wat be

treft eisen aan de electriciteitsmaatschappij. 

Bewustwording wat betreft kernenergie kan leiden tot politieke participatie. 

De negatieve attitude ten opzichte van gezagsdragers wat betreft kernenergie 

bevordert het negeren van waarschuwingen over de noodzaak tot evacuatie. 
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In het algemeen is de vraag naar een mogelijke verandering in waarden belang

rijk. Waarden zijn immers belangrijke fa c toren bij attitudes . Naast vertrouwen 

in gezag zijn er wellicht andere waarden veranderd. Uiteraard is de vraa g 

van belang hoe waarden de oordelen van versc hillende actoren beinvloeden. 

Verder is op het individuele vlak de vraag van belang of er een rangord e 

van problemen is , die het gedrag motiveren . Bij het ongel uk stond de gezond

heidsdrei gi ng centraal. Dit houdt in de terminologie van Maslow in, dat 

de veiligheid van een primaire behoefte op het spel staat. 

Het gaat ook om een risicobeoordeling van kernenergie. In hoeverre maakt 

men individueel een afweging van voor-en nadelen van kernenergie bij risico ' s? 

Hoe komt immers de toezichthoudende instantie tot stralingsnormen voor radio

activiteit bij kerncentra les zonder ge bruik te maken va n waarden? 

Ook bij deze subjectieve kwesties lijkt de geko ze n benaderin g bruikbaar. 

In het verlengde hierva1 liggen implicaties voor rampenplannen bi j ongelukken 

met kerncentrales. Uit deel 4 blijkt, dat het rampenplan als i nnovatieplan 

niet voldeed. Vooralsnog zijn er du s voldoende redenen om het ond e r zoek 

voort te zetten. 

Literat uur 
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Samenvatting 

Het doel van deze studie is tweezijdig. 

Ten eerste wordt vanuit de sociale psychologie gezocht naar beheersings

wijzen van innovaties. 

Ten tweede valt het gedrag van de bevolking te verklaren bij een ongeluk 

met een kerncentrale. 

Om het doel te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van organisatiekunde 

en marketing. 

De mens wordt gekenmerkt door interne processen, die in eerste instantie 

subjectief zijn. In deze processen speelt het beoordelen door vergelijkingen 

te maken een grote rol. 

Deze benadering wijkt af van gedragsleer en psycho-analyse. 

De systeemtheorie wordt toegepast om kennis van verschillende wetenschaps

gebieden te integreren en om een beter zicht op beheersing te krijgen. 

Door uit te gaan van een procesbenadering wordt aangenomen, dat tijd een 

belangrijke variabele bij innovatie is. 

In deel 1 worden sociaal-psychologische processen besproken. Het gaat om 

perceptie, motivatie en attitude. 

Hoofdstuk 1 behandelt perceptie volgens de fasen attributie, integratie en 

representatie. 

Bij causale attributie wordt door waarnemingen een verband gelegd tussen 

het waargenomen gedrag en de oorzaak ervan. 

De resulterende indrukken of toeschrijvingen vormen door integratie een 

oordeel over de waargenomen persoon. Als er door vergelijken verschillen 

in meningen en vaardigheden worden waargenomen, ontstaan door cognitieve 

dissonantie negatieve reacties. 

Attributie en integratie leiden bij representatie tot een beeld van de so

ciale werkelijkheid. Volgens Osgood spelen beoordelingen hierbij een grote 

rol. 

Hoofdstuk 2 behandelt motivatie aan de hand van het vorige hoofdstuk. 

De causale attributietheorie verklaart motivatie door aan te nemen, dat 

ieder de causale structuur van zijn omgeving wil beheersen. 

De cognitieve dissonantie-theorie gaat ervan uit, dat motivatie ontstaat 

door het verkleinen van verschillen in meningen en vaardigheden. 

Rijsman sluit bij de laatstgenoemde benadering aan, maar hij stelt verder, 

dat er gestreefd wordt naar een klein voordelig verschil. Op deze manier 

kunnen onder andere verklaringen gegeven worden voor emoties, presteren, 

macht en afwijkend gedrag. 
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Hoofdstuk 3 bespreekt het attitudebegrip aan de hand van twee benaderi ngen . 

De eerste benadering gaa t e rvan uit, dat attitudes be paald worden door cog

nitie, af fectie en ge dragstend e ns. 

De tweede benad eri ng is die van de verwachtingswaarde . Vol gens Fi shbein 

is een attitude de som van waarderingen, di e gewoge n worden voor verwachte 

rela ties . Deze verwachtingen kunnen positief, nega tief of neutraal zijn . 

Er bestaat weinig verband tussen attitude en gedrag . 

Deel 2 geeft de opbouw van het innovatieproces weer volgens het veranderin gs

proces en marketin g . Het veranderingsproces kan aangeven waar veranderin ge n 

ontstaan bij het streven naar nieuwe produc ten, terwijl marketing een geric ht e 

aanpak van innoveren voorstaat. 

In hoofdstuk 4 wordt behandeld welke aanpassingen er i n principe mogelijk 

z i j n naar aanleiding van een verandering. Tijdens het veranderingsproces 

kunnen weerstanden tegen verandering ontstaan. Op indi vid ueel niv eau kan 

een verandering stress veroorzaken, als hij bedreigend erva ren wordt. Stress 

kan zich onder meer i n ziek t esympt omen uiten. 

Int e r act i emodellen va n stress gaa n erva n uit , dat zowel omgeving als persoon 

va n i nv loed op stress zij n. Deze modellen kunnen door interne processen 

verk l aard worden . 

In hoofdstuk 5 wordt ee n marketin g- benaderi ng toegepast . 

De strategie voor een nieuw product beschrijft het procesver l oo p van idee 

tot productgebruik . Bij een aa ntal fasen zij n interne processen van be lang. 

De klant-oriëntatie spreekt vooral uit de fase van marke ting strategie . 

Het gebruik va n het product wordt beschreven in de adoptiefase . 

De ge bruikelij ke marketing-tec hn ieken blijken weini g r ekeni ng te houd en 

met nieuwe pr oduc ten. 

In hoofdstuk 6 vindt een nadere beschouwing plaa ts van innovatie en i nn o-. 

vatieproces. Er is sprake van een innovatie, als er enerzijds een t echnisc he 

verandering nodi g is en als ander z ijds het product nieuw is voor de ge

bruikers. Te chnisch zijn er drie soorten innovaties te onderscheiden : com

plexe s ystemen, technologische doorbraken en technische productaanpa s singen. 

Bij het innovatieproces zijn er drie fundamenteel verschillende benaderingen 

mogelijk, namelijk een ecologische, een dynamische en een voluntaristische 

benadering. De belangrijkste kenmerken van de ze benaderingen zijn respec

tievelijk omgeving, tijd en motivatie. 

Afhankelijk van het s ys teemonderdeel kan het innovatieproces gefaseerd worden, 

waarbij de nieuw produc t strategie als uitgangspunt genomen kan worden . 
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Het adoptieproces kan op individueel nivea u beschreven worden met interne 

processen van deel 1. Een verdeling van pe rsone n naar tendentie tot gebruik 

van innovaties is aannemelijk. 

Geconcludeerd wordt, dat interne processen kunnen bijdragen aan een ver

klaring van het innovatieproces met het vera nderingsproces en marketing. 

Bij het veranderingsproces in organisaties moe t er een afweging gemaakt 

worden tussen functionele indelingen en voldoende communicatie. Marketin g 

behoort wat betreft ideën, wensen en voorlichting de inbreng van de klant 

te garanderen. 

Het innovatieproces wordt voorgesteld met de elkaar opeenvolgende fasen 

veranderingsproces, nieuw product strategie en adoptie; zie ook afbeeldin g 

1 en 2. In deze fasen streven de subjecten andere doelen na op verschill e nd e 

niveaus. 

Deel 3 stelt beheersing van innovatieprocessen centraal. Het beheersen van 

een systeem wordt opgevat als het streven naar overeenkomst tussen voorspel

lingen en toekomstige handelingen; de oorzaak van dit streven hoe ft niet 

rationeel te zijn. 

In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke weerstanden er op individueel niveau 

zijn bij veranderingen door het gebruik van de innova tie. Beheersing van de 

negatieve gevolgen van een verandering kan gebeuren door gedrag, cognitie, 

informatie of retrospectie. 

Het verminderen van weerstanden is een geschikt middel om het innovatieproces 

te bevorderen. Op organisatieniveau kan hierbij gedacht worden aan normen 

en waarden, werkoverleg en taakkenmerken. 

In hoofdstuk 8 worden de "marketing mix" factoren product, plaats, promotie 

en prijs behandeld, die gebruikt kunnen worden voor beheersing van innovatie

processen. 

Bij de factor product wordt ui~gegaan van de probleemoplossing door het 

productgebruik en van de verschillen met andere producten. Bij de beoordeling 

van het product dient verder gelet te worden op stijl, kwaliteit en dienst

verlening. 

De factor prijs is qua grootte perceptueel bepaald en hij heeft invloed 

op het attribuut kwaliteit. De reacties op prijsveranderingen kunnen vooraf 

bepaald worden door attitude-onderzoek en markttesten. 

Bij de factor plaats moet gedacht worden aan distributiekanalen, tussenperso

nen en distributielogistiek. Deze factor bepaalt de mate van inspanning, 

waarmee de klant het product kan aanschaffen. 
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De factor pr omotie omvat adverteren, persoonlijke verkoop, publ iciteit en 

verkooppromotie. Het communi ceren staat bij de ze f ac tor centraal. Interne 

processen spele n een gro t e rol bij product beeld, ontvangst van de boodsc ha p, 

inhoud e n struc tuur van de boodscha p en pe r cepti e van de zender. De wisse l

werking tussen ze nd er e n ontvanger van de bood scha p wordt bepaald door het 

communi ca tiekanaal . 

Benadrukt wordt, dat de exte rne omgev i ng va n de organisatie slechts bein

vloe d kan worden met ma rket i ng en dat beheersing niet mogelijk is. 

Hoofdstuk 9 wijst op het belang van terugkoppelen tijdens het innovatiepro

ces om tot behee rsing e rva n te komen. In organisaties heeft de innoverend e 

persoon terugkoppe ling nodig door verschillen in risico-acceptatie, beheer 

sing en waardering me t de overige personen. Probleem oplossen is een gewenst 

kenmerk voor innoverende personen. 

Geconcludeerd wordt, dat er op individueel nivea u een verband is tussen 

beheersing en stres s volgens interactiemodellen. Een ve r anderin g , die bedrei 

ge nd ervaren wor dt, uit zich in stress . De stress-ontwikkeling vol ge nd op 

dit behee rsingsverlies is afhankelijk van de situatie en de beheersingsstra

tegie . Vol gens af bee lding 4 kan stress een c rite rium zij n bij de beheersi ng 

van het i nnovatieproces op individueel niveau. 

Volledige beheersing van het innovatie proces op e lk moment wo rdt met het 

vera nd eri ngsproces en marketing niet mogeli j k geacht. Toc h spelen subjec

tieve factoren een belangrijke r ol bij behee rsin g van innovatieprocessen. 

In deel 4 wordt het ongeluk met de ke rncentrale bij Ha rrisburg besproken. 

Hoofdstuk 10 beschri jf t het verloop van he t ongeluk volgens een onafha nke

lijke commissie en volgens de perce ptie van de leiding van de betrokken 

organisaties. Belangrijke gebe urtenissen zijn aangegeven in afbeelding 5 . 

Onder meer ten behoeve van bove ngenoemd e instellingen zij n er onderzoeken 

uitgevoerd naar het gedrag van de bevolking. Deze onderzoeken beschouwden 

naar aanleiding van het ongeluk stress en evacuatie. Verder werden att itudes 

ten opzichte van kernenergie en verhuizen onderzocht. Tenslotte werd gedrags

matige en cognitieve beheersing op lange termijn onderzocht. 

In hoofdstuk 11 wordt de ontwikke ling van het ongeluk als innovatie proce s 

geschetst. Het innovatieproces kan verdeeld worden in het veranderingsproces 

en de strategie van het personeel en het geeft verder diffusie en gedeelte

lijke adoptie van evacuatie door de bevolking te zien. Weerstandmontstaan 

onder meer door bedreiging van de gezondheid. Afbeelding 6 geeft het innovat i e 

proces door het ongeluk weer. 

Naar schatting evacueerden er ongeveer 145 000 mensen ofwel veertig keer 

de doelgroep in het evacuatiebericht . Er e vacueerdmnaar schatting 21 000 

mensen binnen 8 km van de kerncentral e . 
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Hoofdstuk 12 beschouwt beheersingsmogelijkheden van de gevolgen van het 

ongeluk . Naast behee rsing op individueel niveau is de beheersing van he t 

innovatieproces relevant. Bij het innovatieproces is er sprake van attribu

tiefouten, falende wisselwerkingen , onduidelijkheden in de communicatie 

en onjuiste marketing. 

Geconcludeerd wordt, dat betrokken instanties subjectieve factoren ver

waarloosd hebben. Tevens werd de evacuatie onvoldoende begeleid en werd 

hij nauwelijks beheerst door de betrokken instellingen. 

Tenslotte kan de beheersing op individueel niveau de stress-ontwikkeling 

naar aanleiding van het ongeluk verklaren. 

Tot slot kan gesteld worden, dat er een aantal factoren bij innovatieprocesse n 

aangegeven kunnen worden, die vanuit de sociale psychologie bijdragen aan 

de beheersing ervan. 

De beschouwin g over het ongeluk levert op, dat het gedrag van de bevol kin g 

grotendeels verklaard kan worden . Beperkingen van de gebr uikte onderzoeken 

laten toetsing van alle aan namen echter niet toe. 

Het voorgaande biedt een algemeen kader, dat aa ngevuld met specifieke 

gegevens, gedeeltelijke beheersing van het innovatieproces mogelijk maakt . 

De geschetste aanpak is bruikbaar bij besluitvorming over innovat ie. Er z ijn 

een aantal sociale en psychologische gevolgen voor kernenergie aangeduid 

door de voorgestelde aanpak toe te passen. 
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