In het artikel van de NOS ‘Gemeenten gaan zelf schulden opsporen om huisuitzettingen te
voorkomen’ (NOS, 2020) staat een goed voorbeeld om de mediarijkheidtheorie uit te leggen.
Lees eerst het artikel, en bekijk vooral het gedeelte onder de kop Brieven werken minder goed. De
uitleg van de mediarijkheidstheorie staat onder het artikel.
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Gemeenten gaan zelf schulden opsporen om huisuitzettingen te voorkomen
Gemeenten moeten vanaf 1 januari verplicht persoonlijk contact zoeken met inwoners met schulden.
Woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energieleveranciers hebben beloofd
om zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden door te geven aan de gemeenten. Zo
moeten problematische schulden worden voorkomen.
Deze methode om schulden in een vroeg stadium op te sporen wordt nu door bijna 80 van de 355
gemeenten ingezet, zegt een woordvoerder van schuldhulpkoepel NVVK. ‘Sommige gemeenten zijn
nog een beetje aan het snuffelen, maar andere zijn al een paar jaar op grote schaal bezig.’
Het leeuwendeel van de overige gemeenten doen er nu nog vrijwel niets mee. Terwijl de
Rijksoverheid de 'vroegsignalering' als belangrijk onderdeel ziet van de schuldenaanpak.
Ondernemer Simon de Bake kampt al ruim tien jaar met schulden. In een vraaggesprek legt hij uit hoe
de nieuwe methode hem had kunnen helpen: 'Als ik een gesprekspartner had, dan had hij een plan
kunnen maken'.
Huisuitzettingen voorkomen
Een van de gemeenten die al serieus werken met vroegsignalering is Lingewaard. Daar belt
schuldhulpverlener Hossein Shakeri elke maand onaangekondigd bij zo'n vijf à zes gezinnen aan om
over hun vaak nog prille schulden te praten. "Het doel is om mensen vroeg in beeld te krijgen."
Het lijkt te werken in Lingewaard. Van de woningcorporatie kreeg Shakeri onlangs nog te horen dat
het aantal huurachterstanden terugloopt.
In anderhalf jaar tijd heeft Shakeri vier of vijf mensen met problematische schulden naar de
schuldverlening moeten doorsturen. In die tijd heeft hij ruim 120 Lingewaarders met beginnende
schulden bezocht. "Het mooiste zou zijn als er op deze manier voorkomen is dat mensen uit hun huis
gezet worden of de energie wordt afgesloten", zegt hij.
Privacy zorgt voor twijfel
Projecten in andere gemeenten laten de afgelopen jaren eveneens positieve resultaten zien. In
Arnhem concludeerde de gemeente twee jaar geleden: ‘Cliënten van Vroeg Eropaf lossen significant
sneller de schuld af.’ En uit een Amsterdamse studie bleek al in 2014 dat iedere euro die in het
project werd geïnvesteerd een besparing voor de maatschappij opleverde van bijna 2,50 euro.

Toch zag lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de HU Tamara Madern de afgelopen jaren
terughoudendheid bij veel gemeenten en schuldeisers. ‘Er leefden veel vragen over privacy", zegt ze.
"Mogen we deze gegevens wel uitwisselen, vroegen de gemeenten en schuldeisers af."
In een nieuwe wet is nu geregeld dat de uitwisseling van gegevens over betaalachterstanden tussen
gemeenten en schuldeisers mag. Sterker nog: gemeenten moeten verplicht contact zoeken met hun
inwoners als ze signalen over schulden krijgen. "Die helderheid is het grote voordeel van de nieuwe
wet."
Brieven werken minder goed
Madern denkt niet dat in januari direct in alle gemeenten schuldhulpverleners op pad gaan om aan
te bellen bij inwoners met betaalachterstanden. "Een deel van de gemeenten hebben dat echt nog
niet georganiseerd. Dat heeft tijd nodig."
De coronacrisis kan de motivatie bij gemeenten bovendien verder dempen, denkt Madern.
‘Gemeenten zitten in een spagaat. Door corona verwachten ze toch al veel meer aanmeldingen bij de
schuldhulpverlening. Als ze dan ook nog eens door vroegsignalering mensen eerder in beeld krijgen,
kan het zo zijn dat ze niet genoeg capaciteit hebben voor de hulpverlening.’
Madern verwacht dan ook dat sommige gemeenten brieven gaan sturen in plaats van huisbezoeken
doen. En dat terwijl brieven minder goed werken, zegt Madern.
Ook Shakeri merkt dat persoonlijk bezoek het beste werkt. Sinds de hernieuwde lockdown kan hij
niet meer langs de deuren. In plaats daarvan belt hij de Lingewaarders. ‘Ik merk dat mensen dan toch
minder snel hulp aanvaarden. Ze hebben telefonisch wat meer argwaan.’

Welk communicatiemiddel volgens de mediarijkheidstheorie?
In het artikel wordt de effectiviteit van drie communicatiemiddelen besproken: brieven, bellen en
persoonlijke ontmoetingen. Volgens de betrokkenen is de volgorde van effectiviteit: persoonlijke
ontmoeting op de eerste plaats, dan het bellen en dan de brieven. Intuïtief zullen veel lezers deze
volgorde kiezen, maar is dat ook juist? Voor het bepalen van de effecten van communicatiemiddelen
hebben de wetenschappers Daft en Lengel in 1986 hun Mediarijkheidstheorie ontworpen.
Rangschikking van communicatiemiddelen
De mediarijkheidstheorie rangschikt communicatiemiddelen op basis van een arm-tot-rijkdimensie.
Het gaat hierbij om communicatiemiddelen die door organisaties gebruikt worden. Het woord
medium staat hier voor communicatiemiddel. De theorie veronderstelt twee soorten van rijkheid.
Enerzijds de rijkheid van het communicatiemiddel, de capaciteit om rijke informatie door te geven.
Anderzijds wordt als rijkdom verondersteld de capaciteit om het begrijpen van de boodschap in een
bepaalde tijdsinterval tot stand te brengen. Dit is het verschil tussen mediumrijkheid en
informatierijkheid.
Mediarijkheid
Volgens de theorie zijn er vier factoren van invloed op mediarijkheid. De rijkheid van een medium
wordt ten eerste bepaald door de snelle feedbackmogelijkheden die een medium heeft. Dit is de

mate waarin een medium ontvangers in de gelegenheid stelt om feedback te geven ten opzichte van
de ontvangen communicatie. De tweede factor is het vermogen van een medium om meer signalen
te verzenden. Dit heeft te maken met het aantal manieren waarop informatie kan worden
gecommuniceerd, zoals de toon van de stem. Variëteit aan taalgebruik is een derde factor.
Bijvoorbeeld het vermogen om een natuurlijke taal over te brengen in plaats van alleen numerieke
informatie. De vierde en laatste invloedsfactor is de persoonlijke focus. Dit is de individuele focus en
emotionele inhoud van een boodschap.
Verband tussen taken en mediarijkheid
Daft en Lengel zijn tot de conclusie gekomen dat gebruik van een medium met een hoge mate van
rijkheid zorgt voor een betere prestatie bij dubbelzinnige taken, terwijl bij minder onduidelijke taken
ook gebruik kan worden gemaakt van een medium met een lagere rijkheid. Media met een hoge
rijkheid stellen gebruikers in staat om sneller te communiceren waardoor onduidelijke
boodschappen beter worden begrepen. In wezen wordt hier bedoeld dat de hoeveelheid informatie
van invloed is op het communicatie-effect doordat er meer of minder onzekerheid gereduceerd kan
worden. Wat de juiste hoeveelheid informatie is, wordt bepaald door het doel van de communicatie
en de inhoud van de boodschap. Als dan een medium minder informatie kan doorgeven dan nodig,
dan pas is er sprake van een armer medium.
Informatiestress
Omgekeerd geldt dat een rijk medium dat meer signalen kan doorgeven dan nodig, wellicht zorgt
voor informatiestress. Informatiestress kan ontstaan als informatie onbekend of complex is of sneller
gepresenteerd wordt dan verwerkt kan worden door de ontvanger. Dit heeft een negatief effect op
de effectiviteit van een boodschap.
Het voorbeeld verklaard
In het geval van het voorbeeld gaat het zeker om een dubbelzinnige taak waardoor inderdaad
brieven als communicatiemiddel minder rijk zijn. Een brief kan niet zoveel informatie verzenden en
ook is de directe feedbackmogelijkheid niet aanwezig. Die beide mogelijkheden zijn wel aanwezig bij
de persoonlijke ontmoeting en het telefoneren. De persoonlijke ontmoeting kun je als rijker
veronderstellen dan het telefoneren omdat het persoonlijke gesprek in staat is meer signalen over te
brengen dan het telefoneren, zoals non-verbale communicatie. Maar vooral is er bij de persoonlijke
ontmoeting meer persoonlijke focus, zoals blijkt uit de opmerking over de argwaan. Dit is dan wel
afhankelijk van het doel van de zender. Niet voor niets is het telefoongesprek zo geliefd als salesinstrument.
De mediarijkheidstheorie kan niet altijd bevestigd worden door onderzoek, maar blijft een basis voor
onderzoek naar de inzet van communicatiemiddelen.
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