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Goede woorden zijn als gouden appelen op zilveren schalen

spreuken 25:11

Hanna Ploeg

Stel je voor dat je scheidsrechter, aanvoerder, speler bent van een ongebruikelijke 
voetbalwedstrijd. Het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld is rond. Er zijn 

diverse doelen die willekeurig verspreid liggen rondom het veld. Mensen kunnen aan 
de wedstrijd deelnemen en weer weggaan wanneer ze maar willen; ze kunnen ballen 
in de wedstrijd brengen wanneer ze maar willen; ze kunnen zeggen: ‘Dat is mijn doel’, 
wanneer ze maar willen, zo vaak ze maar willen en voor zoveel doelen als ze willen. 
De hele wedstrijd wordt gespeeld op een hellend speelveld.

Als je ‘onderwijsdirecteur’ zegt in plaats van scheidsrechters, ‘docenten’ in plaats 
van aanvoerders, ‘studenten’ voor spelers, dan krijg je een ongebruikelijke en een 
ietwat gechargeerde beschrijving van een onderwijsorganisatie: de PThU als een 
boeiend maar ook complex speelveld waar spelregels soms tijdens het spel veranderen 
en waar de speelruimte door veel verschillende spelers wordt bepaald. Bovendien is 
het speelveld ‘hellend’ of te wel is onderhevig aan verschuiving door maatregelingen 
van de overheid. Natuurlijk gaat het om winnen, maar wanneer telt het doelpunt? 
Draait alles om de spelers die de doelpunten maken of is dat al te simpel gesteld?

Verstaan we elkaar of blijven we roepen aan de kantlijn?

Mensen brengen wat zij meemaken onder woorden. Ervaringen, gevoelens en 
gebeurtenissen worden gevat in beelden, symbolen en verhalen om ze te kunnen 

expliciteren en te communiceren. In het complexe proces dat hiermee gemoeid gaat, 
is de enkele mens in sterke mate afhankelijk van de verbanden waarbinnen hij func-
tioneert, immers de taal wordt ons gegeven, zij is eigendom van de gemeenschap. 
Maar ook de manier waarop de mens waarneemt, beleeft en vervolgens benoemt en 
interpreteert, wordt hem van jongsaf aan geleerd vanuit de relaties waarbinnen hij 
opgroeit. De mens is een gesocialiseerd wezen.

Woorden zijn een uitdrukking van onze individuele persoonlijkheid, ik dus. Onze 
woorden worden beïnvloed door mensen buiten ons, wij dus. De mensen tegen wie 
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we iets zeggen, oefenen invloed uit, zij dus. Wat we willen zeggen oefent invloed uit 
op het. Met ‘het’ bedoel ik dat we bijvoorbeeld in het geval van de PThU het product 
(opleiding) niet los kunnen zien van het proces (het overdragen van kennis; houding 
en vaardigheden, maar ook het interne proces zoals de verhouding tussen wp en obp) 
en het resultaat.

Het begrip ‘discours’ kan ons helpen om nog preciezer te omschrijven hoe orga-
nisaties werken. De term ‘discours’ is afkomstig uit de sociaal constructivistische 
benadering. Volgens die benadering verlenen mensen actief betekenis aan situaties 
en gebeurtenissen. De gesproken en geschreven betogen waarin gedachten gestalte 
krijgen en waarin de kennis wordt voortgebracht, bepalen het handelen.

We denken allemaal graag dat we ons gebeurtenissen van moment tot moment 
haarfijn kunnen herinneren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit niet het 
geval is. Onze herinneringen zijn aan verandering onderhevig. Hoe vaker we de 
herinnering ophalen, hoe minder ‘waar’ deze nog is. Steeds opnieuw vermengen 
herinneringen zich met de verhalen van anderen of zelfs met andere herinneringen 
uit ons geheugen. Het verhaal dat we vertellen over een gebeurtenis uit het verleden 
geeft echter wel de zin of betekenis aan en verhelderd wat we bedoelen, waardoor de 
kans is dat we elkaar beter begrijpen.

Als ik dan als bestuurskundige/veranderkundige kijk naar organisaties anno 2012 
naar het gebruik van taal dan is er regelmatig sprake van een Babylonische spraak-
verwarring. Ik denk aan ziekenhuizen waar de specialisten van de ene vakgroep in de 
clinch liggen met een andere, waar er geen goede woorden meer worden gesproken. 
Ik denk ook aan het vakjargon van de verschillende theologische disciplines, het 
bestuurlijk jargon en het managementjargon. En je zou ook kunnen spreken over de 
taal van diegenen die het onderwijs geven (de aio’s, ud’s en de prof ’s) en diegenen 
die het onderwijs ondersteunen. Samenwerken is noodzakelijk om te komen tot een 
goed resultaat, maar dan kan alleen als we elkaar verstaan en begrijpen.

In mijn perceptie is er een relatie tussen de taal en de cultuur van een organisatie. 
Ik kijk in organisaties naar aspecten van het leven in organisaties die vaak worden 
genegeerd. Ik denk aan verhalen die aan nieuwkomers verteld worden om uit te 
leggen ‘hoe de dingen hier zoal gaan’, hoe afdelingen zijn georganiseerd, de grapjes 
die mensen vertellen, de werkatmosfeer, de relaties tussen mensen, enzovoort. Als 
buitenstaanders een ‘cultuur binnentreden’ is het jargon één van eerste kenmerken 
van de heersende cultuur, de speciale taal die alleen ingewijden van de cultuur lijken 
te begrijpen. Het jargon en de groepstaal is een onderdeel van een discours.

Een ‘discours’ geeft dus weer hoe de realiteit door de mens wordt gemaakt door het 
‘verhaal’ over de werkelijkheid, zoals de mens dat construeert. Het ‘begrijpen’ van 

de ‘taal’ van de ander vind ik belangrijk.
Het ontrafelen van betekenisconstructie geeft de mogelijkheid en de ruimte om 

nieuwe betekenissen te onderzoeken. Ook is het van belang te onderkennen dat 
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in het contact met anderen betekenisconstructies gemaakt worden. Het zijn niet 
organisaties, die veranderen en leren. Het zijn kleine gemeenschappen, groepjes, 
netwerkjes, binnen en buiten organisaties, die veranderen en leren. Mensen veran-
deren in de context van interacties met andere mensen. Leren is nu juist het ontre-
gelen van iets én het vergroten van de variëteit. Die spanning mag je niet over het 
hoofd zien. We kunnen leren om goede en toepasselijke woorden te spreken. Het 
gebeurt dus in de interactie. We hoeven niet aan de kantlijn te blijven staan, maar 
het is van belang dat we als aanvoerders, spelers en als scheidsrechter in gesprek 
gaan over de betekenis die we geven aan de doelen van goed onderwijs en de wijze 
waarop we dit samen willen realiseren. Openheid voor de taal van ander is van 
wezenlijk belang voor het resultaat.

Ik heb lang geworsteld voordat ik precies onder woorden kon brengen wat ik vond 
en voelde. Ik had er geen woorden voor. Pas als iets een naam heeft, als er woorden 
aan gegeven zijn, bestaat het in de aanwezigheid van de ander. Taal is zowel het 
instrument als de bewaarplaats voor leren. Door woorden ontwikkelen we zingeving 
en herinnering. Door woorden gaan we verbindingen aan met anderen.

Of in mijn dichterlijke woorden:

Flarden van geluk
vallen hen ten deel
als zij woorden spreken
– soms onbedoeld of onverwacht –
Die zin geven

Eén woord
bij de gratie
van verwachting:
begrijpen kent geen einde
begrijpen kent slechts een begin


