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Nieuwe SIRE-campagne tegen buitensporige irritatie

Onderzoek

‘Kort Lontje’ raakt de
Nederlanders
In augustus 2005 lanceerde SIRE een nieuwe campagne onder de titel: “We hebben soms een iets te kort lontje in ons landje”. Doel van de campagne is de Nederlanders een spiegel voor te houden als het gaat om overtrokken reacties op kleine
irritaties. Of om het in de taal van de brieﬁng te zeggen: “het aan de kaak stellen
van buitenproportionele reacties op minimale inbreuken in de privacy”.

Aanleiding voor de campagne
vormden, naast tal van publicaties over dit onderwerp, de
uitkomsten van een onderzoek dat door TNS NIPO
in opdracht van SIRE werd
uitgevoerd.
Daaruit bleek dat het overgrote deel van de Nederlanders
zich ergert aan het overtrokken gedrag van medeburgers
als iets hen niet bevalt. Velen
stellen dan ook vast dat de
irritatiedrempel aanmerkelijk
lager ligt dan zo’n tien jaar
geleden. Het onderzoek

leverde opmerkelijke verschillen tussen de reacties van
mannen en vrouwen op en
bood ook inzicht in interessante regionale verschillen:
minder irritaties worden
beleefd in de noordelijke en
oostelijke regio, veel meer in
de Randstad.
Het verkeer, situaties in het
openbaar vervoer en in winkels vormen belangrijke bronnen van irritatie. Met deze
inzichten in de hand ontwikkelde SIRE de campagne met
als kernbegrip “Kort Lontje”.

Ongekende start
Voor de start van de campagne (ontwikkeld door
reclamebureau N=5) bedacht
PR-bureau Euro RSGC Bikker
een aanpak die voor een ongekende publicitaire aandacht
zorgde. In NOVA werd het onderwerp als een van de hoofdthema’s van de uitzending
gepresenteerd door cultuursocioloog Gabriël van den Brink.
Hij werd naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten
- lees verder op pagina 2-

Uitkomsten onderzoek
TNS NIPO over het
Korte Lontje onder de
Nederlandse bevolking:
■

84% vindt dat mensen sneller
geïrriteerd reageren dan 10
jaar geleden.

■

69% vindt dat mensen
elkaars gedrag zouden
moeten corrigeren.

■

61% vindt dat de meeste
geïrriteerde situaties ontstaan
in het verkeer.
Andere plaatsen: winkels,
op straat, op het werk of in
het openbaar vervoer.

■

14% van de mannen en 1%
van de vrouwen ergeren zich
in het openbaar vervoer.

■

90% van de Nederlanders
stoort zich aan asociaal
gedrag

■

36% kan zich een situatie
herinneren waarin ze zelf met
een kort lontje reageerden
op anderen.

■

36% kan zich een situatie
herinneren waarin andere
mensen asociaal op hen
reageerden.

- vervolg pagina 1geïnterviewd door Clary
Polak. Dat bleek de opmaat
van een golf van nationale
en regionale publiciteit te
worden. Radio, tv, kranten
en tijdschriften besteedden
aandacht aan het onderwerp
en “Kort Lontje” werd in een
paar dagen tijd een begrip
in Nederland. Mooi was het
commentaar van de Amsterdamse hoofdcommissaris
van politie, Bernard Welten,
in een nieuwsuitzending op

de radio tijdens de openingsdag van Sail: ”We leven
in een samenleving waarin
de mensen een kort lontje
hebben, maar vandaag, bij
de opening van Sail had niemand een kort lontje”.
En toen moest de feitelijke inzet van de tv-commercial, de
radiospot en de printuitingen
nog beginnen. SIRE wil
signaleren, wakker schudden,
prikkelen. Kort Lontje bleek de
ideale aangever, het leek wel
of in de natte laatste weken
van augustus Nederland in een

open zenuw werd geraakt. Kort krijgen voor de campagne die
Lontje loopt nu als een volledig een hernieuwd bewijs vormt
geïntegreerde campagne tot
van de actualiteit van SIRE.
het eind van dit jaar. Naast
radio, tv en print worden BooAan de campagne
merangcards ingezet, stickers
werken belangeloos mee:
geplakt op driehonderd taxi’s
■ Reclamebureau N=5
en bekende en onbekende
■ PR-bureau Euro RSCG
Nederlanders gaan een weblog
Bikker
bijhouden met als inzet hun
■ Sitebouwer Euro RSCG 4D
lontje “zo lang mogelijk te houden”. De tv-commercial krijgt
Projectleiders SIRE:
een bioscoopversie van 45
Jan van Kuyk,
seconden. Mediabureau Carat
Eric Bouwmeester,
trekt alle registers open om in
Raul Lansink.
alle mogelijke media ruimte te

Campagne ‘Zeg vaker nee’ levert veel publiciteit op
De van januari tot juli 2005
gehouden campagne ‘Zeg
vaker nee’ heeft zeer goede
resultaten opgeleverd. Alleen
al de tv-campagne scoorde
een bereik van 96% onder
boodschappende ouders.
De gemiddelde contactfrequentie van bijna 10 mag er
ook zijn. Het tv-programma
Rondom 10 heeft een hele
aﬂevering gewijd aan het
thema overgewicht bij kinderen. Daarin werd eens te
meer duidelijk dat het een
complex onderwerp is dat op
warme belangstelling kan rekenen van heel veel verschillende partijen. De campagne
heeft duidelijk een snaar
geraakt: er is sprake van een
enorme hoeveelheid publiciteit rond het onderwerp.
Inmiddels staat overgewicht
bij kinderen dan ook midden
in de belangstelling. Overal
duiken discussies en initiatieven op. En daar heeft deze
campagne onmiskenbaar
z’n steentje aan bijgedragen.
Voor overgewicht bij kinderen bestaan er geen simpele
oplossingen, maar bewustwording is altijd de eerste

stap naar een oplossing.
Het doel van de campagne
was ouders van kinderen
jonger dan tien jaar te attenderen op hun verantwoordelijkheid voor overgewicht. De
strategie van de campagne
was om ouders duidelijk te
maken dat het niet zo’n goed
idee is om kinderen altijd
maar hun zin te geven. Kinderen leren zo niet om hun
behoeftebevrediging uit te
stellen. Vandaar de slogan:
‘Zeg vaker nee’. Ouders zijn
de poortwachters van de
maag van hun kind. Minstens zo belangrijk is het om
bewegen te stimuleren. De
hoeveelheid beweging van
kinderen is door de populariteit van tv en computers fors
teruggelopen. Daarnaast is
het autoverkeer ﬂink toegenomen waardoor spelen op
straat en ﬁetsen naar school
afnemen. Bovendien bezuinigen de scholen vaak ook nog
eens op schoolzwemmen en
gym. Het was dus de hoogste
tijd voor een SIRE-campagne
om het onderwerp op de
kaart te zetten.

Trend
Overgewicht bij kinderen is
een onderwerp dat tot voor
kort minder urgent leek,
omdat Nederland nog steeds
een beetje in de achterhoede
zit van landen met overgewicht bij kinderen. De trend
wijst echter helemaal de verkeerde kant op. Het aantal te
dikke kinderen loopt gestaag
op. Momenteel is in Nederland al 1 op de 7 kinderen te
dik. Als we niets doen, dan is
dat over vijf jaar 1 op de 5.
Multimediale campagne
‘Overgewicht bij kinderen’
was een multimediale campagne met een opvallend
en enigszins vervreemdend
icoonbeeld: een treurig
babyhoofdje met een obees
lichaam eronder gemonteerd. Dit beeld kwam in alle
uitingen terug, waardoor het
erg opviel.
Het beeld moet ouders
aan het denken zetten. Het
projecteert als het ware een
mogelijke toekomst op hun
eigen kind. Met als aansporing: ‘Zeg vaker nee’.
Naast een tv-commercial

bestond de campagne uit radiocommercials, printuitingen
in dag- en weekbladen en
abri’s. Ook heeft de campagne twee weken in bioscopen
gedraaid. De campagne had
in Jaap Seidell, Hoogleraar
Voeding en Gezondheid aan
de VU te Amsterdam en Rita
Kohnstamm, psychologe,
twee ‘adviseurs’ die veel
kennis hebben ingebracht
en veel publiciteit hebben
opgeleverd.

■
■
■

■
■
■

Aan de campagne
werkten belangeloos mee:
FHV/BBDO (campagne)
Schuttelaar & Partners (PR)
Winkelman en
Van Hessen (PR)
Suntzu (internetsite)
Carat (mediarealisatie)
En de vele mediapartners
die de campagne hebben
geplaatst en uitgezonden.
Projectleiders SIRE:
Evert Bos en
Julius Minnaar

SIRE-campagne in ontwikkeling

‘Digitaal pesten’
Pesten is van alle tijden.
Schelden, schoppen, slaan,
net doen alsof iemand niet
bestaat, iemand uitlachen en
roddelen. In de puberteit is
plagen en pesten een manier
om je positie in de groep te
bepalen of je persoonlijkheid
te benadrukken. Het probleem van pesten is in 1995
door SIRE onder de aandacht
gebracht door de campagne
‘Game Over’. In 2005 is het
probleem van pesten niet
zoveel anders. Nieuwe media,
zoals SMS, e-mail en MSN
hebben echter nieuwe vormen
van pesten en kattenkwaad
voortgebracht. Het gemak

en de anonimiteit van nieuwe
media hebben de grenzen van
het pestgedrag verlegd. In een
recent onderzoek werden 500
jongeren tussen 11 en 15 jaar
gevraagd naar hun ervaring
met digitaal pesten. Dertig
procent van de ondervraagde
tieners gaf aan online te pesten. Een derde van de tieners
pest liever online dan ‘live’.
Een 11-jarige respondent: “Ik
durf meer met MSN, je bent
niet bij hem en hij kan je niet
in elkaar slaan.” Bijna een
vijfde van de jongeren vindt
online pesten grappig “omdat
niemand weet dat jij het doet”.
De communicatie over online

pestgedrag tussen volwassenen en jongeren is nog erg
beperkt. Bijna driekwart van
de tieners zegt dat digitaal
pesten niet een onderwerp is
dat ze thuis of op school aankaarten. Digitaal pesten moet
nog bespreekbaar gemaakt
worden. Daarvoor moet er
vanzelfsprekend allereerst
bekendheid worden gegeven
aan het probleem. Bovendien
moet het voor jongeren, ouders en leerkrachten duidelijk
worden hoe om te gaan met
digitaal pesten. Digitaal pesten
is, net als ofﬂine pesten, niet
uit te roeien. Jongeren kunnen
zich echter wel bewust worden

van de impact van online
pesten en het moet duidelijk
zijn dat je ook online elkaar
met respect moet behandelen.
Inlevingsvermogen is hierbij
de sleutel.
Inmiddels worden door
maatschappelijke organisaties,
overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen langzaam
diverse individuele initiatieven
opgezet om digitaal pesten
aan te pakken. SIRE ontwikkelt
op dit moment de mogelijkheid van een brede campagne
voor bewustwording rond digitaal pesten en ondersteuning
van deze initiatieven.

Onderwerpen in studie
Elk voorjaar heeft het SIRE-bestuur een strategiedag. Dan wordt ook een brainstorm gehouden over mogelijke nieuwe onderwerpen. De van buiten aangevraagde onderwerpen en eigen suggesties worden dan
beoordeeld. De volgende onderwerpen zijn in studie genomen:
Goed nieuws
Het idealisme dat Nederland
in de vorige eeuw lange tijd
heeft gekend, is vervlogen.
Negatief nieuws heeft de
overhand. We praten onszelf
een depressie aan, er is behoefte aan een nieuw positief
ideaal. Dus: er is behoefte
aan optimisme, idealisme,
visie, ambitie, anti-cynisme en
vooral: goed nieuws.
Koning Kind
We leven in én/én. Carrière
maken én kinderen. Alles
moet en alles moet ten volle.
Vervolgens krijgen ouders een
permanent schuldgevoel ten
opzichte van hun kinderen.
Hierdoor krijgen diezelfde
kinderen steeds vaker een

vrijbrief om alles te doen en
laten wat zij maar willen. Een
kind dat voortdurend aandacht krijgt als het dat opeist
en ongecorrigeerd de meest
idiote toeren uit kan halen,
kan op latere leeftijd gedrag
vertonen waarbij respect voor
andermans ruimte, bezit en
persoonlijkheid ver te zoeken
is. En dat is een probleem
dat op het moment in de
hele maatschappij voelbaar
is, merkbaar is en tot schade
leidt, zowel materieel als
fysiek.
De echte helden van
Nederland
De oude Grieken wisten het
al: een volk heeft helden
nodig. De helden die ze toen

kozen waren grote strijders,
ﬁlosofen en natuurwetenschappers. Het Nederland
van vandaag is minder gelukkig in zijn keuze van zijn helden: sporters, Idols-winnaars,
asocialen en miljardairs. En
dit terwijl Nederland vol zit
met helden. Echte helden.
Medewerkers in de zorg, leraren in het speciale onderwijs,
vuilnismannen, begeleiders in
de crisisopvang, en zo verder.
Allemaal helden die buiten
de schijnwerpers en zonder
grote salarissen werk verrichten dat cruciaal is voor de
leefbaarheid van Nederland.
Zij verdienen het om geëerd
te worden. Een campagne in
het thema “De maatschappij.
Dat ben jij”.

Kindermishandeling
In Nederland worden jaarlijks
80.000 tot 100.000 kinderen
mishandeld volgens stichting
RAAK (Reﬂectie- & Actiegroep
Aanpak Kindermishandeling).
De stichting wil onder de
publieke aandacht brengen
dat er alternatieve opvoedkundige tips en tools zijn voor
slaan. Verder wil RAAK erop
wijzen dat het melden van
vermoedens bij het Advies- en
Meldpunt kindermishandeling
(AMK) veel kinderleed en catastrofale tragedies voorkomt.
En dat er meer therapeutische pleeggezinnen voor de
opvang van mishandelde
kinderen moeten komen.

College van Toezicht en Advies

Halleh Ghorashi
“In een vrij land zoals Nederland kan het publieke
debat gevangen raken in het
vanzelfsprekend nemen van
deze vrijheid. Deze vanzelfsprekendheid vertaalt zich in
herhaling van standpunten en
het meegaan met de ‘mainstream’. Hierin zit het grootste
gevaar bij de media waardoor
deze mee kunnen gaan met
de dominante vertogen in het

Colofon
Stichting Ideële Reclame (SIRE)
Startbaan 5C
1185 XP Amstelveen
Telefoon: 020 – 4410677
(van 9 tot 13 uur)
Fax: 020 – 4410678
Email: sire@euronet.nl
Internet : www.sire.nl
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Het CTA bestaat uit personen
die een toonaangevende rol
spelen bij voor de stichting
relevante aandachtsgebieden.
Het College houdt toezicht
op de gang van zaken bij de
stichting en geeft advies aan
het bestuur, onder meer vanuit
de speciﬁeke deskundigheid
van haar leden. Om gelijke
tred te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen is
het College onlangs uitgebreid
met twee leden, afkomstig uit
de aandachtsgebieden culturele antropologie en corporate
communicatie.

Halleh Ghorashi
land. Het is in dit kader dat het
bestaan van organisaties met
lef, expertise en idealen zoals
SIRE essentieel is. De maatschappelijke campagnes van
SIRE kunnen ervoor zorgen dat
we wakker blijven waardoor
de wereld van vernieuwing en
uitdaging bewaakt blijft.”
Cees van Riel
“Over het verzoek van Eric
Bouwmeester, voorzitter van
SIRE, om lid te worden van het
CTA hoefde ik niet lang na te
denken. Ik heb onmiddellijk
ja gezegd. Mijn enthousiasme
komt voort uit verschillende

Cees van Riel
redenen. Zo heb ik altijd met
veel plezier gekeken naar
campagnes van SIRE. Iedere
keer weet men (a) een echt
relevant maatschappelijk
thema te vinden, dat (b) op
een aansprekende creatieve
manier met humor wordt neergezet, zonder (c) een eenzijdig
standpunt van welke politieke
kleur dan ook te benadrukken.
Ik hoop vanuit mijn achtergrond (reputatie vraagstukken
op ondernemingsniveau) een
bescheiden bijdrage te mogen
leveren.”

Komen en gaan
Drs. Fred Bakker, hoofdredacteur van
Het Financieele Dagblad, is sinds september 2005
lid van het CTA. Hij vertegenwoordigt het aandachtsgebied journalistiek. Hij volgt prof. drs. Harry
Lockefeer, hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, op die statutair aftreedt.
Fred Bakker
“Fred, wil jij in mijn plaats zitting nemen in het College van
Fred Bakker
Toezicht en Advies van SIRE? De vraag die Harry Lockefeer
mij een paar maanden geleden stelde, verraste mij. Waarom
ik? Het enthousiasme waarmee hij vertelde over de activiteiten van SIRE, werkte zeer aanstekelijk. Als journalist verkeer je in de positie met je verhalen de inzichten en meningen van
de lezer te beïnvloeden. Maar je verkeert wel in je eigen biotoop. Als lid van een team van
professionals die als vrijwilligers van een ideële club de publieke opinie zo nu en dan willen
wakker schudden, betreed ik een nieuwe wereld. Ik hoop dat mijn inbreng in de discussies
van waarde zal zijn, en tegelijkertijd verwacht ik van mijn gesprekspartners veel terug te
krijgen. En dat is nog eens een mooie vorm van zelfverrijking.”

Drukwerk
PlantijnCasparie
Capelle a/d IJssel
Papier
Hello Gloss van
BührmannUbbens
Afwerking
Molier, Rijswijk
Tekst
SIRE en Bijl, Partners in Public
Relations & Voorlichting
Vormgeving
Bijl, Partners in Public
Relations & Voorlichting
SIRE is als stichting geregistreerd,
zoals bedoeld in artikel 24, lid 4
van de Successiewet 1956.

