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Hoe om te gaan met desinformatie?
(Online) desinformatie en de worstelingen in onze opgaven



Deze hand-out maakt onderdeel uit van een training of workshop.

De uitleg bij de gepresenteerde sheets maakt integraal onderdeel uit van de 
leerstof. De sheets zijn niet bedoeld om zonder deze toelichting te worden 
verspreid.

Op de inhoud en de visuals van deze hand-out is het auteursrecht van toepassing.

Het gepresenteerde gedachtegoed is grotendeels ontwikkeld in onze 25-jarige 
samenwerking met het Consensus Building Institute (www.cbi.org) van Prof. 
Lawrence Susskind (MIT, Boston)

De missie van WesselinkVanZijst is het professionaliseren van consensusgericht 
belangenmanagement, met ‘mutual gains’ als uitgangspunt. Wij richten ons 
daarbij primair op maatschappelijke opgaven.

Zie de voorwaarden voor het gebruik van modellen en materialen achterin de 
presentatie.

Vooraf

http://www.cbi.org/


“Do we allow our democracy to wither, or do we make it better?” 
(Obama, 2022)

“For more and more of us, search 
and social media platforms aren’t 
just our window into the internet. 
… No one tells us that the window 
is blurred, subject to unseen 
distortions and subtle 
manipulations.”
—Former U.S. President Barack 
Obama



Wat is desinformatie?

(I) Desinformatie gaat over het verspreiden onware, inaccurate, schadelijke of 
misleidende informatie die met opzet wordt gemaakt en verspreid (gebaseerd op 
Rijksoverheid, 2022)

Van grootschalige (inter)nationale campagnes tot lokale casussen
Van cherry picking tot complottheorie

(II) Desinformatie kent verschillende motieven of doelen
Aandacht vragen
Twijfel zaaien
schadelijke effecten wegwuiven
Economische lobby
Politieke doelen



Wat is desinformatie niet?

Misinformatie: onjuiste informatie die min of meer per ongeluk wordt verspreid 
Verschil in intentie 

Parallelle feitenstromen / onderzoeken

Selectief shoppen in informatie en dat uitlichten

Meningen die als zodanig gepresenteerd worden (en niet als feiten…)
Behalve wanneer deze bijvoorbeeld bewust onwaar of misleidend zijn

Satire, parodie, roddels en kritiek (op de overheid) 

Informatie hacken en vervolgens delen met een breder publiek
Anonymous, Wikileaks
Als deze informatie eerst wordt gemanipuleerd is er sprake van desinformatie, specifiek 
heet dit fenomeen: Hack-and-leak



Waarom ‘werkt’ desinformatie?

Een boodschap met desinformatie:
kan aantrekkelijk zijn (beter dan het alternatief)
kan beter te behappen zijn dan ‘complexe realiteit’
bevestigt ideeën uit eigen kring met dezelfde bron (bubbels)en ondervindt dan weinig 
‘tegenspraak’ 
kan tegemoet komen aan emoties en onderbuik (en verdrukt twijfels)
hoeft niet geloofd of overgenomen te worden om te werken
‘achterbannen’ van de verspreider zijn vergevingsgezind als het om onwaarheden gaat
…?



Handelingsperspectief



Desinformatie is er niet zomaar… en 
verspreiders zijn (lang) niet altijd gek…

Combinatie van dreiging van kernbelangen, 
asymmetrische machtsverhoudingen en een 
laag vertrouwen in mensen op invloedrijke 
posities

Andere arena’s worden aantrekkelijker, verzet 
in de vorm van desinformatie

Waarom gebeurt het?

Conflictarena’s, Schram, 2020



Voorkomen Genezen

vergeven

Begrip

Representativiteit

Opsporen

Spelregels

Openheid

Contact

Betrekken

Onderzoeken

Incasseren

Bewaken



Hoofdstraat 71
3971 KD  DRIEBERGEN

tel. 030 691 38 89
info@wesselinkvanzijst.nl
www.wesselinkvanzijst.nl

Dank voor uw aandacht!



Op het gedachtegoed van Strategisch OmgevingsManagement 
(SOM en bijbehorende modellen) is het auteursrecht van toepassing
De door WesselinkVanZijst ontwikkelde modellen en bijbehorende 
sheets en andere hulpmiddelen mogen niet zonder toestemming van 
de auteur worden gebruikt buiten de gecontracteerde opdracht(en)
De toepassing van het gedachtegoed is geen garantie voor succes. 
Het gedachtegoed biedt overzicht, inzicht en brengt en traint kennis 
en vaardigheden. Omstandigheden en feitelijk gedrag van de 
persoon die SOM toepast spelen een cruciale rol bij de 
effectiviteit van het gedachtegoed
Wij zien MGA als het instrument en SOM als het 
gecomponeerde muziekstuk. Maar of het goed klinkt hangt 
óók af van de kwaliteit van de muzikant!

Gebruik MGA en SOM gedachtegoed


