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Voor beter begrip bij instanties
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Een communicatievraag begint steeds vaker bij  
wat gebeurt hier eigenlijk in de organisatie?  
Met communicatieprofessionals die horen wat er 
gezegd wordt – en vooral ook wat er níet gezegd 
wordt. In aflevering 1 van de nieuwe serie ‘De 
kernboodschap en andere illusies’ gaat Harrie van 
Rooij op zoek naar het antwoord op de vraag waarom 
burgers en de overheid elkaar niet begrijpen.

Mijn dochter van twaalf had lang gespaard voor 
haar eerste iPhone. Nadat we aanbiedingen 
hadden vergeleken, bestelde ik de telefoon on-
line. Vier dagen later, op een vrijdag, arriveerde 
de bezorger precies op het afgesproken tijdstip. 
Hij opende een soort draagbare kluis en daaruit 
kwam de telefoon in zijn volle glorie tevoorschijn.
Of ik nog even mijn identiteitsbewijs en mijn 
bankpas kon laten zien. De man vergeleek de 
cijfers op zijn papieren met die op mijn bankpas. 
Vervolgens legde hij het toestel terug in het kluis-
je en draaide het slot vast. 
‘Ik kan hem niet afleveren’, sprak hij kort. Hij liet 
me zijn formulier zien. ‘Hier staat de letter o in 
plaats van een nul. De aanvraag ongeldig.’
Ik stribbelen natuurlijk tegen. Ik kon op wel hon-
derd manieren bewijzen dat ik echt de aanvra-
ger was en het bankrekeningnummer in orde. 
De man zei dat ik maar naar de klantenservice 
moest bellen en stapte weer in zijn bestelbus. 
Met het toestel. Mijn dochter en ik bleven nog 
lang staren naar het punt waar de bus uit het 
zicht verdween.

KROKODIL
De scène doet denken aan de beroemde recla-
me waarin een moeder tevergeefs een vergeten 
paarse krokodil bij de zwembadbalie probeert 
op te halen. ‘Maar hij hangt daar!’ Alleen had ik 
die altijd als een hilarische overdrijving be-
schouwd. Bovendien kon zoiets alleen bij over-
heidsinstanties gebeuren. Toch niet bij dit hippe 

telecombedrijf, dat mij online de hele tijd bij mijn 
voornaam had aangesproken?
Klein leed natuurlijk, maar er is niet veel verbeel-
ding nodig om te bedenken hoe zulke gebeurte-
nissen kunnen optellen tot de hel op aarde.
In zijn boek De brievenbus van mevrouw De 
Vries vertelt Stephan Steinmetz over de brieven 
die zijn buurvrouw bijna dagelijks ontvangt. Ze 
geven een ontluisterende inkijk in de bureaucra-
tische beproevingen van een oudere vrouw die 
van allerlei partijen afhankelijk is voor wonen, 
zorg, vervoer en kabeltelevisie – om maar wat te 
noemen. De meeste brieven kunnen er op zich 
best mee door, zegt Steinmetz. Ze zijn redelijk te 
begrijpen en vriendelijk van toon. Bij elkaar op-
geteld vertegenwoordigen ze echter een logica 
die niets te maken heeft met het leven van me-
vrouw De Vries. Dat zorgt voor pijnlijke momen-
ten, bijvoorbeeld als ergens een fout is gemaakt 
of als nieuwe regels in werking treden.

REDUCTIE
Aandacht voor dit soort problemen is er genoeg. 
Zo stelde informateur Tjeenk Willink in zijn eind-
verslag van de mislukte formatiepoging vast dat 
er aan de loketten veel misgaat. Alleen de meest 
competente burgers zouden daar met moeite 
hun weg kunnen vinden. Het oerwoud aan re-
gels en roekeloze digitalisering maken de ellen-
de steeds groter. Of lees het recent verschenen 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR): Weten is nog geen 
doen. Volgens dit rapport verwacht de overheid 
meer redzaamheid van burgers dan reëel is.
Je kunt je erover verwonderen dat problemen 
waar iedereen vanaf wil, alleen maar lijken toe te 
nemen. De  intensiteit waarmee overheidsorgani-
saties doen aan monitoring, klanttevredenheids-
onderzoek en customer journeys lijkt groter dan 
ooit. Iedereen  probeert ‘de buitenwereld naar 
binnen’ te halen maar de afstand  neemt alleen 
maar toe.
Hoe ontstaan paarse krokodillen en andere ad-
ministratieve rampen? Voor wie die vraag wil be-
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antwoorden, is het nuttig om na te gaan hoe or-
ganisaties hun omgeving begrijpen. Volgens 
bestuurskundige en organisatiedenker Mathieu 
Wagemans, in zijn boek Een oceaan van beteke-
nisloosheid, zijn organisaties voortdurend bezig 
de wereld om zich heen te reduceren. Reductie 
betekent dat we de werkelijkheid slechts waar-
nemen voor zover deze binnen ons begrippen-
apparaat betekenis heeft. Daarbij vindt voortdu-
rend vereenvoudiging plaats.
De rijke variëteit aan gebeurtenissen, belevingen 
en ervaringen uit de alledaagse leefwereld, 
wordt begrepen en vastgelegd in de begrippen 
van het regelsysteem. Meerduidigheid wordt 
daarbij teruggebracht tot eenduidigheid, onbe-
paaldheid tot meetbaarheid, verhalen tot pro-
cessen. Problemen worden gedefinieerd vanuit 
beschikbare oplossingen en instrumenten. Niet 
omgekeerd: we herkennen díe problemen waar 
we oplossingen voor hebben of die onze oplos-
singen juist in de weg staan. Wie bijvoorbeeld al-
le correspondentie wil digitaliseren, ziet plotse-
ling een nieuwe doelgroep voor zich: de ‘digitaal 
onmachtigen’.

KLOOF
Wie de buitenwereld binnen wil brengen, moet 
deze reduceren, maar ook vertalen. Want om 
iets gedaan te krijgen in je organisatie moet je in-
formatie over klanten zo verpakken dat anderen 
er iets mee kunnen. Maar daarbij kan precies 
dát verloren gaan, waarnaar je op zoek was.
WRR-onderzoeker Will Tiemeijer wijst in de  
publicatie Wat is er mis met maatschappelijke 
scheidslijnen? op de onwenselijkheid van een 
werkelijkheid waarin bepaalde maatschappelijke 
groepen alleen nog maar via beleidsrapportages 
en nota’s in beeld verschijnen. Het kan tot ge-
volg hebben dat ‘de rijkdom en gevoelswaarde 
(...) minder goed voor het voetlicht komen, en 
ook minder zwaar worden meegewogen in de 
besluitvorming.’ Een ervaring van een leefsitua-
tie, met alle beslommeringen, angsten en zor-
gen, is nu eenmaal iets anders dan een tekst 
met grafieken. Door al het reductie- en vertaal-
werk kunnen separate werelden ontstaan. Orga-
nisaties leggen hun eigen definities over de wer-
kelijkheid, waardoor praktijken soms alleen nog 
binnen hun eigen systeemlogica te begrijpen 
zijn. Kijk naar de manier waarop overal klanten-
balies worden ingeruild voor digitale kanalen en 
zelfhulp. Onder het wensbeeld van zelfredzame 
burgers worden problemen van groepen die niet 
over de vereiste competenties beschikken on-
derschat, terwijl de oplosbaarheid van proble-
men op de korte termijn juist wordt overschat.  
Ondertussen functioneren ict-voorzieningen 
(zoals mijnoverheid.nl) in veel gevallen gebrek-
kig of kan slechts een deel van het publiek er-
mee uit de voeten. Zoals ook de Nationale Om-

VAN HET YOUTUBE-KANAAL VAN HEINEKEN. TWEE MENSEN MET TOTAAL 
VERSCHILLENDE WAARDEN KRIJGEN DE OPDRACHT SAMEN EN BAR TE 
BOUWEN EN DRINKEN DAARNA EEN BIERTJE.

Echte ontmoetingen
Volgens de filosoof Hans-Georg Gada-
mer is een echte ontmoeting met de 
ander altijd óók een ontmoeting met 
jezelf. In een gesprek waarbij we ons 
iets door de ander willen laten zeg-
gen, zetten we onze eigen aannames 
en vooroordelen op het spel. Wie echt 
luistert, verplaatst zich in het perspec-
tief van de ander op een manier die 
juist het eigen perspectief beschik-
baar maakt voor onderzoek. We ont-
dekken wat we tot dan toe normaal, 
vanzelfsprekend en belangrijk von-
den. En met die ontdekking verandert 
alles een beetje. Je ‘horizon’ verruimt 
zich totdat deze – zo staat het in Ga-
damer’s bekendste werk Wahrheit 
und Methode – versmelt met die van 
je gesprekspartner. Wat vroeger zeker 
leek, staat plotseling open voor bevra-
ging. 
Zoek naar ontmoetingen die zorgen 
voor ervaringen waarin deelnemers 

zich willen verdiepen in hun eigen en 
elkaars drijfveren. Dat heeft het karak-
ter van actieve passiviteit. Passief om-
dat het alles te maken heeft met ont-
vankelijk zijn, je openstellen, luisteren 
en laten gebeuren. Actief omdat het 
niet zozeer gaat over op een cognitief 
niveau informatie uitwisselen, maar 
eerder om iets dóen. Soms letterlijk. 
Kijk bijvoorbeeld naar de verrassende 
YouTube-filmpjes van biermerk Hei-
neken. Daarin worden mensen met 
totaal tegengestelde waarden en op-
vattingen uitgenodigd om eerst met 
elkaar een bar te bouwen, en daarna 
een biertje te drinken.
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budsman zegt in de recente rapportage ‘Hoezo 
Mijn Overheid?’
Volgens Wagemans zorgt toenemende com-
plexiteit ervoor dat de kloof tussen enerzijds for-
mele systemen (denk aan overheid, juridisch, 
ict) en anderzijds alledaagse leefsystemen gro-
ter wordt. In het juridische systeem bijvoorbeeld 
hebben alledaagse gevoelens over recht of on-
recht weinig of geen betekenis. Dat kan zorgen 
voor onbegrip op het moment dat zorgvuldige 
rechtsprocessen leiden tot uitkomsten die men-
sen niet rechtvaardig vinden. Een ander voor-
beeld vormen ict-systemen die volledig zijn los-
gezongen van de logica van klanten. Denk aan 
het voorbeeld van de nul in mijn bankrekening-
nummer.
Betekeniskloven brengen winnaars en verliezers 
met zich mee. Verliezer is mevrouw De Vries. 
Winnaars zijn degenen die zich gemakkelijk 
heen en weer bewegen tussen leefwereld en 
formele wereld. Burgers die de taal en procedu-
res van de overheid begrijpen. Of die dure ex-
perts kunnen betalen.

LUISTEREN NAAR RUIS
Tussen de gescheiden betekeniswerelden zit 
een niemandsland vol ruis, zegt Wagemans in 
navolging van de Franse filosoof Serres. Ruis is 
ongemakkelijk, we willen haar uitfilteren. Dat 
kan door wat de ander zegt, terug te brengen tot 
wat in je eigen kader past. 
Maar wie ruis uitfiltert, filtert ook een stukje van 
de werkelijkheid weg. Kijk maar weer naar de 
brieven van mevrouw De Vries. Het was altijd de 
taak van de communicatieprofessional om met 
begrijpelijke brieven een brug te slaan tussen 
overheid en burger. Maar júist begrijpelijke woor-
den kunnen de illusie van een gedeelde werke-
lijkheid creëren, terwijl ze de betekeniskloof aan 
het oog onttrekken. Als je dat over het hoofd ziet, 
zal het probleem altijd ‘communicatie’ heten, 
maar maak je als communicatieprofessional 
geen schijn van kans om de oplossing te zijn.
Aan de andere kant kunnen communicatiemen-
sen wel helpen het tij te keren. Ze kunnen orga-
nisaties leren om (het teveel aan) betekenissen 
niet weg te filteren, maar ernaar te luisteren.
Twee adviezen kunnen daarbij helpen.

1. KIJK EERST EENS NAAR JEZELF
Als we adviseren over communicatie 
dan is het populair en gangbaar om de 

ontvanger voorop te plaatsen. Maar als typerin-
gen van op zichzelf gerichte systemen hierboven 
íets laten zien, is het wel de noodzaak om naar 
binnen te kijken. Niet door nog dieper in het ei-
gen betekeniskader te verzinken, maar door juist 
dit kader zelf te bestuderen.
Hoe kijken we hier naar de werkelijkheid? Welke 
perspectieven nemen we mee als we de ‘buiten-

wereld’ intrekken om onze klanten te bevragen? 
Welke definities leggen we over onze klanten ter-
wijl we proberen hen objectief te beschrijven? 
Wat zeggen we in onze organisatie tussen de re-
gels door?
Daar zijn methoden genoeg voor. Reflectieve en 
creatieve denktechnieken kunnen een licht wer-
pen op de automatismen in ons denken, en hel-
pen de ingesleten sporen te verlaten. Via dis-
cours- en framinganalyse kun je ontdekken wat 
er allemaal al in de taal van de organisatie beslo-
ten ligt. Verder kun je interactieprocessen bloot-
leggen die op voorspelbare wijze tot uitkomsten 
leiden die niet aansluiten bij de betekeniskaders 
van burgers, klanten, inwoners. 
Dit zelfonderzoek mag echter geen solitaire be-
zigheid blijven. Waar het op aankomt is de ont-
moeting met de ander (zie kader).

2. NEEM ‘BINNENBRENGEN’  
EENS LETTERLIJK
Medewerkers in organisaties die veel 

contact hebben met klanten of andere organisa-
ties geven vaak aan dat het moeilijk is om aan-
dacht te krijgen voor wat ze ‘buiten’ zien en ho-
ren. Terug aan de vergadertafel lijkt het allemaal 
toch wat minder dringend dan toen je oog in oog 
met die mensen stond.
Ga eens na hoe ervaringen, observaties en beel-
den door de organisatie gaan. Hoe worden ze 
vertaald in memo’s en rapporten? Welke details 
en verhalen worden doorgegeven, welke niet? 
Wie praten er op welke manieren over? Ga ver-
volgens na hoe je het ‘binnenbrengen’ letterlijk 
zou kunnen nemen. Kun je ervaringen beter la-
ten ‘plakken’ in de organisatie; kun je bevorde-
ren dat ze fysieke en emotionele sporen achter-
laten? Met mijn boek Stop met communiceren 
probeer ik communicatieprofessionals op het 
goede spoor te zetten.
Dat ‘binnenbrengen’ is nog niet zo gemakkelijk. 
In hun boek Switch geven de gebroeders Heath 
talloze voorbeelden. Zoals over een hoofd inkoop 
van een groot productiebedrijf, dat er niet in 
slaagt de directie te overtuigen van de noodzaak 
van kostenbesparing. Tot hij een verzameling 
aanlegt van alle werkhandschoenen die in het 
bedrijf worden gebruikt. Er blijken 424 verschil-
lende paren in gebruik te zijn, die lokaal tegen 
zeer uiteenlopende prijzen zijn ingekocht. Op 
een dag stort het hoofd inkoop de hele verzame-
ling, voorzien van prijskaartjes, uit over de tafel 
van de directie. Vanaf dat moment is slim inko-
pen een bedrijfsthema.

Harrie van Rooij is communicatieadviseur, on-
derzoeker en filosoof. Hij is onophoudelijk geïn-
teresseerd in de relatie tussen woorden, werke-
lijkheid en gedrag. Reacties graag naar hjm.van.
rooij@casema.nl


