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 projectsucces. Uit gecontroleerde    weten-
schappelijke experimenten was al 
bekend dat je met gerichte, subtiele aan-
passingen in woordgebruik specifieke 
biases kunt uitlokken en dus beslissingen 
systematisch kunt beïnvloeden. Taalge-
bruik werkt dus goed om biases te trigge-
ren. Maar kun je ook aan het taalgebruik 
binnen een ICT-project herkennen dat er 
sprake is van biases? Ons onderzoek 
 onder ICT-projecten uit de praktijk  
laat zien dat het taalgebruik inderdaad 
systematisch biases blootlegt.

DETAILTAAL EN SCHIJN-
ZEKERHEID BIJ DE START 
Een bekende bias bij de start van een 
project is de zogenoemde planning falla-
cy. Wij hebben de neiging om de beno-

INDICATIE VOOR PROBLEMEN

digde tijd en geld om iets te realiseren 
systematisch veel te optimistisch in te 
schatten. Dit zien we aan het einde van 
een werkdag waarbij blijkt dat we veel 
minder activiteiten hebben verricht dan 
we ons hadden voorgenomen. We zien 
het ook terug in de vorm van tegenval-
lers bij ICT-projecten. Dit heeft onder 
andere te maken met onze manier van 
plannen. Ofwel starten we bij de detail-
activiteiten en stellen zo een planning op 
met een zogenoemde inside view,  
dan wel kijken we met een zogenoemde 
 outside view, van buiten naar binnen, 
naar ervaringen bij andere vergelijkbare 
projecten.
Wij hebben bij de Nederlandse overheid 
onderzoek gedaan naar het taalgebruik in 
businesscases van grote ICT-projecten, 

TAALGEBRUIK  
IN ICT-PROJECTEN IS  

HET SUCCES VAN ICT-PROJECTEN VALT OF STAAT MET GOEDE COMMUNICATIE TUSSEN DE BETROKKEN 
PARTIJEN. DAAROM IS HET OPVALLEND DAT ER ZO WEINIG BEKEND IS OVER TAALGEBRUIK IN 

 PROJECTEN. NICK BENSCHOP EN ARNO NUIJTEN LATEN ZIEN DAT ONDERZOEK NAAR TAALGEBRUIK 
IN ICT-PROJECTEN LOONT. DAT INZICHT IN TAALGEBRUIK IN EEN VROEG STADIUM OP HANDEN 
 ZIJNDE PROBLEMEN KAN BLOOTLEGGEN. DAT NIET ALLEEN DE INHOUD MAAR OOK DE VORM  
VAN ONZE WOORDKEUZE VEELZEGGEND KAN ZIJN. EN DAT ZICHT OP TAAL IN ICT-PROJECTEN  

DUS PROJECTPRESTATIES KAN VERBETEREN.
door Nick Benschop en Arno Nuijten illustratie Marc Kolle

WANT ONDANKS ALLE KENNIS 
OVER PROJECTMETHODEN EN 
-TECHNIEKEN, ZOALS AGILE, 
 worstelen veel organisaties met de 
 performance en de slagvaardigheid van 
hun ICT-projecten. De menselijke factor 
blijkt daarin een belangrijke rol te spelen. 
In een eerdere bijdrage (AG Connect, 
augustus 2020) legden wij uit waarom 
juist bij ICT-projecten psychologische 
valkuilen, zogenoemde biases, de kop 
opsteken. Dergelijke biases doen subtiel 
hun werk in onze beslissingen. Ze geven 
ons onbewust een duwtje waardoor we 
risicozoekender worden. En biases kun-
nen zichzelf herhalen en verder aanwak-
keren. Als dit niet wordt opgemerkt bij 
belangrijke beslissingen in ICT-projecten, 
kan dit schade toebrengen aan het 
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dat iets kan vertellen over de manier 
waarop het planningsproces verloopt. 
Het gebruik van bijvoeglijke naamwoor-
den die een hoge mate van detail sugge-
reren – alsof we alles weten en kunnen 
optellen – blijkt verband te houden met 
tegenvallers en overschrijdingen die later 
optraden in dit project. En projecten met 
businesscases met daarin woordgebruik 
dat iets meer afstand van de details liet 
zien – iets meer overzicht met een 
 outside view – bleken later minder 
 overschrijdingen en tegenvallers te laten 
zien. Dus analyse van het taalgebruik in 
businesscases kan een indicatie geven of 
sprake is van planning fallacy en dus te 
optimistische schattingen.

MAKELAARSTAAL  
BIJ DE START 
Ook onderzochten wij andere effecten 
van taalgebruik in ICT-projecten. Zo ke-
ken wij naar zogenaamde makelaarstaal 
in businesscases. U herkent misschien 
hoe de woordkeuze van de makelaar het 
beeld van een woning kan beïnvloeden. 
Een huis is ‘knus’ in plaats van ‘klein’. 
Geen ‘bouwval’ maar ‘droom voor de 
doe-het-zelver’. En een huis dat door de 
vele verbouwingen is verworden tot een 
ratjetoe aan onlogische samenhangende 
kamers, heet niet ‘rommelig’ maar 
‘speels met een verrassende indeling’. 
De makelaar hanteert bewust een derge-
lijke woordkeuze om bij gegadigden een 
aantrekkelijker beeld te schetsen van de 
woning. De geïnteresseerde zal onbewust 
deze woorden laten meeklinken in de 
beeldvorming en de affectie bij de aange-
prezen ‘nieuwe’ woning. Uit onderzoek 
naar de zogenoemde affect heuristic, 
blijkt dat hogere affectie onbewust 
 doorwerkt in onze beslissingen: voorde-

len (mogelijkheden, ruimte) wegen 
zwaarder en nadelen (kosten, risico’s, 
 inspanningen) juist minder zwaar. 
Wij onderzochten of dergelijke make-
laarstaal ook aanwezig is in businesscases 
van grote ICT-projecten. Specifiek  
keken wij naar het gebruik van duidelijk 
positieve en negatieve bijvoeglijke naam-
woorden die – bij dezelfde feitelijke 
 inhoud – bij de lezer een positievere en 
daarmee aantrekkelijkere associatie 
 oproepen van het ICT-systeem, dan wel 
een negatievere en onaantrekkelijkere as-
sociatie. Zo zagen we dat ICT-systemen 
konden worden beschreven met zeer 
 positieve bijvoeglijke naamwoorden als 
‘betrouwbaar’, ‘innovatief’ of ‘speciaal’, 
maar ook zeer negatief als zijnde ‘com-
plex’, ‘foutgevoelig’, ‘end-of-life’ of zelfs 
‘frustrerend’. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van een aantal kenmerken-
de  positieve en negatieve bijvoeglijke 
 naamwoorden die werden toegepast  
om ICT-systemen te beschrijven in  
deze businesscases.
We onderzochten het woordgebruik 
waarmee de bestaande situatie werd 
 beschreven en de toekomstige situatie 
zoals voorzien als het project is afgerond. 
Er werd systematisch in aantrekkelijke 
positieve bewoordingen geschreven over 
het nog te realiseren ICT-systeem en in 
negatieve onaantrekkelijke bewoordin-
gen over het huidige ICT-systeem. In lijn 
met onze analyse, en als illustratie van de 
kracht van het woordgebruik, werd het 
huidige systeem veelal aangeduid als het 
‘oude systeem’ en het nog te realiseren 
systeem met de term ‘nieuw systeem’; 
soms kracht bijgezet met termen als ‘oud 
denken’ en ‘nieuw denken’. Business-
cases van ICT-projecten bevatten naast 
de inhoudelijke informatie boven water, 

ook informatie onder water die de lezer 
 onbewust beïnvloedt en de affectie van 
de lezer stuurt ten faveure van de ge-
wenste optie (project gericht op nieuw 
systeem). Wij kunnen niet met zekerheid 
zeggen of opstellers van businesscases 
bewust of onbewust het beschreven taal-
gebruik hanteren. Misschien is het zelfs 
een mix van beide: deels bewust vanuit 
het belang om het project te ‘verkopen’ 
en deels onbewust omdat de affectie van 
de schrijver onbewust doorklinkt in diens 
woordkeuze. Belangrijker is echter dat, 
ongeacht de onderliggende reden, het 
taalgebruik onbewust de weging van 
voor- en nadelen verstoort bij belangrijke 
beslissingen om ICT-projecten te starten.

FRAMING EN 
 INFORMATIE LEKKAGE IN 
PROJECTRAPPORTAGES
Ook gedurende een project wordt 
 verslag gedaan over de voortgang en 
eventuele problemen die de kop opste-
ken.  Dergelijke projectrapportages vin-
den doorgaans schriftelijk en mondeling 
plaats. Ook in deze rapportagevorm kan 
sprake zijn van bewuste of onbewuste 
beïnvloeding van de ontvanger van de 
 informatie. Wij onderzochten informa-
tielekkage en framingeffecten (glas is 
halfvol of halfleeg) in mondelinge be-
schrijvingen die projectleiders gaven van 
projecten waarbij zij persoonlijk nauw 
betrokken waren geweest. Wij nodigden 
de projectleiders uit om vrijuit aan ons 
als onderzoekers te vertellen over een 
project waar ze een negatief beeld bij 
hadden en een project waar ze een posi-
tief beeld bij hadden. Deze onderzoeks-
vraag is om twee redenen interessant.  
De projectleider heeft in deze setting 
geen reden om bewust de informatie te 
kleuren; er is geen sprake van een belang 
of een beslissing. En juist het vrijelijk 
spreken in plaats van bedachtzaam 
schrijven, over twee verschillende 
 projecten, laat zien hoe de woordkeuze 
door de projectleider onbewust een 
 afspiegeling vormt van het beeld dat de 
projectleider van het project heeft.
Zo is bijvoorbeeld uit onderzoekslitera-

tuur bekend dat een leeg glas dat gevuld 
wordt, vaker wordt beschreven als een 
halfvol glas terwijl een vol glas waaruit 
de helft van de vloeistof is verwijderd va-
ker wordt beschreven als halfleeg. En als 
iemand een positief/negatief beeld van 
een projectteam heeft, spreekt hij eerder 
over ‘success rate’ dan ‘failure rate’.
In de context van projectrapportages 
zien we dergelijke framing terug in de 
woordkeuze: x% afgerond versus y% 
 resterend, x% van de gebruikers tevreden 
versus y% van de gebruikers ontevreden.
Wij onderzochten meerdere vormen van 
framing en constateerden dat de project-
leiders in onze interviews gemiddeld 
 iedere 3 minuten een frame gebruikten 
dat de toehoorder een signaal geeft over 
het achterliggende beeld dat de spreker 
heeft bij het project. De projectleiders  
in onze interviews waren verrast dat zij 
op deze manier onbewust informatie 
lekten in het gebruik van positieve en 
negatieve frames.

RELEVANTIE VOOR 
ICT-PROJECTEN IN DE 
PRAKTIJK
Deze beknopte beschrijving van weten-
schappelijk onderzoek laat zien dat taal-
gebruik de aanwezigheid van biases in 
ICT-projecten zichtbaar kan maken. Als 
we deze kennis in de eigen projectprak-
tijk toepassen, kunnen we in een veel 
vroeger stadium biases opmerken en kan 
er eerder actie op worden genomen. Zo 
kunnen projectbeslissingen aan de start 
van een project en gedurende een project 
worden verbeterd. Ook kan bijvoorbeeld 
sentimentanalyse worden toegepast op 
het woordgebruik in voortgangsdocu-
menten, zodat kan worden opgemerkt 
dat gaandeweg het taalgebruik verandert 
en mogelijke biases de kop opsteken.  
En juist in agile omgevingen is nauwe 
 samenwerking in teams belangrijk en kan 
dus taalgebruik een sleutelfactor vormen 
om projectprestaties te verbeteren.  
Het belang van succesvolle ICT-projec-
ten is dermate groot dat ook deze  
zachte kennis een plaats verdient in de 
harde praktijk. 
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Voorbeelden van positief woordgebruik 
met betrekking tot ICT-systemen

aantrekkelijk, accuraat, authentiek, beheersbaar, beter, betrouwbaar, compleet, 
consistent, degelijk, doelmatig, effectief, efficiënt, feilloos, fijn, flexibel, gemak-
kelijk, gebruiksvriendelijk, innovatief, speciaal, sustainable

Voorbeelden van negatief woordgebruik 
met betrekking tot ICT-systemen

achterlopend, achterstallig, arbeidsintensief, complex, duur, end-of-life, foutge-
voelig, frustrerend, gebrekkig, gemakzuchtig, kostenverhogend, kwetsbaar, laat, 
langzaam, lastig, moeilijk, moeizaam, onaanvaardbaar, onacceptabel, slecht

figuur 1: voorbeelden van positieve en negatieve bijvoeglijke naamwoorden in businesscases


