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A
l zes jaar heb ik een voordeel-

urenkaart van de NS, en ook al 

weer twee jaar een ov-chipkaart. 

Gelukkig ontving ik onlangs 

een full-color hardcopy informatiefolder 

over hoe ik kan in- en uitchecken, geld 

terugvragen en nog wat zinloze blokjes 

tekst en beeld om het geheel te vullen. 

Van de begeleidende brief is me alleen 

bijgebleven dat de vervoerder blij met 

mij is. Als klap op de vuurpijl zat er een 

lelijk knalgeel plastic hoesje bij om mijn 

chipkaart in op te bergen.

Ik ben heel benieuwd wat het gekost 

heeft om deze nutteloze inhoud te pro-

duceren en in een dikke envelop bij alle 

klanten te bezorgen. In principe vind 

ik dat infrabeheerders en de daarmee 

samenhangende dienstverleners zo on-

zichtbaar en geruisloos mogelijk moeten 

zijn. Het grootste deel van hun commu-

nicatieafdelingen kan wat mij betreft dus 

opgedoekt worden. Stoom een clubje 

freelancers met verstand van de inhoud 

klaar voor (crisis)momenten wanneer 

informatievoorziening écht nodig is. Ge-

lukkig hebben sommige bedrijven dat be-

grepen, want van een bedrijf als Prorail 

krijg ik geen nutteloze frutsels.

Na het schrijven van bovenstaande tekst 

was ik in mijn nopjes over mijn uitge-

kristalliseerde waarheid. En toen sloeg 

het noodlot toe. ‘Klanten Alliander min-

der tevreden’, kopte het boosdoenend 

bericht in de Volkskrant. Na deze titel 

volgde een verwarrende inleiding: de be-

heerder van gas- en elektriciteitsleidin-

gen heeft vorig jaar aantoonbaar meer 

winst gemaakt en minder storingen ge-

had, maar ook ‘minder tevreden klanten’ 

gekregen. Volgens de in het artikel geci-

teerde woordvoerder heeft deze daling 

dan ook niks met de prestaties te maken. 

‘De trend is dat klanten steeds meer be-

hoefte hebben aan communicatie.’

Blijkbaar sta ik dus alleen in mijn behoef-

te aan ‘infrastilte’. In het Twitter-tijdperk 

is een vrij constante diarree aan tekens, 

beeld en geluid uitgegroeid tot een ba-

sisbehoefte. De goede prestaties van Al-

liander bestaan pas op het moment dat 

burgers zich bewust zijn van hun eigen 

‘klantschap’. Ze worden alleen duidelijk 

als het bedrijf ze luid lastigvalt met het 

feit dat het licht echt niet vanzelf brandt. 

En wellicht schatten die communicatie-

mensen hun doelgroep gewoon goed in. 

Onlangs zag ik in de trein een op het oog 

niet eens heel domme jonge vrouw vol 

trots haar gele plastic hoesje met inhoud 

aan de conducteur overhandigen.       <
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