
Mediatraining ‘Uit het systeem leren communiceren’ 

Communicatie-dag voor de communicatieprofessionals en                                                     

bestuurders 

                           ‘Van institutioneel communiceren naar mens-communicatie’       

We leven in ongekende maatschappelijke en politieke tijden, gekenmerkt door een 

diepgeworteld crisisgevoel, waarbij het lijkt dat voor tal van grote maatschappelijke en 

politieke vraagstukken én geen afdoende verklaringen zijn én antwoorden en oplossingen 

niet eenvoudig te realiseren. Denk aan de stikstofcrisis, maar ook aan de aard en omvang 

van de klimaatcrisis, die zich veel sneller doorzet dan voorzien. Maar ook de Brexit-discussie, 

de dreiging van criminele organisaties die de rechtstaat onder vuur nemen, het vraagstuk 

van de negatieve rente en toenemende internationale politieke spanningen bevestigen dat 

crisisgevoel.   

Dit wijdverspreid crisisgevoel, waar oude analyses en antwoorden niet meer voldoen, was 

zichtbaar bij de laatste algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat vele politieke 

en maatschappelijke spelers hun gedachtegoed en politieke thema’s en uitgangspunten aan 

het herijken zijn. Opmerkelijk feit daarbij is dat ook de wijze waarop deze institutionele 

spelers met samenleving, burgers en met elkaar communiceren ter discussie is komen te 

staan. Dit is onlangs het meest kernachtig geformuleerd door Jesse Klaver met zijn 

opmerking ‘uit de communicatie-mal’ te willen stappen.  

Maar ook andere, internationale stemmen roepen op tot een kritische reflectie op woord en 

taalgebruik in het politiek-parlementair en maatschappelijke debat. De Britse (politieke) 

discussie over de Brexit, maar ook het taalgebruik van Trump en andere wereldleiders richt 

de schijnwerpers op de maatschappelijke noodzaak voor bestuurders en 

communicatieprofessionals om anders te gaan communiceren. Om zo met communicatie en 

taal een constructieve en maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan dat wat o.a. 

Jan Rotmans noemt de transitie van de institutionele naar de menswerkelijkheid.  

Tijdens deze communicatie dag gaan we in het eerste deel opzoek naar verklaringen en 

antwoorden op de vraag waarom ook de (overheids)communicatie zich in een existentiële 

crisis bevindt. We plaatsen deze crisis in een breder perspectief van de crisis van het 

verlichtingsgedachtegoed. We ontdekken dat het huidige communicatiebeleid van de 

overheid – maar ook die van tal van andere institutionele organisaties, zoals zorgorganisaties 

en uitvoeringsorganisaties – haar wortels vindt halverwege de jaren negentig waar in het 

verlengde van de neo-liberalisering en toenemende marktwerking ook de 

overheidscommunicatie fundamenteel van kleur veranderende.  

Met dat de kritiek – zelfs in VVD kringen – op de marktwerking groeit, groeit ook de kritiek 

op de wijze waarop overheden (en anderen) zijn gaan communiceren. Veel van het huidig 

(institutioneel) communicatiewerk baseert zich niet alleen op achterhaalde 

verlichtingsdenkbeelden en overtuigingen, maar is ook nog eens uiterst conservatief van 

aard omdat ze vooral wordt ingezet om de ‘machthebbers’ van het oude tijdperk in het zadel 

te houden. Dit institutioneel communiceren is om die reden zelf in een diepe crisis beland en 



dat heeft ertoe geleid dat veel communicatiewerk mens- en maatschappijvijandig is 

geworden. Het vak heeft een revolutie nodig wil ze een positieve bijdrage leveren aan de 

transitie van institutionele- naar menswerkelijkheid.  

In deze training verkennen we de contouren van hoe het communicatiebeleid er in deze fase 

van transitie eruit zou kunnen zien. We doen dat aan de hand van een filosofische reflectie 

op de kern van wat communicatie vermag, namelijk het scheppen van maatschappelijke en 

persoonlijke werkelijkheden. We ontdekken dat er twee verschillende ‘talen’ bestaan – de 

institutionele versus de mens-taal – die elk tot andere maatschappelijke werkelijkheden 

leiden. Op basis daarvan komen we tot het inzicht dat in deze crisestijden van ingrijpende 

transities een nieuwe taal en een nieuwe manier van communiceren voor de oude 

institutionele spelers meer dan gewenst is. Vanuit maatschappelijk belang beschouwd is 

hieraan een grote behoefte.  

Het einde van het eerste deel van deze dag bestaat uit een praktische oefening waarin de 

deelnemers het fundamentele verschil ontdekken tussen institutioneel versus 

menscommunicatie. De deelnemers krijgen de opdracht een korte toespraak voor te 

bereiden die niet alleen op camera wordt opgenomen, maar ook collectief wordt besproken.  

Het middag deel staat in het teken van een training met als titel ‘hoe uit de institutionele 

werkelijkheid te communiceren’. Zoals bekend staan nog veel mediaoptredens van 

bestuurders in het teken van Jesses Klavers ‘oude mal’. Kernboodschappen herhalen, 

ingestudeerde teksten en vooral jezelf verkopen zijn de belangrijkste trucjes van veel van het 

bestaande mediatrainingsaanbod. Aan de hand van actuele cases leren we in deze training, 

mede gebaseerd op in het ochtenddeel opgedane wijsheid inzichten én uit het systeem te 

communiceren en hoe met mediaoptredens positieve maatschappelijke werkelijkheden te 

scheppen in het belang van en met het oog op de menssamenleving.  

 

 


