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2014 © Uitgeverij Tinsentiep, Houten 
 
De reeks ‘Voortschrijdende Inzichten’ is een productie van 
uitgeverij Tinsentiep in Houten. Uitgeverij Tinsentiep is een 
niet bestaande uitgeverij die niettemin met uitgaven komt. 
Tinsentiep is in 2001 bedacht om ruimte te geven aan gedach-
ten en uitingen die niet vanzelfsprekend zijn. Tinsentiep be-
oogt te informeren daar waar dat hoognodig blijkt. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd ge-
gevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie-
ën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toege-
staan op grond van artikel16b Auteurswet 1912, het Besluit 
van 20 juni 1974, Stb 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 
augustus 1985, Stb 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient 
men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te 
voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 882, 1180 AW 
Amstelveen). 
 
Elke gelijkenis met bestaande personen berust op louter toe-
val. De uitgeverij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die 
voort mocht vloeien uit het gebruik van informatie uit deze 
encyclopedie. 
  
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloem-
lezingen, readers en andere compilatiewerken dient u zich te 
richten tot: Uitgeverij Tinsentiep, Bovencamp 57, 3992 RX 
Houten. E-mail: tinsentiep@xs4all.nl. 
 
Voor enkele lemma in deze encyclopedie werd enig archiefon-
derzoek gedaan door Ed Buijsman, chemisch doctorandus. 
 
De redactie voor deze uitgave werd gesloten op 25 septem-
ber 2013. 
 
Voor klachten, opmerkingen, suggesties of anderszins medede-
lingen van welke aard dan ook: tinsentiep@xs4all.nl. 
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 Voorwoord van de uitgever 

Encyclopedieën spelen van oudsher een belangrijke rol 
ondersteunende rol in het intermenselijke verkeer. Snel 
een juiste beschrijving van een begrip op kunnen zoeken, 
heeft altijd voorzien in een behoefte. Het maakt daardoor 
eindeloze woordenwisselingen met een geïrriteerde on-
dertoon overbodig. Deze behoefte wordt des te sterker 
gevoeld in tijden van onzekerheid of verandering. Een en-
cyclopedie is dan een veilig baken waarop men kan varen. 

Daarom nu een encyclopedie voor iedereen die werkzaam 
is bij een instituut, bureau of anderszins organisatie. Reor-
ganisaties en taakstellingen zijn in de moderne wereld aan 
de orde van de dag. Deze encyclopedie komt dan ook op 
het juiste moment. Wij zijn ervan overtuigd dat het in een 
behoefte zal voorzien en zijn weg naar een grote schare 
gebruikers zal weten te vinden. 
 
In de lemma’s is in ruime mate gebruik gemaakt van toe-
lichtende voorbeelden. Alle gegeven voorbeelden om de 
teksten de verduidelijken zijn aan de praktijk ontleend. 
 
Tot slot: een woord van dank is op zijn plaats voor een aan-
tal medewerkers van organisaties – die overigens anoniem 
wensten te blijven – die een groot aantal suggesties voor 
aanvulling en verbetering van de eerdere versie van de 
encyclopedie en het eerdere handboek hebben gedaan. 
 
  
De uitgever, 
Houten, januari 2014 
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Toelichting op de gebruikte afkortingen 
 

 zie (verwijzing naar ander lemma) 
 
afk. afkorting 
bel. beleidsmatig 
chem. chemie, chemisch 
cvda. chemie van de atmosfeer 
ec. economie 
Eng. (uit het) Engels 
euf. eufemistisch 
fig. figuurlijk 
fon. fonetisch 
Fr. (uit het) Frans 
gemeenz. gemeenzaam 
geneesk. geneeskunde 
geog. geografie 
jarg. jargon 
jur. juridisch 
Lat. (uit het) Latijn 
nat. natuurkunde, natuurkundig 
neo. neologisme 
org. organisatorisch 
psych. psychologie 
schei. scheikunde 
scherts. schertsend 
taalk. taalkundig 
techn. technisch 
vero. verouderd 
wisk. wiskunde, wiskundig 
 
<cursief> toelichtend voorbeeld 
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0 - 9.  

180 Uurgemiddelde ozonconcentratie (in µg/m³) waarboven de 
overheid de burger moet informeren over de actuele ozoncon-
centratie, zodat burgers zich geïnformeerd weten. Geen verde-

re consequenties.  Informatiedrempel. 

240 Uurgemiddelde ozonconcentratie (in µg/m³) waarboven de 
overheid de burger moet alarmeren over de actuele ozoncon-
centratie, zodat burgers zich gealarmeerd weten. Geen verdere 

consequenties.  Alarmdrempel. 

445 Nummer van het meetpunt Den Haag-Amsterdamse Veerka-
de in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Zou volgens sommi-
gen zijn verplaatst; wordt echter door anderen ontkend. 

55+-regeling <vero.> Afvloeiingsregeling voor ‘oudere’ ambte-
naren met een hoog ‘sigaar uit eigen doos’ gehalte. Laatstelijk 

toegepast in 1996.  Remkesregeling  Sigaar  Beleid, ~ soci-
aal flankerend. 

608 Nummer van het meetpunt Utrecht-west van het Nationaal 
Meetnet voor Luchtverontreiniging waar op 12 april 1978 door 
minister Ginjaar de officiële openingshandeling van het voltooi-
de luchtmeetnet werd verricht (zie afbeelding). De behuizing op 

de achtergrond is een zogeheten B12-hut. B12. 

 

62 jaar en 3 maanden De zogeheten spilleeftijd voor ambtenaren 
die voor 1950 zijn geboren. Als zij een leeftijd van 62 jaar en 3 
maanden hebben bereikt, kunnen zij vervroegd uittreden met 
een FPU-uitkering van 70% van het laatst genoten salaris. Leidt 
tot veel geweeklaag onder ambtenaren die in 1950 of later zijn 

geboren.  FPU. 

65 <vero.> Pensioengerechtigde leeftijd.  

7994 Code op het briefpapier van de overheid. Betekenis en her-
komst onduidelijk. Mogelijk opvolger van 7993.  

 

@. 
@nders werken Activiteit die beoogt om met een kleiner, beter 

en goedkoper overheidsapparaat te werken aan een rechtvaar-
dige, ondernemende en duurzame samenleving. Schijnt gericht 
te zijn op de toekomst. De uitstroom van oudere werknemers is 
de komende jaren groot. Voor nieuwe generatie(s) werknemers 
wil de overheid een aantrekkelijke werkgever zijn doordat op 
een eigentijdse manier wordt gewerkt: innovatie wordt boven 
hiërarchie gesteld, mensen werken vanuit een eigen verant-
woordelijkheid, privé en werk mogen door elkaar heen lopen, 
mensen delen kennis en er wordt op flexibele wijze in multidisci-
plinaire teams gewerkt. Suggereert dat oudere werknemers en 
eigentijds strijdig met elkaar zijn. Tot mislukken gedoemd we-

gens foute uitgangspunten.  C1000-model. 

A. 
AAM <afk., neo.> Adviseur Accountmanagement; meervoud 

AAMs. Besluitvorming over prioriteiten worden altijd via de 
AAMs uiteindelijk door de PH genomen (waar nodig afstemming 

in DR)  PH. 

Aandacht 1. Het opzettelijk aan of over iets denken. 2. <euf.> Het 
opzettelijk aan of over iets niet denken. ‘Het heeft mijn aan-

dacht’, zei de manager.  Meenemen. 

Aantakken 1. Aansluiten van een weg op een andere weg. 2. 
<neo.> Aansluiten bij [formulering die overigens de voorkeur 
verdient boven aantakken]. De directeur meende te moeten 
aantakken bij de discussie over de taakstelling.  

Aanvoelen 1. Met de hand aanvoelen. De modelontwikkelaar 
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voelde aan het verspreidingsmodel dat het prima liep. 2. Een be-
paald gevoel veroorzaken. Veelal onbegrepen fenomeen waar-
bij men wordt aangesproken op niet bekende eigenschappen 
(Buijsman, 1989). De medewerker werd bedankt voor werkzaam-
heden waaraan hij echter meende part noch deel te hebben ge-
had. Ook: De medewerker werd bekritiseerd voor werkzaamhe-
den waaraan hij echter meende part noch deel te hebben gehad. 

Actielijst 1. Lijst met punten die men wenst af te handelen, ge-
woonlijk toegevoegd aan het eind van een vergaderverslag. 2. 
Lijst met punten die men niet wenst af te handelen, gewoonlijk 
toegevoegd aan het eind van een vergaderverslag. 

Actief Werkzaam, toegewijd, flink. Moderne taalversterker. Zie 
bijvoorbeeld: Ten minste eenmaal per maand zullen zij hier ac-
tief mee aan de slag gaan. Vergelijk ook: Ten minste eenmaal per 

maand zullen zij hier mee aan de slag gaan.  Taalversterker. 

Afdeling <vero.> De kleinste organisatorische eenheid binnen 
een organisatie. Later vervangen door het moderne begrip 

‘team’;  Team. Weer laterI vervangen door het nog modernere 

begrip ‘sector’;  Sector. Ooit bestond overigens ook nog de 
zogeheten subafdeling: de kleiner dan kleinste organisatorische 
eenheid binnen een organisatie. 

Afdelingshoofd 1. <vero.> Leider van de kleinste organisatorische 
eenheid binnen een organisatie. Later vervangen door het mo-
derne begrip teamleider; later weer vervangen door het sterk 

verouderde begrip sectorhoofd;  Sectorhoofd, Teamleider. 
Ooit bestond overigens ook nog het zogeheten subafdelings-
hoofd: leider van de kleiner dan kleinste organisatorische een-
heid binnen een organisatie. 

Afdelingsoverleg <vero.> Overleg waarbij mensen van een afde-
ling elkaar informeren over de voortgang van hun werkzaamhe-
den. Ook gebruikt voor mededelingen van bovenuit de hiërar-
chie van een organisatie. Weinig geschikt voor mededelingen 

van medewerkers aan het hogere management.  Oekaze  
Telepathie. 

Afscheid 1. Handeling waarbij de ene de andere persoon verlaat. 
2. Ritueel dat een persoon die zijn dienstverband bij een organi-
satie beëindigd, moet ondergaan. Invulling zeer uiteenlopend, 
ook sterk afhankelijk van de inschaling van degene die afscheid 
neemt; vaak met opgewekte gevoelens en/of (ongepaste) frivo-
liteiten. Wordt vaak aangegrepen om ergernissen over degene 

die vertrekt, voor het voetlicht te brengen.  OM-lezing. Zie 

echter ook Plint. 

 
Een berucht verschijnsel bij een afscheid wil nog wel eens de OM-lezing zijn. 
Degene die afscheid neemt, onderhoudt zijn gehoor langdurig met uitwei-
dingen over zijn eigen werk, gekoppeld aan grootse vergezichten. 

Afspiegeling Als in een spiegel teruggekaatst beeld. Het ver-
spreidingsmodel werd geacht een afspiegeling van de atmosfeer 
te zijn. 

Afspiegelingsbeginsel Procedure om in geval van reorganisatie 
op een transparante wijze overtollige medewerkers aan te wij-
zen die moeten afvloeien. Hiertoe moeten alle werknemers die 
werkzaam zijn in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde func-

tie) worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, 
van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 
jaar en ouder. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat 
de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld 
dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke 
leeftijdsgroep moet eerst de werknemer ontslagen worden met 
het kortste dienstverband. Moeizaam principe dat in de plaats is 
gekomen voor het LIFO; gemakkelijk manipuleerbaar. Biedt 
werkgevers een uitgelezen mogelijkheid om van vergrijsde, 

immobiele, dure medewerkers af te komen.  LIFO  Wer-
ken/2. 

Aftappen 1. Uit het vat in flessen laten lopen, bijvoorbeeld bij 
wijn. 2. Door aderlating laten uitvloeien (bij mens of dier). 3. 
<fig.> Kennis van de ene mens op de andere overdragen, veelal 
van een oudere, ervaren medewerker naar een minder met ken-
nis bedeelde (en vaak jongere) medewerker. De manager zei 
tegen de oudere medewerker: ’Voordat je met pensioen gaat, 
moeten we nog wel je kennis aftappen.’ Leidt meestal tot irritatie, 
omdat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een goede on-
derwijsleersituatie. 

Alarmdrempel 1. Waarde van een grootheid waarboven het alarm 
afgaat, bijvoorbeeld in een brandmelder. 2. <jur.> Niveau waar-
boven een kortstondige blootstelling aan een verhoogde con-
centratie aan luchtverontreiniging risico’s inhoudt voor de ge-
zondheid van de bevolking als geheel, en bij het bereiken waar-
van door de lidstaten onmiddellijk stappen dienen te worden 
ondernomen. Leidt tot veel verwarring door de zinsneden 

‘bevolking als geheel’ en ‘onmiddellijk’.  Grenswaarde 

Streefwaarde. 

 
Een voorbeeld van een situatie waarin onmiddellijk stappen zijn onderno-
men, in dit geval om de bevolking te informeren.  

Ammoniak 1. <schei.> Scherpruikend gas, verbinding van stikstof 
en waterstof met als formule NH3 (zie ook afbeelding) met een 
molaire massa van 17,03. De omrekeningsfactor van ppb naar 
µg/m³ bedraagt 0,76 (273 K). 2. <geneesk.> Antiverkoudheidmid-
del. Een oplossing van ammoniak in water (>10 M) wordt door 
chemici gebruikt om neusverkoudheid tijdelijk te verlichten. Pas 
op! Leidt tot sterk tranende ogen. 3. <vero.> Koelmiddel. 4. 
<cdva> Belangrijk atmosferisch bestanddeel; betrokken bij veel 
atmosferisch-chemische reacties, onder andere de vorming van 
fijn stof. 5. <vero.> Zure regen neutraliserend middel. Het Twee-
de Kamer lid Blaauw (VVD) meldde hedenmiddag dat er meer 
ammoniak in de lucht zou moeten worden geëmitteerd. Hierdoor 
zou het probleem van de zure regen snel zijn opgelost. 
‘Eenvoudige middelbare school scheikunde’, zo verklaarde hij zijn 
voorstel. 
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Voorbereidende werkzaamheden die zouden kunnen leiden tot de emissie 
van ammoniak waarna een commissie ertoe kan overgaan om een ammoni-
akemissieinventarisatie op te stellen. 

Ammoniakgat 1. <vero.> Het in de tijd toenemend verschil tussen 
de gemeten en berekende ammoniakconcentraties. Veelal fou-
tief geïnterpreteerd als het verschil tussen de gemeten en bere-
kende ammoniakconcentraties. In 2002 is vastgesteld dat het 
ammoniakgat niet meer bestaat. 2. <vero.> Het verschil tussen 
de gemeten en berekende ammoniakconcentraties. In 2010 is 
vastgesteld dat het ammoniakgat niet meer bestaat, hoewel er 
nog steeds een verschil tussen de gemeten en berekende am-
moniakconcentraties is. 

Analyser <Eng., jarg.> Apparaat dat (ook ‘persoon die’; dan ade-
quate opleiding vereist) analyses verricht.  

Anders werken  @nders werken. 

Atmospheric Environment 1. Mededelingenblad voor artikelen 
op het gebied van de atmosferische chemie. 2. Atmosferische 
omgeving als zijnde een omgeving in hoger sferen die geschikt 
wordt geacht om wetenschap te bedrijven. 

Arbeidsvoorwaarden Voorwaarden onder welke men werkt; 
belangrijkste zijn arbeidsduur, salaris, dertiende maand, winst-
deling, prestatietoeslag, gratificatie, bonus . Deze worden ook 
wel primaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Secundaire ~ Ar-
beidsvoorwaarden naast de primaire, zoals: opleiding en trai-
ning, onkostenvergoedingen, verlofdagen, auto van de zaak, 
vergoeding verhuiskosten, abonnementen op vaktijdschriften, 
vergoeding woon-werkverkeer, pensioenregeling. Tertiaire ~ 
Bedrijfseigen zaken die de werkgever ter beschikking van de 
werknemers stelt, zoals bedrijfsrestaurant, studiereizen, con-
gressen, personeelsuitjes, sport- en fitnessfaciliteiten en het 
kerstpakket. Quartaire ~  Goede werksfeer, gevoel zinvol te wer-
ken, prettige collega’s, dresscode, visitekaartjes, planten, koffie-
voorzieningen, borreluurtjes.  

Assessment <Eng., org.> Beoordelingsprogramma dat sollicitan-
ten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde 
functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over 
ontwikkelbare talenten beschikken. Assessments bestaan door-
gaans uit verschillende testen, simulaties of rollenspelen. Vroe-
ger alleen voor hogere functies; tegenwoordig echter voor vrij-
wel alle functies behalve de hogere naar het schijnt. Onstuimig 
groeiende bedrijfstak. 

B. 

B12 1. Verkorte uitdrukking voor vitamine B12, cobalamine; soms 
ook B12. Maakt deel uit van het vitamine B-complex. Biologisch 
belangrijk. Neerslag kan een bron van vitamine B12 zijn (Parker, 
1968). 2. <vero.> Ouderwets type behuizing voor luchtmeetap-
paratuur in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML); medio 

1970 voor het eerst toegepast; bestaat grotendeels uit een ka-
rakteristiek soort gewassengrindbeton (zie afbeelding). De 
naam is opgebouwd uit een B voor beton en 12 voor de diepte 
van de hut, zijnde 120 cm. Volgens geruchten zal er eind 2013 

een excursiegids voor deze objecten verschijnen. 608  LML. 

  
Een verweesde B12-behuizing. Foto E. Buijsman. 

Bal 1. Danspartij. 2. Kogelrond voorwerp. Ook veel in samenstel-
lingen: handbal, honkbal, trefbal, voetbal. Kan zowel duiden op 
een sport als op het voorwerp waarmee bedoelde sport wordt 
beoefend. 3. Symbolische voorstelling voor een vakgebied. 
Hoogleraar Van Egmond demonstreerde zijn studenten het drie-
ballenmodel met nog een bal in het midden. 4. Symbolische voor-
stelling voor een werkgebied. De directeur van het instituut 
demonstreerde zijn medewerkers het drieballenmodel met nog 
een bal in het midden. 5. Lid van het corps. De directeur gedroeg 
zich als een bal. 

Ballentent <euf.> Vaak gebruikt als aanduiding voor een slecht 
geregelde zaak. Overigens niet te verwarren met ‘ballenbak’. Na 
de zoveelste ongelukkig verlopen reorganisatie verzuchtte de 
medewerker van het instituut : ‘Het lijkt hier wel een ballentent!’  

Balans 1. Weegschaal met twee gelijke armen. 2. Evenwicht. De 
reorganisatie leidde tot een organisatiestructuur waarbij een per-
fecte balans tussen de verschillende beleidsdossiers werd bereikt. 

Balansopruiming 1. <vero.> Uitverkoop in winkels aan het eind 
van het boekjaar. 2. Jaarlijks ritueel op de Van Leeuwenhoeklaan 
in Bilthoven waar onder andere oude Milieubalansen, Natuurba-
lansen, Duurzaamheidsverkenningen en Balansen van de Leef-
omgeving worden verkocht (Bilthovense Courant, 2001). Soms 
worden ook Jaarverslagen Luchtkwaliteit en Jaaroverzichten 
Luchtkwaliteit ter verkoop aangeboden. TIP! De Slegte is niet 
geïnteresseerd in dergelijke werken. 

Barak  Noodgebouw. 

Bedrading 1. Stroomgeleidende onderdelen in elektronische 
systemen die de verbinding vormt tussen componenten. 2. 
<org., vero.> Organisatieschema dat aangeeft hoe een product 
tot stand komt. De beleidsondersteuner raakte in de war van 
het productieschema waarop zowel een rode als een blauwe be-
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drading leek te zijn aangegeven. 

 

Beleggen 1. Een oppervlakte bedekken. 2. Geld voor kortere (of 
langere) tijd vastleggen met als doel om in de toekomst financi-
eel gewin te behalen. Beleggen in derivaten is voor overheidsin-
stanties een riskante bezigheid. 3. <jarg.> Neerleggen, benoe-
men. Het beleggen van het relatiebeheer op niveau centrum-
hoofden kan leiden tot een sterke verwevenheid van de porte-
feuille met het centrumbelang (op zijn minst in de beeldvorming).  

Beleidsanalyse Verklarende ontleding van de resultaten van het 
beleid door een onafhankelijke instantie. Het instituut consta-
teerde in een beleidsanalyse dat het beleid van de verschillende 
departementen in het geheel niet op elkaar aansloot. 

Beleidsevaluatie Kritische beschouwing van de resultaten van 
het beleid door een onafhankelijke instantie. Het concept van 
de Balans van de Leefomgeving was naar het oordeel van een 
aantal stakeholders onvoldoende op beleidsevaluatie gericht. 

Beleidsrelevant 1. Informatie die direct als voorbereiding bij of 
onderbouwing voor beleid gebruikt kan worden. De informatie 
over het verdwenen ammoniakgat was in hoge mate beleidsrele-
vant. 2. Trefwoord dat, mits in de juiste dosering toegepast, de 
kwaliteitsbeoordeling van een product (rapport, nota, project, 
enzovoorts) sterk in positieve zin beïnvloedt.  

Beleidssensitiviteit 1. Gevoeligheid van het beleid. De minister 
reageerde geprikkeld, toen hem kritische vragen over zijn beleid 
werden gesteld. 2. Eigenschap van ambtenaren om gevoelige 
plekken in beleidsdossiers vast te stellen. 3. Eigenschap van 
ambtenaren om ontwikkelingen in het beleid waar te nemen en 
naar waarde te schatten. De oudere medewerker moest naar 
een cursus om zijn beleidssensitiviteit te ontwikkelen. 

Benchmark 1. Meetspijker, een referentiepunt voor landmeters 
(zie afbeelding). 2. Referentie of ijkingskader; testprocedure om 
de prestaties van apparaten, systemen of organisaties met el-
kaar te kunnen vergelijken. 3. (neo.) Vergelijking van van alles en 
nog wat. Men denke aan luchtkwaliteit, salarissen, bonussen en 
levensverwachting. 

Berenflap <org., neo.> Vel papier dat dient om medewerkers hun 
hart te laten luchten. Bij de start van de pilot zijn de bewoners in 
de gelegenheid gesteld om hun zorgen (‘beren op de weg’) en 
heuglijke zaken (‘knuffelberen’) op flappen te schrijven die in de 

hal hingen. Ergerlijk jargon. Vermijden!  Flap/3. 

 

Betastofmonitor  β-stofmonitor. 

Bierviltje 1. Onderlegger van viltpapier voor bierglazen. 2. Hulp-
middel bij berekeningen. Wordt vooral gebruikt in de term 
‘Achterkantbierviltje’, zijnde een spreekwijze voor een korte, 
snelle berekeningswijze die wordt uitgevoerd op de achterkant 
van een bierviltje. Hiermee wordt een verkorte en snelle bereke-
ningswijze bedoeld; zo kort dat het geheel op de achterkant van 
een bierviltje past. Later vervangen door het modern klinkende 
anglicisme ‘Quick and dirty’. Tijdens de koffiepauze liet het labo-
ratoriumhoofd de uitkomst van de achterkantbierviltjeberekening 

zien aan de jonge medewerker.  Nuldeorde  Sigarendoos. 

 

Bijtelling Procedure om in een situatie waar een tekort bestaat, 

alsnog een gewenst resultaat te verkrijgen.  Duinenbijtelling. 

Bila <jarg., afk.> Interessant bedoelde afkorting voor bilateraal 
overleg. Ook vaak: bilateraaltje. De directeur spreekt regelmatig 

met dg’s in ‘bila’s’ .  DG. 

Bilateraaltje  Bila. 

Biostof <jarg.> Fijn stof van biologische oorsprong of fijn stof uit 
biologische bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bomen als 
bronnen en pollen bijvoorbeeld als vorm van dit soort stof. Er-
gerlijk taalgebruik. 

Bladluizen Kleine plantenetende insecten, die zich 
met stekende en zuigende monddelen passief voe-
den met sappen uit het blad van planten. Er is enige 
tijd gedacht dat bladluizen een bijdrage aan de fijn-
stofemissie zouden leveren; zie ook Brabants Dag-
blad ( 8 juni 2006) en Opgebakken Resten (31 oktober 2013). 

Bloedgroep 1. Classificatie van bloed bepaald door het al dan niet 
aanwezig zijn antigenen op de buitenkant van het celmembraan 
van de rode bloedcellen; onderverdeeld naar A, B, AB en O. Bij 
atmosferisch-chemici komt bloedgroep AB weinig voor. 2. <fig.> 
Groep van mensen met gelijksoortige interesse, religie, achter-
grond, enzovoorts. Soms ook genoteerd als ‘bloedgroep’. ‘We 
hebben de wens tot overleg van “bloedgroepen”, dus mensen 
met eenzelfde soort werkzaamheden vanuit domein lucht ervarin-

gen uit te laten wisselen met die van bodem/water’. 

Dwarsverband/3. 

Bonus Uitkering van bijzondere aard. Hoogte meestal niet gecor-
releerd met prestatie, waardoor maatschappelijk veel ongenoe-
gen. Slechts vagelijk vergelijkbaar met de gratificatie bij ambte-

naren.  Gratificatie. 

Boventalligheid Situatie waarin medewerkers na een reorganisa-
tie terecht kunnen komen wanneer hun werkzaamheden zijn 
geschrapt. Gewoonlijk synoniem met overbodig. Slachtoffers 
worden soms onderwerp van het Sociaal Flankerend Beleid (tot 
1 januari 2012). De directeur verklaarde dat het personeelsbe-
stand met 25% moest worden ingekrompen, maar dat niemand 

boventallig zou worden.  Verloop, natuurlijk  Sociaal Flanke-
rend Beleid. 



 

~11~ 

  
Cartoon © Gummbah 

Breinaald 1. Elk der lange en dunnen metalen of houten staafjes 
waarmee gebreid wordt. 2. <org., vero> Hypothetisch object dat 
de verbondenheid aangeeft tussen verschillende onderdelen in 
een organisatie die hetzelfde type werkzaamheden uitvoeren 
(Buijsman, 2002). 

Bril 1. Stel lensglazen voor afwijkende ogen. De directeur had 
last van afwijkende ogen en droeg daarom twee brillen bij zich. 2. 

Zitting op toiletten.  Designbril. 

Broodrooster 1. Toestel om brood te roosteren. 2. Apparaat uit 
de ICT-wereld; werking onbekend. Vanmorgen zijn de brood-
roosters in Den Haag weggehaald, waardoor je vanaf nu alleen 
met je G-on stick in kan loggen.  

Buijsmanfactor Factor om het aantal te verwachten gasten te 
schatten op basis van het aantal genodigden. Kan in die zin ook 
toegepast worden om de juiste hoeveelheid benodigde drank 
en voedsel te schatten. Heeft gewoonlijk een waarde van 0,67. 
Reciproke van de Elskampfactor. Vernoemd naar de voormalige 

chemiestudent E. Buijsman te Utrecht.  Elskampfactor. 

Bureau 1. Schrijftafel om werkzaamheden aan te verrichten. 2. 
Gebouw van een zekere tak van dienst. 3. Kantoor waar een 
administratie wordt gevoerd. 4. Het Bureau. Titel van een 7-
delige romancyclus van totaal ca. 5000 pagina’s van de hand 
van J.J. Voskuil (1926-2008) over de gebeurtenissen op Meer-

tensinstituut. Inrichting/6. 

Burn out Modern begrip, vergelijkbaar met overspannen, maar 

klinkt erger.  Overspannen. 

BYOD <Eng., afk., jarg.> Bring Your Own Device. Vroeger waren 
op het werk vaak betere hulpmiddelen (computers, telefoons) 
beschikbaar dan in de privésfeer; tegenwoordig is dat anders-
om. Er zijn bedrijven die een beleid erop maken dat mensen hun 
eigen spullen meenemen. Het is echter vaak lastig om hiervoor 
financiële compensatie te krijgen (‘Hoezo?’). Denk ook aan facili-
teiten voor thuiswerken! 

 
β-stofmonitor <mon.> Apparaat dat geheel automatisch met 

behulp van β-straling de stofbelading op een filter meet en daar-
uit de stofconcentratie in lucht berekent. De β-stofmonitor is 
een voorbeeld van een niet-specifieke meetmethode. Er is dan 
ook voortdurend discussie over de betekenis van de met deze 
methode verkregen meetresultaten. Leidt tot regelmatige ver-
warring over zogeheten correctiefactoren, ook wel calibratie-
factoren en vergelijkingen met zogeheten referentiemethoden.

 Correctiefactor  Kalibratiefactor. 

C. 

C1000-model Modern managementsconcept voor klantgerichte 
ondernemingen, ontleend aan de gelijknamige supermarktke-
ten. Ook steeds meer toegepast in overheidsorganisaties. Be-
langrijkste kenmerken: 1. Inhoudelijke kennis voor leidinggeven-
de functies is niet langer nodig. 2. Kennis van Excel is een vereis-
te. 3. Medewerkers hebben alleen een kleine kast voor hun jas 
en persoonlijke bezittingen (bedrijfskleding verplicht!), maar 
geen bureau of grote kast. 4. Persoonlijke uitingen zijn uit den 
boze. 5. De klant heeft altijd gelijk. Overigens deels strijdig met 
het concept van @anders werken. Leidt in kennisgerichte orga-

nisaties gemakkelijk tot wrijvingen.  @anders werken.  

Call 1. <Eng.> Roep, mededeling. 2. <jarg.> Oproep om een ver-
storing te verhelpen. Vooral in automatiseringskringen, waar 
men graag doet of men niet gisteren is, populair. Even deze call 
over de domain controller die volgens het event log down is, 
afhandelen.  

Cee00 <fon., jarg.> Aanduiding voor de stof koolmonoxide, kool-
stofmonoxide of koolstofmono-oxide (CO). 

Cee00twee <fon, jarg.> Aanduiding voor de stof kooldioxide of 
koolstofdioxide (CO2). 

Centrum 1. Middelpunt. Het sectorhoofd fungeerde als centrum 
van kennis. 2. Middengedeelte, in zonderheid van een stad. In 
het centrum van Den Haag bevond zich een beleidsevaluerende 
organisatie. 3. <org.> Aanduiding voor een organisatorisch ge-
heel, suggereert een toonaangevende positie, echter niet altijd 
terecht. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
CVV. [Het CCV is onder meer belast met de Regeling Erkenning 
Onderhoud Blusmiddelen (REOB)] 4. <org.> Onderdeel van een 
organisatie, suggereert een toonaangevende positie, echter 
niet altijd terecht.  

Comitologie <org.> De kennis van comités en het vermogen 
daarin adequaat deel te nemen. Vooral in Europese bestuursor-
ganen een onontbeerlijk vakgebied om kennis van te hebben. 
Zie ook Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere 
lucht voor Europa. 

Communicatie 1. Mededeling. De communicatie over de reorga-
nisatie was onduidelijk. 2. Verbinding. De directie en de afdeling 
communicatie fungeerden als twee communicerende vaten. 3. 
<jarg.> Verkorte uitdrukking voor ‘afdeling Communicatie’; veel-
al genoteerd met een hoofdletter. Het was de taak van Commu-
nicatie om persberichten op HAVO-4-niveau te schrijven. 

Compendium Samenvattend werk van een bepaalde weten-
schap. Het compendium van de organisatiekunde vond gretig 
aftrek bij de teamleiders. Vaak verkeerd gebruikt in de betekenis 

van overzichtswerk.  Milieu– en Natuurcompendium  Com-
pendium voor de Leefomgeving. 

Compendium voor de Leefomgeving Digitaal naslagwerk met 
feitelijke gegevens over de toestand van het milieu, natuur en 
ruimte en de ontwikkelingen erin. Wordt gezamenlijk uitge-
bracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, 
het Planbureau voor de Leefomgeving in Bilthoven en Den Haag 
en het Wageningen University Research Centre in Wageningen. 

Foutief gebruik van het woord compendium.  Compendium  

Competentie 1. Bevoegdheid. Het aanwijzen van een nieuwe 
vestigingsplaats zonder ruggespraak met de ondernemingsraad 
behoorde niet tot de competentie van de directeur. 2. Een bepaal-
de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aan-
sluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden. De functie 
van directeur vergt uiteenlopende competenties als aanpassings-
vermogen, analyserend vermogen, communicativiteit, coöperati-
viteit, doelgerichtheid, creativiteit, overredingskracht, overtui-
gingskracht, stressbestendigheid en visie. 
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Schema waarin de betekenis van competenties voor een organisatie duide-
lijk tot uiting komt (vereenvoudigd). 

Competentieprofiel Geheel aan competenties dat voor een be-
paalde functie is vereist. Een competentieprofiel heeft meestal 
de vorm van een tabel met op de horizontale as 'domeinen' in 
het beroep en op de verticale as de fasen in het werkproces. 
Elke competentie komt dan in een cel terecht. Het competentie-
profiel van de directeursfunctie bestaat uit uiteenlopende compe-
tenties als aanpassingsvermogen, bereidheid om te reizen tussen 
Den Haag en Bilthoven, analyserend vermogen, communicativi-
teit, coöperativiteit, doelgerichtheid, creativiteit, overredings-
kracht, overtuigingskracht, stressbestendigheid, visie, ICT-
deskundigheid en inzicht in mogelijkheden voor locatieonafhanke-
lijk werken. 

Competentiestrijd Strijd om bevoegdheden. Euvel in veel 
(ambtelijke) organisaties. De onduidelijke taakafbakening tus-
sen de sectoren leidde tot een competentiestrijd tussen de sector-
hoofden. 

Concentratie 1. <scheik.> Hoeveelheid van een stof per volume-
eenheid. In de scheikunde wordt hiervoor gewoonlijk de een-
heid mol/l gebruikt. 2. <cdva.> Hoeveelheid van een stof per 
volume-eenheid. In de atmosferische chemie wordt hiervoor 
gewoonlijk eenheden als ppb en ppm of µg/m³ en ng/m³ ge-
bruikt. 3. Samentrekking in één punt. Een concentratie van be-
leidsmedewerkers. Een concentratie van beleidsrelevante voor-
stellen. 

Concept 1. Ontwerp (meestal van een geschrift). Het sector-
hoofd produceerde een concept van de houtkoolschets. 2. Een 
voorstadium van een wetenschappelijke theorie. De onderzoe-
ker formuleerde een concept. 3. Een denkbeeldige voorstelling 
van een zaak of toestand met bepaalde vastliggende kenmer-
ken. De sector Duurzame Ontwikkeling beoogt het concept 
‘duurzame ontwikkeling’ hanteerbaar te maken voor beleidsma-
kers en voor de samenleving.  

Concludent 1. Tot een dwingende conclusie voerend. Synoniem: 
afdoend. Vaak verkeerd gebruikt om een situatie aan te duiden. 
De directeur zei dat de situatie nog niet concludent was. 2. Tref-
woord dat, mits in de juiste dosering toegepast, de kwaliteitsbe-
oordeling van een product (rapport, project, enzovoorts) sterk 
in positieve zin beïnvloedt. 

Consensus 1. Overeenstemming van gevoelens. De modelontwik-
kelaars bereikten consensus over de waarde van de droge deposi-
tiesnelheid van ammoniak. 2. Overeenstemming van gedachten. 
De modelontwikkelaars bereikten consensus over de waarde van 
de droge depositiesnelheid van ammoniak. 3. Overeenstemming 
van opinies. De modelontwikkelaars bereikten consensus over 
de waarde van de droge depositiesnelheid van ammoniak. 

Contaminatie 1. Verontreiniging. De leiding van de β-stofmonitor 

bevatte veel contaminatie. 2. <taalk.> Foutieve combinatie van 
twee taalvormen waardoor een verkeerd geheel ontstaat. Dat 
huis kost duur. Ook in toenemende mate toegepast bij werkwoor-
den. Optelefoneren. Nachecken.  

Corporate <Eng.> Het bedrijf, de organisatie betreffende. Wint 
sterk aan populariteit. Veel gebruiken, voor in samenstellingen: 
corporate branding, corporate communication, corporate de-
sign, corporate governance, corporate indentity, corporate 
security, corporate story, corporate strategy, maar ook corpora-
te failure. Niet vermengen met Nederlandse woorden; doet 
ernstig afbreuk aan de betekenis! 

Correctiefactor 1. Factor om te corrigeren voor een onjuiste 
waarde. 2. <mon.> <vero.>De factor die wordt gebruikt om de 
onjuist veronderstelde meetwaarde van een β--stofmonitor te 

corrigeren. β--stofmonitor. 3. <mon.> <vero.>De factor die 
wordt gebruikt om de onjuist veronderstelde meetwaarde van 
een ozonmonitor te corrigeren. 4. <mon.> <vero.>De factor die 
wordt gebruikt om de onjuist veronderstelde meetwaarde van 
een stikstofoxidenmonitor te corrigeren. 5. <mon.> <vero.> De 
factor die wordt gebruikt om de onjuist veronderstelde meet-

waarde verkregen met een open regenvanger te corrigeren.  
Kalibratiefactor. 

CVE 1. Cabo Verde Expres; regionale luchtlijn tussen de Kaapver-
dische eilanden. 2. Chemische Volume Eenheid. Door niet-
chemici geïntroduceerde en foutieve grootheid om de depositie 
in uit te drukken. Eenheid in mol per hectare per jaar (PAS, 
2012). Het is niet geheel duidelijk hoe de mol als volume kan 

worden gezien behalve als het om gasvormige stoffen gaat.  
Postmodernisme. 

Cyclisch Een cyclus vormend. Het ~ principe. Mechanisme waarbij 
oude kennis opnieuw wordt ontdekt, omdat men zijn werk niet 

goed heeft gedaan.  Principe/1. 

Cyclus Kring, kringloop, zichzelf herhalend proces. Menstruatie-
cyclus, koolstofcyclus, vlooiencyclys. Soms ook gebruikt om een 
geheel aan te geven. Een rapportencyclus. 

  
Voorbeeld van een cyclus; hier afgebeeld de cyclus van de vlo. 

D. 
Dag 1. Eenheid van tijdrekening. Een dag is de tijd die de aarde 

nodig heeft voor een volledige omwenteling (om de aardas), 
ten opzichte van een referentiepunt. Geen SI-eenheid! Een dag 
wordt volgens het SI-stelsel in het algemeen gelijkgesteld aan 
86.400 seconden. Het internationaal bureau van gewichten en 
maten (BIPM) heeft de seconde gedefinieerd als de duur van 
9.192.631.770 periodes van de straling die overeenkomt met de 
overgang tussen de twee hyperfijne energieniveaus van de 
grondtoestand van het cesium-133 atoom. Een eenvoudige re-
kensom leert dat de lengte van de dag op basis hiervan gelijk is 
aan 794.243.384.928.000 van zulke periodes. 2. Informele groet. 
De directeur zei: ‘Dag’ tegen de medewerker. 

Daggrenswaarde  Dagnorm/2. 
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Dagnorm 1. Afspraak over de hoeveelheid te verrichten werk of 
te produceren goederen gedurende een dag. Veel gebruikt in 
totalitaire systemen als sturingsgrootheid. 2. Verkeerde samen-
trekking van ‘overschrijding van de grenswaarde voor het dag-

gemiddelde van de fijnstofconcentratie’. Etmaalnorm. 

Dagoverschrijding 1. Overschrijding van de lengte van de dag; 
fysisch niet toegestaan. 2. Verkeerde samentrekking van 
‘overschrijding van de grenswaarde voor het daggemiddelde 
van de fijnstofconcentratie’. 

Dans Ritmische beweging van benen en voeten en het lichaam 

op de maat van de muziek. Zang en dans. 

DCMR  DCMR Milieudienst Rijnmond. 

DCMR Milieudienst Rijnmond Milieudienst voor het Rijnmondge-
bied, opgericht in 1971. Voorloper van deze dienst introduceerde 
het eerste automatische meetnet voor luchtverontreiniging 
(met name zwaveldioxide) in Nederland. Naam is overigens een 
curieuze samentrekking, want DCMR staat voor Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond, zodat de naam nu voluit Dienst Cen-

traal Milieubeheer Rijnmond Milieudienst Rijnmond luidt. 

Meetnet  Snuffelpaal  Zwaveldioxide. 

 

Voormalig DCMR-meetpunt voor luchtverontreiniging in het Rijn-
mondgebied. De karakteristieke lange paal leidde als gauw tot de 
naam ‘snuffelpaal’. 

Demotie Teruggang van een hogere naar een lagere functie met 
de daarbij verminderde beloning. Gewoonlijk van toepassing op 
medewerkers boven een bepaalde leeftijd, omdat deze te wei-
nig, minder of verhoudingsgewijs weinig zouden presenteren. 
Echter niet van toepassing op managers en lijnfunctionarissen. 

Den Haag Voormalige buitenplaats aan de Noordzeekust. 

Dependance Nevenvestiging, bijbehorend gebouw, bijgebouw. 

 Inrichting. 

Depositie 1. <cvda.> Flux van stoffen vanuit de atmosfeer naar het 
aardoppervlak, vaak uitgedrukt in mol per ha per jaar of iets 
soortgelijks. Wordt gewoonlijk onderscheiden in droge en natte 
depositie. Recentelijk ten onrechte door sommigen vervangen 

door ‘neerslag’.  Neerslag  CVE. 2. <cdva.> Proces waarbij 
stoffen vanuit de atmosfeer naar het aardoppervlak worden 
getransporteerd. 

Designbril Bril waarvan over de vormgeving (ten onrechte) is 
nagedacht, vaak met catastrofaal resultaat; derhalve presti-
gieus, duur en in sommige kringen daarom gewild. Sinds de 
directeur met een designbril was gesignaleerd, wilde menige me-
dewerker een soortgelijke bril. 

Detachering Losmaken uit het oorspronkelijk verband en elders 
plaatsen. De oudere beleidsmedewerkers werden in de kelder 
gedetacheerd om aldaar hand– en spandiensten te verlenen. 

DG <afk.> Directeur-generaal, zijnde een hoge ambtelijke functie. 
Soms ook dg. De directeur spreekt regelmatig met dg~s in 

‘bila's'.  Bila. 

Directeur 1. Leider van een inrichting. De directeur was een 
graag geziene gast op congressen over psychiatrie. 2. Leider van 
een organisatie. De directeur was een graag geziene gast op 
congressen over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Dom 1. Bisschoppelijke hoofdkerk, vaak ook achteloos gebruikt 
om grote kerkgebouwen mee aan te duiden. 2. Hoge toren be-
horend bij de Domkerk te Utrecht. 3. Beperkt van verstand. Het 

is dom om over neerslag in plaats van depositie te praten.  
HAVO-4. 

Doorzaagsessie <scherts.> Vaak als flauw alternatief voor voor-

zaagsessie gebruikt.  Voorzaagsessie. 

Doorzagen 1. Verder zagen. 2. Vervelend doorgaan over iets. De 
directeur bleef maar doorzagen over de noodzaak van een voor-
zaagsessie. 3. Vervelen met voortdurend gepraat over iets. De 
directeur benadrukte voortdurend het belang van voorzaagses-
sies. 4. In tweeën zagen. <scherts.> We zagen vandaag de week 
door. In kringen van werknemers gewoonlijk op woensdag gebe-
zigd. 5. Iemand ~. Scherp ondervragen. De sollicitant werd door-
gezaagd over zijn duurzaamheidskennis. 

Duinen 1. <vero.> Karakteristiek ecosysteem, grotendeels uit 
heuvels van fijn zand, veel in Nederland voorkomend, veelal aan 

de kust. Zie echter ook  Stuifduinen. 2. Multifunctionele, voor-
malige natuursystemen; tegenwoordig onder andere in gebruik 
als recreatieterrein, landbouwareaal (bollen, cranberry’s), indu-
strieterrein (voormalig natuurmonument De Beer), paardenuit-
loopgebieden en fietscircuits; veelal aan de kust. 3. T. van ~ (1817
-1857) Predikant te Mantgum. Publiceerde onder het pseudo-
niem Thineus in 1846 ‘Ons Dorp’, de Groningse variant van de 
‘Camera Obsura’. 

Duinenbijtelling  Duinengat/2. 

Duinengat 1. <vero.> Open deel in de duinenrij waardoor het 
zeewater het achterland kan binnendringen. Vroeger wezenlijk 
onderdeel van open dynamische duinsystemen. Tegenwoordig 
uit oogpunt van veiligheid als onwenselijk beschouwd. Om re-
creatieve redenen op een aantal plaatsen gehandhaafd, o.a. de 
Slufter op Texel. 2. <cvda> Mogelijk verschil tussen met passieve 
samplers waargenomen concentraties en met een model bere-
kende concentraties aan de kust. Verondersteld doch fout uit-
gangspunt is dat passieve samplers juiste concentratiewaardes 
zouden leveren. Gat zou veroorzaakt zijn door niet gemodel-
leerde doch voorhands onbekende maritieme bronnen. Omstre-

den. Ammoniakgat Fijnstofgat  

Duurzaam 1. Geschikt om lang te bestaan. Het instituut was zo 
georganiseerd dat het een duurzaam bestaan zou moeten kunnen 
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leiden. 2. Lang aanhoudend. De kritiek op het Signalenrapport 
bleek nogal duurzaam te zijn. 3. Trefwoord dat, mits in de juiste 
dosering toegepast, de kwaliteitsbeoordeling van een product 
(rapport, nota, project, etc.) sterk in positieve zin beïnvloedt. De 
directeur prees het onderzoeksvoorstel dat naar zijn mening veel 
duurzaamheidsaspecten bevatte. 

Duurzaamheid  Duurzaam. 

Dwarsverband 1. Een verband dat dwars is aangebracht; ge-
woonlijk daar waar het niet mogelijk is een gewoon verband aan 
te brengen. De arts legde op kundige wijze een dwarsverband 
rond de gekneusde duim van de modelontwikkelaar aan. 2. Een 
verband dat problemen veroorzaakt. De onderzoeker had last 
van het dwarsverband rond zijn bovenbeen door het te lang uit-
voeren van beleidsanalyses. 3. <vero.> Overlegorgaan waarin 
vertegenwoordigers van verschillende sectoren zitting hebben 
die min of meer gelijkgerichte werkzaamheden uitvoeren. In het 
dwarsverband ‘Balansen en Verkenningen’ (ook wel: ‘Balansen en 
Signalen’) kon men het niet eens worden over de gezamenlijk te 
bespreken onderwerpen in de verschillende balansen en verken-

ningen.  Bloedgroep. 

E. 
Effectief Geschikt om het doel te bereiken of daaraan een we-

zenlijke bijdrage leverend. 

Efficiency (Eng.) Onduidelijk begrip dat duidt op iets als de inzet 
van middelen. Vooral gebruikt in relatieve termen, zoals vergro-

ting van de efficiency.  Efficiencywinst. 

Efficiencywinst Verhoging van de efficiency. Wordt in ambtelijke 
organisaties meest gemeend bereikbaar te zijn door het aantal 
ambtenaren te verlagen. Vergelijkbare terminologie: ‘meer met 
minder mensen’. Vaak ook in combinatie met synergiewinst. 

Populair taalgebruik bij managers.  Synergiewinst. 

Efficiënt Gunstige inzet van middelen om een doel te bereiken. 

Eigenbelang Eigen voordeel. De medewerker liet zijn eigenbe-
lang prevaleren boven het algemeen belang en zocht zijn heil el-
ders. 

Ego Ik. Meestal toegepast in een negatieve betekenis. Deze ma-
nager heeft een groot ego. 

Elskampfactor Empirische grootheid die het verhouding aan-
geeft tussen de werkelijke benodigde tijd voor het uitvoeren 
van een project en de geplande tijd voor datzelfde project. 
Heeft gewoonlijk een waarde van 1,5 of 2,2. De reciproke waar-
de van de Elskampfactor wordt 
ook wel aangeduid als de Buijs-
manfactor. Vernoemd naar H. 
Elskamp, vo0ormalig medewer-
ker van het Laboratorium voor 

Bodem, Water, Lucht.  Buijs-

manfactor BWL. 

E-mail Modern, onpersoonlijk, 
digitaal communicatiemiddel.; vervanging van persoonlijk ge-
sprek, telefoongesprek en brief. Leidt in de praktijk snel en vaak 
tot misverstanden. Ook veel gebruikt voor persoonlijke beledi-

gingen. Meestal verkeerd geschreven als ‘email’.  Email  
Recall. 

Email 1. Brandverf van gesmolten glas aangebracht op voorwer-
pen van metaal of aardewerk om deze te beschermen, te isole-
ren of te versieren. 2. Veel gebezigde, foutieve schrijfwijze van e

-mail.  E-mail.  

Enig 1. Leuk. Het hoofd Personeelszaken was een enige man. 2. 
Waarvan er geen tweede is. Het afdelingshoofd was enig in zijn 

soort. 3. Niet al te veel. Samenvattend beeld is dat het instituut 
relatiebeheerders zou moeten aanwijzen op een functieniveau van 
enig gewicht (FG 12-13-14). 

Enootwee <fon., jarg., cvda.> Aanduiding voor de stof stikstofdi-
oxide (NO2). 

Epibrator Veel toegepast hulpmiddel bij epibreren.  Epibreren. 

Epibreren. Niet nader aan te geven werkzaamheden verrichten. 
Meestal werkzaamheden waarvan men de indruk wil geven dat 
ze belangrijk zijn, ook al stellen ze helemaal niets voor. De me-
dewerker van het instituut was bezig zijn beleidsevaluaties te 
epibreren. 

Esootwee <fon., jarg., cvda.> Aanduiding voor de stof zwaveldi-
oxide (SO2). 

Essay 1. [uit het Frans = poging] Korte verhandeling, schets, op-
stel (Ter Laan, 1937). 2. <neo.> Wetenschappelijke verhandeling, 
rapport. Het instituut produceerde vele essays waarin fraaie 
vergezichten werden geschilderd. 

Etmaalnorm 1. Afspraak over de hoeveelheid te verrichten werk 
of te produceren goederen gedurende een etmaal. Veel ge-
bruikt in totalitaire systemen als sturingsgrootheid. 2. Verkeerde 
samentrekking van ‘overschrijding van de grenswaarde voor het 
daggemiddelde van de fijnstofconcentratie’. Voor fijn stof gel-
den twee normen: een jaarnorm en een etmaalnorm. [Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007] Dagnorm Jaarnorm. 

Eufemisme Verzachtende omschrijving van iets dat onaange-
naam of ongewenst is. Veel gebruikte stijlfiguur in ambtelijke 
organisaties. De optimalisatie van het personeelsbestand ver-
liep niet naar wens. Dit zal ik eerst in de week leggen. Dit laat ik 
eerst maar eens wentelen op de palm van mijn hand. Dat zal ik 
zeker meenemen. 

F. 
Fijnstof Foutieve schrijfwijze voor fijn stof.  Stof, fijn. 

Fijnstofdoden Aantal mensen dat vroegtijdig overlijdt door fijn 
stof in te ademen. In Nederland geschat op 18.000 per jaar bij 
een fijnstofconcentratie van 35 µg/m³; getal sterk bekritiseerd 
door vermeende zwakheden in de toegepaste wetenschappelijk 

methoden.  Levensduurverkorting.  

Fijnstoffen <neo.> Mogelijk meervoud van fijnstof; kan mogelijk 
ook staan voor emissies. Fijnstoffen van oude diesels (Vrij Ne-
derland, 15.09.2012). 

Fijnstofgat <vero., cvda> Verschil tussen gemeten en met een 
model berekende fijnstofconcentraties. Gedicht door het ge-
bruik van correctiefactoren en, later, door verbeterde inzichten. 

Fijnstoftekort Hypothese die stelt dat te weinig blootstelling aan 
fijn stof negatieve gezondheidseffecten heeft. Terug te voeren 

op het gedachtengoed van Paracelsus (1493-1541).  Stralings-
tekort. 

Flap 1. Deel van een (boek)omslag dat naar binnen is gevouwen. 
De flap van het boek over ozon. 2. Bankbiljet, meestal in meer-
voud gebruikt. De man telde drie flappen van tien euro neer 
voor het boek over ozon. 3. <jarg.> Groot vel papier waarop be-
vindingen of belangrijke aspecten van een discussie worden 

aangetekend.  Berenflap  Terugmelding . 

Focus 1. <nat.> Brandpunt. 2. <vero.> Ooit vooruitstrevend mu-
ziekgezelschap. 3. Nadruk. Ergerlijke vorm van taalverloedering. 
De focus lag op de verdere verbetering van de parameterisatie van 
de droge depositie. 

Focussen De aandacht richten op. Ergerlijke vorm van taalverloe-
dering. Het afdelingshoofd focuste op de aanvangstijd van zijn 
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medewerkers. Zich ~ Zich concentreren op. Niet: de aandacht rich-
ten op zichzelf! Zou ook kunnen leiden tot zelfontbranding. 
Ergerlijke vorm van taalverloedering. Om zich te kunnen focus-
sen op de ontwikkeling van het model, moest de onderzoeker de 
koffiepauze overslaan. 

Fosfaatcafé Avonden met als thema ‘de mogelijkheden met fos-
faat’. Centrale vraag hierbij is: wat is de fosfaatefficiëntie van 
een bedrijf en wat zijn de mogelijkheden om fosfaat te reduce-
ren en daarmee ruimte voor de toekomst te creëren.  

FPU <vero.> Flexibel Pensioen en Uittreden. Regeling voor amb-
tenaren die voor 1950 zijn geboren, om voor de 65ste verjaar-

dag te stoppen met werken.  FPU-arrangement. 

FPU-arrangement Mogelijkheid voor ambtenaren die zijn gebo-
ren voor 1950, om voor hun 65ste jaar te stoppen met werken 
en hierbij gebruik te maken van de zogenoemde FPU-regeling. 
Belangrijkste kenmerk is de zogenoemde spilleeftijd; tegen-
woordig 62 jaar en 3 maanden. Veel gehoorde vraag aan oudere 
ambtenaren: ‘Hoe lang moet je nog?’ Niet te verwarren met een 
reisarrangement; hierbij krijgt men meestal wel waar voor zijn 

geld. 62 jaar en 3 maanden. 

Functie 1. <vero.> Werkzaamheid. 2. Taak, werkkring. De functie 
van sectorhoofd is veel gevraagd. 3. Bijzondere werking. De func-
tie van de centrumleider is onduidelijk. 4. <math.> Veranderlijk 
grootheid die als zodanig van een of meer andere afhangt. Het 
gedrag van een centrumleider kan met een functie worden be-
schreven. 

Functiegebouw 1. Beschrijving van alle voorkomende functies 
binnen een organisatie 2. Foutieve benaming voor mensgebouw 

(Baarda, 2010).  Mensgebouw. 3. Gebouw waar functies wor-
den gedefinieerd en vervolgens uitgevent. 

 

Functiegebouw overheid. Foto publiek domein. 

G. 
Gemba Managementsbegrip bedacht door Masaaki Imai; bete-

kent zoiets als ’echte plek’, volgens anderen ’de plek waar het 
gebeurt’. De term ‘Go to Gemba’ houdt in dat het management 
zich ter plekke laat informeren over wat er gebeurt aan het 
‘front’. Wat gaat goed en wat kan beter? Maar het is vooral be-
langrijk dat het management actief meehelpt om verbetervoor-
stellen om te zetten in echte verbeteringen. Verwarrend gebeu-
ren dat op de werkvloer niet altijd op de juiste waarde wordt 

geschat.  

Generiek Kenmerkend voor een categorie, algemeen, specifiek. 
Generiek beleid. Generieke competenties die overal in de organisa-
tie nodig zijn. 

Gericht Bewust, expres, met opzet, moedwillig, opzettelijk, wel-
bewust. In samenstellingen veel door managers gebruikt in hun 
teksten. Gewild in samenstellingen: doel~, klant~, kwaliteit~, 
prestatie ~, resultaat~. 

Governance Van het Engelse governance. Term uit bedrijfskun-
de; wordt gebruikt om aan te duiden hoe een onderneming, 
organisatie of inrichting goed, efficiënt en verantwoord moet 
worden geleid. Het omvat vooral ook de relatie met de belang-
rijkste belanghebbenden van de onderneming zoals de eige-
naar, werknemers, raad van toezicht, opdrachtgevers, onderne-
mingsraad en de samenleving als geheel. Veelal gebruikt in het 
sterkere corporate governance. Er bestond voor de aanstelling 
van een senior voorlichter geen duidelijk beeld van de corporate 
governance van het instituut. 

Gratificatie Verering in geld boven het bedongen loon. Alleen bij 
ambtenaren; meestal miniem bedrag, wordt door het manage-

ment overmatig veel waarde aan gehecht.  Bonus. 

Grenswaarde Volgens de Europese regelgeving op het gebied 
van de luchtkwaliteit ‘een niveau dat op basis van wetenschap-
pelijke kennis wordt vastgesteld met als doel schadelijke gevol-
gen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel 
te vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat binnen 
een bepaalde termijn moet worden bereikt en, wanneer het 
eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden’. Leidt 
door de zinsnedes ‘te vermijden, te voorkomen of te verminde-
ren’ en ‘op basis van wetenschappelijke kennis’ tot veel verwar-

ring.  Alarmdrempel  Informatiedrempel  Streefwaarde. 

Groen 1. Een kleur tussen blauw en geel hebbend. Het instituut 
had een logo met veel groen erin. 2. Onrijp. Het instituut had vele 

medewerkers, rijp en groen door elkaar.  Vergroening. 3. Jong, 
onervaren. Ook in een uitdrukking als een groentje. De nieuwe 
directeur was duidelijk een groentje. 

Groentje  Groen/3. 

Grootschalig 1. In ruime mate; grootscheeps, uitvoerig. Een 
grootschalig waarnemingsnetwerk. 2. Waar veel dingen of veel 
personen bij betrokken zijn. Een grootschalig fijnstofonderzoek. 
3. Betrekking hebbend op een relatief grote weergave van een 
gebied op de kaart. De topograaf bestudeerde een kaart met 
een schaal van 1: 100.000. Foutief is het gebruik in uitdrukkingen 
als ‘Grootschalige Concentratiekaarten Nederland’, waar voor 
een klein oppervlak informatie met een hoge ruimtelijke resolu-
tie wordt weergegeven.  

H. 
HAVO-4 Aanduiding voor het niveau van teksten. Veelal al ge-

bruikt als maat om resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
voor gewone mensen duidelijk te maken. Discutabel niveau 
omdat én de HAVO-opleiding vijf jaar duurt én het niet duidelijk 
is waarom resultaten van wetenschappelijk onderzoek altijd 
maar voor gewone mensen duidelijk gemaakt zouden moeten 
worden. Het was de taak van Communicatie om persberichten 

op HAVO-4-niveau te schrijven.  Postmodernisme  Communi-
catie. 

Hardlopen 1. Om het hardst lopen, bijvoorbeeld in een wedstrijd. 
2. Snel en lang achtereen lopen, vooral als oefening en verto-
ning. De medewerker ging er prat op dat hij bij de marathon van 
New York had hardgelopen. De directeur gaf het goede voorbeeld 
door in het openbaar hard te lopen. 
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Hechten 1. Vastmaken, bevestigen. 2. <org.> Vertrouwd raken 
met; populair onderdeel van een reorganisatietraject. De boven-
tallige medewerkers moesten een cursus ‘loslaten en hechten’ 

volgen.  Loslaten/2. 

Heidesessie Besloten bijeenkomst, gewoonlijk van hoogge-
plaatsten waarbij men poogt om te komen tot een gezamenlijk 
functioneren, meestal aan de hand van een zogeheten strategie 
(ook wel langetermijnstrategie). Leidt tot een stelsel van niet-
bindende afspraken die vervolgens noden tot een volgende 
heidesessie. 

Helder 1. Duidelijk en zuiver. De directeur sprak met een heldere 
stem. 2. Volkomen doorzichtig. Dat model is zo helder als kristal. 
3. Duidelijk. De kring van meelezers met het persbericht had dus 
groter moeten zijn, is een heldere conclusie.  

Hoogstedelijk Van een gebied dat als kenmerk intensief en 
meervoudig ruimtegebruik in de nabijheid van hoogwaardig 
openbaar vervoer heeft. Men bedoelt een gebied dat in hoge 
(en moderne) manier is verstedelijkt met veel functies op een 
klein oppervlak, zoals wonen, winkels, kantoren, voorzieningen 
en infrastructuur. Populair jargon. Vermijden! 

Houtskoolschets 1. Kunstuiting waarbij met houtskool op papier 
wordt getekend. 2. <org.> Grove schets van een toekomstige 
organisatie. Vroeger omschreven als reorganisatieplan (zie 

afbeelding).  Reorganisatie . 

 

HRM  Human Resources Management. 

Huisstijl 1. Visuele identiteit van een organisatie naam met on-
derdelen als logo, kleur, typografie, vormentaal en fotografie-
stijl en tot uiting komend in presentaties en op briefpapier, visi-
tekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, de website, e-mails 
en bedrijfskleding. 2. Als bij 1. maar aangevuld met communica-
tie en met afspraken over het gedrag van de organisatie als 
geheel en haar medewerkers. Bij grote organisaties bewaakt 
doorgaans de communicatieafdeling de huisstijl. Dit kan uiteen-
lopen van het aanreiken van hulpmiddelen om consistent naar 
buiten te treden (Powerpoint!) tot een meer politionele rol 
waarbij toegezien wordt op naleving van interne richtlijnen. 

Human Resources Management Modern begrip, aan het Engels 

ontleend. Gebruik van deze term staat interessant.  Perso-
neelsbeleid. 

Hulp 1. Helper. Hulp voor de depositieberekeningen gevraagd. 2. 
Daad van helpen. De medewerker kreeg hulp bij de depositiebe-
rekeningen. 3. <euf.> Informatie; veelal in managerskringen ge-
bezigd. Het nieuwe sectorhoofd zie: ‘Ik heb jullie hulp nodig om 
de werkprocessen te begrijpen’. Leidt tot verwarring over de 
gronden die hebben geleid tot de aanstelling van de nieuwe 
manager. 

Hydoxylradicaal <cdva.> Deeltje dat een belangrijke speelt in 

veel atmosferisch-chemische processen. Chemische formule: 

OH. Kan worden gebruikt om het kennisniveau van medewer-
kers op het gebied van atmosferische chemie te toetsen.  

I. 
Indicator 1. Aanwijzer. 2. <scheik> Stof die tijdens een reactie het 

verloop ervan aangeeft, bijvoorbeeld door een kleurverande-
ring. 3. <vero.> Grootheid die de stand van zaken van een be-
paald deel van het milieu aangeeft. In de Balans van de Leefom-
geving waren tien nieuwe indicatoren voor het beleidsthema Ver-
zuring opgenomen. Soms vervangen door het begrip Kernindica-

tor.  Kernindicator. 

Indicatorplant <vero.> Plant die de toestand van een onderdeel 
van het milieu aangeeft door een zichtbare reactie te vertonen. 
Planten die lange tijd als zodanig zijn gebruikt zijn onder andere 
tabak, gladiool en korstmossen (alhoewel de laatste strikt geno-
men geen planten zijn). Het bleek echter onmogelijk om een 
kwantitatieve relatie te leggen tussen de mate van verandering 
bij de plant en bijvoorbeeld het niveau van een bepaalde vorm 
van luchtverontreiniging. 

 
Tabak, variant Bel W3 is lange tijd gebruikt als indicatorplant. De bruine 
spikkels zijn het gevolg van de (schadelijke) inwerking van ozon. 

Indringing Handeling waarbij men zich op onbescheiden wijze 
ergens toegang toe verschaft. In augustus is ontdekt dat het 
hekwerk van het terrein was opengeknipt. Het gat was verborgen 
door de dader. Met onze detectiemiddelen hebben we niet gesig-
naleerd dat iemand onbeheerst het terrein is opgekomen. Er zijn 
in het verleden indringingen geweest, dus we zijn alert.  

Informatiedrempel 1. Een bepaalde informatiedichtheid waarbe-
neden informatie niet meer wordt begrepen. 2. Een bepaalde 
informatiedichtheid waarboven informatie pas coherent kan 
worden waargenomen. 3. <jur.> Niveau waarboven kortstondi-
ge blootstelling een gezondheidsrisico inhoudt voor bijzonder 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en voor wie een onmiddellijke 
en toereikende informatievoorziening noodzakelijk is. Leidt tot 
verwarring door de zinsnedes ‘bijzonder kwetsbare’ en 

‘onmiddellijke’ in samenhang met ‘toereikende’.  Alarmdrem-

pel  Grenswaarde  Streefwaarde. 

Inkopiëren 1. Het maken van een nieuw origineel door het sa-
menvoegen van twee of meer deeloriginelen. 2. Kopiëren. 3. 
Overnemen, verplaatsen. De kennis van de oude organisatie 
wordt ingekopieerd in de nieuwe organisatie. 

Inrichting 1. Organisatie. De inrichting van het instituut liep gro-
te vertraging op. 2. Gebouw. 3. Het in orde maken. In het ge-
bouw werd node een goede inrichting van de zonwering gemist. 
4. <euf.> Krankzinnigengesticht. 5. <scherts.> Onderzoeksinsti-
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tuut. Zo, het is vijf uur, we mogen de inrichting 
weer verlaten. 6. De ~. Volgens geruchten werkti-
tel van een 7-delige romancyclus van ca. 5000 
pagina’s van de hand van G. van Dam (1948) 
over gebeurtenissen op een niet nader ge-
noemd overheidsinstituut. Deel 1, ‘Meneer Buijs-
man’, zal mogelijk in het voorjaar van 2014 ver-

schijnen (zie ook afbeelding)Bureau/4.  

Inschaling Inpassing van een functie in het geheel van functies 
binnen de organisatie met de daarbij behorende bezoldiging. 
Een wijd verbreid misverstand is dat de hoogte van de inscha-
ling zou zijn gecorreleerd met de prestaties. Bij de inschaling 
wordt gewoonlijk een onderscheid gemaakt tussen de inscha-
ling volgens de formatieve schaal en volgens de salarisschaal. 

Inschieten 1. Voetbalterm; spelen met de bal voorafgaande aan 
een wedstrijd om zogeheten balgevoel te krijgen; vooral op de 
doelman gepraktiseerd. 2. <jarg.> Aanmelden, mededelen. Een 

call inschieten.  Call/2. 

Instituut 1. Instelling. Het instituut van het huwelijk, koning-
schap, de wetenschap. 2. Genootschap tot bevordering van 
kunst(en) of wetenschap(pen). 3. Instelling van onderwijs. Insti-
tuut Blankensteijn stond bekend om zijn hardhandige opvoedme-
thode. 4. Onderafdeling van een universiteit die zich met het 
onderwijs in één (gespecialiseerd) vakgebied bezighoudt. Insti-
tuut voor Meteorologie en Oceanografie. 5. Instelling van liefda-
digheid of verpleging. 

Integraal 1. <wisk.> Functie met betrekking tot een daaruit afge-
leide; in zonderheid limiet van de som van een bepaald aantal 
termen, waarbij elke term onbepaald afneemt. 2. Alles omvat-
tend. Besloten is dat er integraal, door allen dus, tijd geschreven 
gaat worden. 

Integriteit 1. Ongeschonden toestand. De integriteit van het in-
stituut was na de reorganisatie behouden. 2. Onomkoopbaar-
heid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid. De integriteit van de 
medewerkers staat buiten kijf. 

Issue 1. <Eng.> Uitgave. Het rapport over zure regen kende een 
tweede issue. 2. <Eng.> Uitgifte. De issue van emissierechten 
voor ammoniak. 3. <Eng.> Belangrijk of heikel onderwerp. Het 
issue van de klimaatverandering. 4. <Eng.> Punt van discussie. 
Het issue van de klimaatverandering. 5. <neo.> Netelige kwestie 
die gedurende een reeks jaren speelt in de samenleving. Ge-
woonlijk zaken betreffende die niet goed gaan of die volgens 
sommigen niet gaan zoals ze horen te gaan. 

Issuemanagement Analyse van issues, gevolgd door acties om 
harmonie tussen organisatie en samenleving te doen ontstaan. 

Issuemonitoring Geheel van handelingen waarbij in kaart wordt 
gebracht in welke vorm en in welke media door wie over issues 
die een organisatie en diens producten betreffen, wordt gecom-
municeerd.  

 
Schematisch voorbeeld van issuemonitoring; sterk vereenvoudigd om de 
werking inzichtelijk te maken (Public Consultants). 

J. 
Jaarnorm 1. Afspraak over de hoeveelheid te verrichten werk of 

te produceren goederen gedurende een jaar. Veel gebruikt in 
totalitaire systemen als sturingsgrootheid. 2. Verkeerde samen-
trekking van ‘overschrijding van de grenswaarde voor het jaar-
gemiddelde van de fijnstofconcentratie’. Voor fijn stof gelden 
twee normen: een jaarnorm en een etmaalnorm. [Regeling beoor-

deling luchtkwaliteit 2007] Dagnorm Etmaalnorm. 

Jargon Voor ingewijden moeilijk te volgen taal of woorden. Het 
jargon van atmosferisch-chemici. Het jargon van fijnstofdeskundi-
gen. Het jargon van managers. 

Jargonwoord Jargon.  
K. 

Kalibratiefactor 1. Factor om geschut te corrigeren voor afwijkin-
gen, zodat met de te gebruiken munitie en onder de gegeven 
weersomstandigheden het doel kan worden getroffen. 2. 
<mon.> De factor die wordt gebruikt om de onjuist veronder-

stelde meetwaarde van een β--stofmonitor te corrigeren. β--
stofmonitor. 3. <mon.> De factor die wordt gebruikt om de on-
juist veronderstelde meetwaarde van een ozonmonitor te corri-
geren. 4. <mon.> De factor die wordt gebruikt om de onjuist 
veronderstelde meetwaarde van een stikstofoxidenmonitor te 
corrigeren. 5. <mon.> De factor die wordt gebruikt om de on-
juist veronderstelde meetwaarde verkregen met een open re-
genvanger te corrigeren.  

KDW <bel.> Kritische Depositie Waarde. Grootheid, in mol stik-
stof per jaar, die door ecologen als grens wordt gezien voor de 
omstandigheden waaronder bepaalde habitattypen zouden 
kunnen opbloeien of juist niet. Heeft om niet nader verklaarde 
redenen het karakter van een oriëntatiepunt en niet van een 
absolute grens.  

Kennis 1. Verstand, vermogen om te begrijpen, inzicht. De kennis 
was op het ministerie schrikbarend afgenomen. 2. Door onder-
zoek, studie of oefening verkregen vertrouwdheid (met), weten 
van. De kennis van atmosferisch-chemische processen. 3. Per-
soon die men meer of minder vertrouwelijk kent. Kennis hebben 
aan beleidsmedewerkers. 

Kennisvraag Vraag die beoogt de kennis over een bepaald on-
derwerp te genereren of te vergroten. Naarmate de kennis in 
een organisatie afneemt, zal er een steeds grotere neiging zijn 
om kennisvragen te stellen aan de buitenwereld. Leidt uiteinde-
lijk niet zelden tot de teloorgang van een organisatie, omdat 
niet mee duidelijk is wat de toegevoegde waarde van de organi-
satie is. Het ministerie had een groot aantal deskundigen uitge-
nodigd om behulpzaam te zijn bij de formulering van kennisvra-
gen.  

Kern 1. Binnenste van een zaad of pit. 2. Binnenste van iets. 3. 
Midden of middelpunt. De afdeling Communicatie vormt de 
kern van het instituut. 4. Essentie van iets. Veel gebruikt modi-
eus woord in samenstellingen. Kernindicator. Kerncompetentie. 

Kerncompetentie Competentie die onontbeerlijk is voor de uit-
oefening van een bepaalde functie. Vroeger gewoon competen-
tie. Eigenzinnigheid behoort tot de kerncompetenties voor de 

functie van hoofd Voorlichting.  Competentie/2. 

Kernindicator Grootheid die de stand van zaken van een bepaald 
deel van het milieu aangeeft. In de plaats gekomen van het 

vroeger gehanteerde begrip indicator.  Indicator/3. 

Kernwaarde <org.> Waarde die als essentieel voor een correct 
functioneren van een organisatie wordt gezien. Vroeger ge-
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woon waarde. Transparantie werd als een kernwaarde van de 
organisatie beschouwd. 

Klacht 1. <vero.> Misnoegen over iets of iemand. Vervangen 
door het modernere begrip ‘verbeterpunt’. Klachten spelen een 
belangrijke rol in kwaliteitssystemen. Niets in volmaakt en daar-
om kan alles altijd nog beter. Vanuit deze gedachte kennen alle 
kwaliteitssystemen een formele klachten- of verbeterprocedu-
re. Als zich geen klachten voorzien, wordt dit door visitatiecom-
missies als verdacht gezien. Organisaties zijn daarom soms wan-
hopig op zoek naar klachten (‘we moeten toch iets hebben!?’). 
Leidt gewoonlijk tot een sterke inflatie van het begrip kwaliteit. 

 Verbeterpunt. 2. Misnoegen over iets of iemand waaraan 
geen gevolg kan worden gegeven. Helaas voor u is dit de huidi-
ge werkwijze binnen het instituut, opgedragen door de afdeling 
Compliance in het kader van de beveiliging, zoals deze ons mede is 
opgelegd door de Rijksoverheid. Wij nemen uw klacht dan ook 
niet in behandeling.  

Klant 1. Afnemer van een product. 2. <bel.> Ontvanger van be-
leidsrelevante producten. 

Klantgericht [geen opgave ontvangen] 

Klantmanagement Totaal van handelingen is een gestructureer-
de context dat beoogt een klant tot de bestelling van zo veel 
mogelijk producten te doen overgaan of een klant te dopen 
bewegen een product met de hoogste winstmarge aan te 
schaffen. 

Kleinstof Nooit in zwang geraakte alternatieve uitdrukking voor 
fijn stof. Geponeerd door de Utrechtse hoogleraar B. Bru-

nekreef.  Stof, ~fijn. 

Knuffelberen  Berenflap. 

Koffie 1. (mv.) De zaden van de koffieplant (heester van het ge-
slacht Coffea), al dan niet gebrand 2. (mv) Het gemalen poeder 
van gebrande koffiebonen. 3. (mv.) Drank, bereid door gemalen 
koffiebonen (in een filter) met kokend water te begieten. De 
beleidsondersteuner begon de dag altijd met drie koppen koffie. 
Ergens lelijk, mooi mee op de ~ komen. Dat is geen zuivere ~. Dat is 
andere ~ dan thee. 4. Op koffie lijkend surrogaat dat uit koffieau-
tomaten komt. De leverancier van koffieautomaten verdiende 
veel geld door restproducten uit de aardolieraffinage als automa-
tenkoffie te verkopen. 5. Inspiratiebron. Na een pot koffie te 
hebben gedronken, ontwikkelde de onderzoeker een versprei-

dingsmodel. Thee. 

Koers 1. Richting waarin een vaar- of vliegtuig zich op zeker ogen-
blik volgens de bedoeling van de stuurman of bestuurder voort-
beweegt. De koers was richting afgrond. 2. Richting waarin een 
organisatie zich op zeker ogenblik volgens de bedoeling van het 
management voortbeweegt. Het management volgde een 

koers van twee stappen vooruit en een achteruit.  Strategie. 3. 
Reis– of vaarroute. De koers was voor de opvarenden onduide-
lijk. 

Koersvast Gedurig de uitgezette koers volgen. De reorganisatie 
ging koersvast verder.  

 
Professor Pi probeert koersvast te zijn. Cartoon © Bob van den Born. 

Koffieautomaat Apparaat dat geheel zelfstandig een product 
genereert dat door de fabrikant van het apparaat om onduidelij-
ke reden koffie wordt genoemd. De producten van een dergelijk 

apparaat zijn vooral aan het begin van de werkdag rijk aan zwa-
re metalen en schadelijke organische stoffen.  

Koffietijd 1. <vero.> Populair televisieprogramma. 2. Tijd waarop 
men gewoonlijk koffie drinkt, gewoonlijk opgevat als pauze 
tijdens werkzaamheden. 3. <euf.> Werktijd. 

Koffiezolder. 1. Bergruimte voor koffiebalen. 2. <vero.> Ruimte 
om koffie te drinken. De zolder van gebouw Z werd gezellig 
ingericht als koffieruimte. 

Kootwaalf <jarg., chem., schets., vero.> Vroeger wel gebruikte, 
schetsend bedoelde uitdrukking voor koolstofdioxide (CO2), 
maar dan gelezen als C1O2 en uitgesproken als CO12. Sinds er een 
ernstig klimaatprobleem wordt verondersteld, wordt dit grapje 
als niet meer passend beschouwd. 

Korstmos 1. Latijnse naam Lichenes; is een orde van het planten-
rijk. Het zijn in symbiose levende wieren en zwammen. De 
wieren zijn eencellige of korte, draadvormige groene of blauwe 
algen die ook vrij voorkomen. 2. <vero.> Indicator voor luchtver-
ontreiniging. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden 
korstmossen geïnventariseerd als systematische activiteit in het 
Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging en in het latere 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Ook na langdurig onderzoek 
kon geen directe kwantitatieve relatie worden vastgesteld tus-
sen de veranderingen in de korstmossenpopulatie en de veran-

deringen in de luchtkwaliteit.  Indicatorplant. 

 
Korstmossen bevolkten merkwaardig genoeg ook de daken van de vroegere 
behuizingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Foto Ed Buijsman. 

Krige 1. Alice ~ (1954-), filmactrice van Zuid-Afrikaanse origine, 
onder andere bekend van de film Star Trek: first contact. 2. D.G. 
~ (1919-2013) Zuid-Afrikaans mijnbouwingenieur die rond 1950 
samen met de statisticus H.S. Sichel (1915-1995) een interpolatie-
techniek ontwikkelde in een poging om beter de aanwezigheid 
van ertslagen te voorspellen. De theorie is rond 1960 door de 
Fransman Matheron (1930-2000) verder ontwikkeld en geforma-
liseerd. 

Kriging Methode om ruimtelijke velden te construeren uit punt-
waarnemingen. Oorspronkelijk bedacht door Krige. Onder ande-
re gebruikt bij de optimalisatie van het eerste meetnet voor de 

meting van zwaveldioxide.  Krige/2 Optimalisatie SO2. 

Kwaliteit 1. Deugdelijkheid. Deze zwarte bril is duidelijk van goe-
de kwaliteit. 2. Eigenschap. De teamleider had als mens maar ook 
qua inhoud zeker kwaliteiten. 3. Functie. Hij sprak in zijn kwaliteit 
van kwaliteitsfunctionaris de medewerkers toe. 4. Afspraken 
over eigenschappen van een product of dienst met een afne-
mer. Het beleidsadvies had volgens de beleidsambtenaar niet 
de vereiste kwaliteit. 

Kwaliteitssysteem Systeem van regels en afspraken over werk-
wijzen waarvoor men – mits het op de juiste wijze is geïmple-
menteerd én het voldoende wordt nageleefd - een diploma kan 
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halen. Stelregel: geen daden maar woorden. In tegenstelling tot 
de procedure bij het examen voor een Verkeersdiploma moet 
men op geregelde tijdstippen opnieuw examen doen. Kwali-
teitssystemen hebben de impliciete eigenschap dat ze leiden tot 
een vermindering van de kwaliteit van handelen. 

L. 
Laboratorium 1. Werkvertrek voor empirisch-wetenschappelijk 

of technisch onderzoek. 2. Gebouw dat ingericht is voor empi-
risch-wetenschappelijk of technisch onderzoek. ~jas De laboran-
ten waren verplicht bij hun onderzoekswerk een laboratoriumjas 
te dragen. 3. <vero.> Organisatorische eenheid. Hoewel bij deze 
eenheden geen empirisch-wetenschappelijk of technisch onder-
zoek werd gedaan, bleef de naam laboratorium desalniettemin 

nog lange tijd gehandhaafd.  Centrum. 

 

Laboratoriummedewerkers in laboratoriumjassen (wit) in een labo-
ratoriumruimte uitrustend na laboratoriumwerkzaamheden die zij 
hebben verricht in een laboratorium. De donker gekleurde jas van 
de persoon links is een stofjas; deze persoon is duidelijk geen labo-
ratoriummedewerker, maar waarschijnlijk een werkplaatsmede-
werker die even uit de werkplaats is ontsnapt.  

Laboratoriumhoofd <vero.> Leider van een organisatorische 
eenheid, het zogeheten laboratorium. Iemand die zowel qua 
mens als wat betreft inhoud ‘toonaangevend’ is. In het dagelijks 

spraakgebruik vaak verkort tot labhoofd.  Teamleider. 

Labhoofd  Laboratoriumhoofd. 

Lagasmodel Model uit de organisatiekunde. Stelt dat organisa-
ties die door reorganisatie, beleid of opzet een deel van hun 
natuurlijke werkzaamheden kwijtraken, na verloop van tijd toch 
weer dergelijke werkzaamheden zullen uitvoeren. Oorsprong 
terug te voeren op P. Lagas, voormalig hoofdmedewerker.  

Labuitje 1. Uiensoort die in laboratorium gekweekt is. 2. Sociaal 
gebeuren en onregelmatig terugkerend verschijnsel waarbij de 
medewerkers van een organisatorische eenheid zich op advies 

van een labuitjescommissie naar een doel begeven. Uitje. 

Lanterfanten Zijn tijd verbeuzelen, leeglopen. De modelontwik-
kelaar liep hele dag te lanterfanten. 

Lanterfanterend Tijd verbeuzelend. Vooral in ~ bejaarden om te 
duiden op oudere medemensen die met riante pensioenen 
vroegtijdig met werken zijn gestopt.  

Lean Management Theorie met als kernelement ‘het systema-
tisch nastreven van gewenste omstandigheden door op gecoör-
dineerde wijze gebruik te maken van menselijke capaciteiten’. 
De veronderstelling dat Lean Management ‘focust op het elimi-
neren van verspilling: extra tijd; arbeid of materiaal dat wordt 
gebruikt om een product of dienst te leveren zonder dat het 
waarde toevoegt’ is onjuist. Het is inmiddels duidelijk geworden 

‘het elimineren van verspillingen het resultaat is van het nastre-
ven van gewenste omstandigheden. Die verspillingen waren er 
met een reden, ze hoorden bij de ongewenste omstandighe-

den!’ [www.leanmanagement.nl]  Gemba. 

Leefomgeving 1. Fysieke omgeving in woon- en verblijfssituatie. 
Het interieur van de inrichting voorzag in een rustige leefomge-
ving. 2. Inrichting in en rond woningen. De inrichting was gele-
gen in een landelijke leefomgeving. 3. Overkoepelend beleidster-
rein voor milieubeleid en ruimtelijk beleid. Inspectie ~ en 
Transport. Ingewikkelde organisatie die de naleving van wet- en 
regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en 
transport bewaakt en stimuleert (!). Heeft als motto ’zacht waar 
het kan, hard waar het moet’.  

Hoofdzetel van de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

Levensduurverkorting Periode die een mens korter leeft door 
het ondernemen van voor de gezondheid schadelijke activitei-
ten, zoals: zelf schilderen van het huis, sporten, vet eten, nutti-
gen van koolhydraatrijke voeding, te weinig eten, roken van 
sigaretten en sigaren (ook meeroken!), wonen langs drukke 
wegen (ook aldaar recreëren), autorijden, langdurig zonneba-
den, gebruik van de zonnebank, verblijf in gebieden met een 
lage vaccinatiegraad, paragliding, overmatig alcoholgebruik, 
schilderen met verf met organische oplosmiddelen, inademing 
van fijn stof, inademing van ozon, inademing van stikstofdioxi-
de, inademing van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, 
inademing van verbrandingsgerelateerde luchtverontreiniging, 
biostof, fijn stof, de fijnere fractie van fijn stof en ultrafijn stof. 
Wetenschappelijk is aangetoond dat iedereen vroeg of laat 
overlijdt, zodat wordt vermoed dat het leven als zodanig scha-

delijk is.  Stralingstekort. 

LIFO <afk., Eng.> Last In First Out. Tot voor kort gebruikelijk 
mechanisme bij overheidsorganisaties om bij reorganisaties te 
bepalen wie er moet afvloeien. Leidt tot een steeds vergrijsder, 
immobieler en duurder personeelsbestand. Altijd verdedigd met 

het principe van de ‘verworven rechten’.  Afspiegelingsbegin-

sel Rechten. 

LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Infrastructuur voor het 
verrichten van metingen in de onderste laag van de atmosfeer. 
In 1985 ontstaan uit het Nationaal Meetnet voor Luchtverontrei-
niging. Vooral bekend geworden door het bijzonder grote aan-
tal meetpunten voor fijn stof. Onder verantwoordelijkheid van 

het Centrum voor Milieumonitoring.  NML, Stof, ~fijn. 

Loslaten 1. Niet vasthouden, vrijlaten. De onderzoeker moest de 
gedachte aan een nieuwe versie van het verspreidingsmodel losla-
ten. 2. <org.> Vervreemden van; populair onderdeel van een 
reorganisatietraject. De boventallige medewerkers moesten 
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een cursus ‘loslaten en hechten’ volgen.  Hechten/2. 

Lucht 1. Gasmengsel dat de aarde omgeeft. Het Europese Milieu-
agentschap (EEA) geeft echter als definitie: ‘A predominantly 
mechanical mixture of a variety of individual gases forming the 
earth's enveloping atmosphere’. De geloofwaardigheid van 
deze organisatie is daardoor ernstig aangetast. 2. Dampkring 
(zulks in tegenstelling tot de aarde). 3. Buitenlucht, lucht bui-
tenshuis. Lucht is het domein van de atmosferische chemie. De 
modelontwikkelaar kwam te weinig in de buitenlucht. 4. <cvda.> 
Gemodelleerde entiteit in atmosferisch-chemische versprei-
dingsmodellen. ‘De lucht doet niet wat ik wil’, klaagde de mo-
delontwikkelaar.  

Luchtkwaliteit Positieve formulering van luchtverontreiniging. 

 Luchtverontreiniging. 

Luchtkwaliteitsscherm Fysieke hindernis langs autosnelwegen 
om nabij wonende mensen te beschermen tegen te hoge ni-
veaus van luchtverontreiniging. Onderzoek heeft aangetoond 
dat speciale schermen niet effectief zijn. De beste werking be-
rust eenvoudig op menging met schone lucht door turbulentie. 
Technische toelichting: ‘Het voorgestelde artikel 5.12b, lid 1 Wm 
beoogt een regeling te treffen voor de versnelde uitvoering van 
maatregelen aan het hoofdwegennet in het kader van het NSL. 
Het gaat dan uitsluitend om de niet “projectgebonden” lucht-
kwaliteitsschermen die zijn opgenomen in bijlage 10 van het 
NSL. Deze schermen dienen krachtens het NSL uiterlijk in 2011 
onderscheidenlijk 2015 te zijn gerealiseerd. Tijdige verwezenlij-
king van deze maatregelen is een verplichting die voortvloeit uit 
het feit van opname in het NSL in verbinding met artikel 5.12, lid 
9 Wm. De uitvoering ervan is een noodzakelijke ondersteuning 

van de doelmatigheid van het NSL’. [Infomil, 2012]  Win-
winsituatie. 

Luchtverontreiniging Negatieve formulering van luchtkwaliteit. 
Gewoonlijk de verontreiniging van de atmosfeer veroorzaakt 
door menselijke activiteiten, de meeste last veroorzakend onder 
langdurige stabiele omstandigheden, zogeheten smogsituaties. 
De luchtverontreiniging moet vroeger in grotten en holen waar 
kampvuren aangelegd werden zeer extreem geweest zijn. Te-
genwoordig spreekt men over luchtkwaliteit, geheel overeen-
komstig de moderne positief ingestelde tijdgeest. De negatieve 
groei in de onderzoeksbudgetten leidde tot een herijking en opti-
malisatie van de inspanningen op het gebied van de monitoring 

van de luchtkwaliteit.  Luchtkwaliteit. 

 
Klassieke luchtverontreiniging. Foto F.A.A.M. de Leeuw. 

Luis Bladluis. 

M. 
Management Verzameling managers. Abstract begrip. 

Manager 1. Iemand die voor artiesten, beroepssportlui enzo-
voort zakelijke belangen behartigt. 2. Bestuurder. 3. Leider. 

Managementoverleg <org.> Groep van managers uit een zelfde 
organisatie die de directie adviseert. 

Managementteam <vero.> Groep van managers uit een zelfde 
organisatie die besluiten neemt. 

Managementteamoverleg Overlegsituatie van een groep van 
managers uit een zelfde organisatie. Waarschijnlijk niet bedoeld 
om besluiten te nemen. 

Managerziekte 1. <vero.> Ziekte van hart en bloedvaten bij per-
sonen van middelbare leeftijd, die onder spanning hun werk 
doen, veel roken en zich weinig bewegen. 2. Ziekte van hart en 
bloedvaten bij personen van middelbare leeftijd, die onder span-
ning hun werk doen, zich weinig bewegen en/of veel essays 
schrijven. 3. Problematische situaties in een organisatie die wor-
den veroorzaakt door managers of een teveel aan managers. 

Masterclass Prestatiegerichte onderwijsleersituatie waarbij een 
deskundige in korte tijd aan een ondeskundig gezelschap de 
essenties van zijn vakgebied probeert uit te leggen. Leidt zelden 
tot verstandige resultaten, omdat het niveau van de ontvangen-
de partij gewoonlijk onvoldoende blijkt te zijn. Hiermee wordt 
niet voldaan een van de eisen van het ontvanger-zender-model. 
Vaak ingezet voor bijscholing van politici. 

Meenemen 1. Met zich nemen waarheen men gaat. De nieuwe 
ozonmonitoren werden meegenomen voor onderhoud. 2. Profijt 
hebben van. Het was mooi meegenomen dat de inlaat van de β-
stofmonitor een verwarming kreeg. 3. Op een later tijdstip over-
wegen. Ik zal zien of ik je opmerkingen zal meenemen in het 
volgende concept. 4. <euf.> Negeren. Ik zal je opmerkingen mee-

nemen in het volgende concept.  Aandacht. 

Meetapparatuur Apparaat waarmee wordt gemeten. 

Meetmethode Methodiek om een meting te verrichten. 

Meetnet Infrastructuur voor het systematisch verrichten van 
metingen. De staatssecretaris wenste in Nederland een meetnet 
voor luchtverontreiniging (Buijsman, 2003). 

Meetpunt Het geheel van faciliteiten op een plaats die het moge-

lijk maken om metingen te verrichten.  Meetstation. 

Meetstation Gewoonlijk de fysieke behuizing die nodig is om 
meetapparatuur en eventuele randapparatuur te herbergen. 
Onderdeel van een meetpunt. 

Meetresultaat Kwantitatieve maat voor een onderzochte groot-
heid. Gewoonlijk verkregen door met meetapparatuur een me-
ting te verrichten. Afwijkingen zijn schaars, maar doen zich 
voor. De onderzoeker was verrast door het meetresultaat van 

de nieuwe ozonmonitor. Zie ook  Stof, fijn. 

Medewerker Iemand die behulpzaam is bij het streven naar een 
doel. ~tevredenheidsonderzoek. Periodieke activiteit om na te 
gaan of de medewerkers wel naar behoren functioneren. Vroe-
ger via een anonieme enquête, tegenwoordig via een indrin-
gend groepsproces. 

Mens 1. Schepsel dat zich inzake door zijn reden en zijn taal van 
de dieren onderscheidt. 2. [alleen mv.] Lid van de maatschappij 
een bepaalde groep. De medewerkers van het instituut waren 
deskundige mensen. 3. <psych., vero.> Onderdeel van een des-
kundige. Foutief psychologisch beeld (zie afbeelding; Buijsman, 
1999). De chemicus stelde tot zijn verbazing vast dat de kleur van 
kaliumpermanganaat hem diep ontroerde. 
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Foutief (links) en correct (rechts) mensbeeld. 

Mensgebouw <org.> Beschrijving van alle aanwezige mensen en 

de daarbij behorende functies binnen een organisatie.  Func-
tiegebouw.  

Mensweek Rekeneenheid in ambtelijke organisaties. Omvang is 
variabel.  

Meten Proefondervindelijk de grootheid van iets vaststellen. Het 
bleek niet eenvoudig om fijn stof in lucht te meten. 

Metingen De handelingen waarbij proefondervindelijk de kwan-
titatieve waarde van een grootheid wordt vastgesteld. Operati-
onele ~. 

Methode drukker Manier om een betere financiële vergoeding 
voor werkzaamheden te verkrijgen. De methode berust op het 
gebruik maken van twee werkgevers. De eerste werkgever, 
waar men graag wil werken maar die te weinig betaalt. Een 
tweede werkgever waar men niet wil werken maar die voor 
dezelfde werkzaamheden beter betaalt. De procedure is nu om 
via een kortstondige verbintenis bij de tweede werkgever naar 
de eerste terug te keren tegen het hogere salaris dat de tweede 
werkgever betaalde. De naam van de methode is ontleend aan 
het feit dat men zich druk moet maken om deze ingewikkelde 
procedure moet volgen; drukker dan als men gewoon bij een 
werkgever was gebleven. De methode drukker lijkt op de me-
thode zoeteman. Bij deze laatste methode is echter alleen spra-

ke van hiërarchische, maar niet van financiële vooruitgang.  
Methode zoeteman. 

Methode zoeteman Methode om met gebruikmaking van twee 
werkgevers steeds verder in de hiërarchie te stijgen. Achtereen-
volgens worden om en om functies bekleed bij twee werkge-
vers. Elke volgende functie is hiërarchisch hoger dan de vorige. 
Naam is waarschijnlijk een verbastering van zoetjesaanmetho-
de, vanwege de geleidelijke (‘zoetjesaan’) stijging in de hiërar-
chie. Gewoonlijk wordt gerekend met een volledige doorloop-
tijd van minimaal twintig jaar. De methode zoeteman lijkt op de 
methode drukker. Bij deze laatste methode is echter alleen spra-

ke van financiële, maar niet van hiërarchische vooruitgang.  
Methode drukker. 

Microplanning Planning, micro. 

Miniplanning Planning, mini. 

Milieu- en Natuurcompendium <vero.> Naslagwerk met feitelijke 
gegevens over de toestand van het milieu en natuur en de ont-
wikkelingen erin. Wordt gezamenlijk uitgebracht door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, het Planbureau voor 
de Leefomgeving in Bilthoven en Den Haag en het Wageningen 
University Research Centre in Wageningen. Foutief gebruik van 
het woord compendium; fout wordt voortgezet in de opvolger 

Compendium voor de Leefomgeving.  Compendium. 

Milieugebruiksruimte Verschil tussen de beoogde en de feitelij-
ke milieukwaliteit. Indien de feitelijke kwaliteit beter is dan de 
beoogde, kan vervuiling worden geproduceerd, totdat de be-

oogde milieukwaliteit is gerealiseerd. Centrale vraag bij het sym-
posium was: welke ontwikkelruimte kan voor bedrijven worden 
gecreëerd door het toepassen van diverse vormen van mestbe- of 
verwerking.  

Missie 1. Zending met een duidelijk omschreven doel. De kwar-
tiermaker had opdracht gekregen een nieuwe sector voor klimaat 
en energie in te richten. 2. Zending onder de heidenen, in het 
algemeen niet katholieken. 3. Hoog gegrepen doelstelling van 
een organisatie. Een missie is vaak het gevolg van een visie.  

Modaliteit Wijze van zijn, manier. Veel gebruikt, maar vaak onbe-
grepen woord. Staat interessant. ~van vervoer Auto, trein, fiets, 
lopen, schip, vliegtuig of pijpleiding. ~ in de logica Een voorstel-
lingswijze van de werkelijkheid: is iets mogelijk? is iets noodza-
kelijk?  

Model 1. Uitvoering, type van gebruiksvoorwerpen. Het nieuwste 
model voor de verspreiding van ammoniak. 2. Voorbeeld voor 
een kunstenaar. Iemand die poseert voor kunstenaars, kleding-
ontwerpers, kappers enzovoort. 3. Iemand die poseert in geheel 
of gedeeltelijke ontblote toestand om als zodanig afgebeeld te 
worden in een zogeheten mannenblad. 4. Nabootsing op kleine 
schaal. 5. Schematisch voorbeeld van een werkwijze. De para-
metrisatie van de droge depositie van ammoniak in een model. 6. 
Ideaal voorbeeld. Model staan voor: als voorbeeld gelden of 
worden gevolgd. 7. Instrument dat de werkelijkheid verheerlijkt. 
Het model werd getuned, zodat de beleidsrelevantie van de mo-

deluitkomsten aanzienlijk toenam. Zie ook  Lagasmodel. 

Modelleren 1. Boetseren, vormen, in model brengen. De model-
leur modelleerde het langeafstandstransportmodel geheel naar 
eigen inzicht. 2. Op schaal nabootsen. Het transportmodel be-
oogde de depositie van γ-HCH op Europese schaal op een A4-tje te 
modelleren. 

Modelleur 1. Iemand die modelleert, met name boetseerder. 2. 
Iemand die nieuwe kledingmodellen ontwerpt. 3. Iemand die 
nieuwe verspreidingsmodellen ontwerpt, bijvoorbeeld voor 
ammoniak of fijn stof. 4. Iemand die opeenvolgende versies van 
verspreidingsmodellen ontwerpt. Tot wanhoop van de beleids-
makers, bleek geen enkele versie van het model in operationele 
staat te verkeren. 5. <vero.> De enige die het door hem/haar 
ontwikkelde verspreidingsmodel kan gebruiken en de uitkom-
sten ervan kan begrijpen. Telkenmale moesten de beleidsma-
kers bij de modelleur aankloppen om de gevolgen van nieuw ver-
worven beleidsinzichten met het verspreidingsmodel door te re-
kenen. 

Modernisme Verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in 
de kunsten en de maatschappij tijdens de eerste helft van de 
twintigste eeuw; voortgekomen uit de verlichtingsidealen. De 
moderne mens ziet vooruitgang als dé zin van het bestaan en 
gelooft rotsvast in een enkele ideologie, waardoor hij zijn we-

reld ‘beheersbaar’ maakt.  Postmodernisme. 

Mol 1. In de grond levend, zwart, spitssnuitig zoogdier. 2. 
<chem.> Eenheid voor de hoeveelheid stof. Een mol is een hoe-
veelheid stof die evenveel deeltjes bevat als er atomen zijn in 12 
gram koolstof-12. Het aantal deeltjes in één mol bedraagt 
6,022 14 × 1023. Buiten de chemische wereld slecht begrepen 
eenheid. 

Moe Vermoeid, afgemat. Soms het gevolg van te veel (te weinig 
kan ook; echter zeldzaam) werken of van lange reistijden naar 
het werk. Het is pas half tien en ik ben nu al moe. 

Monitor 1. Beeldscherm voor controle of observatie. Aan de mo-
nitor liggen op een intensive care afdeling met monitors. 2. Beeld-
scherm dat elektronische impulsen weergeeft. 3. Instrument 
voor het aantonen en meten van radioactieve straling. 4. Auto-
matisch instrument voor het aantonen en meten van luchtver-
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ontreiniging. Het apparaat verzorgt geheel zelfstandig zowel de 
meting, de dataverwerking als de datatransmissie. Een BTX-
monitor is een nuttig, maar overbodig en kostbaar meetinstru-
ment. 

Monitoren 1. In de tijd volgen. Het project beoogde om de voort-
gang van de reorganisatie te monitoren. 2. Het met behulp van 
één of meer automatische analysers vaststellen van de mate 
van luchtverontreiniging. De luchtkwaliteit voor fijn stof monito-
ren is geen eenvoudige zaak. 

N. 
Naamwoordstijl  Werkwoord, zelfstandig. 

Na-ijver 1. Wedijver. De teamleiders vertoonden een sterke na-
ijver bij de verdeling van het schaarse aantal sectorhoofdfuncties. 
2. Afgunst, jaloezie.  

Naleeftekort 1. Tekort aan handelingen die beogen iets na te le-
ven. De verslaafde had een groot naleeftkort, hoewel zijn arts 
hem het gebruik van verdovende middelen had verboden. 2. 
<neo.> Te weinig uitvoeren van verplichte handelingen waar-
door een tekort aan naleving ontstaat (Vonk et al., 2012). 

Neerslag 1. Neerwaartse beweging. 2. Collectieve benaming voor 
hydrometeoren (regen, sneeuw, hagel). Door niet-chemici soms 
ten onrechte gebruikt als synoniem voor depositie. ‘Minder 

neerslag van stikstof dan eerder gedacht’.  Depositie  CVE/2. 
3. Afscheiding van een vaste stof uit een vloeistof. 

Netwerk 1. Werk dat is gevlochten of gelijkenis vertoont met 
een net. Een dicht netwerk van meetstations. 2. Digitale infra-
structuur, veelal voor computers. Het netwerk lag er weer eens 
uit. Kan ontzagwekkende omvang aannemen. Mocht je vanmor-
gen gemerkt hebben dat Outlook traag was, dan kwam dat door 
een netwerkprobleem. Het probleem lag buiten het instituut 
waarschijnlijk in een verbinding naar Amerika. 

Netwerken Activiteiten die beogen om contacten te leggen en te 
onderhouden met als doel om verder te komen in werk, carrière 
en privéleven. De receptie na afloop van de lezing over duur-
zaamheid was bijzonder geschikt om te netwerken voor duurza-
me contacten. 

Netwerktafel Informele overlegsituatie om doelen te verwezen-
lijken aan de hand van een gezonde dosis ondernemendheid 
aan een tafel die netwerken bevordert. Bedoeld om met elkaar 
in gesprek te blijven; door van elkaar te leren en elkaar te inspi-
reren. Leidinggevenden en leden van de Strategiegroep 2020 

zitten aan netwerktafel om met jullie in gesprek te gaan.  Net-
werken.  

Nevenwerkzaamheden 1. Werkzaamheden die door neven wor-
den uitgevoerd; veelal in de vorm van klusbedrijven. NB: niet te 
verwarren met nichtenwerkzaamheden. 2. Werkzaamheden die 
men naast zijn hoofdtaak uitgevoerd. In ambtelijke kringen aan 
strenge regels gebonden. Wordt voor ambtenaren in lagere 
schalen in het algemeen sterk ‘ontraden’. Voor ambtenaren in 
hogere schalen spreekt men bij nevenwerkzaamheden liever 
van ‘netwerkfuncties’ of ‘strategische deelnames’.  

Nichtenwerkzaamheden [geen opgave ontvangen]  Neven-
werkzaamheden. 

Nog 1. Op het tegenwoordig ogenblik. Weet je nog dat het nieu-
we sectorhoofd op bezoek was? 2. Van dit ogenblik af; bij voort-
during. Hij is nog steeds geen afdelingshoofd. 3. Bij een compa-
ratief ter aanduiding van een graad die hoger is dan een andere 
waarmee men hem vergelijkt. Veel gebruikt als taalversterker. 
De aansturing kan nog beter. Het sectorhoofd meende dat de 

kwaliteit nog verder omhoog kon.  Taalversterker. 

Noodgebouw Tijdelijke behuizing; gewoonlijk eenvoudig uitge-
rust. De noodgebouwen op het terrein staan er gewoonlijk zo’n 

twintig jaar.  Tijdelijk/3. 

 NML <vero.> Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging. 
Infrastructuur voor het verrichten van metingen in de onderste 
laag van de atmosfeer. In 1976 opgericht; in 1985 overgegaan in 
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Vooral bekend geworden 
door het grote aantal metingen van zwaveldioxide. Stond onder 
verantwoordelijkheid van het Laboratorium voor Bodem, Wa-

ter, Lucht, later het Laboratorium voor Luchtonderzoek.  
BWL, LLO. 

Nul 1. Telwoord dat het ontbreken van elke hoeveelheid aan-
duidt. De kennis van de medewerkers over het OH -radicaal was 
vrijwel nul. 2. In het geheel niets. Van nul en generlei waarde. 3. 
Persoon zonder betekenis en invloed. Het hoofd was een nul! 

Nullijn 1. Lijn die in een verdeling het nulpunt aangeeft 2. Cryp-
tisch: een waardeloze lijn. 3. Primaire arbeidsvoorwaarde voor 
ambtenaren. Belangrijk instrument om de hoogte van het tekort 
bij de overheid te regelen. 

Nuldeordebenadering Snelle berekeningswijze onder woeste 
aannames. Formulering wordt meestal gebruikt door chemisch 

georiënteerde onderzoekers.  Achtkantbierviltje.  

O. 
Oekaze 1. <vero.> Keizerlijk bevelschrift; eertijds in Rusland. 2. 

<fig.> Hoog bevel; gewoonlijk van directie of het hogere ma-
nagement, veelal onbegrepen. Het hoofd Communicatie deed 
een oekaze uitgaan waarin werd verordonneerd dat fijnstof voort-
aan als één woord moest worden geschreven. 3. <scherts.> Op-
dracht van het lagere management, veelal onbegrepen. 

Offerteschrijver 1. Iemand die in opdracht aanbiedingen van 
koopwaar of diensten tegen een vaste prijs schrijft. 2. Nieuw 
soort projectleider die onder toezicht van een afdelingshoofd 
eenvoudige administratieve handelingen uitvoert die zijn aange-
reikt door een centrumhoofd zulks op gezag van de directie van 

een organisatie.  Sturingsmodel.  

OM-lezing 1. Afkorting van oudemannenlezing. Hinderlijk ritueel 
waarbij medewerkers die met pensioen gaan, hun veelal achter-
haalde kennis en visie nog eens mogen etaleren. 2. Afkorting 
van oudemannenlezing. Ritueel waarbij medewerkers die met 
pensioen gaan, hun op ervaring en kennis gebaseerde visie voor 
een laatste keer mogen etaleren. 

 
Oude man (rechts) geeft een OM-lezing. 

Onbegrijpelijk Niet met rationaliteit te begrijpen; onverstaan-
baar; duister. Vooral bureaus, instituten en organisaties hebben 
als kenmerk dat er onbegrijpelijke teksten worden geprodu-
ceerd. Deels kan dit worden toegeschreven aan de vaak zeer 
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specifieke werkzaamheden. Vanmorgen zijn de broodroosters 
in Den Haag weggehaald, waardoor je vanaf nu alleen met je G-on 
stick in kan loggen. Het probleem heeft de KPN richting Microsoft 
geëscaleerd, het probleem blijkt bij hun te liggen. We zijn bezig 
geweest met het oplossen van problemen, maar we hebben het 
niet tot individueel probleem terug kunnen brengen omdat een 
oplossing voor meerdere personen van toepassing was. Ook com-
puters produceren vaak onbegrijpelijke mededelingen (zie 
afbeelding). 

 

Onbeheerst Zichzelf niet in bedwang hebbend of daarvan getui-
gend. Met onze detectiemiddelen hebben we niet gesignaleerd 
dat iemand onbeheerst het terrein is opgekomen. 

Ondernemingsraad 1. Raad waarin werknemers en werkgever 
overleg plegen inzake de belangen van het personeel. De vele 
vragen die de ~ stelde, wekten irritatie bij het management. 2. 
Raad waarin werkgever en werknemers overleg plegen inzake 
de belangen van de organisatie. De weinige antwoorden die de 
~ ontving op de door haar gestelde vragen, wekte irritatie bij de 
werknemers.  

Onderuitputting 1. Te weinig uitgeput. Medewerkers bij wie dit 
optreedt, lopen het gevaar overspannen te raken. Het voormali-
ge hoofd klaagde al geruime tijd over onderuitputtings-
verschijnselen. 2. Situatie in een ambtelijke organisatie waarbij in 
vergelijking met het beschikbare budget (veel) te weinig geld is 
uitgegeven. Wordt gewoonlijk gevolgd door een situatie met 
overuitputting. Het afdelingshoofd adviseerde uit de onderuit-
putting twintig BTX-monitoren aan te schaffen.  

Onrechtsreeks Niet rechtstreeks, indirect. Niet bestaand woord, 
bedacht door Brusselse bureaucraten. ‘… de gebieden binnen 
zones en agglomeraties waar de hoogste concentraties voorko-
men waaraan de bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking 
met de middelingstijd van de grenswaarde(n) niet verwaarloos-
baar is…’. (EU, 2008, Bijlage III). 

Onrust Afwezigheid van rust, beweging, beroering. Tegenwoor-
dig min of meer permanente toestand in veel overheidsorgani-
saties door opeenvolgende reorganisaties. Daardoor gemakke-
lijk oproepbaar door ogenschijnlijk futiele kwesties. In het kader 
van de onrust over de herhuisvesting van ons, heb ik (als ex-OR-
lid), middels onderstaande mail, in een eerder stadium mijn afde-
lingsgenoten geïnformeerd. 

Ontslag Beëindiging van een dienstverband. Een populair mis-
verstand is dat medewerkers in de publieke sector niet ontsla-
gen kunnen worden. 

Ontslagbescherming Stelsel van afspraken om ontslag te be-
moeilijken of te verhinderen. Verworvenheid van werknemers in 
de publieke sector.  

Ontvlechting 1. Wat gevlochten is losmaken. Synoniem: losvlech-
ten. Na de reorganisatie moesten diverse onderdelen van de 
infrastructuur worden ontvlochten. 2. (Een organisatie) opdelen 
in aparte onderdelen. Veelal met argumenten als synergiewinst 
en wederzijds aanvullen. 

Ontwikkeling 1. Groei, wasdom. Tijdens het functioneringsge-
sprek beweerde de beleidsondersteuner dat hij zich had ontwik-

keld. 2. Kennis van de algemene aspecten van de beschaving en 
de beginselen der wetenschapper. Tijdens het functioneringsge-
sprek toonde de beleidsondersteuner aan dat hij een ontwikkeld 
mens was. 3. <euf.> Stilstand, gebrek aan voortgang. Het insti-
tuut was bezig met de ontwikkeling van een integrale visie op de 
publieksvoorlichting. Soms ook: Het instituut was bezig met de 
‘ontwikkeling’ van een integrale visie op de publieksvoorlichting. 
Soms ook met bijpassende handgebaren: Het instituut was be-
zig met de ontwikkeling van een integrale visie op de publieks-
voorlichting.  

Ontwikkelruimte 1. <vero.> Ruimte waarin vroeger (negatief)
films werden ontwikkeld. 2. Ruimte waar ideeën voor de Pro-
grammatische Aanpak Stikstof (PAS) worden ontwikkeld. 3. 
Ruimte om nieuwe stikstofdepositie toe te delen aan economi-
sche activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden waar stik-
stof een bedreiging vormt voor de habitattypen die Natura 2000 
geacht wordt te beschermen. Een deel (1 0%) van die verwachte 
extra vermindering van de depositie als gevolg van deze extra 
rijksmaatregelen is toegekend aan de ontwikkelruimte (potentiële 

ontwikkelruimte). (ELI, 2012)  Win-winsituatie. 

Ontwikkelingsrichting Verbijzonderde ontwikkeling waarbij in 
een referentiekader wordt aangegeven naar welke zijde de ont-
wikkeling wordt geacht te verlopen. De manager legde de be-
leidsondersteuner een andere ontwikkelingsrichting op. 

Ontwikkelingsrichtingsfunctie Verbijzondering van de ontwikke-
lingsrichting waarbij het verloop met een wiskundige formu-
lering wordt beschreven. Ook het tijdsaspect dient hierin als een 
van de variabelen te zijn betrokken. De manager sprak met de 
beleidsondersteuner af dat deze zich aan een ontwikkelingsrich-
tingsfunctie zou onderwerpen. 

Onwetendheid Geen kennis bezittend. Managerstip! Het is ver-
bazingwekkend hoe gemakkelijk een team kan samenwerken 
als niemand een idee heeft welke richting het team uit moet. 

Onzekerheid 1. Onvastheid. De teamleider tastte in onzekerheid 
over het lot van zijn kwartiermakers. 2. Twijfel omtrent iets. De 
producent van de scenarioberekeningen werd geplaagd door een 
kwellende onzekerheid over de juistheid van zijn aannames. 3. 
Wat onzeker is. Het concept van het rapport bevatte nog te veel 
onzekerheden. 4. Interval waarbinnen een meetwaarde met een 
gegeven waarschijnlijkheid zich bevindt. De berekende onzeker-
heid van het jaargemiddelde van ozon is 18,2% (Blank, 2001). 

Oogharen Haren in de wimper. <fig.> Door de oogharen beke-
ken. Een snelle, samenvattende indruk van iets zien te verkrijgen. 
Visuele pedant van het achterkantbierviltje. Kan bij te veelvuldig 
gebruik leiden tot systematisch foutieve waarneming van de 

werkelijkheid.  Achterkantbierviltje. 

 
Professor Pi bij de kunstschilder op bezoek. Cartoon Bob van den Born. 

Oozon <fon., jarg.> Aanduiding voor de stof ozon (O3).  Ozon. 

Opdrachtgever Iemand die opdrachten geeft, veelal tegen te 
geringe betaling. Vaak woonachtig in Den Haag. Interne ~ Op-
drachtgever binnen een organisatie die een opdracht van buiten 
de organisatie heeft gekregen. 

Opleidingspaspoort 1. Officieel document dat toegang tot oplei-
dingen geeft. 2. Document waarin de gevolgde opleidingen van 
een medewerker zorgvuldig en gedetailleerd zijn vastgelegd. 
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Het opleidingspapsoort dient men te allen tijde bij zich te dra-
gen en moet op verzoek kunnen worden getoond. Zoals gezegd 
werd het opleidingspaspoort nauwelijks meer gebruikt. Er werd 
toch waarde gehecht aan een dergelijk systeem, waarin de volledi-
ge opleidingshistorie van medewerkers inzichtelijk wordt ge-
maakt. Daarom werd besloten een nieuw opleidingspaspoort te 
gaan implementeren. Het ministerie werkte al met CAPP Cursusad-
ministratie en omdat alles wat hierin wordt geadministreerd met 
CAPP LMS + ELO automatisch inzichtelijk kan worden gemaakt, 
was de keuze voor CAPP LMS + ELO een logische. [Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2012]. 

Optimaal 1. <vero.> Hoogst gunstig 2. Zo goed mogelijk. Het insti-
tuut kende een optimale organisatiestructuur. 3. Goed. Het insti-

tuut richtte de nieuwe werkplekken zo optimaal mogelijk in.  
Suboptimaal. 

Optimalisatie 1. Verbeteringsproces om te komen tot een zo 
efficiënt mogelijk gebruik maken van beschikbare middelen. 2. 
<euf.> Bezuiniging, uitdunning, inkrimping. Bij de optimalisatie 
van de organisatie werd het aantal teams teruggebracht van zes 
naar zeven. 

Opvullen 1. Vol maken, geheel vullen. 2. <bel.> Milieugebruiks-
ruimte benutten. Het besluit van de minister om de maximum-
snelheid te verhogen van 80 naar 100 km/uur, betekende in feite 

dat de norm werd opgevuld.  Milieugebruiksruimte  Ontwik-
kelingsruimte. 

Orde Grootte Naam van een project dat beoogt om in beeld en 
tekst de ordegrootte te laten zien van ‘missers, kansen en curio-
sa’, op basis van informatie die we er al is. 

Ordegrootte Omvang bij benadering, orde van grootte, grootte-

orde. Foutief: Orde grootte.  Orde Grootte. 

Organisatie 1. Het organiseren, zodanige regeling dat verschil-
lende onderdelen een systematisch geheel vormen. De onder-
zoeker had geen benul van organisatie. 2. De manier waarop iets 
is georganiseerd, de inrichting. De organisatie van de depositie-
berekeningen. 3. Genootschap, lichaam. Het ministerie was een 
machtige organisatie. 

Overheadsheet  Transparant/2. 

Overspannen <vero.> Te sterk gespannen, overprikkeld; tegen-

woordig praat men liever van burn out.  Burn out. 

Overuitputting  Onderuitputting/2. 

Ozon <cdva.> 1. Prikkelend bestanddeel van de atmosfeer met 
oxiderende en desinfecterende werking met als formule O3 en 
een molaire massa van 46,01. De omrekeningsfactor van ppb 
naar µg/m³ bedraagt 2,14 (273 K) respectievelijk 2,00 (293 K). 
Was vroeger belangrijk bestanddeel van zomersmog. 2. De 
Ozon.  

P. 
Palm 1. Tropische en subtropische boom, behorende tot de fami-

lie der Palmacae. 2. Binnenvlakte van de hand. Dit moet ik eerst 
eens wentelen op de palm van mijn hand. Hier heb ik eigenlijk 

geen zin in.  Eufemisme. 

Papierdruk 1. Iets dat op papier is gedrukt. 2. De druk die papier 
op zijn omgeving uitoefent; inzonderheid stapels papier in bu-
reaucratische omgevingen. Graag vraag ik jullie aandacht voor 
alle acties maar in het bijzonder de punten waarop alle medewer-
kers zelf actie moeten nemen, zoals de papierdruk (op de kamers) 
en daarmee de brandveiligheid. 

Pandora 1. Naam van de eerste vrouw; door Hephaistos gevormd 
uit water en aarde. Door Zeus aan de stervelingen als straf ge-
zonden om onheil over hen te brengen, nadat Prometheus vuur 

uit de hemel gestolen had, met het doel om de mensen uit hun 
ongelukkige toestand te verlossen. Doos van ~: waarin alle kwa-
len voor de mensen lagen opgesloten. Toen P. de doos opende, 
vlogen alle kwalen eruit, alleen de hoop bleef achter. Toen de 
directeur over het ICT-project begon, leek het alsof er een doos 
van Pandora werd geopend. 2. <vero.> Voormalige uitgeverij met 
vestigingen in Houten, Schagen en Zwolle. Vooral bekend ge-
worden door de uitgave van prestigieuze gelegenheidswerken. 

 Tinsentiep. 3. Hoofdstad van Penumbrië, 24.349 inwoners. 
Bekend geworden om zijn universiteit, met name door het feno-
menologisch en tekstexegetisch onderzoek van G. van Dam 
(1948), Esmeraldo Pernambuco (1968) en Geraldo Pernambuco 

(1968). Ook bekend van de Wet van het meetnet.  Wet van 
het meetnet. 

Pas Paspoort, reispas, toegangspas; in het algemeen een docu-
ment of voorwerp waarmee iets is toegestaan of dat is beno-

digd om bepaalde handelingen te (mogen) verrichten.  Plas-

pas  Rijkspas. 

PAS 1. <afk.> Para-aminosalicylzuur. 2.  PAS-regeling 3. Pro-
grammatische Aanpak Stikstof. Overheidsprogramma on de 
stikstofdepositie op natuurgebieden terug te dringen, zodat 

ruimte ontstaat om meer ammoniak te emitteren.  Ontwikkel-

ruimte  Win-winsituatie. 

PAS-regeling Regeling voor oudere medewerkers in de publieke 
sector bedoeld om hen door te laten werken tegen inlevering 
van een deel van hun salaris. Kan als positief worden beoor-
deeld, omdat tegen inlevering 1-5% (afhankelijk van de startleef-
tijd) van het salaris een wekduurverkorting van 15,6% wordt 
verkregen. Vergt tevens inlevering van extra leeftijdsverlofda-
gen en compensatieverlof. Zo, het is weer de pre-PAS-dag. 

Passieve sampler <vero.> Letterlijk: verzamelaar die niets doet. 
Lelijk anglicisme. Primitief apparaat om de mate van luchtver-
ontreiniging door een bepaalde stof vast te stellen. Geeft ge-
woonlijk onbetrouwbare of slecht te interpreteren resultaten. 

Parkinson 1. James Parkinson (1755-1824), Engelse arts. Naamge-
ver van een degeneratieve ziekte. 2. Cyril Northcote Parkinson 
(1910-1993), Engelse econoom. Naamgever van aantal wetten. 

 Wet van Parkinson.  

pH Grootheid om de zuurgraad van een vloeistof mee te kwanti-
ficeren, waarbij pH = -10log [H+] met [H+] is de concentratie van 
de waterstofionen (in mol/liter) in de betreffende vloeistof. 
Door niet-chemici vaak slecht begrepen grootheid door het non-
intuïtieve karakter ervan, vooral daar de pH lager is naarmate de 
vloeistof zuurder is. In het verleden een belangrijke indicator 

voor de ernst van het probleem van de zure regen.  Indicator 

 Zure regen. 

PH <afk., neo.> Portefeuillehouder; ergerlijk managersjargon. De 
PH wordt ondersteund door drie (niet twee! niet vier!) AAMs. 
De PHs worden hierbij ondersteund door een drietal AAMs geposi-

tioneerd bij BDR.  AAM. 

Plan 1. Ontworpen stelsel dat aangeeft hoe men te werk wil 
gaan. De projectgroep had een boek samengesteld waarin men 
had verwoord hoe te komen tot locatieonafhankelijk werken. 2. 
Voornemen tot iets. De directeur vatte het plan op om te ko-
men tot locatieonafhankelijk werken. 

P-direct Grotendeels onbegrepen administratief zelfbediening-
systeem voor ambtenaren alwaar men zonder betalen diensten 
kan afnemen. Aangeprezen als middel tot efficiencywinst. P-
Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. Het biedt 
betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienst-
verlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve 
afhandeling van personele processen. Dit wordt bereikt door de 
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130.000 eindgebruikers (nog zonder rekening te houden met de 
gevolgen van taakstellingen en efficiencyoperaties) direct te on-
dersteunen via een modern zelfbedieningsportaal met informatie, 
een digitaal personeelsdossier en transactiemogelijkheden. 

Pee-emtien <jarg.> Aanduiding voor fijn stof.  PM10  Stof, fijn 

Personeelsbeleid <vero.> Beleid voor de gezamenlijke personen 

die in dienst van een organisatie zijn.  HRM. 

Persoonlijk Ontwikkelings Plan  Plan/3.  

Plaatje 1. Kleine afbeelding. Op het secretariaat hingen een aan-
tal leuke plaatjes. 2. Object dat mooi is om te zien. De secretares-
se zag eruit als een plaatje. 3. <org.>Totaalbeeld. Het plaatje van 
het nieuwe centrum was nog niet geheel ingevuld. Dit project, 
deze medewerker, deze deskundigheid, etc. past niet in het 
plaatje. Ergerlijk jargon! Vermijden! 

Plan 1. <Fr.> Plattegrond. Het plan van gebouw A was zeer veel 
langer dan breed. 2. Ontwerp dat de manier aangeeft waarop 
iets moet worden ingericht en ten uitvoer gebracht. ~van Aan-
pak (PVA) Ontwerp dat dient om een proces te beginnen; wordt 
vervolgens terzijde gelegd. 3. Opzet, voornemen tot iets. Een 
Persoonlijk Ontwikkelings ~ (POP) opstellen. Plan voor persoonlij-
ke ontwikkeling in ambtelijke organisaties; veelal alleen gebruikt 
om te voldoen aan de criteria van een kwaliteitssysteem. 

Planbureau 1. Verkorting van planeconomiebureau; zijnde een 
bureau dat gefabriceerd is onder een planeconomie. In het alge-
meen gekenmerkt door een onvoldoende kwaliteit. 2. Bureau 
van waarachter men plannen maakt, meestal in de bouwnijver-
heid. 3. Instituut dat op bestelling plannen maakt. 4. Instituut 
dat in opdracht planningen maakt. 5. Instituut dat, meestal voor 
de overheid, toekomstvoorspellingen doet en scenariobereke-
ningen maakt. Nederland kent vele van dergelijke planbureaus, 
voorbeelden zijn het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het 
Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL), het Openbaar Vervoer Planbureau (OVP) en het 
Meerjaren Activiteiten Planbureau (MAP). 

Planeconomie <vero.> Geleide economie gekenmerkt door een 
gedetailleerde beschrijving van de te realiseren producten. 
Vroeger gewoonlijk toegepast in regimes gebaseerd op het 
communistische systeem. Wordt in operationele en zuivere 
vorm heden ten dage alleen nog aangetroffen in Noord-Korea. 
Verwaterde vormen bestaan nog in China, Cuba, Viet Nam en 

Wit Rusland.  MAP. 

Planeconomiebureau  Planbureau/1. 

Planning (Eng.) Het opstellen van werkplannen, werkvoorberei-
ding. Veelal overbodig hulpmiddel; veel door managers gebruikt 
sturingsinstrument. Micro~ planning die zo klein is uitgevoerd, 
dat deze onleesbaar is; niet te verwarren met miniplanning. 
Mini~ Verkleinde en verkorte uitvoering van een planning; ge-
woonlijk bedoeld voor op reis.  

Plaspas 1. Galvanotechnisch bedrijf in Istanbul. 2. Document 
waarmee altijd toegang tot de toiletten van de instellingen 
waarmee een akkoord is afgesloten, kan worden verkregen. 
Met deze pas is toiletgebruik altijd gratis en is het gebruik van 
een consumptie niet verplicht (Waregem, België; stad in galop). 
3. <neo.> Pas die voor gasten is benodigd om onder begeleiding 
een toilet te kunnen bezoeken. Gewoonlijk onderdeel van een 
scrutineus veiligheidssysteem. 

Plek 1. Vlek, bezoedelde plaats. De analist had een lelijke plek op 
de laboratoriumjas. 2. Plaats. Aanland~ Waar men aan wal komt, 
in zonderheid van een schip. <neo.> Waar men de (werk)e-mail 
bekijkt. Concentratiewerk~ Waar veel medewerkers tegelijk 
werken. Ongeplande overleg~ Waar men zonder opgaaf van 
reden of zonder aanleiding gaat overleggen. Samenwerk~ Waar 

samenwerking mogelijk is.  

Plint Bekleding aan de voet van muren in gangen en kamers, 
gewoonlijk van hout. Langs de ~ vertrekken. Zonder aandacht of 
ophef vertrekken.  

PM 10 Foute, verkorte schrijfwijze voor fijn stof.  PM10  PM10. 

PM10 Foute, verkorte schrijfwijze voor fijn stof.  PM 10;  
PM10. 

PM10 Verwarrende en verkorte, maar beleidsmatig goedgekeurde 
schrijfwijze voor fijn stof. In tegenstelling tot een populaire op-

vatting is PM10 geen formule van een chemische verbinding.  
Stof, fijn. 

Postmodernisme Stroming in de filosofie en de kunst die gezien 
wordt als een reactie op en een radicale afscheuring van het 
modernisme. Belangrijkste kenmerk dat begrippen als waarheid 
en - romantische - authenticiteit in twijfel worden getrokken. De 

directeur droeg een postmoderne bril.  Modernisme. 

PowerPoint 1. Veel gebruikte presentatiesoftware van het bedrijf 
Microsoft. Veelal foutief geschreven als Powerpoint. Heeft er in 
hoge mate toe bijgedragen dat nog minder presentaties dan 
vroeger het waard zijn om aan te horen en/of aan te zien. Meest 
gemaakte fout is dat de spreker voorleest wat het publiek zelf 

op de opeenvolgende beelden kan zien.  Transparant/2. 2. Een 
presentatie gemaakt met de software van het bedrijf Microsoft. 
Hij gaf een voordacht over de huisstijl aan de hand van een Power-
Point. 

Principe 1. Grondoorzaak, werkend beginsel. Het cyclisch ~. Om-
streden hypothese dat alles steeds weer opnieuw gebeurt, dat 
elke generatie steeds weer dezelfde fouten maakt als de vorige. 
2. Grondstelling. De directeur was in principe een deskundige. 3. 
Stelregel. De directeur was uit principe tegen een afvloeiingsre-
geling. 

Pro-actief Foute schrijfwijze van proactief.  Proactief. 

Proactief 1. Voorafgaand aan een opsporingsonderzoek tegen 
een verdachte. 2. In zijn handelen of optreden anticiperend, 
vooruitlopend op verwachte toekomstige werkingen of hande-
lingen of de resultaten daarvan. Echter letterlijk vooractief; dus 
in feite rusttoestand. De onderzoeker handelde proactief door 
aan de beleidsambtenaar te melden dat de correctiefactor voor 
fijn stof opnieuw fors zou worden verlaagd. 

Proces 1. Rechtsgeding. 2. Ontwikkelingsgang, opeenvolging van 
samenhangende gebeurtenissen. Het chemische proces. 3. Volg-
orde van niet altijd vooraf gedefinieerde handelingen die leidt 
tot de Milieubalans. Vrijwel altijd gebruikt in combinatie met het 
lidwoord. De directie was niet tevreden over de Balans van de 
Leefomgeving; men schreef dit toe aan het proces. 

Procrastinatie Aarzeling, talmen. Medewerkerstip Hard werken 
betaalt na verloop van tijd vaak uit, maar luiheid betaalt altijd 
onmiddellijk uit. 

Project 1. Samenhangende activiteiten die op een duidelijk be-
grensd moment beginnen en geacht worden te eindigen. 
Meestal van bekende duur. 2. Samenhangende activiteiten die 
ooit begonnen zijn en waarvan niet bekend is wanneer ze eindi-
gen, derhalve van onbekende duur. 3. Activiteit die het resultaat 

is van een voorzaagsessie.  Voorzaagsessie. 

Projectleider Leider van een project. Niet doen! Een projectleider 

is hier meer een projectlijder. Projecttrekker. 

Projecttrekker <neo.> Leider van een project, maar met minder 
verantwoordelijkheden dan een projectleider. Precieze om-
schrijving nog te definiëren. Mogelijk: projecttrekker = project-
leider - financiële taken - keuze van projectleden - capaciteitsin-
zet. 
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Projectplan 1. Uitgebreide beschrijving van activiteiten in een 
projecten en de planning ervan; wordt gewoonlijk voorzien van 
een gedetailleerde beschrijving van de inzet van middelen en 
mensen. 2. Korte beschrijving van het doel van werkzaamheden 
en waar het goed voor is. Meestal niet voorzien van een duide-
lijk te bereiken eindresultaat. 

Promotie 1. Academische plechtigheid waarbij een zogeheten 
promovendus ten overstaan van een wetenschappelijk college 
voorleest uit eigen werk. Na afloop wordt een bul uitgereikt. 
Passende kleding is vereist! 2. Bevordering. In de praktijk vaak 
volgens het principe dat zij die het niet hebben verdiend noch 
erom hebben gevraagd, een promotie ondergaan. Zij die het 
wel hebben verdiend, krijgen gewoonlijk geen promotie. Niet 
doen! In het laatste geval leidt vragen ook onmiddellijk tot de 
afwijzing van de promotie. 

R. 
Rapport 1. <vero.> Schriftelijk opgesteld stuk; tegenwoordig in 

sommige gevallen vervangen door essays. De directeur meende 
dat er een omslag van een rapportencultuur naar een essaycul-
tuur zou moeten worden gemaakt. 2. Verslag dat de ouders of 
verzorgers van de leerlingen van een school periodiek ontvan-
gen over de staat van vorderingen. De zoon van de beleidsme-
dewerker had een slecht cijfer voor essays schrijven op zijn rap-
port.  

Rapportenfabriek <scherts.> Gekscherende uitdrukking – met 
een serieuze gevoelde ondertoon – om onderzoeksinstituten 
aan te duiden. De rapportenfabriek is deels een achterhaald 
maar hardnekkig overlevend beeld, gebaseerd op ervaringen uit 
het verleden. 

 
De producten van een rapportenfabriek worden niet door iedereen en niet 
altijd op de juiste waarde geschat. 

Recall Letterlijk: terugroeping. Handeling waarbij een ten on-
rechte verstuurde e-mail, bijvoorbeeld met een spreadsheet 
met adres en inschaling van alle medewerkers, wordt terugge-
haald. Werkt alleen binnen een organisatie. 

Rechten <mv.> 1. Gerechtigheden, rechtvaardigheden. 2. Aan-
spraken. En wat dan met mijn rechten? Verworven ~rechten. 
Dodelijke vorm van aanspraken die verandering en vernieuwing 
blokkeert. De oudere medewerkers beriepen zich op verworven 
rechten. 

Regie 1. Het geven van aanwijzingen over de wijze waarop de 
tekst door de spelers wordt gesproken, de bewegingen die zij 
maken, de belichting, het decor e.d. De directeur voerde duide-
lijke de regie tijdens de bijpraatsessie. 2. <fig.> De leiding hebben. 
Het Facilitair Bedrijf (FB) hanteert als uitgangspunt dat de afde-
ling Regie zich geleidelijk intern ontwikkelt tot een 'doelmatig en 
dichtbij' onderdeel van de organisatie. Ook: Binnen de afdeling 
Regie worden de meer strategisch-tactische werkzaamheden be-

legd. 3. <fig.> Leiding van grote bijeenkomsten of manifestaties. 
De bijpraatsessie ontaardde in een chaos, omdat de nieuwe direc-
teur duidelijk niet de regie voerde. 4. Beweren de leiding te heb-
ben; beweren zaken naar de hand te kunnen zetten. De ~ voeren 
op. <neo.>  Nieuwe, modieuze uitdrukking, wordt als pretentieus 
ervaren. Vermijden! 

Rekenliniaal <vero.> Hulpmiddel om op snelle wijze berekenin-
gen te kunnen maken. In de jaren zeventig met de opkomst van 
de rekenmachine in onbruik geraakt. De belasting van de omge-
ving met zwaveldioxide door de puntbron werd op kundige wijze 

door de onderzoeker met een rekenliniaal uitgerekend.  Reken-
machine. 

 

Rekenmachine <vero.> Hulpmiddel om op snelle wijze bereke-
ningen te kunnen maken. In de jaren negentig in onbruik ge-
raakt, omdat men veronderstelde dat met computers alles snel-

ler kon worden uitgerekend.  Rekenliniaal. 

Relevant Gewichtig, van betekenis. Wint sterk aan betekenis als 
het in een context wordt geplaatst. Maatschappelijk ~ , beleids-
matig ~, politiek ~, commercieel ~, meettechnisch ~, modelmatig 
~, financieel ~, wetenschappelijk ~, historisch ~, volkenrechtelijk ~, 
religieus ~. 

Remkesmanoeuvre <psych.> Redenering waarbij twee ogen-
schijnlijk tegenstrijdige gedachten op elegante wijze als vanzelf-
sprekend worden gepresenteerd. Ontleend aan de minister 
Remkes van Binnenlandse Zaken (1951) in het kabinet Balkenen-
de II. Remkes opperde het plan om ‘oudere’ ambtenaren te 
laten afvloeien en verkondigde tegelijkertijd dat ’oudere’ amb-
tenaren onmisbaar waren. Politiek was dit een groot succes; 
leidde maatschappelijk echter tot verdeelde reacties. 

Remkesregeling <vero.> Onbegrepen afvloeiingsregeling voor 
‘oudere’ ambtenaren met een hoog ‘sigaar uit eigen doos’ ge-
halte in een tijd dat ‘oudere’ ambtenaren als waardevol voor de 

rijksoverheid werden bestempeld.  55+-regeling, Sigaar, Werk-
nemer, oudere. 

Reorganisatie 1. Het opnieuw inrichten. 2. Ingewikkeld proces 
waarbij alles anders wordt en niets verandert. 

Restpunt 1. Restant van een punt. Hypothetisch, omstreden be-
grip uit de wiskunde. 2. Actiepunt dat nog niet is uitgevoerd. De 
veranderingen vanuit de restpunten (gepland en ongepland) lei-

den regelmatig tot onstabiliteit van de productieomgeving.  
Actielijst. 

Resultaat 1. Uitslag, uitkomst. 2. Gevolg. De ontslagen waren het 
resultaat van de handel in derivaten. 3. <ec.> Winst, omzet., pro-
ductie. Het positieve resultaat kwam door de handel in deriva-
ten.  

Resultaatgericht Vertaalslag van doelen naar resultaten om het 
gewenste resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realise-
ren. De bereikte optimalisatie van de organisatie was het gevolg 

van resultaatgericht handelen.  Optimalisatie  Reorganisatie. 

Retraite 1. Terugtocht, aftocht. 2. Afzondering voor geestelijke 
verdieping en gebed., inzonderheid in een klooster of in een 
speciaal daarvoor bestemd huis. 3. Gelegenheid voor discussie 
tussen managers om te komen tot nieuwe wegen om een orga-
nisatie op de kaart te zetten; een en ander op een plek waar 
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eens de koeien op stal stonden. Het MO is op retraite geweest 

in Langbroek.  Heidesessie. 

 
Waar ooit de koeien op stal stonden. 

Rijkspas Nederlandse, multifunctionele smartcard voor rijksamb-
tenaren; is bedoeld als toegangsbewijs/middel, authenticatiebe-
wijs en identificatiebewijs. Wordt om onduidelijke redenen per 
ministerie ingevoerd. Mededeling van rijkswege: ‘Als ik in dienst 
treed van een ander ministerie, kan ik dan mijn 'oude' Rijkspas 
houden? Nee, als je bij een ander departement gaat werken, krijgt 
je een nieuwe Rijkspas van de werkgever waar je aan de slag gaat. 
Je bent verplicht bij het einde van je dienstverband je pas in te 
leveren bij beveiliging, anders kan er geen andere Rijkspas worden 
verstrekt’. 

 

Rookmist Foutief woord voor smog. Smog, oftewel rookmist, is 
een vervuilde lucht die tijdelijk kan ontstaan bij hoge concentra-
ties fijnstof en ozon. [nu.nl, 03.04.2103] 

Routekaart 1. Landkaart waarop de te volgen route staat aange-
geven. 2. Document dat een organisatie gebruikt om een zijn 
bestaan te rechtvaardigen. Veel gebruikt maar overschat hulp-
middel om medewerkers dui-
delijk te maken welke richting 
de organisatie uitgaat. Dit 
document is een tussenstop 
met de strategische keuzen 
van het instituut. Met dit docu-
ment in de hand gaan we ver-
der in gesprek met jullie, met 
onze opdrachtgevers en met 
onze eigenaar om te horen of 
de gekozen richting aan-
spreekt en hoe we samen ver-
dere invulling aan de toekomst 
gaan geven. 

 

Rubber 1. Het gedroogde melksap van Ficus elastica, Hevea brasi-
liensis en enige andere boomsoorten. 2. <gemeenz.> Condoom. 
Snel! Een rubber! 3. <vero.>. Hulpmiddel om de mate van oxide-
rende luchtverontreiniging te meten (zie afbeelding). 

 

S. 
Saharazand Zand uit de Sahara dat met de wind over grote af-

standen kan worden vervoerd. Gewoonlijk bruinachtig geel van 
kleur. Zorgt voor onrust bij automobilisten. Wordt gemeten als 
fijn stof. Mag voor worden gecorrigeerd, mits kan worden aan-
getoond dat het Saharastof van natuurlijke oorsprong is. 

Samen 1. Bij, in gezelschap van elkaar. De manager zei: ‘Het is 
goed om zo samen te zijn’. 2. Gezamenlijk. De manager zei: ‘Wij 
staan samen voor deze taak’. 3. <euf.> Een deel van een geheel. 
De manager zei: ‘Alleen samen kunnen we de klus klaren’.  

Schalingsfactor Factor die wordt gebruikt om de als niet geheel 
bevredigend ervaren uitkomsten van modelberekeningen meer 
in overeenstemming te brengen met meetresultaten. De onder-
zoeker stelde voor om een schalingsfactor te gebruiken, zodat de 
beleidsrelevantie van de modeluitkomsten aanzienlijk zou toene-
men. 

Schuld Verantwoordelijkheid voor wat men verkeerd gedaan 
heeft of juist heeft nagelaten. Managerstip! Het geheim van 
succes is te weten wie men de schuld moet geven van zijn fouten. 

Sector 1. Bepaalde maatschappelijke geleding. De bouwsector 
had veel profijt van het naar voren halen van investeringen in 
energiebesparing in woningen en kantoren. 2. <vero.> Groep van 
samenwerkende mensen die een bepaald doel nastreven. 3. 
Groep van samenwerkende mensen die een bepaald doel na-
streven. De directeur kwam met het opzienbarende voorstel om 
de organisatie in sectoren te verdelen. 

Sectorhoofd 1. <vero.> Leider van een sector; begrip uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Iemand die zowel qua mens als wat 
betreft inhoud ‘toonaangevend’ is. Alleen medewerkers met 
een zekere ambtelijke schaal zijn in staat om als teamleider op 
te treden. Ook assessments kunnen deel uitmaken van de selec-
tieprocedure voor sectorhoofden, ‘Mens volgt werk, voor zover 
het werk te volgen is’ geheten. Bij reorganisaties is er veelal een 
luide roep op nieuwe sectorhoofden. ‘Daarnaast wordt betoogd 
dat het geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn dat de aanstaan-
de sectorhoofden uit de huidige pool van teamlei-
ders/sectordirecteuren komen. Een brede werving, natuurlijk 
met nadruk op competenties, kan zeer verfrissend zijn, zeker na 
zo’n ingrijpende reorganisatie’. 2. Leider van een sector. Nieuw 
managementbegrip; in 2009 geïntroduceerd. 
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Server Computer of een programma dat via een netwerk 
diensten verleent aan computerprogramma dat bedoeld is 
voor eindgebruikers. Geeft bij deze eindgebruikers veel aan-
leiding tot vragen en irritatie. Merkwaardig genoeg uit het 
Latijn: servire = dienen. De subversion server moest op-
nieuw een grote update ondergaan. De server was geruime 
tijd niet bereikbaar.  

Servicedesk <Eng.> Deel van een organisatie dat bedoeld is 
om ondersteuning bij problemen te kunnen geven; veelal bij 
computergerelateerd ongemak. Effectiviteit onduidelijk; 
wordt veel en vaak bekritiseerd. Locatie niet altijd duidelijk; 
soms afwezig. Door omstandigheden zal vrijdag vanaf 16.00 
tot 17.30 uur de Servicedesk niet fysiek aanwezig zijn. 

Sigaar 1. Rolletje ineen gewerkte tabak met een dekblad, 
bestemd om gerookt te worden. 2. <euf.> Cadeau waarvoor 
men zelf heeft betaald. Veelal in de uitdrukking: een sigaar 
uit eigen doos.  

Signaal 1. Sein. 2. Teken. Een ~ afgeven. Iets duidelijk laten 
merken. Liever niet gebruiken, versleten uitdrukking. Het 
Signalenrapport veroorzaakte grote onrust. 3. Leuze.  

Sjeng <vero.> 1. Denigrerende benaming voor jongere mede-
werkers in ambtelijke organisaties. Waarschijnlijk ontleend 
aan het Chinees in de zin van onderdanige arbeider. 2. Voor-
naam voor jongens die vooral in en rond Maastricht voor-
komt. Verbastering van de Franse naam Jean. 

Smog <cvda.> Situatie met een sterk verhoogd niveau van 
luchtverontreiniging. Komt vooral voor op windstille dagen 
bij door inversie gekenmerkte weersomstandigheden en 
verhindert de luchtuitwisseling tussen luchtlagen bij de 
aardbodem en hogere luchtlagen. Smog kan vooral gevol-
gen hebben voor de gezondheid van mensen met ademha-
lingsmoeilijkheden. Het woord smog is een samentrekking 
van de Engelse woorden ‘smoke’ en ‘fog’. Sinds de lucht-
kwaliteit in Nederland sterk is verbeterd, komt er meer 
smog voor (Buijsman, 2011). Niettemin kunnen periodes 
geheel zonder luchtverontreiniging, hoewel zeldzaam, voor-
komen (zie afbeelding). 

 

Snuffelpaal <vero.> Paal met een meetinrichting om het ni-
veau van luchtverontreiniging te registreren. Herkomst van 
de naam is obscuur. 

 

 
Kunstwerk ‘Snuffelpaal’ in Arnhem; overigens niet geschikt om lucht-
verontreiniging mee te registreren. 

Spatie Tussenruimte, inzonderheid tussen opeenvolgende 
woorden in teksten. De meeste schrijvers gebruiken een 

teveel aan spaties. Spatiegebruik. 

Spatiegebruik Het gebruik van spaties in teksten; veelal te 
overdadig. En dat terwijl de regel heel simpel is: samenstel-
lingen worden aaneen geschreven. Dus niet fijn stof concen-
traties, zure depositie doelstelling (en zeker niet zure zure 
depostiedoelstelling).  

Spijkerbandenstof Fijn verdeeld stof dat ontstaat door de 
slijtage van spijkers in spijkerbanden. Kan vooral in noordelij-
ke landen een forse bijdrage aan het fijnstofniveau leveren; 
onder bepaalde voorwaarden echter aftrekbaar. Voor Ne-

derland van weinig belang.  Saharazand; Zeezout. 

 
Spijkerbanden geven bij slijtage aanleiding tot spijkerbandenstof.  
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 Spilleeftijd De leeftijd waarop men, bij gebruikmaking van 
een FPU-arrangement, met 70% van het laatstverdiende loon 
zijn werkzaamheden in overheidsdienst kan beëindigen. Op 
het ogenblik 62 jaar en 3 maanden. Alleen van toepassing op 
werknemers in de publieke sector die voor 1950 zijn gebo-
ren. Reden tot wrevel en wrok bij allen die in 1950 of later 
zijn geboren. Al weer zo’n oude zak die op onze kosten op 
vakantie kan.  

Spreadsheet 1. Digitaal rekenblad; computertoepassing om 
rekenkundige bewerkingen uit te voeren. De redacteur re-
kende met een spreadsheet de gemiddelde fijnstofconcentra-
tie op de straatstations uit. 2. <org.> Onmisbaar onderdeel 
van het planningsinstrumentarium van managers; vaak in 
een uitermate kleine corpsgrootte uitgevoerd om het op 
een pagina van A4-formaat te kunnen printen. Essentieel si 
dat rechtsonder in de spreadsheet het vereiste getal (fte, 
mensweken, uur, k€) wordt verkregen om te voldoen aan 
optimalisatie– of effiencydoelstellingen. 

Stabiel Stevig, standvastig. De huidige ICT-omgeving is nog 
niet stabiel. Dit is te merken aan de vele momenten waarop 
een of meerdere functionaliteiten (inloggen met token, kun-
nen internetten etc.) niet beschikbaar is of traag werkt. 

Stafoverleg 1. Overleg van een groep leidinggevende perso-
nen waarvan de besluiten meest moeizaam of niet worden 
gecommuniceerd. 2. Jaarlijks ritueel waarbij wordt gediscus-
sieerd en uiteindelijk besloten over welke staf Sinterklaas bij 
zijn aankomst in Nederland bij zich zal hebben. 

Stas <jarg., aflk.> Staatssecretaris. DgMI bespreekt dit dan 
met de Stas.  

Stof 1. Weefsel. Voor de verwarming van de inlaat van de 
fijnstofmonitor gebruikte men een bijzonder soort stof. 2. Alles 
waarvan iets kan worden vervaardigd; grondstof. 3. Onder-
werp. Het college over fijn stof was taaie stof. 4. Aanleiding, 
reden. 5. Massa van kleine droge en/of vloeibare deeltjes in de 
atmosfeer. Fijn ~ Verzameling van deeltjes in de atmosfeer die 
een op grootte selecterende inlaat als omschreven in de refe-
rentiemethode voor bemonsteren en meten van PM10 EN 
12341 passeren met een efficiencygrens van 50 % bij een aero-
dynamische diameter van 10 μm (EU, 2008). Ten onrechte 
meestal omschreven als stof met een diameter van 10 µm of 
minder. Fijnere fractie van fijn ~. Verzameling van deeltjes in 
de atmosfeer die een op grootte selecterende inlaat als om-
schreven in de referentiemethode voor bemonsteren en me-
ten van PM2,5 EN 12341 passeren met een efficiencygrens van 
50 % bij een aerodynamische diameter van 2,5 μm. Ten on-
rechte meestal omschreven als stof met een diameter van 2,5 
µm of minder 

Stikstofdioxide <scheik.> In hoge concentraties prikkelend 
gas, verbinding van stikstof en zuurstof met als formule NO2 
en een molaire massa van 46,01. De omrekeningsfactor van 
ppb naar µg/m³ bedraagt 2,05 (273 K). Komt in geringe mate 
vrij bij verbrandingsprocessen. Het grootste gedeelte wordt 
in de atmosfeer gevormd uit stikstofmonoxide. Levert een 

bijdrage aan de zure depositie. Indicator. 

Stikstofoxiden <cvda.> Verzamelterm voor stikstofmono-
oxide (vroeger stikstofmonoxide, NO) en stikstofdioxide 
(NO2). Vaak aangeduid met NOx. 

Stralingstekort Hypothese die stelt dat een te weinig bloot-
stelling aan radioactieve straling negatieve gezondsheids-
effecten heeft. Terug te voeren op het gedachtengoed van 

Paracelsus (1493-1541).  Fijnstoftekort. 

Strategie 1. Kunst van oorlogvoeren voor zover die de plan-
nen en bewegingen op grote schaal betreft. 2. Bepaling van 

en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen binnen een organi-
satie. Strategische beslissingen lopen over een langere peri-
ode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor 
deelbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten 
worden. Een gangbare horizon voor strategische beslissin-
gen in overheidsorganisaties is tegenwoordig hooguit twee 
jaar. Het ware dan ook beter als niet meer van strategie 
maar van tactiek zou worden gesproken. 

Streefwaarde Begrip uit de Europese regelgeving; niveau dat 
is vastgesteld met het doel om schadelijke gevolgen voor de 
menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te vermij-
den, te voorkomen of te verminderen en dat voor zover 
mogelijk binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt. 
Leidt door de zinsnedes ‘te vermijden, te voorkomen of te 
verminderen’ en ‘op basis van wetenschappelijke kennis’ tot 

veel verwarring.  Alarmdrempel Grenswaarde  In-
formatiedrempel. 

Stuifduinen Zandsysteem ontstaan door overmatige 
begrazing waardoor alle begroeiing is verdwenen. 
Afhankelijk van de ligging en het wereldbeeld van de 
beschouwer opegvat als aantasting van het landschap of als 

natuur.  Duinen. 

Sturingsmodel <org.> Theoretisch raamwerk dat beschrijft 
hoe de directie van een organsiatie de werkzaamheden 
aanstuurt of denkt te kunnen aansturen. Veelal sterk 
hypothetisch van karakter. 

 

Stuurbekrachtiging 1. Hydraulisch of elektrisch werkend 
mechaniek in de stuurinrichting van veel voertuigen, dat 
beoogt om met minder krachtsinspanning te kunnen sturen. 
2. Onduidelijk organisatorisch mechansime, bedoeld om met 
minder krachtsinspanning te kunnen reorganiseren of te 
bezuinigen. Opdrachtgevers hebben behoefte aan meer 
transparantie, meer sturingsmogelijkheden en minder 
bureaucratie, ook in het licht van de bezuinigingen. 
Stuurbekrachtiging kan hierbij behulpzaam zijn. 
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Suboptimaal 1. Minder dan zo goed mogelijk. De nieuwe 
werkplekindeling was suboptimal omdat niet iedereen van 
werkplek moest veranderen. 2. <euf.> Slecht. De arbeids-

voorwaarden waren suboptimaal.  Optimaal. 

Synergie Proces waarbij het samengaan van delen meer 
oplevert dan de som der delen. Veel gebruikt trefwoord bij 
reorganisaties. Effect gewoonlijk fictief. Mits gebruikt in de 
juiste dosering een krachtig hulpmiddel voor managers en 
politici.  

Synergiewinst Winst die beoogt behaald te worden bij sa-
menvoeging van organisatieonderdelen. Effect gewoonlijk 
fictief. Mits gebruikt in de juiste dosering een krachtig hulp-
middel voor managers en politici. De oplossing voor het 
binnenhalen van de synergiewinst is om de fusie heel systema-
tisch te blijven aansturen (Van Ieperen, 2011). 

T. 
Taakstelling Opdracht om een bepaald doel te bereiken; 

inzonderheid personeelsreducties bij de overheid. Gewoon-
lijk gepaard gaande met zogeheten efficiencyverbeteringen. 

Efficiency. 

Taalversterker <neo.> Woord of zinsnede om reguliere uit-
spraken krachtiger te doen overkomen. In veel gevallen 
overbodig en slechts bedoeld om eerder falen of gemaakte 
fouten te verhullen. Vergelijk: ‘om beter samen te werken’ 
versus ‘om nog beter samen te werken’. Vergelijk: ‘ik zal mij 

inzetten’ versus ‘ik zal mij actief inzetten’.  Nog  Voorzet-
sel/2. 

Team 1. Groep van samenwerkende mensen die een bepaald 
doel nastreven. Het team Luchtkwaliteit en Europese Duur-
zaamheid streefde ernaar om het rapport ‘Fijn stof anders 
bekeken’ op tijd uit te brengen. 2. <vero.> Kleinste organisa-
torische eenheid binnen sommige organisaties. Het bureau 
bestond uit twintig teams. 

Teamleider Leider van een team. Iemand die zowel qua mens 
als wat betreft inhoud ‘toonaangevend’ is. Alleen medewer-
kers met een zekere ambtelijke schaal zijn in staat om als 
teamleider op te treden. Ook assessments maken deel uit 
van de selectieprocedure voor teamleiders, ‘Mens volgt 
werk, voor zover het werk te volgen is’ geheten. Bij reorga-
nisaties is er veelal een luide roep op nieuwe teamleiders. 
‘Daarnaast wordt betoogd dat het geen vanzelfsprekend-
heid hoeft te zijn dat de aanstaande teamleiders uit de huidi-
ge pool van sectordirecteuren komen. Een brede werving, 
natuurlijk met nadruk op competenties, kan zeer verfrissend 
zijn, zeker na zo’n ingrijpende reorganisatie’. 

Telepathie 1. Gedachtenoverbrenging. De manager be-
kwaamde zich in de telepathie ten einde vruchtbaar met zijn 
medewerkers te kunnen communiceren. 2. Modern hulpmid-
del in sommige organisaties om met elkaar te communice-
ren. Telepathie had het voorheen slopende afdelingsoverleg 
geheel overbodig gemaakt. 

Temporiseren 1. Tot een beter tijdstip uitstellen. In verband 
met de VBTB-cyclus werd de productie van het Signalenrap-
port getemporiseerd. 2. Aan bepaalde tijd binden, over een 
zeker tijdsverloop uitsmeren. 3. <euf.> In het geheel niet 
meer uitvoeren. In verband met de VBTB-cyclus werd de 
productie van het Signalenrapport getemporiseerd.  

Terugmelding 1. Samenvatting van wat elders en eerder is 
besproken aan mensen wie het aangaat. Het afdelingshoofd 
deed terugmelding van hetgeen was besloten in de staf. 2. 
Samenvatting van wat is besproken in een subgroep van 

inhoudelijk deskundigen over een deelprobleem van een 
groter issue aan een plenaire vergadering; gewoonlijk aan 
de hand van zogeheten flappen. Veelal als uitermate nuttig 
ervaren, waarbij in een creatieve open sfeer ideeën zijn uit-
gewisseld, hoewel er te weinig tijd voor was. Samenvatten-
de rapportage blijft merkwaardig genoeg vaak achterwege. 
Belangrijke bron van inkomsten voor procesbegeleiders, 

discussieleiders, moderatoren en rapporteurs.  Flap  
Issue. 

Theater 1. Kunstvorm waarbij acteurs levende voorstellingen 
maken voor een publiek. Absurdistisch ~ Toneelgenre waar-
in de onlogische en irrationele aspecten van het leven wor-
den benadrukt, vaak om de doelloosheid van het leven aan 
te tonen. De voorstelling vond plaats in een zitkuil waarbij 
de acteurs managers speelden die met hun rug naar het pu-
bliek zaten. 2. Vertoning, ophef. Wat een theater!  

Thee 1. Product dat uit de gedroogde bladeren van de thee-
struik bestaat en waarvan het aftreksel als drank wordt ge-
bruikt wordt. De senior beleidsondersteuner dronk twee 
potten thee per dag. Dat is andere thee dan koffie. Ook als 
tweede lid in samenstellingen als de volgende, waarin het 
eerste lid het aroma (plant of vrucht) noemt: bosbessen-
thee, bosvruchtenthee, citroenthee, sulfaatthee, rozenbot-
telthee, hydroxylthee, ammoniakthee. 2. Aftreksel van bla-
deren, onbestemde materie van verschillende andere plan-
ten en/of objecten, gedronken als surrogaat voor eigenlijke 
thee of als geneesmiddel. 

Thema 1. Hoofdgedachte van een muziekstuk. Het thema van 
de 5de van Beethoven. 2. Onderwerp van bespreking of be-
handeling. Het thema van de bijeenkomst was de ontwikke-
ling in de luchtkwaliteit. 3. Inhoudelijk zwaartepunt van 
werkzaamheden in een organisatie. De organisatie heeft zes 
thema’s benoemd met daarbinnen 130 actiepunten.  

Themaduwer Mogelijk iemand die een trekker ondersteunt. 

[precieze betekenis bij het ter perse gaan nog niet bekend]  
Trekker. 

Tijd 1. De voortgang en opvolging der gebeurtenissen als 
zodanig en op zichzelf. De tand des tijds had de zwaveldioxi-
demonitor danig aangetast. 6. Met betrekking tot de wijze 
waarop deze wordt besteed. De tijd werd verdreven met 
het kalibreren van ozonmonitoren. Ook in: ~schrijven Verant-
woording van hoeveel tijd men voor welke werkzaamheden 
heeft gebruikt. Belangrijk bureaucratisch element. 

Tijdelijk 1. Vergankelijk, niet eeuwig. Het leven is tijdelijk. 2. 
Voor beperkte tijd geldig. Een tijdelijk onderkomen. 3. Voor 
langere tijd. Op het terrein staan veel tijdelijke behuizingen. 
Wij verhuizen tijdelijk naar een ander gebouw. 

Tijdschrijven  Tijd/2.  

Tinsentiep Niet bestaande uitgeverij in Houten, Nederland, 
die niettemin met uitgaven komt. Tinsentiep is in 2001 ont-
staan uit de gefailleerde uitgeverij Pandora. Beoogt vooral 
ruimte te geven aan gedachten en uitingen die niet vanzelf-
sprekend zijn. Warrig publicatiebeleid. 

Tram 1. Weinig comfortabel middel voor openbaar vervoer 
gebaseerd op een inmiddels verouderd concept. 2. Meta-
foor voor mogelijk onheil. ‘En wat dan als ik morgen in 
Scherpenzeel onder de tram kom?’, zo vroeg het sectorhoofd. 

Transparant 1. Doorschijnend. Zij droeg een transparant 
nachtgewaad. Ook: ~ communiceren. Duidelijke taal spreken. 
Ik begrijp er niets van; je moet wel transparant communice-
ren! De directeur benadrukte dat kritiek wordt gewaardeerd, 
mits deze open, transparant en rechtstreeks wordt geuit. 2. 
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<vero.> Afbeelding en/of mededeling op een doorschijnen-
de ondergrond. Ook wel overheadsheet genoemd. Vroeger 
veel gebruikt communicatiemiddel bij lezingen en colleges. 
De hoogleraar gaf het college ‘Introduction to the basic princi-

ples of organic chemistry’ aan de hand van transparanten.  
PowerPoint. 

Transparantie Doorschijnendheid; kan in vele gradaties voor-
komen. Wiskundig gevat door 
Beer, na eerder werk door Lam-
bert. Gerelateerd aan absorptie. 
Transparantie is de reciproke 
van substantie, waardoor een 
organisatie die veel substantie 
heeft niet transparant kan zijn 
en een bijzonder transparante 
organisatie niet veel om het lijf 
kan hebben. 

Transitie 1. Overgang. 2. <muz.> Overgang van een toonsoort 
naar een andere. 3. Trefwoord dat, mits in de juiste dosering 
toegepast, de kans op subsidie voor een onderzoeksvoor-
stel, sterk verhoogt. 4. <bel.> Onduidelijk begrip in de milieu-
wereld dat beoogt een overgang van de ene situatie naar de 
andere aan te geven. De transitie van een fossielebrandstof-
economie naar een waterstofeconomie was volgens een re-
cente analyse nog ver weg. 

Travee 1. Vak tussen twee balken of zuilen in een gebouw of 
kerk. 2. Slecht gedefinieerde rekengrootheid in ambtelijke 
organisaties om het toe te delen vloeroppervlak per ambte-
naar uit te drukken. Gebruik ervan leidt tot veel irritatie, 
omdat de breedte van een travee variabel is. Het gebouw-
hoofd beweerde met grote stelligheid dat de norm een travee 

per medewerker is.  Pakdichtheid. 

 

Trekker 1. Iemand die voet– of fietstocht maakt en kampeert. 
2. Tractor. 3. Soort van leider maar met lagere status dan 

een leider.  Projecttrekker. 

Trend 1. Richting waarin zich iets ontwikkeld. Er is in de ont-
wikkeling van de concentraties geen duidelijke trend waar te 
nemen. 2. Neiging, tendentie. De nieuwe trend op het insti-
tuut was om een zwarte bril te dragen. 

Tunnelverbinding Verbinding die bestaat uit een kunstmatig 
aangelegde, onderaardse of door een berg geboorde koker-
vormige doorgang. Het instituut had twee vestigingen die 
door een tunnelverbinding met elkaar waren verbonden. 

 

U. 
Uitbesteden 1. Buiten het huis in de kost doen. 2. Werk aan 

anderen overdoen, meestal uit het oogpunt van kostenbe-
sparing, soms ook om het aantal arbeidsplaatsen in een 
organisatie te kunnen laten afnemen. Het luchtmeetnet 
werd uitbesteed, zodat 3,48 formatieplaatsen konden worden 
uitgespaard; de operationele kosten bleken echter met 50% te 
zijn toegenomen. 

Uitdrukking 1. Het uitdrukken. 2. Woord, gezegde, spreekwij-
ze. Tussen de oren hebben. Door de oogharen heen. Met 
droge ogen op een zaterdagachternamiddag. 3. Geheel van 
trekken op het gelaat die iets te kennen geven. De project-
leider Milieubalans had een getergde uitdrukking op zijn ge-
laat na zijn bezoek aan de directeur. De projectleider Milieu-
verkenning had een getergde uitdrukking op zijn gelaat na zijn 
bezoek aan de directeur. De projectleider Duurzaamheidsba-
lans had een getergde uitdrukking op zijn gelaat na zijn be-
zoek aan de directeur. 

Uitdaging 1. Oproep om het genoemde te doen. De weten-
schapper voelde een uitdaging om zijn hypothese te bewijzen. 
2. <euf.> Oproep om een ingrijpende verandering te accep-
teren; veelal door kwartiermakers, veranderingsdeskundi-
gen, managers, personeelsfunctionarissen, directieleden 
geuit. ‘Zie de lagere inschaling als een uitdaging om er sa-
men het beste van te maken’, zei het nieuwe sectorhoofd. 

Uitje 1. Kleine ui; groente van het geslacht Allium. 2. Sociaal 
gebeuren; onregelmatig terugkerend verschijnsel waarbij 
een groep mensen zich onder leiding van een organisatieco-
mité zich gaat vermaken. Voornaamste taken van de organi-
satie zijn: 1) veelvuldig zeggen: ‘Het valt best mee met het 
weer’; 2) ervoor zorgen dat op de juiste momenten uitspan-
ningen in zicht komen of anderszins zorg dragen voor ver-
snaperingen en spiritualiën. Veelal in combinatie: afdelings~, 

lab~, management~, sector~, team~.  Heidesessie. 

Uitrollen 1. Wat op een rol zit uitspreiden of afwikkelen. De 
rode loper werd voor de minister uitgerold. 2. Plat maken, 
bijvoorbeeld van beslag. 3. In praktijk tot uitvoering bren-
gen. De nieuwe software werd uitgerold.  

Uitvoeringsgericht Vooral in relatie tot een activiteit die 
beoogt om op afzienbare termijn tot een herkenbaar pro-
duct te komen. 

Uitvragen 1. iemand ~ Trachten te weten te komen wat iemand 
weet, zijn geheimen, zijn bedoelingen. De manager vroeg 
zijn medewerker uit over de planning van het nieuwe jaarver-
slag. 2. <neo.> Minder vragen dan voorheen. Het uitvragen 
van een kleiner aantal werkplekken leidt tot een financiële 
besparing. 
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V. 
Vacaturestop Verbod tot het aantrekken van nieuwe mede-

werkers, gewoonlijk in periode van economische onzeker-
heid of teruggang. Absolute ~: Volledig verbod tot het aan-
trekken van nieuwe medewerkers, gewoonlijk in periode 
van economische onzekerheid of teruggang. 

Verbeterpunt Moderne benaming voor klacht.  Klacht. 

Vergroening 1. Verschijnsel waarbij alle organen der bloem 
een groene kleur bezitten. 2. <vero.> Gemiddeld jonger wor-
den van de populatie. 3. Bij het beleid ook milieueffecten 
betrekken. Modieus begrip met onduidelijke betekenis. De 
vergroening van de autobrandstof bleek grote arealen aan 
landbouwgrond te vergen. 4. Een groen uiterlijk geven (zie 
afbeelding). 

 
Koeien voelen zich beter bij vergroening van hun omgeving. 

Verhuisbeweging Gestructureerde verplaatsing van een 
groep samenhangende objecten. 

Verloop 1. Wijze waarop iets zich toedraagt of heeft toege-
dragen. 2. Geleidelijke achteruitgang. Na de bekendmaking 
dat het bedrijf zou verhuizen, ontstond er een groot verloop 
onder het personeel. Natuurlijk ' . De directie concludeerde 
dat alleen natuurlijk verloop niet voldoende zou zijn om de 
taakstelling te realiseren. 

Vermoeden Gissing, veronderstelling. Voorstadium van de 
hypothese. ~ van Swaan: er is altijd een hogere kwaliteit 
denkbaar. ~ van Buijsman: kwaliteit is een intrinsieke eigen-
schap. 

Visie 1. Het bezien, de inzage. 2. Wijze van inzien, in het bij-
zonder van kunstenaars. 3. Idee over toekomstige ontwikke-
lingen. Leidt niet zelden tot een missie. Dient getoetst te 

worden in een voorzaagsessie.  Missie  Voorzaagessie. 

Vlek 1. Plaats waar een oppervlak anders gekleurd is dan de 
rest. De modelontwikkelaar had vlekken in zijn gezicht van 
het harde werken. 2. Plaats waar een oppervlak verontrei-
nigd is. Er zat een lelijke vlek op het bureau van de beleids-
ambtenaar. 3. <neo.> Werkplek, in termen van ruimte, tijd en 
fysieke status vaak slecht gedefinieerd. In het gebouw was 
volgens het principe van het nieuwe werken aan iedere mede-

werker een vlek toegewezen.  Vlekkenplan. 

Vlekkenplan <org.> Tekening van een gebouw met hierin de 
eerste ideeën voor de inrichting van het gebouw (zie afbeel-
ding). In dit plan wordt in grote lijnen aangegeven waar 
clusters van werkzaamheden zijn gedacht. Daarnaast zijn in 
dit plan ook de ingang en uitgang, de toiletten, de koffie-
ruimte en de fitnesszalen te vinden, om zo een goed idee te 
krijgen van de inrichting van het geheel. In een vlekkenplan 

wordt vastgelegd welke bedrijfsprocessen van alle afdelingen 
worden ondersteund door welke applicaties. Uit zo'n vlekken-
plan komen de ‘witte vlekken’ (!) en de dubbelingen van alle 
applicaties in beeld. Daarnaast blijkt ook welke koppelingen 
tussen de verschillende systemen aan de orde zijn. Het vlek-
kenplan kan ook als een stapsgewijs groeipad vanuit de huidi-
ge situatie worden toegepast (Skopos, 2012). 

 

Voorbereiding 1. Vooraf verrichten of gereedmaken. Het 
rapport over de correctie van de ozonmeetwaarden was in 
voorbereiding. 2. Uiteindelijk niet uitvoeren of gereedma-
ken. Het rapport was in voorbereiding. 

Voorlichting 1. Handeling waarbij licht voor iemand uit wordt 
dragen. 2. Proces van aanwijzingen geven. Het hoofd gaf 
voorlichting over het moeilijke woord depositie. 3. Proces van 
inlichtingen geven. Het hoofd gaf de journalisten voorlich-
ting over het begrip neerslag. 4. <org.> Afdeling van waaruit 
wordt voorgelicht. De afdeling Voorlichting verordonneerde 
dat het woord depositie voortaan niet meer mocht worden 
gebruikt en moest worden vervangen door het woord neer-
slag. 

Voorzagen 1. Verleden tijd van voorzien. 2. Een voorlopige 
vorm van zagen waarbij objecten worden voorbewerkt, 
zodat zij gemakkelijker in een definitieve vorm kunnen wor-
den gezaagd. 

Voorzaagsessie 1. Bezigheid die dient om objecten in een 
voorlopige vorm te zagen zodat zij daarna gemakkelijker in 
een definitieve vorm kunnen worden gezaagd. 2. Activiteit 
in de beginfase van een project waarbij voor een breed pu-
bliek wordt uitgelegd wat het project beoogt. Ter stimule-
ring van de discussie is het noodzakelijk dat zowel de ergste 
vijanden als enkele sectorhoofden worden uitgenodigd. 
Kostbare activiteit met een ongewisse afloop. 

Voorzetsel 1. Woord dat de betrekking aangeeft die er tussen 
twee zelfstandigheden in een zin bestaan en wel voorname-
lijk betrekkingen van plaats en tijd. De directeur stond op 
zijn strepen. De directeur sprak na de hoofddirecteur. 2. Taal-
versterker met een sterk inflatoir karakter. Veel gebruikt 
door managers. Liever niet gebruiken. Printen versus uit-

printen, douchen versus afdouchen, enzovoorts  Taalver-
sterker. 

Voorzetselwerkwoord Regulier werkwoord waaraan een 
overbodig voorzetsel is toegevoegd, meestal met de bedoe-
ling om een sterkere indruk te maken. Taalmishandeling; 

dient achterwege te blijven. Opnoteren,  Taalversterker 

Voorzetsel/2. 

W. 
Waarde 1. Betekenis die iets heeft als bezit of als ruilobject. 

De grond van het terrein had een hoge waarde. 2. Betekenis 
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die iets heeft in moreel, geestelijk of esthetisch opzicht. De 
oudere medewerkers hadden een grote waarde voor de orga-
nisatie. Toegevoegde ~ Waardeverhoging die bij een product 
optreedt als het product verder wordt verwerkt. Kan ook in 
overdrachtelijke zin worden gebruikt en is dan meestal niet 
gekwantificeerd of te kwantificeren. De directeur zei dat de 
oudere medewerkers een grote toegevoegde waarde voor de 
organisatie hadden.  

Weer Het geheel aan actuele meteorologische verschijnse-
len. Technisch ~  <techn.> Weer dat uitermate geschikt is om 
veldwerk te verrichten. 

Werken 1. <vero.> Arbeid of werkzaamheden verrichten. Hij 
werkte in een inrichting. Tegenwoordig vervangen door ande-
re vormen van werken. Het nieuwe ~  Arbeid of werkzaam-
heden verrichten. Anders ~  Arbeid of werkzaamheden ver-
richten. 2. Langer ~ Maatschappelijk gesignaleerde noodzaak 
om tot de pensioengerechtigde leeftijd te arbeid of werk-
zaamheden te blijven verrichten in plaats van vervroegd met 
werken te stoppen. Beoogt een bijdrage te zijn voor de op-
lossing van de veronderstelde onbetaalbaarheid om lanter-
fanterende bejaarden te onderhouden. Draagt sterk bij aan 
een oplopende werkloosheid. 3. Uitwerking hebben. Het 
nieuwe organisatiemodel werkte in de praktijk niet. 

Werknemer Persoon die voor een ander werkt en daarvoor 
wordt betaald. Oudere ~ Persoon boven een bepaalde leef-
tijd die naar het oordeel van de werkgever te weinig werkt 
en te veel krijgt betaald. Leeftijdsgrens niet scherp omschre-
ven en afhankelijk van de organisatie, tijdgeest en politieke 
constellatie. In sommige tijdsgewichten als een parasiet 

beschouwd.  Remkesregeling  PAS-regeling  spilleeftijd 

 FPU-arrangement. 

Werkwoord Rededeel dat een doen, zijn of worden uitdrukt. 
Zelfstandig '  Ergerlijke en wijdverspreide gewoonte om werk-
woorden als zelfstandig naamwoord te gebruiken. Taalkun-
dig bekend als naamwoordstijl. Het ontwikkelen, het meten, 
het werken, het weten, enz. Het meten werd voorafgegaan 
door het kalibreren, waardoor het informeren te laat begon.  

Wetenschap 1. Het systematisch geordende geheel van het 
weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen 
kan worden. Op het onderzoeksinstituut werd de weten-
schap krachtig gestimuleerd. 2. Het weten omtrent, de ken-
nis, de bekendheid met iets. Het onderzoeksinstituut ver-
keerde in de wetenschap dat het als wetenschappelijk insti-
tuut werd gerespecteerd. 3. Verzameling van opinies. De 
ongeruste bewoonster, die onder een hoogspanningsleiding 
woonde, zei: ‘Wetenschap is ook maar een opinie’.  

Wetenschappelijk 1. Volgens de regels van de wetenschap. 
Op het onderzoeksinstituut werd wetenschappelijk onderzoek 
gedaan. 2. Betrekking hebbend op de wetenschap. ~ tijd-
schrift. 3. De wetenschap beoefenend. Het onderzoeksinsti-
tuut telde een groot aantal wetenschappelijke medewerkers. 

Wetenschapper <vero.> Persoon die zich, veelal bezoldigd, 
bezighoudt met het systematisch geordende geheel van het 
weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen 
kan worden. Aan het eind van de twintigste eeuw in onbruik 

geraakt.  Postmodernisme. 

Wet van het meetnet Wetmatigheid die de relatie legt tus-
sen het aantal meetpunten in een luchtkwaliteitsmeetnet en 
de tijd. Beleidsmatige of inhoudelijk-strategische aspecten 
blijken geen rol te spelen. Ontdekt door medewerkers van 
de universiteit van Pandora en voor het eerst gepubliceerd 
in het blad Opgebakken Lucht van 12 mei 2002.  

Wet van Parkinson Eerste ~: Arbeid dijt uit naarmate er meer 
tijd beschikbaar is voor zijn voltooiing. Wordt ook gebruikt 
om de ongebreidelde groei van het ambtenarenapparaat te 
verklaren. Ook wel geformuleerd als ’Werk vraagt zo veel 
tijd als ervoor beschikbaar is’. Tweede ~: Uitgaven stijgen 
tot het inkomenspeil bereikt is. Daarnaast bestaan vele vari-
anten waarvan de herkomst meest niet op Parkinson kan 
worden herleid. (Inzichten, 2006). 

Wigje Platte, beitelvormig toelopende houten of ijzeren 
spie, waarmee men een voorwerp vastklemt. Tijdens de 
verhuizing zullen de tussendeuren met wigjes open worden 
gehouden. 

Win-winsituatie Situatie of uitkomst waarbij alle partijen 
voordeel (heten of menen te) behalen. Populair onder ma-
nagers, echter strijdig met de Tweede Hoofdwet van de 
Thermodynamica. Ergerlijk jargon; bij voorkeur niet gebrui-

ken.  Ontwikkelruimte  PAS. 

Z. 
Zakelijk 1. Ter zake zijnde. Zakelijk blijven. Alleen over zaken 

spreken, zich niet in bespiegelingen begeven. 2. Zonder 
omslag of opsiering. Een zakelijke stijl van met elkaar om-
gaan. De medewerkers van het instituut kenden een weinig 
zakelijke manier van met elkaar omgaan. 

Zang Muzikale opeenvolging van tonen die door de stem 

worden voortgebracht.  Zang en dans. 

Zang en dans Veelal in de uitdrukking: ‘Was het met zang en 
dans?’ Gebruikt voor bijeenkomsten met een hoog ma-
nagersgehalte om te informeren of er ook nog wat zinnigs 
en/of leuks viel te beleven. 

Zeezout 1. Zout gewonnen uit zeewater, met als belangrijkste 
bestanddeel natriumchloride (NaCl), daarnaast belangrijke 
hoeveelheden magnesium, kalium en calcium benevens een 
tachtigtal sporenelementen. 2. Niet onbelangrijk atmosfe-
risch bestanddeel van fijn stof. Mag voor worden gecorri-

geerd.  Saharazand  Spijkerbandenstof. 

Zelfbediening 1. Winkel waar men zichzelf bedient. 2. Instru-
ment dat dient om zich te bedienen. 

Zelfbedieningsinstrument Instrument waarmee men zichzelf 
bedient. De nieuwe software had als doel de medewerkers 

zichzelf te laten bedienen.  P-direkt. 

Zelfbedieningsproces Geheel van handelingen waarmee men 
zichzelf bedient. Het winkelen in een zelfbedieningswinkel 

kan beschouwd worden als een zelfbedieningsproces.  P-
Direkt. 

Zelfstandig Op zich zelf staande, onafhankelijk.  Werk-
woord, ~. 

Zenden 1. Zorgen dat iets van de ene plaats naar de andere 
komt. Het stafbureau van het instituut zond een beleidseva-
luatie naar het ministerie voor Infrastructuur en Milieu in Den 
Haag. 2. Radio-uitzendingen doen. 3. Bij reorganisaties een 
contigent ambtenaren overplaatsen van het ene naar het 
andere ministerie. In principe is deze overboeking een net-
toboeking. Dat wil zeggen voor zover dit onderdeel of 
dienst met taakstelling is belast, is deze taakstelling inge-
vuld door het zendende ministerie (Bekker, 2007). 

Zitzak 1. <vero.> Flexibel meubelstuk, bestaande uit een om-
hulsel van kunststof dat met korrels van kunststof of zaag-
sel is gevuld. De zak voegt zich naar het lichaam dat erop zit, 
wat een comfortabel gevoel geeft. Leidt bij langdurig ge-
bruik tot rugklachten. Kan hinderlijke geluiden produceren 
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als een andere positie wordt aangenomen. 2. Object dat 
wordt gebruikt tijdens een intiem kringgesprek (zie afbeel-
ding). 

  
Zitzak/2; op de voorgrond een zitpaal (met elektrische bediening). 

Zolder. 1. Bovenste verdieping onder het dak van een ge-
bouw, vaak opslagplaats van ongeregelde goederen. Zet die 
oude monitoren maar zo lang op zolder. 2. <vero.> Ruimte 

om koffie te drinken.  Koffiezolder. 

Zomersmog <cvda., vero.> Smog die tijdens de zomermaan-
den kan optreden en gekenmerkt wordt door onder andere 
hoge niveaus van ozon. Mogelijk kwam er vroeger meer 
smog voor dan gedacht, omdat de meetwaarden vroeger 
(gemiddeld) 10% te laag waren. Tegenwoordig schijnt er 
meer smog voor te komen dan vroeger. 

 
Zomersmog in het Rijnmondgebied, begin jaren tachtig. 

Zonwering Mechanisch hulpmiddel om overlast door inval-
lende zonnestraling in een gebouw te beperken of te elimi-

neren.  Onderbroek. 

Zure regen <cvda., vero.> Verondersteld milieuprobleem uit 
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. In let-
terlijke zin wordt hiermee regen bedoeld die door antropo-
gene invloeden meer zuur bevat dan regen van een natuur-
lijke oorsprong. In deze tijd gold nog: hoe zuurder de regen, 
hoe erger de situatie. Werd geacht te leiden tot grootschali-
ge bossterfte (zie afbeelding). Een veel voorkomend misver-
stand is echter dat regen die zuur is, zure regen in de hier 
gedefinieerde zijn zou zijn (zie bijvoorbeeld Charlson & Rod-
he, 1982). Later vervangen door het begrip ‘zure depositie’ 
om ook de invloed van droge depositie te verdisconteren. 
Nog later vervangen door het door beleidsmakers verzon-
nen begrip ‘Verzuring’. In 2010 verscheen een rapport over 
‘zure regen’, waarmee de op dat moment verantwoordelijk 
staatssecretaris Atsma zeer tevreden mee heette te zijn. 

 
Uit de hoogtijdagen van de zure regen. Politici laten zich door een des-
kundige (rechts) iets vertellen. 

Zuur 1. Wat zuur is. Een mandje ~. Iets dat als zoenoffer wordt 
aangeboden na een aantal jaren van onmin. 2. Overmaat aan 
maagsap. Het ~ hebben: oprispingen van maagsap. 3. Wat on-
aangenaam, verdrietig is. Het was zuur dat het teamleider-
schap aan zijn neus voorbij ging. 4. <scheik.> Stof die in oplos-
sing vrije waterstofionen afgeeft of kan afgeven. Veelal als 
samenstelling: salpeter~, accu~, zwavel~, kool~ (echter niet in 
~kool!), stok~ (in zuurstokken), pruim~ echter niet in 
~pruim!), enz. 

Zwaveldioxide 1. <scheik.> In hoge concentraties prikkelend 
gas, verbinding van zwavel en zuurstof met als formule SO2 
en een molaire massa van 64,01. De omrekeningsfactor van 
ppb naar µg/m³ bedraagt 2,86 (bij 273K). Komt vooral vrij bij 
de verbranding van zwavel en zwavelhoudende stoffen. 2. 
<cvda., vero.> Veronderstelde indicator voor luchtverontrei-
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niging. Aan het eind van de jaren zestig van de twintigste 
eeuw dacht men dat als men zwaveldioxide zou meten, men 
dan een maat zou hebben voor het totaal aan luchtveront-
reiniging. Op deze gedachte was ook het eerste luchtmeet-
net in Nederland, het Nationaal Meetnet Luchtverontreini-
ging, gebaseerd. Al tijdens de voorbereidingen van dit meet-
net werd het duidelijk dat luchtverontreiniging toch com-
plexer was en dat er meer stoffen zouden moeten worden 
gemeten (Buijsman, 2002). 

Zwarte rook 1. Rook die ontwijkt uit een stoomlocomotief als 
de brandstof-luchtverhouding te groot is. 2. <cvda.> Lucht-
verontreinigend bestanddeel van de troposfeer dat geme-
ten wordt met de zwarterookmethode (zie sfeerbeeld). Ten 
onrechte aangezien als een indicator voor van alles en nog 

wat. Zwarterookmethode. 

 

Zwarterookmethode <cvda.> Methode om zwarte rook te 
meten. Wat met de zwarterookmethode gemeten wordt, is 
per definitie zwarte rook (OECD, 1964). 

Zweed 1. Inwoner van Zweden. In Zweden wonen veel Zwe-
den. 2. Bepaald type kruiswoordraadsel. 3. <cvda., vero.> 
Aanduiding voor één van de eerste typen wet-onlyvangers, 
genoemd naar de ontwerper Lennart Granat, een Zweed 
(zie afbeelding). De Zweed vertoonde veel mankementen. 

Zwevend stof <cvda., vero.> Aanduiding voor stofvormige 
luchtverontreiniging. Nadere definitie niet meer bekend. 

Zwevende deeltjes 1. <cvda., vero.> Aanduiding voor stofvor-
mige luchtbestanddelen in oude Europese regelgeving op 
het gebied van de luchtverontreiniging. 2. Aanduiding voor 
stofvormige luchtbestanddelen in de Europese regelgeving 
op het gebied van luchtkwaliteit. 
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Wat ontbreekt 
 
De afwezigheid van de volgende woorden 
kan mogelijk als een gemis worden ge-
voeld: fitness (ook bedrijfs~), MIFF 
(Manager Informatieformulier functione-
ringsgesprek), klussenbank, kolfkamer, 
social media (en gebruik ervan, Twitter), ministerie, stoelmas-
sage, vertrouwenspersoon, expertisegroep, bedrijfsvoering, 
out of office, visitekaartje, schrijfwijzer, secretariaat, typeka-
mer, zeepkist (~lunch etc.), beeldbank, weblog, kam (KAM), 
offerteproces, sap (SAP), talent (ook: Bureau ~), meldpunt, 
traffic, ontruiming (proce-dure, oefening etc.), hub, branding, 
app, iSpex, Trekhaak (ook trekhaak; ~ gezocht), Firm of Ende-
arment, alignment, krent (~ in de pap), pareltje (vakantie~), 
Doetank, tuibrug, Uithof, Wentgebouw, H-index, G-index, i10-
index, hindermacht, corporate story, burger (betrokken ~; ~ 
betrekken; in contact met ~s; mondige ~), citizen science, 
risicocommunicatie, onzekerheid, leidraad, kernpunt, ver-
keersgerelateerd, probleem (~ als uitdaging), Zelfstandig 
Opererend Projectleider (ZOP), Single Point of Knowledge 
(SPOK; ‘de Doetank helpt ambtelijke organisaties om iets te 
doen aan de SPOK’s’; ‘ook hoor ik graag of er ook SPOK’s bij 
jullie in de afdeling rondlopen. En wat we daaraan kunnen 
doen’), informatieplattegrond (generieke ~), Filenet.  
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 In de ENCYCLOPEDIE VOOR BUREAUS, INSTITUTEN EN ORGANISATIES worden vakspecifieke begrippen op het 

terrein van de luchtverontreiniging op begrijpelijke wijze verklaard en aangevuld met informatie over belangrij-
ke organisatorische begrippen. De encyclopedie is voorzien van vele praktijkvoorbeelden en voorzien van uniek 

illustratiemateriaal. Het is een onmisbaar naslagwerk zowel voor beginnende als gevorderde medewerkers van 
instituten — zoals daar zijn rijksinstituten, bureaus en organisaties. Kortom voor een ieder die het hoofd boven 

water moet houden in een ambtelijke organisatie. 

 
 

  
Gerrit van Dam (1948) behoeft nauwelijks introductie: voormalig hoofdredacteur van het 

prestigieuze tijdschrift Voortschrijdende Inzichten en docent aan de universiteit van Pando-
ra . Van Dam heeft opleidingen genoten op uiteenlopende terreinen als analytische chemie, 

zeefdrukken, journalistiek, onderwijs, buurthuiswerk, management en vergaderen. Hij heeft 

lang gewerkt als sociaalchemisch welzijnwerker alvorens carrière te maken bij de uitgeverij-
en Pandora en Tinsentiep. 

 
 

 

Bert Overeem (1948) was vele jaren verbonden aan de uitgeverijen Pandora en Tinsen-
tiep als medewerker archief en documentatie. Deed in deze functies een aantal bijzondere 

vondsten, waaronder de ontdekking van verloren gewaande vroege drukken uit de Wipneu-
-en-Pim-serie in de archieven van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Sinds 

2002 zelfstandig archiefonderzoeker en publicist op het terrein van de ondergang van de 
Nederlandse natuur. 

  

 
Henny de Groot (1981) vervulde een spilfunctie in de redactie van Voortschrijdende In-

zichten, zowel bij het inmiddels opgeheven tijdschrift als bij de website van die naam. Zij 
heeft enige faam verworven door haar geduldige en vriendelijke beantwoording van de 

meest domme vragen. Zij heeft naar het schijnt een bijna universele kennis en ondertekent 

haar correspondentie dan ook met ‘voor bijna al uw vragen’. In haar vrije tijd doet zij mo-
dellen– en acteerwerk. Hierbij figureerde zij in diverse advertenties van grote oliemaat-

schappijen.  
 

Esmaralda Pernambuco (1968) is de enige dochter van een pizzabakker en een poets-

vrouw uit San Marino. Reeds op jeugdige leeftijd gaf zij blijk van een brede interesse en viel 
zij op door haar analytisch vermogen. Zij volgde een middelbareschoolopleiding in San Mari-

no. Daarna studeerde zij analytische chemie en management aan de Universiteit van Pan-
dora. Vele jaren is zij als onderzoekster verbonden geweest aan het Institute for Chemical 

Behavioral Analysis. Sinds 1999 is Esmeralda vrijgevestigd consulent. Zij baarde in 2003 
opzien met haar boek The fenomenology of man. In 2007 publiceerde zij Mankind: quo va-
dis?, hetgeen haar de prestigieuze Honneur de Livre extraordinaire opleverde. Geraldo Per-

nambuco, de editor van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift International Spectacular Manage-
ment Review, is haar tweelingbroer. Samen met hem schreef ze in 1988 het standaardwerk Management of 
chaotic organizations. 
 

Betty van Bruchem-van Berkel (1985) is ooit begonnen als medewerker algemene on-

dersteuning op de redactie van Voortschrijdende Inzichten. Daarnaast studeerde zij in haar 
vrije tijd Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Pandora. Zij studeerde in 2010 af met een 

opzienbarende scriptie met als titel Verzuurde regen, een aantasting van milieu en beleid. 
Sindsdien is zij verbonden aan het Instituut voor Atmosferische Omgevingsanalyse van de 

universiteit van Pandora. 


