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Woorden wisselen; werken aan een hertaling van besturen, organiseren en 

adviseren 

 

 

Mark van Twist heeft een interessant boek geschreven dat minder gaat over de inhoud van besturen, 

organiseren en adviseren, als over de vorm ervan: de manier waarop ‘taal’ namelijk optreedt als 

beïnvloeder van ons handelen. Die taal kan vele vormen aannemen. Van Twist behandelt uitgebreid 

vier stijlvormen, zoals hij dat noemt, en laat zien hoe deze in staat zijn tot een effectievere 

beïnvloeding van de wijze waarop wij sturen, de manier waarop wij organiseren en adviseren. Deze 

stijlvormen – metaforiseren, narrativiseren, calculeren en symboliseren – behandelt hij één voor één 

in een actieve vorm, om te laten zien dat taal levend is en in gestolde vorm minder zichtbaar maakt 

hoe beïnvloedingsprocessen verlopen.  
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Er lijken twee aanleidingen voor Van Twist te zijn om dit boek te schrijven. Allereerst z’n persoonlijk 

als redelijk pijnlijk ervaren verbazing dat de ‘vruchten van wetenschap’ – de kale facts en figures – in 

de processen van besturen, organiseren en adviseren minder vanzelfsprekend c.q. overtuigend 

worden geacht. Hoogstens levert het een verklarende bijlage bij het eindrapport op. Centraal in de 

communicatie – daarentegen - staat datgene dat de hoofdrolspelers in de aanloop naar het 

eindrapport over de opdracht steeds proberen te verwoorden en in eigen woorden vertalen. Pas in 

dit vertoog worden als het ware de ‘juiste’ feiten uitgezeefd, zo die er al zouden zijn. Kortom: feiten 

zijn niet leidend voor de discussie, maar staan in de schaduw van het vertoog dat tegelijkertijd ook 

als ‘frame’ kan worden opgevat. De lezer, luisteraar wordt door de manier waarop hij in het vertoog 

wordt meegenomen verleid om een bepaalde betekenis toe te kennen aan hetgeen gezegd of 

gesproken wordt.  

De tweede aanleiding, minder expliciet genoemd, maar op de achtergrond wel aanwezig, betreft de 

organische ontwikkeling van taal zelf. We zoeken naar overtuigende vormen van taal, die 

communicatief effectief zijn. Maar, na verloop van tijd blijken bepaalde taaluitingen ‘uitgewerkt’. Van 

‘vol van betekenis ‘ worden ze leeg en nietszeggend. Iedereen gaat ze op een eigen manier 

gebruiken, want men voegt er persoonlijk gekleurde associatieve betekenissen (analogieën) aan toe. 

Begrippen worden alles- en daarmee nietszeggend; ze discrimineren niet meer. Gevolg is dat ze niet 

meer verhelderen, geen evocatieve waarde hebben. Ze worden cliché en gaan zelfs verhullen. Die 

nietszeggendheid kan overigens uiterst effectief zijn, want ze zijn herkenbaar, wijdverspreid en 

wekken de suggestie. Hoewel van Twist slechts wil laten zien hoe taal als normaliserende macht  

werkt, geeft hij aan het slot van het boek aan dat een dominant geworden discours ook z’n eigen 

einde in zich draagt en steeds vaker doorbroken wordt. Een nieuwe discours dient zich aan en een 

paradigmashift tekent zich af.   

De Kern van het boek bestaat uit een beschrijving van de boven genoemde vier processen. 

Metaforiseren stelt een gelijkschakeling voor van ongelijksoortige zaken, het één (het meer 

ingewikkelde) wordt beschreven in termen van het ander (het eenvoudige). Door die verbeelding 

ontstaat niet alleen een beter begrip, maar ook een emotionele band met het thema. Het wordt 

voorstelbaar en invoelbaar. Misschien nog sterker werkt het gebruik van verhalen. Narrativiseren 

geeft in de professionele praxis kleur op de wangen. Het gaat ergens over: onderliggende waarden 

tonen zich. De opkomst van het verhaal staat voor de behoefte aan verbinding en herkenning  en is 

een antwoord op ‘uitgeloogde taal’. Calculeren, geïnterpreteerd als tellen, heeft de mogelijkheid in 

zich om iets te gaan vertellen. Vaak over zaken die een grote mate van complexiteit bezitten. De 

kracht van calculeren ligt in het proces van waar-wording naarmate kennis steeds vanzelfsprekender 

wordt. Modelleren is iets magisch, het benadert de werkelijkheid en maakt deze begrijpelijk en 

ingrijpbaar, ontdoet haar van haar complexiteit, maar heeft de neiging door te schieten, dat wil 

zeggen de afbeelding van de werkelijkheid voor te stellen als de werkelijkheid zelf. Modellen krijgen 

zo agency, ze produceren de praktijk die ze geacht worden te representeren. Anders geformuleerd: 

modellen zijn grensobjecten, in de zin dat ze verschillende werelden bij elkaar brengen en dialoog 

bevorderen.   

De laatste twee hoofdstukken van het boek besteedt Van Twist aan de taal van tekens (naast letters 

en cijfers). Daarmee verwijst hij in de eerste plaats naar het proces van symboliseren: mensen die 

zich aan elkaar verbinden op grond van gedeelde symbolen, waarmee zij hun eigen werkelijkheid 

creëren en zich kunnen onderscheiden van elkaar. In het vervolg daarop wordt uitgebreid ingegaan 
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op het ‘framen’ van de werkelijkheid, minder om nieuw inzicht te verschaffen, meer om een taal te 

verschaffen waarmee inzichten kunnen worden gedeeld, die niet zo scherp zijn te verwoorden. Van 

Twist laat het hoofdstuk over het framen door taal uitlopen op een vertoog over macht met de 

disciplinerende werking ervan. Hij laat ook zien dat de dominante betekenisgeving van een bepaald 

discours ontregeld kan worden door de betekenis in een ander kader te plaatsen.  

Wat probeert Van Twist ons met de diepe duik in taal duidelijk te maken? Allereerst maakt hij ons 

ervan bewust – en daarmee staat hij in de filosofische traditie van het Franse differentiedenken 

waarin ‘taal’ zo belangrijk is – dat we dingen pas gaan zien door er een naam aan te geven. Toch 

denk ik niet dat dat de kern is van zijn betoog.  Hij wil professionals in bestuur, organisatie en advies 

kritisch maken en hen tegelijkertijd verleiden tot een ander, effectiever, taalgebruik. Kritisch (en 

integraal) lezen en luisteren kan ons behoeden voor schijnbaar vanzelfsprekende taaluitingen. 

Begrijpen we wel wat wordt bedoeld en kunnen we er doorheen prikken? Tegelijkertijd roept hij 

professionals op de juiste woorden voor zaken te zoeken. ‘Hertalen’ noemt hij dat. Vooral door 

beeldend te spreken en schrijven. Kort gezegd komt het erop neer nieuwe meer-zeggende woorden 

te gaan gebruiken voor besturen, organiseren en adviseren. Op zoek dus naar passende metaforen, 

verhalen, berekeningen en modellen. 

Het boek van Mark van Twist kan worden getypeerd als een persoonlijk gekleurde meta-

beschouwing van gebezigde beleidstaal, geïnspireerd door een met name taalanalytische denkwijze. 

Een tamelijk onbekend genre. Interessant voor adviseurs, bestuurders en managers om er eens flink 

de tanden in te zetten! En toch roept het wat mij betreft ook de vraag op of de abstracte gedachten 

niet meer relevantie zouden hebben als Van Twist meer praktijkvoorbeelden zou hebben gebruikt, 

aansluitend op zijn, ruime, eigen onderzoeks- en advieservaring.   


