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Waarom zetten senior consultants voortdurend stippen aan de horizon,
en gebeurt er vervolgens niets? Waarom blijft een ambtelijk schrijven
zelfs na zorgvuldig herlezen een volstrekt onbegrijpelijk epistel? Waarom
is de participatiesamenleving alleen prettig voor mensen die wél
voor zichzelf kunnen zorgen?
Waarom gebruiken we allemaal vaagtaal?
Het antwoord is heel eenvoudig: vaagtaal is een LOA.
Vaagtaal is een door Lezen en luisteren Overdraagbare Aandoening.
Sneller dan je taskforce a.s.a.p. implementeren hoort van je baas, ben
je al besmet.
Maar toch, er zijn mensen – wij allemaal eigenlijk – die min of meer
bewust vaagtaal gebruiken. En daarvoor hebben we negen slappe
excuses.
Herken je ze? Wees je er bij het schrijven van bewust en vecht mee
tegen vaagtaal!

excuus

Kwaadwil
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Veel mensen gebruiken vaagtaal om er persoonlijk beter van te worden. Bij deze vaagtaal
uit kwaadwil heeft de vaagtaalgebruiker er alle belang bij om onduidelijk te zijn. Verborgen
achter een muur van vaagtaal verbloemt hij de waarheid. Het is vaagtaal als kwaadaardige
strategie om mensen op het verkeerde been te zetten en zelf buiten schot te blijven.
De directeur van een woningcorporatie schrijft bijvoorbeeld:
De bewoners blijken beleidsresistent.
Dit klinkt goed, toch? Uit niets blijkt dat de woningcorporatie fouten heeft gemaakt, of erger
nog, de directeur. Toch staat er eigenlijk:
Mijn bewonersbeleid is mislukt.
Tegelijkertijd schreef een peperdure consultant - oeps, adviseur - in een vuistdik rapport aan
diezelfde directeur:
Het project bleek onvoldoende toekomstvast.
Het project om bewoners hun eigen vuilnis voortaan netjes in de vuilcontainers te laten
gooien, is na geldverslindende vooronderzoeken helaas een stille dood gestorven. Het was
immers onvoldoende toekomstvast. Niets duidt daarbij op fouten van de peperdure
adviseur. Toch staat er eigenlijk:
Ik heb niet goed nagedacht over het project, voordat ik aan het werk ging.

Zorgvuldig en duidelijk taalgebruik kost tijd. Je verzamelt
informatie, bakent het onderwerp af, en geeft je tekst
structuur. Vervolgens kies je de juiste woorden, formuleer je
zinnen, en vraag je je voortdurend af hoe het beter kan. Stap
voor stap kom je zo dichter bij de Perfecte Tekst.
Dat vergt tijd en inspanning. Te veel moeite? Geen zin? Met
vaagtaal houd je een slag om de arm. Je laat in het midden wat
je precies bedoelt. Je hoeft dan niet ieder woord op een gouden
schaaltje te wegen. Je hoeft niet precies te weten hoe het zit.

2
Luiheid
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Voor luiaards is vaagtaal de ideale manier om het jezelf
makkelijk te maken. Zo hoef je met wij zijn op zoek
naar een proactieve medewerker niet na te denken over
wat je precies bedoelt. Proactief kan immers van alles
betekenen:
Wij zoeken een actieve medewerker.
Wij zoeken een initiatiefrijke medewerker.
Wij zoeken iemand die niet zeurt over lange werkdagen.
Wij zoeken iemand die goed tegen een hoge werkdruk kan.
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Jargon
Of je nu politicus, arts, slager of prostituee bent, ieder
beroep heeft zijn eigen taal: jargon. Onder vakgenoten
is jargon nuttig, want daarmee hebben ingewijden
aan één woord genoeg.
Zolang alle lezers dit jargon begrijpen is er niks aan de hand.
Zodra je een breder publiek aanspreekt, verandert jargon in
koeterwaals. Ofwel vaagtaal. Weet je niet zeker of de hele doelgroep
jouw terminologie begrijpt? Dan moet je extra uitleg geven… Daar
heb je dankzij het vorige slappe excuus geen zin in, en daarom schrijf je:
Aangezien de crisis langzaam uitbodemt, zit er naar verwachting
wel een rondje winstnemingen aan te komen.
Of:
Docenten moeten niet langer frontaal onderwijs geven, maar
moeten zich in het kader van het passend onderwijs opstellen
als leerlingbegeleider.
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4
Onvoldoende informatie
Wie de benodigde gegevens mist, kan geen duidelijk verhaal vertellen.
Zo simpel is het. Soms heb je die gegevens niet omdat je te lui bent
om ze te verzamelen. Soms kun je er niets aan doen, je collega’s zijn
weer eens te laat met aanleveren. Je moet je gebrek aan kennis dan
creatief ‘wegschrijven’. En dat leidt gegarandeerd tot vaagtaal.
Je schrijft bijvoorbeeld een folder over het cursusaanbod in de
komende maanden. Van die ene cursus weet je alleen dat het gaat
over bejaarden en zorg. Vol trots kondig je dan ook een studiedag
rond bejaardenzorg aan. Maar wat gaan de cursisten nu eigenlijk
leren? Is het een studiedag over dementie? Over seksualiteit onder
ouderen? Over thuiszorg voor gehandicapte ouderen?

Als jij het al niet weet... hoe moet je lezer het dan weten? Het
gevolg: ontevreden cursisten omdat ze niet zaten te wachten
op een cursus ‘verantwoord rollatorgebruik.’
Ook loop je potentiële cursisten mis die zich niet inschreven,
omdat ze zelf de ontbrekende informatie – foutief – aanvulden en de cursus niet zagen zitten. Terwijl zij nu juist wél alles
wilden weten over de voor- en nadelen van de rollator.
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Snoeverij
Uiteraard, jij bent de beste en de rest van de wereld is dom en onwetend.
Dat wrijf je er graag in met moeilijke woorden en complexe zinnen. Toch
is deze narcistische vorm van vaagtaal geen handige manier om jezelf
schouderklopjes te geven. Hopelijk val je snel en pijnlijk door de mand
als iemand je eens vraagt wat je precies bedoelt met proactieve beleidskaders tbv het TQM stepped care-model tbv alle relevante stakeholders.
Het klinkt natuurlijk statusverhogend, denk je, als je aan je buitenschoolse
curriculum werkte, terwijl je gewoon stage liep bij de slager om de hoek.
Of als je het beleidsdenken gaat herconceptualiseren, terwijl je de afgelopen
weken niets hebt gedaan om je titel van senior consultant waar te maken.
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Onwetendheid
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Vaagtaal uit onwetendheid komt vooral voor in geschreven teksten. In
de middeleeuwen was schrijven alleen weggelegd voor een kleine groep
ingewijden. In gewijde stilte werkten monniken jarenlang aan één boek
en gaven ze hun kennis door aan hooguit een paar uiterst bevoorrechte
leerlingen.
Tegenwoordig schrijft iedereen. Met een computer en printer
ziet een tekst er immers al snel professioneel uit. Je vergeet
al snel dat schrijven een ambacht is. Een ambacht dat je moet leren.
Schrijven vergt gedegen voorwerk en veel oefening. Het liefst in die
gewijde stilte van weleer, zonder afleiding van e-mail, telefoon en
opdringerige collega’s die voortdurend iets van je moeten.
Als je nooit geleerd hebt dat lezers niet graag struikelen over afkortingen
en lijdende zinnen, als je nooit verteld is hoe onleesbaar het is als je
voortdurend woorden in HOOFDLETTERS zet om het belang van je
ideeën te benadrukken, als je nooit begrepen hebt dat een zin niet
per se acht bijzinnen mee hoeft te zeulen… dan blijf je vaagtaal
produceren. Voor deze vorm van vaagtaal is dan ook maar één remedie:
sta op uit de onwetendheid. Oefen je in het schrijfambacht!
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Gewoonte
‘Dat doe ik altijd al zo’, bromt de knorrepot. Je kent hem wel, je vindt
hem op iedere afdeling. Veranderen is vervelend en een akelige gewoonte
afleren is onmogelijk. Vaagtaal uit gewoonte is taal die niet met zijn tijd meegaat. Je doet dan een schrijven uitgaan aan alle klanten waarin je schrijft:
Gelieve u te onzen kantore te vervoegen op een voor u conveniërend tijdstip
en de enveloppe met het daarin gevoegde en tweemaal dubbel gevouwen
formulier op de daarvoor bestemde locatie achter te laten.
En wat moet die klant doen? Gewoon even langskomen en het formulier
afgeven aan de receptionist.

Groepstaal
Groepstaal neem je over omdat je ergens bij wilt
horen. Het lidmaatschap van de groep maakt deel
uit van je eigen identiteit. Uiteraard hoort daar
een eigen taal bij.
Zodra je de taal van jouw groep ook
buiten die groep gebruikt, verandert
groepstaal in vaagtaal. Dat verklaart
niet alleen de kloof tussen burger en
politiek, maar ook die tussen vaders en
puberdochters:
Wat ben je vandaag weer saggo, pap.
... krijg je te horen omdat je dochter wéér niet de
hele nacht mag social media-en. Dan ben je dus
een stuk chagrijn, ouwe saggo!
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Gebrek aan aandacht
excuus
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Je had natuurlijk vorige week al aan dat rapport moeten
beginnen. Maar ja, dat kwam er weer eens niet van. Nu
ontkom je er niet meer aan. Je baas is onverbiddelijk:
‘Morgen is het af’.
Getver, die eerste zin wil maar niet komen. Ach, wat
geeft het? Eerst maar even snel die mailtjes wegwerken… De telefoon... Henri van verslaglegging. Je knikt
instemmend: ‘Is goed, Henri, ik kom wel even langs.’
Schriftelijke vaagtaal is vaak het gevolg van gebrek aan
aandacht. Schrijven zonder aandacht ontaardt razendsnel in teksten vol vaagtaal. Schrijven doe je nu eenmaal
niet even snel tussen twee telefoontjes door. Je moet er
echt voor gaan zitten. Zonder afleiding. Vol aandacht.
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