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Factsheet
Transitie van de taal maakt een programma

Kernboodschap Relevantie voor programmamanagers

1. Hoe men ergens over spreekt, is hoe men erover denkt. 
2. Het instrument voor verandering is (dus) taal. 
3. De taal die betekenissen herbergt, zowel de bestaande als de gewenste.
4. Het dominante denken kan veranderen door het werken met taal. 
5. Nieuwe betekenissen kunnen geïntroduceerd door bewust met taal te 

werken.
6. Speel een spel met taal/betekenissen = veranderen

à Taal is het instrument waarmee jij als   
programmamanager iedere dag werkt.

Ben je er van bewust hoe dat werkt? 
En hoe werkt dat dan? 
En hoe werkt dat bij jou als programmamanager?

Kernmodel Leestips

Ik verwacht dit jaar samen met prof. dr. Mark van Twist (EUR/NSOB) een boek 
te publiceren onder de titel: Hoe ruikt verandering?

In de bestaande literatuur zijn leesbare publicaties over metaforen en framing
beschikbaar: Metaphors we live by van Jakoff en Johnson en Framing van Hans 
de Bruijn. 

Lees verder in de dialogen van Plato en in de dichtbundels van Rutger Kopland. 
Deze laatste heeft ook het erg inzichtelijke ‘Mechaniek van de ontroering’ 
gepubliceerd; over hoe taal (niet) werkt.

Peter Terlouw MCM Programmamanager Rijksoverheid peterlouw@hetnet.nl
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