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SAMENVATTING 

Deze scriptie is geschreven als afsluiting van de master Interculturele Communicatie aan de Universiteit 

Utrecht. Het doel van deze scriptie is om inzicht te geven over wat het effect is van humor tijdens 

vergaderingen bij een internationaal bedrijf. De data van deze scriptie zijn tijdens mijn stage bij een 

internationale organisatie in Amsterdam verzameld. Daar zijn vijf vergaderingen opgenomen en 

vervolgens is een deel van deze data getranscribeerd en geanalyseerd. De personen die tijdens de 

vergaderingen aanwezig waren, zijn afkomstig van het marketingteam van dit bedrijf. Deze 

personen verschilden in hun culturele achtergrond, want het team bestond uit vier Nederlandse 

leden, één Engelse, één Deense en één Franse teamlid.  

Deze scriptie richt zich op het effect van het gebruik van humor tijdens vergaderingen. Uit de 

analyse van de data is gebleken dat humor voornamelijk wordt gebruikt om solidariteit onder de 

gespreksdeelnemers te creëren. Dit doen de Nederlandse gespreksdeelnemers vaker dan de ‘niet-

Nederlandse’ gespreksdeelnemers. De ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers gebruiken humor 

meer om zichzelf te verdedigen.  

Eén van de meest gebruikte vormen in deze data om solidariteit te creëren, is teasing. Deze vorm 

van humor gebruiken de Nederlandse gespreksdeelnemers meer dan de ‘niet-Nederlanders’. Deze 

laatste groep sprekers verdedigen zichzelf meer. Dit doen ze voornamelijk door middel van zelf 

belastende humor. Hierdoor zijn de sprekers zelf het mikpunt van hun humoruiting, maar 

behouden ze controle over de situatie. Deze vorm van humor wordt namelijk gebruikt om een 

eigen zwakheid te uiten.  

Over het algemeen blijkt uit deze data dat de gespreksdeelnemers humor gebruiken om eenheid in 

het team te creëren. Veelal lachen de gespreksdeelnemers elkaar uit, maar dat heeft niets te maken 

met het kleineren van de ander, maar met het tonen van begrip. Het plagen van elkaar wordt dan 

ook in de regel niet vijandig opgevat, maar juist als teken van onderlinge solidariteit. Op die manier 

zijn de gespreksdeelnemers beter op hun gemak en verloopt de communicatie tijdens vergaderingen 

klaarblijkelijk beter.  
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1. INLEIDING 

Op de website van VK Banen is te lezen dat een grapje op zijn tijd de drukke werkdag aangenamer 

maakt en dat het de tijd sneller doet verstrijken, aldus Sanne Riepema (2011). Volgens haar heeft 

humor ook een positief effect op stress en doorbreekt het de spanning of angstvallige stiltes. 

Daarom is humor essentieel voor op de werkvloer. Humor stimuleert ongemerkt de creativiteit en 

helpt je om te relativeren.  

John van Schagen definieert deze ‘grappenmakers’ op de werkvloer echter als ‘lastige collega’s’. In 

de Sp!ts van maandag 9 juli 2012 stond een artikel op de carrièrepagina over hoe men om moet 

gaan met lastige collega’s. Van Schagen (2012) vindt deze medewerkers ‘lastige collega’s, omdat het 

woord ‘serieus’ niet in zijn of haar woordenboek voorkomt. Voor elke situatie heeft hij of zij wel 

een grap klaarliggen. Ondanks dat de grappen weliswaar leuk kunnen zijn, wordt je er als collega 

toch soms gek van. De tip die de auteur geeft is dat je een ‘grappenmaker’ regelmatig aandacht 

moet geven op momenten dat je er geen last van heb, want aandacht is voor deze persoon wat 

brandstof is voor een auto. Een andere tip is dat je aan moet geven wanneer je het gedrag van de 

‘grappenmaker’ als storend ervaart en je graag zou willen dat hij of zij zich dan inhoudt.  

Op elk kantoor is dus wel zo een ‘grappenmaker’ te vinden en ze zorgen voor leven in de 

brouwerij. Hoewel je je aan hen kunt irriteren, kun je er soms ook om lachen en blijken ze toch 

essentieel te zijn voor op de werkvloer. Saaie en lange vergaderingen worden door de 

‘grappenmaker’ een stuk aangenamer. Deze ‘grappenmaker’ komt in elk bedrijf wel voor en dus ook 

in bedrijven met een internationaal karakter. Daar gaat deze scriptie over. Wat is het effect van 

humor in een tijdens vergaderingen bij een internationale organisatie en wat voor soorten humor 

worden er tijdens vergaderingen gebruikt? Hiervoor heb ik vijf vergaderingen bijgewoond en 

opgenomen. Vervolgens heb ik een deel van deze vergaderingen getranscribeerd en geanalyseerd. 

Deze scriptie doet verslag van dit onderzoek. 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd: ik zal beginnen met het theoretische kader, waarin ik 

achtergrondinformatie geef over humor. Ik zal in het theoretisch kader ook een afbakening van het 

onderzoek geven. Dan volgt de methode, gevolgd door de analyse en de conclusie met een 

discussie. In de bijlagen zijn de uitgewerkte transcripten te vinden.  
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2. THEORETISCH KADER 

Men zegt wel eens ‘een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.’ Gelach kan overal plaatsvinden: 

op straat, in huis, in de wachtkamer bij de dokter of op het werk. Iedereen kent wel zo een 

grappenmaker in zijn of haar vriendenkring. Maar ook op het werk is er wel een grappenmaker te 

vinden. Daar wordt in deze scriptie naar gekeken, want in deze scriptie zal het effect van humor 

besproken worden tijdens vergaderingen bij een internationale organisatie. In dit theoretisch kader 

zullen de verschillende functies van humor aan bod komen en de rol van humor binnen 

interculturele communicatie. 

Bedrijven worden steeds internationaler en dat leidt tot cultuurcontact binnen een bedrijf. Wanneer 

verschillende culturen met elkaar in contact staan, gebeurt er veel. Er kunnen namelijk makkelijk 

allerlei communicatieproblemen ontstaan. Dit komt omdat leden van verschillende culturele 

achtergronden verschillen in hun normen voor gedrag in communicatie (Houtkoop en Koole 2008, 

p. 110). Een dergelijk probleem kan zich goed voordoen bij internationale organisaties, waarbij de 

werknemers allemaal een andere culturele achtergrond kunnen hebben.  

Voor deze scriptie zijn data verzameld bij een internationaal bedrijf in Nederland. Het Engels wordt 

binnen dit bedrijf gebruikt als voertaal tijdens de meeste vergaderingen. Het onderzoek van deze 

scriptie is deels gebaseerd op het onderzoek van CNCSIS project – Institutional Talk and Intercultural 

Communication in International Companies – dat uitgevoerd is door een onderzoeksteam van de 

universiteit van Brasov in Roemenië. In dit onderzoek ging het om de institutional talk. Daaronder 

verstaan zij alle geschreven en gesproken interacties waarbij deelnemers hun professionele 

activiteiten ontwikkelen. Het project stelt het begrip van nieuwe vormen van interactie op de 

werkvloer voor in situaties waarbij werknemers verschillende culturele achtergronden hebben 

(Coposescu 2009). 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat humor een veel voorkomend aspect is in vergaderingen in 

een interculturele situatie. Suggesties en verzoeken worden in een vergadering afgezwakt doordat 

een gespreksdeelnemer een ‘luchtige uiting’ kan maken. Dit heeft als gevolg dat er gelachen wordt. 

In een vergadering waar macht en status geen rol spelen, wordt humor gezien als ondersteunend en 

positief. Humor wordt vooral samen opgebouwd en hierdoor ontstaat convergentie onder de 

gespreksdeelnemers in de vergadering. Wanneer een verzoek of suggestie geweigerd wordt, ontstaat 

er divergentie. (Coposescu 2009) Humor wordt in dit onderzoek gezien als positief en 

ondersteunend, maar wat is het effect van de verschillende soorten van humor die gebruikt worden 

tijdens vergaderingen? Daar zal ik in deze scriptie een antwoord op proberen te geven. 
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2.1 VORMEN VAN INTERCULTURELE COMMUNICATIE 

De studie van interculturele communicatie is een snel groeiend, interdisciplinair onderzoeksgebied 

dat zich ontwikkelt tussen disciplines als sociolinguïstiek, de psycholinguïstiek, imagologie, discourse 

analysis, de inter/crossculturele pragmatiek, de culturele en linguïstische antropologie en de 

(vreemde) taaldidactiek. De afgelopen jaren is er overeenstemming ontstaan over een meer 

afgebakend object, namelijk het (leren) omgaan met talige en culturele diversiteit in verschillende 

organisationele settings. (Ten Thije 2009b, p. 519) 

Er zijn verschillende benaderingen te onderscheiden in de wijze waarop de rol van cultuur in tekst 

en discours kan worden onderzocht. Clyne (1994) onderscheidt er drie. Hij heeft het over de 

contrastieve of cultuurvergelijkende benadering, waarbij het doel is om universele categorieën te 

ontwikkelen om de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en hun talen te beschrijven. 

Daarnaast bestaat er ook de interlanguage-benadering. Hierbij wordt het discours van non-natives 

in een tweede of vreemde taal onderzocht. De laatste benadering die Clyne (1994) beschrijft is de 

interactieve interculturele benadering. Deze benadering richt zich op het discours van mensen met 

verschillende culturele achtergronden, die met elkaar in interactie zijn in een lingua franca of de taal 

van één van de betrokken. (Ten Thije 2009b, p.519-520) 

Deze laatste benadering, de interactieve interculturele benadering, staat ook centraal in deze scriptie. 

Er wordt namelijk gekeken naar hoe mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar 

communiceren in een lingua franca. In deze benadering wordt er vooral gekeken naar de analyse van 

talige structuren, die succesvolle interculturele interactie bevorderen. (Ten Thije 2009b, p. 519-520) 

Het onderliggende concept van ‘intercultureel begrip’ in de genoemde benadering is dat bij 

interculturele communicatie verschillende talige conventies met elkaar in contact komen en dat deze 

vervolgens wel of niet met elkaar harmoniëren. Verschillen in talige of culturele conventies worden 

vervolgens ter verklaring voor optredende communicatieproblemen aangedragen. In interculturele 

communicatie gebeurt er echter meer dan alleen het in contact treden van verschillende talen en 

culturen. Gespreksdeelnemers reageren op elkaar en reageren met name op elkaar reacties. Er is 

niet alleen sprake van contact, maar juist ook  van interactie. De centrale vraag voor de interactieve 

benadering is om na te gaan wat de werking is van talige en culturele verschillen in de interactie. 

(Ten Thije en Deen 2009c, p. 93) 

2.2 LINGUA FRANCA 

Deze scriptie focust zich dus op de interactieve interculturele benadering waarbij gekeken wordt 

naar hoe mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar communiceren in een lingua 
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franca. Zoals al eerder is aangegeven wordt er in deze benadering vooral gekeken naar de analyse van 

talige structuren, die succesvolle interculturele interactie bevorderen en in deze scriptie staat humor 

hierbij centraal. Ook wanneer mensen in een lingua franca communiceren, kan er natuurlijk gebruik 

gemaakt worden van humor. 

Tegenwoordig wordt er in internationale organisatie vaak om praktische redenen gekozen om te 

communiceren in talen die wereldwijd gesproken worden, zoals het Engels. Het Engels in een 

dergelijke situaties verschilt van het Engels dat door natives gesproken wordt gebruikt. Lingua franca 

Engels wordt gekenmerkt door het feit dat sprekers minder cultuurgebonden vocabulaire items, 

idiomen en taalhandelingen gebruiken. (Seidhofer 2002) 

Een lingua franca is een taal die gebruikt wordt voor communicatie tussen sprekers die geen gedeelde 

moedertaal hebben. Het kenmerk van een lingua franca is dat de opstelling van de sprekers die in een 

lingua franca praten, telkens anders is. Meierkord (2009) geeft als voorbeeld dat het Engels gebruikt 

kan worden voor de communicatie tussen een Duitser en een Japanner, maar ook tussen een Xhosa 

en een spreker van het Afrikaans in Zuid-Afrika. De gemeenschap van gebruikers van een lingua 

franca is heterogeen. Deze bestaat uit individuen met een groot aantal verschillende linguïstische en 

culturele achtergronden. (Meierkord 2009, p. 199). 

Engels als een lingua franca kan daarom dienen als “contact taal” tussen personen die geen gedeelde 

moedertaal hebben en ook geen gedeelde nationale cultuur hebben. Hier kan het Engels dienen als 

de taal die gekozen wordt als vreemde taal voor de communicatie (House 2003, p. 557). Zij ziet een 

lingua franca als een nuttig en veelzijdig instrument en beschouwt deze als een geschikte taal voor de 

communicatie (House 2003; p. 559). De Engelse taal, is volgens Barbara Seidhofer (2002, p. 269) de 

taal waarin de lingua franca het meest gevoerd wordt.  

Meierkord (1996) stelt dat gespreksdeelnemers, die een lingua franca gebruiken tijdens small talk, een 

hoger samenwerkend gedrag vertonen door middel van gelach en verbale strategieën die er toe 

dienen om er zeker van te zijn dat wederzijds begrip ontstaat. Gespreksdeelnemers geven elkaar op 

die manier een gevoel van veiligheid en gelach blijkt hen daarbij te helpen om de mogelijkheid tot 

gezichtsverlies te beperken.  

Jung Hee (2002) toont aan dat gelach ook gebruikt kan worden op een negatieve manier. Dat kan 

gebeuren wanneer er geen sprake is van bepaalde verbale handelingen van de sprekers. Gelach dient 

dan als conversationele reactie. Gespreksdeelnemers kunnen humor gebruiken om aan te geven dat 

ze de discussie niet serieus nemen of dat ze een grap om een dergelijke situatie maken. (Hee 2002, 

p. 206 – 207)  
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2.3 WAT IS HUMOR? 

Nu er is uitgelegd wat een lingua franca is, kan ik ingaan op wat humor inhoudt. De socioloog 

Giselinde Kuipers (2001) geeft een begripsbepaling in haar boek ‘Goede humor, slechte smaak: de 

sociologie van de mop’. Zij beschouwt humor als de succesvolle uitwisseling van grappen en gelach. 

Humor kan daarnaast ook gezien worden als een uitwisseling, ofwel als een vorm van 

communicatie, waar altijd meerdere personen bij betrokken zijn. Dit komt overeen met wat Jaap 

Bos en Peter Zomer (2007) ook stellen. Ook zij veronderstellen dat humor altijd gepaard gaat 

tussen minstens twee beurten en twee partijen (Bos en Zomer 2007). Deze communicatie kan 

volgens Kuipers (2001) meer of minder succesvol zijn en het kan pas als humor beschouwd worden 

wanneer de grap begrepen wordt. Bij een onsuccesvolle uitwisseling is er wel sprake van een grap, 

want het is een poging om mensen aan het lachen te maken, maar het is geen geslaagde humor, 

want er wordt niet om de grap gelachen. (Kuipers 2001, p. 8).  

Volgens Kuipers (2001) is humor een sociaal verschijnsel waarbij drie aspecten van belang zijn. Ten 

eerste is humor een vorm van communicatie waarbij altijd meerdere personen bij betrokken zijn. 

Ten tweede zijn de verschillen in waardering van humor sociaal en cultureel bepaald. Humor is een 

uiting van cultuur en binnen die cultuur is humor een kwestie van smaak. Tot slot stelt ze dat 

humor de sociale en morele grenzen raakt, omdat grappen vaak over taboes gaan waarbij wordt 

verwezen naar iets dat niet mag of hoort. Hierbij gaat het niet alleen om morele grenzen, maar ook 

om sociale grenzen. Humor is een sterk middel om mensen samen te binden en anderen buiten te 

sluiten. Dat kan op een directe manier door mensen uit te lachen, maar ook indirect door humor te 

gebruiken als sociale grensmarkeerder. Dit komt omdat humor voor een groot deel een kwestie is 

van het gebuik maken van gedeelde kennis. (Kuipers 2001, p. 9) 

Humor hangt met lachen samen. Uit analyses van sociolinguïsten en conversatieanalytici blijkt dat 

lachen al in veel gevallen voorafgaat aan de grap of ermee samenvalt, en dus niet pas aan het einde 

van de grap volgt (Kuipers 2001, p. 22). De persoon die de grap maakt, lacht al vaak hardop aan het 

begin van de grap en de gespreksdeelnemers lachen dan ook al vaak voor de clou duidelijk wordt. 

Waarom degene die de grap maakt al lacht voorafgaand aan de grap, is om aan te geven dat het 

gesprek van serieus naar humoristisch gaat. Het probleem dat hierbij een rol speelt, is volgens 

conversatieanalytici dat degene die de grap maakt allerlei regels overtreedt, zoals de conventie om 

de waarheid te spreken. Iemand die een grap maakt kan iets vertellen dat niet waar is. (Kuipers 

2001, p. 22) 

Neal Norrick (2003) en Bos en Zomer (2007) stellen daarnaast ook vast dat het succes van een grap 

ook afhangt van het gelach van het publiek. Gelach is volgens Bos en Zomer (2007) een duidelijke 

indicatie van humor. Norrick (2003) stelt dat wanneer het publiek lacht, het betekent dat ze de grap 
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begrepen hebben. Maar tegelijkertijd bekrachtigt en evalueert het de uitvoering van de 

‘grappenmaker’. Het publiek kan ook tussendoor lachen, om aan te geven dat ze de grap leuk 

vinden. Dit is een soort complimenterend gelach. Wanneer het publiek niet lacht, is er iets fout 

gegaan. Dat is echter dubbelzinnig: of het publiek lacht niet omdat ze de grap niet begrepen hebben 

of ze lachen niet omdat ze de grap niet konden waarderen. Het publiek kan dan een uiting doen op 

het juiste moment met een somber gelach, een afkerende “oh” of een andere uiting waarbij ze laten 

zien dat ze de grap hebben begrepen, maar dat ze deze niet konden waarderen. Deze uitingen laten 

zien dat het probleem niet bij het publiek ligt, maar bij de ‘grappenmaker’. (Norrick 2003, p. 1343 – 

1344) 

2.4 FUNCTIES VAN HUMOR 

Het gebruik van humor staat niet op zichzelf. Het heeft in de regel namelijk een bepaalde reden of 

functie. Norrick (1994) heeft niet alleen gekeken naar het succes van de grap, maar ook naar de 

verschillende functies van humor. Hij stelt dat humor in de conversatie de normale conversatie op 

twee manieren kan beïnvloeden. Het gebruik van humor signaleert een niet-serieuze kijk op de 

activiteit die gaande is, of anders gezegd, om het serieuze deel van het gesprek uit te stellen. Voor 

sommige gespreksdeelnemers kan dit gezien worden als oneerbiedig en ongevoelig. (Norrick 1994, 

p. 411) Daarnaast kan humor ook de normale conversatie verstoren, omdat de hoorders 

gedwongen worden om te zoeken naar interpretaties buiten het huidige onderwerp. (Norrick 1994, 

p. 411) 

Humor kan de interactie verstoren en daarom kunnen er twee ‘slachtoffers’ ontstaan bij het gebruik 

van humor, namelijk de groep of persoon voor wie het bedoeld is en de luisteraar die ‘opeens een korte 

intelligentie toets moeten ondergaan en die gedwongen worden om, of ze willen of niet, in het openbaar hun kennis of 

gebrek aan kennis over een bepaald onderwerp te tonen’ (Norrick 1994, p. 411 vertaling B. Koedijker). Als 

de hoorders de grap niet begrijpen, of vinden dat de grap niet gepast is in de huidige context, 

resulteert dat in een misvatting en hierdoor zal de verstandhouding verloren gaan. (Norrick 1994, p. 

411). 

Daarnaast onderscheidt Norrick (1994) nog een aantal vormen van converstationele humor. Hij 

stelt dat converstationele humor een veelvoudig karakter heeft. Zo wordt de clou omgezet tot een 

grap, geestige verhalen worden anekdotes en anekdotes ontwikkelen zich tot grappen (Norrick 

1994, p. 1338). Grappen en persoonlijke anekdotes worden meestal aangekondigd tijdens het 

gesprek, maar bij woordspelingen is dit niet het geval. Deze woordspelingen worden 

onaangekondigd en ontwrichten het huidige gesprek. Dit verstorende karakter onderscheidt 

woordspelingen van alle andere vormen van conversationele humor (zoals anekdotes en narratieve 
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grappen). Wanneer sarcasme wordt gebruikt om iemand persoonlijk aan te vallen, dan is dit 

verstorende karakter van woordspelingen nog groter. (Norrick 1994, p. 1339). Dit soort humor 

wordt niet altijd als humoristisch opgevat.  

Maar Kuipers (2001), die humor op een sociologische manier bekijkt, meent dat alle vormen van 

humor bedoeld zijn om te amuseren. Ze laat weten dat humor een plezierige ervaring is, die vaak 

gepaard gaat met lachen. Maar humor is niet alleen vermaak, het brengt mensen nader tot elkaar, 

maar het kan mensen ook beschamen, belachelijk maken, aan het denken zetten, spanning ontladen 

of ernstige zaken relativeren. Humor kan deze functies niet naar behoren vervullen wanneer een 

grap niet begrepen of leuk gevonden wordt (Kuipers 2001, p. 5).  

Volgens Kuipers (2001) heeft humor vier basisfuncties, namelijk: 

1. Humor kan mensen verbinden en uitsluiten: samen lachen verbindt mensen, maar sluit 

tegelijkertijd ook mensen uit. De mensen die niet mee lachen, maken ook geen deel uit van het 

vermaak en delen het gevoel voor humor niet. Daarnaast kan degene die niet mee lacht ook de 

persoon zijn om wie gelachen wordt. Humor markeert de grenzen van de groep. (Kuipers 2001, p. 

42); 

2. Humor kan statusverschillen manipuleren en markeren: iemand uitlachen schept sociale 

afstand en benadrukt de lage status van de ander (Kuipers 2001, p. 43). 

Humor is daarnaast ambivalent. Het is namelijk een bewust dubbelzinnig signaal, omdat de 

boodschap van de grap, de betekenis van de lach of de bedoeling van een grappenmaker nooit met 

zekerheid vast te stellen is (Kuipers 2001, p. 44). Deze ambivalentie speelt bij de volgende twee 

functies van humor een rol: 

3. Humor ontlaadt spanning: humor werkt bevrijdend, maar omdat humor niet serieus genomen 

hoeft te worden, kan door middel van een grap gevoelens of uitspraken geuit worden die normaal 

onderdrukt worden. De spanning draagt juist bij in een sociale situatie of relatie aan het succes van 

de grap. (Kuipers 2001, p. 44); 

4. Humor schept afstand: humor kan gebruikt worden om afstand te nemen van de eigen 

woorden. Humor is dus ‘niet serieus’. Dat betekent niet alleen dat humor niet serieus genomen 

hoeft te worden, maar dat ook de geestesgesteldheid, die bij humor hoort, onserieus is. Zo kan 

iemand voorzichtig waarnemen wat anderen van een bepaald onderwerp vinden, zonder daarvoor 

zelf verantwoordelijk te zijn wanneer het negatief is. (Kuipers 2001, p. 44) 

Janet Hay (2000) bekijkt humor vanuit een psychologisch oogpunt en kijkt naar welke functies 

humor heeft. Zij beschrijft humor aan de hand van drie strategieën, namelijk macht, solidariteit en 
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verdedigen. Deze drie strategieën hebben ieder een aantal bijbehorende functies. De strategieën en de 

functies zullen hieronder beschreven worden. 

2.4.1 SOLIDARITEIT 

Allereerst meent Hay (2000) dat in veel gevallen humor dient om solidariteit te creëren binnen een 

groep of tussen twee leden van een bepaalde groep. Daar vallen een aantal strategieën onder. De 

spreker kan ervoor kiezen om humor te gebruiken om iets te delen met zijn gesprekspartner, zodat 

deze hem of haar beter begrijpt. Dat kan in de vorm van, bijvoorbeeld, een anekdote. Dit heeft een 

positief effect op de vorming van solidariteit. Daarbij komt ook dat de spreker gevoelige informatie 

over zichzelf met zijn of haar gesprekspartner deelt, wat wederom het gevoel van solidariteit 

opwekt. Maar humor kan ook dienen om gedeelde ervaringen en interesses tussen sprekers uit te 

drukken. Wanneer de gedeelde ervaring gewaardeerd wordt, kan humor bijdragen om deze gedeelde 

aspecten te benadrukken. Humor kan de gespreksdeelnemers dus verbinden, zoals Kuipers (2001) 

ook stelt. 

Daarnaast kan humor gebruikt worden om normen en waarden te versterken en om de grenzen van 

acceptatie bekend te maken. Dat laat zien welke gespreksdeelnemers bij welke groep hoort en 

humor wordt daarbij gebruikt om de grens duidelijk aan te geven van de groep. Wanneer humor 

snel aanvaard wordt en wanneer normen overeenkomen, zal solidariteit vergroot worden. (Hay 

2000, p. 718 - 719)  

Hay (2000) benadrukt in haar artikel dat er een gelijke functie van humor bestaat bij de functies 

“solidariteit” en “macht”. Ze stelt namelijk dat humor ook gebruikt kan worden om grenzen op te 

leggen of om grenzen te verduidelijken door een lid van een bepaalde groep belachelijk te maken, 

die onbewust de grenzen van acceptatie heeft overschreden. Hierbij kan de solidariteit onder de 

groep behouden blijven of het versterkt juist de macht van de spreker. (Hay 2000, p. 719 – 720) Dit 

komt overeen met wat Kuipers (2001) stelt dat humor gebruikt kan worden om te manipuleren. De 

spreker kan afstand nemen van de eigen woorden en kan de lagere status van de andere spreker 

benadrukken door deze uit te lachen. (Kuipers 2001, p. 43)  

Hetzelfde geldt voor de strategie ‘plagen’: tease. Plagen hoeft niet altijd vijandig bedoeld te zijn, maar 

kan ook de functie hebben waarbij solidariteit en een goede verstandhouding wordt geuit. Daarom 

kan plagen de solidariteit versterken, maar ook de macht van de spreker behouden. Echter kan 

plagen alleen de solidariteit versterken, wanneer deze plaatsvindt in een zogenaamde joking 

relationship. Binnen een dergelijke relatie plagen en beledigen sprekers elkaar regelmatig. (Hay 2000, 

p. 720) Neal Norrick (1994) heeft het ook over deze joking relationships. Hij stelt dat wanneer 
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sprekers vrijuit grappen kunnen maken, er een goede verstandhouding kan ontstaan. (Norrick 1994, 

p. 421) 

2.4.2 MACHT 

Onder de functie macht vallen volgens Hay (2000) vier strategieën. Als eerste behandelt zij de 

strategie conflict, waarbij humor een conflict binnen een groep stimuleert. Hierbij gaat het erom dat 

humor opzettelijk wordt gebruikt om iemand te vernederen of om een kwaadaardig bericht over te 

brengen. De spreker kan gebruik maken van humor om een duidelijk verschil in mening te uiten. 

(Hay 2000, p. 721 - 722) 

Dat valt samen met wat Kuipers (2001) stelt over humor. Zij meent dat lachen wordt gebruikt om 

uit te lachen en daarom is het dus beledigend, kwetsend of kleinerend. Iemand die lacht, stelt 

zichzelf boven iemand anders. Echter gaat het er bij de theorie van Kuipers (2001) niet om iemand 

‘iets aan te doen’, maar om het statusverschil te benadrukken. (Kuipers 2001, p. 28) 

Een tweede strategie, die valt onder de functie macht, is controleren. Deze omvat alle vormen van 

humor, waarbij het gedrag van de gespreksdeelnemers beïnvloed wordt. Hiermee wordt bedoeld dat 

het bestaat uit humor die dient als controlerend mechanisme, zoals mensen straffen voor 

ongewenst gedrag of iemand dwingen iets te doen wat hij of zij niet wilt, maar ook mensen eraan 

herinneren dat ze iets moeten doen. (Hay 2000, p. 723) 

Zoals ik al eerder vermeld heb bij de functie solidariteit, kan humor ook gebruikt worden om 

bestaande grenzen uit te dagen om zo een poging te wagen om nieuwe grenzen te creëren. Maar 

ook kan humor gebruikt worden om grenzen in stand te houden. De laatste strategie, die volgens 

Hay (2000, p 724) valt onder macht, is plagen. Wanneer humor gebruikt wordt om te plagen, zal de 

macht van de spreker in stand gehouden worden of vergroot worden.  

2.4.3 VERDEDIGEN 

Onder de psychologische functies van humor valt ook ‘verdedigen’. Humor kan gebruikt worden om 

jezelf te beschermen tegen je eigen zwakke punten, voordat iemand anders dat doet. Humor kan 

daarom gebruikt worden om jezelf te verdedigen en beschermen tegenover de gespreksdeelnemers. 

Ook dit komt overeen met van Kuipers (2001) stelt. Zij zegt namelijk dat humor ook gebruikt kan 

worden om afstand te nemen van de eigen woorden en op die manier kan testen wat de 

gespreksdeelnemers vinden van een bepaald onderwerp, zonder dat de spreker hiervoor zelf 

verantwoordelijk voor is (Kuipers 2001, p. 44). Maar daarnaast werkt humor volgens Kuipers 
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(2001) ook bevrijdend, omdat gevoelens geuit kunnen worden die normaal onderdrukt zijn 

(Kuipers 2001, p. 44). Humor hoeft daarom niet serieus genomen te worden. 

2.5 HUMOR ALS BELEEFDHEIDSTHEORIE 

Omdat humor verschillende functies vervuld, kan het mogelijk zijn dat het gebruik van humor het 

‘gezicht’ van de luisteraar kan aantasten. Zeker door het gebruik van plagende humor. Daarom 

wordt humor ook in verband gebracht met de beleefdheidstheorie. Bij deze theorie gaat het erom 

dat wanneer een verslaggever zijn verhaal vertelt, tijdens bijvoorbeeld een vergadering, hij niet 

onbeleefd wil overkomen. Daarom houden sprekers rekening met een beleefdheidsprincipe. Erving 

Goffman (1955) heeft als eerste dit verschijnsel onderzocht. Hij heeft zich bezig gehouden met het 

gezichtsbehoud (“face-keeping”). Daarmee doelt hij op het bewaren van je eigen gezicht (“face” of 

“image”) en dat van anderen. Sprekers proberen zich voor te doen als volwaardige, competente 

leden van de samenleving, maar daarbij kunnen ze iets doen waardoor ze incompetent lijken. De 

spreker wil dan proberen om niet incompetent over te komen en doet een uiting om dit tegen te 

gaan. De gesprekspartner kan er dan voor kiezen om het gezicht van de spreker ook te bewaren, 

door een soortgelijke uiting te maken. Daarmee wordt het sociale evenwicht tussen de 

gesprekspartners in stand gehouden. (Houtkoop en Koole 2008, p. 49-50) 

Het punt dat Goffman hier duidelijk wil maken is dat gespreksdeelnemers hun gezicht tijdens de 

interactie niet mogen verliezen. Als de spreker het gezicht van de ander beschadigt, beschadigt hij 

tevens zijn eigen gezicht. (Houtkoop en Koole 2008, p. 50) 

Brown en Levinson (1987) hebben dit gezichtsbehoud van Goffman (1955) verder uitgewerkt in de 

beleefdheidstheorie. Hierin stellen ze dat gesprekshandelingen soms een aantasting kunnen vormen 

voor het gezicht van de sprekers of hoorder. Een voorbeeld is iemand corrigeren. Het gezicht van 

de ander wordt bedreigd wanneer iemand de spreker corrigeert omdat degene iets verkeerd doet. 

Sprekers komen elkaar tegemoet in de behoefte om gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Dit 

wordt positive face genoemd (positief imago). Maar wanneer er een verzoek gedaan wordt door de 

spreker, doet degene inbreuk op de autonomie van de ander. Dit wordt negative face (negatief imago) 

genoemd. Hierbij wordt inbreuk gedaan op de privacy, autonomie en handelingsvrijheid van de 

ander. (Houtkoop en Koole 2008, p. 50-51) 

Ook Holmes (2000) gebruikt de theorie van Brown en Levinson (1989) om te laten zien dat humor 

valt binnen de beleefdheidstheorie. De theorie laat zien dat een “grap” kan worden geïnterpreteerd 

binnen het beleefdheidsprincipe. Er zijn een aantal manieren om humor te analyseren met 

betrekking tot de uitdrukking van beleefdheid: 
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1. Humor als positieve beleefdheid: 

 Humor kan het positieve gezicht van de hoorder behouden door solidariteit en collegialiteit 

uit te drukken; 

 Humor kan gebruikt worden om het positieve gezicht van de spreker te beschermen door 

verontschuldigende gevoelens uit te drukken. 

2. Humor als negatieve beleefdheid: 

 Humor kan gebruikt worden om de bedreiging van het negatieve imago van de hoorder te 

minderen door een “Face Threating Act” te onderdrukken; 

 Humor kan gebruikt worden om de bedreiging van het positieve imago van de hoorder te 

verminderen door de “Face Attack Act”, zoals een belediging, te onderdrukken. 

2.6 HUMOR ALS VORM VAN ‘TEASING ’ 

Eén van de vormen van humor waarbij rekening moet worden gehouden met de 

beleefdheidstheorie is teasing, ofwel plagende humor. Deze plagende humor valt, net als al de andere 

soorten van humor, onder het zogenaamde homileïsch discours (Ten Thije 1993). Dit is een 

overkoepelende term voor gesprekken in de pauze of in de wachtkamer, small talk en de grappen 

tijdens het werk. Het gaat om de interactie die niets te maken heeft met de institutionele doelen, die 

doorgaans wel centraal staan in de communicatie. De functie van dit homileïsch discours is 

voornamelijk het opbouwen van een gemeenschap, maar kan ook dienen voor institutionele 

doeleinden. (Ten Thije 2009a, p. 124) 

2.6.1 WAT IS TEASING? 

Volgens Günthner (citaat in Ten Thije 2009a) bestaat er bij teasing een teaser en een teased person. De 

teaser maakt een provocerende opmerking, die als vijandige bedreigingen kan worden opgevat 

wanneer deze letterlijk wordt genomen, tegen de andere persoon, de teased person. De plagende 

opmerking kan een overdrijving zijn, contradictie or een ongeloofwaardige uitdrukking. Het kan 

ook samengaan met een para-verbale of meta-communicatieve opmerking, waardoor de teased person 

weet dat hij of zij de opmerking moet opvatten op een ludieke manier. Het succes van een tease 

hangt samen met de reactie van het publiek. Wanneer het publiek lacht, kan deze opmerking gezien 

worden als succesvol. Maar wanneer het publiek stil blijft of meegaat met het bezwaar, die 

aangekaart wordt door de teased person, is de plagende opmerking niet succesvol. De teased person kan 

er dan voor kiezen om de situatie te draaien en de teaser zelf te plagen. (Ten Thije 2009a, p. 124) 
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Teasing kan beschreven worden als een uiting waarbij de spreker een potentiële belediging of een 

agressieve uiting doet, maar daarbij tegelijkertijd signalen afgeeft waardoor de uiting gezien kan 

worden als ‘niet serieus’. Met andere woorden, ‘teasing’ stelt de spreker in staat om een serieuze en 

potentiële gezichtsbedreigende boodschap op een dubbelzinnige manier over te brengen, waarbij de 

luisteraars de taak krijgen om deze dubbelzinnigheid te herkennen en te bepalen of de spreker 

serieus is of dat hij of zij een grap maakt. (Schnurr 2011, p. 21) 

Daarnaast wordt teasing ook gebruikt om een belediging te uiten tegenover de luisteraar. Het gezicht 

van de luisteraar wordt door de negatieve uitingen beschadigd. Maar dergelijke beledigingen kunnen 

ook bijdragen aan het gevoel van solidariteit. Teasing heeft daardoor twee kanten. Ten eerste kan het 

het gevoel van solidariteit creëren en het gevoel geven dat iemand erbij hoort binnen de groep van 

gespreksdeelnemers. Maar aan de andere kant kan teasing ook de macht en controle van de spreker 

versterken en benadrukken. (Schnurr 2011, p. 21) Dit komt overeen met wat Hay (2000) ook stelt 

over het gebruik van humor. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, heeft humor volgens Hay (2000) als 

functie het creëren van solidariteit. Dit kan gedaan worden door middel van plagen (tease). Dit 

plagen hoeft, net zoals dat Schnurr (2011) stelt, niet vijandig bedoelt te zijn. Plagen kan namelijk de 

solidariteit versterken (Hay 2000, p. 720). Maar tegelijkertijd kan de plagende vorm van humor ook 

gebruikt worden om de macht van de spreker te versterken of te behouden (Hay 2000, p. 724).  

2.6.2 ‘SELF-DENIGRATING’ HUMOR 

Een andere vorm van het uiten van humor is zelf belastende humor (self-denigrating humor). In 

tegenstelling tot teasing is bij ‘zelf belastende’ humor de spreker zelf het mikpunt van de humor 

(Snurr 2011). Dit is een veilige manier van het gebruik van humor dat in de eerste plaats gericht is 

op het gezicht van de spreker en niet op het gezicht van de luisteraar. De spreker valt als het ware 

zijn eigen gezicht aan en tegelijkertijd laat de spreker zien dat hij controle heeft over de situatie door 

een humoruiting te maken over zijn of haar eigen zwakheid. De uitdaging voor de luisteraar is om 

een goede manier te vinden om op deze uiting te reageren. (Schnurr 2011, p. 21) 

Boxer en Cortés-Conde (1997) hebben op een taalkundige manier een continuüm opgesteld om de 

verschillende stijlen van humor te beschrijven. Zij stellen dat de verschillende functies van plagen 

varieert van ‘bonding to nipping to biting (Boxer en Cortés-Conde 1997, citaat uit Schnurr 2011, p. 

1127) (‘bindend tot happend tot bijtend’, vertaald door B. Koedijker (2012)). De ‘bijtende’ vorm 

van humor refereert naar de agressieve en uitdagende opmerkingen van plagende humor, die in de 

eerste plaats gericht is op de luisteraar. De ‘bindende’ vorm van plagen heeft een tegenovergestelde 

functie. Hierbij gaat het niet om het uitdagen van de gespreksdeelnemers, maar het benadrukt de 

gedeelde kennis en versterkt de solidariteit. De laatste vorm is ‘nipping’ (‘happend’). Deze vorm is 
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het meest dubbelzinnig, want het combineert elementen van de ‘bijtende’ vorm en de ‘bindende’ 

vorm van plagen. (Schnurr 2009, p. 1127) 

2.7 HUMOR EN CULTUUR 

Humor heeft dus verschillende functies en bij de analyse van humor moet er rekening worden 

gehouden met de beleefdheidstheorie zoals eerder besproken. Maar daarnaast moet er bij het 

gebruik van humor ook rekening worden gehouden met cultuur. Volgens Kuipers (2001) merk je 

immers pas hoe belangrijk een gedeeld gevoel voor humor is op het moment dat het juist 

ontbreekt. Ze stelt dat het bijna onmogelijk is om een verstandhouding op te bouwen met iemand 

die jou nooit aan het lachen maakt of die nooit lacht om de grappen die je probeert te maken of 

nog erger: die wel grappig probeert te zijn, maar die steeds de verkeerde grappen maakt. Het is 

algemeen bekend dat het een zeer vervelend moment is wanneer er een grap wordt gemaakt die 

door de rest van het gezelschap niet wordt gewaardeerd. (Kuipers 2001, p. 1) 

Humor heeft dus met cultuur te maken. Het maken van de juiste grappen op het juiste moment 

vereist een gedeelde culturele kennis. Een persoon is al gauw een buitenstaander wanneer hij of zij 

niet kan lachen om de grappen van anderen of juist lacht op een moment waarop anderen niet 

lachen. Deze buitenstaander kent de gewoontes en regels niet en sluit zich op die manier buiten de 

groep. Kuipers (2001) zegt dat humor fungeert als maat voor wederzijds begrip en als signaal van 

goede bedoelingen in sociale relaties. Het mislukken van een grap wordt meestal gevoeld als 

afwijzing van degene die de grap maakt. (Kuipers 2001, p. 1) 

Daarnaast heeft humor met cultuur te maken, omdat het verschilt van groep tot groep wat geldt als 

“goede” humor. Wat in de ene groep als hilarisch wordt gezien, kan door de andere groep opgevat 

worden als niet grappig. Humor hangt daarom sterkt samen met de sociale omgeving en 

achtergrond. (Kuipers 2001, p. 1) 

In deze scriptie zal een analyse gedaan worden op de humoruitingen die sprekers van verschillende 

culturele achtergronden hebben gemaakt. Humor heeft volgens Kuipers (2001) dus met cultuur te 

maken en een spreker kan zich buiten de groep sluiten wanneer hij of zij niet kan lachen om de 

humoruiting die gemaakt wordt. Daarom is het van belang om te onthouden dat humor en cultuur 

verbonden zijn met elkaar, want wat is het effect van het gebruik van humor tijdens vergaderingen 

bij een internationale organisatie?  
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2.8 HUMOR OP DE INTERNATIONALE WERKVLOER 

Omdat er in internationale organisaties vaak gekozen wordt om in het Engels te communiceren, 

kan er tijdens vergaderingen gebruik gemaakt worden van humor. Naast het communiceren via de 

telefoon, e-mail en andere middelen, vinden er in het bedrijfsleven vergaderingen plaats. Ze zijn 

belangrijk en maken meestal dagelijks deel uit van het bedrijfsleven. Vergaderingen zijn uitstekende 

gelegenheden om in een groep binnen de organisatie en daarbuiten, bijeen te komen. Daarnaast zijn 

ze ook essentieel voor het huidige proces van het organiseren zelf. (Meier 1999, p. 3) 

Vergaderingen hebben een bepaalde structuur en Ten Thije en Koole (1994a) beschrijven het 

verloop van vergaderingen in bepaalde patronen. Zo bestaat er het patroon van rapporteren en van 

interactief plannen. Het probleem is dat wat er in de eerste situatie gezegd wordt, nooit identiek 

over wordt gedragen in een tweede situatie. De interactie wordt namelijk opgebouwd tussen zowel 

de spreker als de luisteraar. Uitspraken die gedaan worden in een bepaalde situatie, kunnen een 

andere illocutie en propositionele actie hebben, wanneer ze herhaald worden in de andere situatie. 

(Koole en ten Thije 1994a, p. 102) 

Koole en Ten Thije (1994a) hebben op een functioneel pragmatische manier gekeken naar 

teambesprekingen. Deze benadering richt zich op de reconstructie van de taalhandelingpatronen en 

ook naar de realisatie van sociale doeleinden (Ribbert en Ten Thije 2007, p. 81). Een 

teambespreking bestaat uit twee bepaalde taalhandelingpatronen, namelijk het taalhandelingpatroon 

van het interactief plannen en het taalhandelingpatroon van rapporteren. (Ribbert en Ten Thije 

2007, p. 81)  

Het patroon van rapporteren heeft als doel om gemeenschappelijke beslissingen te nemen door de 

overgedragen kennis te beoordelen. In dit patroon bestaat er een verslaggever en een beoordelaar 

(Koole en ten Thije 1994a, p. 108). Het doel van rapporteren wordt bereikt wanneer zowel de 

berichtgever als de beoordelaar de overgebrachte kennis accepteren. De verslaggever brengt zijn 

bericht uit en de beoordelaar kan navraag doen wanneer het verslag niet duidelijk is en deze kan 

vervolgens het verslag accepteren. (Ribbert en Ten Thije 2007, p. 87) Bij een positief oordeel van de 

beoordelaar is het verslag afgerond. Wanneer de beoordelaar een negatief oordeel uitbrengt, dan 

kan de berichtgever ervoor kiezen om het verslag nogmaals uit te brengen (Koole en Ten Thije 

1994a). 

Het patroon van interactieve planning heeft als doel het bereiken een consensus van de 

gemeenschappelijke actieplannen. De berichtgever formuleert een voorstel en de beoordelaar 

beoordeelt dit voorstel. De beoordelaar heeft de mogelijkheid om met een alternatief voorstel te 

komen, indien hij het niet eens is met het voorstel van de berichtgever. In dit geval wordt de 
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berichtgever van het oorspronkelijke voorstel de beoordelaar, want hij moet het alternatieve 

voorstel van de beoordelaar beoordelen en accepteren of zijn eigen voorstel verdedigen. Als een 

van de voorstellen is aanvaard door zowel de berichtgever als de beoordelaar is er een consensus 

bereikt. Het resultaat hiervan is dat het doel is bereikt en er verder gegaan kan worden met het 

gesprek. (Ribbert en Ten Thije 2007, p. 82) 

Zoals al eerder bleek, heeft humor veel verschillende functies en humor komt ook voor op de 

werkvloer en zoals Ten Thije en Koole (1994a) vaststellen, zijn er een aantal taalhandelingpatronen 

te vinden in gesprekken tijdens bijvoorbeeld vergaderingen. Janet Holmes (2000) heeft gekeken 

naar humor op de werkvloer en volgens haar is humor bij veel werkplekken onlosmakelijk met de 

context van het gesprek verbonden. Diverse uitingen, die leiden tot humor tussen collega’s, zijn 

vaak onduidelijk voor buitenstaanders. Dit weerspiegelt de meest basale functie van humor, 

namelijk solidariteit creëren en behouden. Dit komt overeen met wat Kuipers (2001) en Hay (2000) 

stellen, namelijk dat humor fungeert als het creëren van solidariteit. 

Tevens roept het een gevoel op van het horen bij een groep. Gedeelde humor is daarom een 

belangrijke grens-markeerder tussen “in-groups” en “out-groups”. Ook kan humor gebruikt 

worden om de verschillen tussen statussen van collega’s te verminderen. (Holmes 2000, p. 159 – 

160) 

Gedeelde humor geeft aan dat kennis en normen gedeeld worden. Daarnaast wordt humor gebruikt 

om te amuseren. Een succesvolle poging tot humor geeft aan dat de spreker deze gedeelde kennis, 

over wat grappig is, met andere deelnemers deelt. Hierdoor creëert en behoudt de spreker 

solidariteit in de groep en verbetert hij zijn eigen status binnen deze groep. (Holmes 2000, p. 167) 

Wanneer humor plaatsvindt, is niet willekeurig en is afhankelijk van veel factoren, zoals het type 

interactie. Over het algemeen vindt humor plaats aan het begin en aan het einde van vergaderingen 

en op punten waar een verandering van onderwerp plaatsvindt. (Holmes 2000, p. 179) 

Marra en Holmes (2007) delen de mening van Schnurr (2011), Hay (2000), Holmes (2000) en 

Kuipers (2001) dat humor veel verschillende functies heeft. Ook volgens Marra en Holmes (2007) 

fungeert humor als het creëren van een team en het bouwen van solidariteit en sociale cohesie 

tussen de werknemers. Zo wordt humor beschreven als de lijm die de groep bij elkaar houdt en hen 

helpt om het gevoel te hebben dat ze erbij horen. Het voorbeeld dat Marra en Holmes geven is dat 

het begrijpen van een “inside” grap laat zien dat er wederzijds begrip is en dat versterkt de 

groepseenheid. (Marra en Holmes 2007, p. 154) 

Maar humor draagt ook bij aan het voortdurende proces van de constructie van de sociale identiteit. 

Door het gebruik van humor worden grenzen benadrukt en versterkt, waardoor er op een 
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geaccepteerde manier een “wij” en “zij” wordt gecreëerd. Hierdoor kan een persoon humor 

gebruiken om aandacht te trekken naar zijn of haar etniciteit of gender en zich onderscheiden van 

anderen. (Marra en Holmes 2007, p. 155) 

Daarnaast kan humor dienen als handige strategie voor het overbrengen van een negatief of een 

kritisch bericht op een zogenaamde acceptabele manier. Humor kan door personen gebruikt 

worden om een gezichtsbedreigende taalhandeling te uiten, zoals het uiten van kritiek of een klacht. 

(Marra en Holmes 2007, p. 155) 

Ook heeft humor als functie dat het gebruikt kan worden om normen aan te vechten, zoals de 

vanzelfsprekende manier om bepaalde dingen te doen op de werkvloer. Dat geldt zeker voor 

machtsrelaties. Humor kan daarom gezien worden als een sociaal aanvaardbare “dekmantel” voor 

kritiek van personen. (Marra en Holmes, p. 155) 

Kortom, humor heeft twee kanten. Enerzijds kan humor een legitiem middel zijn om gezag te 

ondermijnen. Anderzijds kan humor dienen als “dekmantel” voor kritiek van personen. (Marra en 

Holmes 2007, p. 155) Maar humor kan ook gebruikt worden om de groepsgrenzen duidelijk te 

maken. Humor laat zien welke gespreksdeelnemer bij welke groep hoort en geeft daardoor de grens 

duidelijk aan (Hay 2000, p. 718-719). En gedeelde humor roept het gevoel op van horen bij een 

groep en geeft de grens van ‘in-group’ en ‘out-group’ aan (Holmes 2000, p. 159-160). Door het 

gebruik van humor kan er dus op een geaccepteerde manier een ‘wij’ en ‘zij’ cultuur gecreëerd 

worden (Marra en Holmes 2007, p. 155). 

2.9 AFBAKENING ONDERZOEK 

Op basis van het onderzoek van Coposescu (2009) zal ik in deze scriptie gaan kijken naar het effect 

van humor tijdens vergaderingen in een internationaal bedrijf waarbij het Engels gebruikt wordt als 

voertaal van deze vergaderingen. Het marketingteam, het team dat ik geobserveerd heb, bestaat uit 

zeven leden, namelijk vier Nederlandse leden, één Engels, één Frans en één Deens teamlid.  

Uit de theorieën over humor is gebleken dat humor verschillende functies en strategieën heeft. Zo 

beschrijft Hay (2000) dat humor gebruikt kan worden om jezelf te verdedigen of om macht uit te 

stralen. Maar humor kan ook gebruikt worden om solidariteit te creëren. Zoals al eerder vermeld 

heeft humor volgens Kuipers (2001) vier basisfuncties. Humor kan volgens haar namelijk mensen 

verbinden of ontsluiten, maar humor kan ook gebruikt worden om statusverschillen te manipuleren 

en te markeren. Daarnaast ontlaadt humor spanning en schept het afstand. Daarnaast ziet 

Coposescu (2009) humor als ondersteunend en positief, als macht en status geen rol spelen. Op 
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basis van de gelezen literatuur is de vraag die ik in deze scriptie wil beantwoorden als volgt 

geformuleerd: 

Wat is het effect van de verschillende soorten van humor tijdens vergaderingen in een 

internationale organisatie?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik gebruik maken van de strategieën van Hay (2000) en 

de vier basisfuncties van humor volgens Kuipers (2001). Ik heb gekozen om deze twee theorieën te 

gebruiken om de analyse uit te voeren, omdat Kuipers (2001) en Hay (2000) laten zien welke 

functies humor heeft. Ondanks dat zij humor niet op een interculturele manier beschrijven, sluiten 

deze twee theorieën wel aan op de hoofdvraag en kan ik nagaan wat het effect is van de 

verschillende soorten van humor tijdens vergaderingen in een internationale organisatie. 

Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden is de analyse in drie fases ingedeeld. In het 

eerste deel zal er gekeken gaan worden naar de verschillende patronen waarin humoruitingen 

worden gedaan tijdens vergaderingen en zal er worden gekeken naar het effect op het verloop van 

de vergaderingen. In het tweede deel zal de humoruitingen zelf onder de loep genomen worden. 

Hierin zullen de verschillende kenmerken van humor besproken worden en zal met name ingegaan 

worden op teasing. In het derde deel zullen de culturele toewijzingen besproken worden. In dit deel 

zal er gekeken worden of er een relatie is tussen de culturele achtergronden van de 

gespreksdeelnemers en humor en welke functies de humoruitingen hebben.  

In het volgende hoofdstuk zal ik de methode behandelen en uitleggen wie de gespreksdeelnemers 

van de vergaderingen zijn. Daarna volgt de analyse, gevolgd door de conclusie en discussie. 

2.10 MAATSCHAPPELIJK EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Het onderzoeksveld van de interculturele communicatie is relatief jong en is een snel groeiend 

interdisciplinair onderzoeksgebied. Veel onderzoek op het gebied van humor in de interculturele 

communicatie is tot op heden nog niet uitgevoerd. (Ten Thije 2009b, p. 91). Vandaar dat er in deze 

scriptie een licht geworpen wordt op welke functie humor heeft in de interculturele communicatie. 

Hierbij wordt er niet gekeken naar miscommunicatie, maar juist naar de succesvolle interactie. Door 

meer licht te werpen op hoe humor zich verhoudt in de interculturele communicatie, kan er 

nagegaan worden wat de rol van humor is wanneer mensen van verschillen culturele achtergrond 

bijeenkomen en door middel van humor iets gemeenschappelijks willen creëren. 

Gespreksdeelnemers kunnen zich realiseren dat spontane humor tijdens de interactie in een 

internationale organisatie gebruikt wordt om solidariteit te creëren en niet om elkaar te plagen 

(teasing) of een andere gespreksdeelnemers uit te lachen. Wanneer men zich hiervan bewust is, kan 
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dit bijdragen aan een succesvolle interactie in deze interculturele communicatie. In deze scriptie 

wordt duidelijk gemaakt hoe humor bijdraagt aan het creëren van solidariteit. 
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3. METHODE 

In dit hoofdstuk zal ik de methode van mijn onderzoek bespreken. Ik zal aangeven hoe ik aan mijn 

data ben gekomen, wie de gespreksdeelnemers waren, hoe ik de data heb verwerkt en hoe ik mijn 

fragmenten heb geselecteerd. 

3.1 DATAVERZAMELING 

In een periode van een aantal weken heb ik bij een internationale organisatie vijf vergaderingen 

bijgewoond en opgenomen. Elke vergadering nam telkens ongeveer een uur in beslag. Deze vijf 

vergaderingen heb ik met een audiorecorder opgenomen.  

De vergaderingen vonden plaats van 15 mei 2012 tot 12 juni 2012. Drie van deze vergaderingen 

vonden plaats op maandagochtend onder leiding van de Marketing Manager (RP). De overige twee 

vergaderingen vonden plaats op dinsdagochtend onder leiding van de Senior Marketing Manager 

(RW). Deze twee personen hebben de vergaderingen opgezet en de overige leden van het team 

hiervoor uitgenodigd. Het is belangrijk om te vermelden dat RP en RW geen voorzitters van de 

vergaderingen waren. Elk lid van het team besprak tijdens deze wekelijkse vergaderingen de gang 

van zaken. Elk teamlid kwam dan ook aan het woord. Tijdens al deze vergaderingen was de voertaal 

Engels. 

De ruimtes waarin de vergaderingen plaatsvonden, wisselden. De meeste vergaderingen hebben 

plaatsgevonden in een kleine ruimte, maar voor twee vergaderingen werd er gebruik gemaakt van 

een grote ruimte in verband met het gebruik van een beamer. Deze mogelijkheid was niet aanwezig 

in de kleine vergaderruimte.  

Hieronder volgt een overzicht van de momenten waarop de opgenomen vergaderingen plaats 

hebben gevonden: 

Voorzitter Datum Aantal personen aanwezig 

RW 15 mei 2012 6 

RP 21 mei 2012 5 

RP 4 juni 2012 5 

RP 11 juni 2012 4 

RW 12 juni 2012 6 

Tabel 1 - Overzicht van de vergaderingen die opgenomen zijn voor deze scriptie 
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3.2 GESPREKSDEELNEMERS 

Het aantal personen dat aanwezig was tijdens de vergaderingen wisselde per week. Het marketing 

team bestaat uit zeven personen. In de vergadering van RP, op maandagochtend, waren alle leden 

van het team uitgenodigd, behalve RW. Voor de vergadering van RW, op dinsdagochtend, waren 

alle teamleden aanwezig.  

De vergaderingen werden in het Engels gehouden omdat een aantal teamleden de Nederlandse taal 

niet beheersen. RP is Engelse van afkomst, maar beheerst de Nederlandse taal op een goed niveau. 

De overige teamleden, FH, LL en HS, zijn allemaal Nederlands en beheersen de Engelse taal. In de 

onderstaande tabel geef ik een overzicht: 

Naam Moedertaal 

HS Nederlands 

LL Nederlands 

AS Frans 

FH Nederlands 

ET Nederlands 

RW Deens 

RP Engels 

Tabel 2 - Overzicht van de teamleden en hun talige achtergrond 

Er is gekozen om de namen van de gespreksdeelnemers van het marketingteam in deze scriptie niet 

te noemen. Daarom zijn alleen de initialen van de sprekers weergegeven en genoemd in de analyse 

en de transcripten. De initialen ‘BK’ in de transcripten staan voor mijn naam (Bianca Koedijker).  

3.3 DATAVERWERKING 

In totaal heb ik ruim vijf uur aan data verzameld in een periode van vijf weken. Alle fragmenten 

waar humor in voorkwam, heb ik getranscribeerd met het programma Exmaralda. Dat kwam in 

totaal uit op ruim 70 pagina’s aan transcripten. 

3.4 SELECTIE FRAGMENTEN 

Omdat mijn onderzoek gebaseerd is op spontane humor tijdens vergaderingen in een lingua franca in 

een internationale organisatie, heb ik mijn fragmenten uitgezocht op basis van delen van de 
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fragmenten waar humor in voorkwam. De definitie van humor die centraal staat in mijn onderzoek 

is die van Kuipers (2001). Zij beschouwt humor als de succesvolle uitwisseling van grappen en 

gelach. Tevens ziet zij humor als een uitwisseling, een vorm van communicatie, waarbij meerdere 

personen betrokken zijn.  

Het onderzochte corpus bestaat uit fragmenten die voldoen aan de volgende kenmerken: 

 Gelach dat volgt op een uiting van een spreker; 

 De sprekers zelf lacht of spreekt de uiting lachend uit. 

Vervolgens heb ik deze humoruitingen nader geanalyseerd met behulp van de draaitafels in Excel. 

Om dit te kunnen uitvoeren, heb ik alle humoruitingen op basis van de gelezen literatuur 

gecategoriseerd in de volgende onderwerpen: 

 De talige achtergrond van de spreker die aan het woord is; 

 De actantenpositie van de spreker die aan het woord is; 

 De talige achtergrond van de spreker die een humoruiting maakt; 

 De actantenpositie van de spreker die een humoruiting maakt; 

 Het patroon van de vergadering waarin de humoruiting voorkomt; 

 Het kenmerk van de humoruiting; 

 De functie van de humoruiting (gebaseerd op de theorie van Hay (2000)); 

 Het verloop van de vergadering na een humoruiting; 

 De basisfuncties van de humoruiting (gebaseerd op de theorie van Kuipers (2001)). 

Met behulp van de draaitafels in Excel heb ik met de bovenstaande categorieën verbanden kunnen 

leggen en heb ik mijn analyse op die manier kunnen uitvoeren. 

In de bijlage is het volledige overzicht te vinden van de transcripten. In het volgende hoofdstuk zal 

ik ingaan op de analyse. 

3.5 OVERZICHT CORPUS 

In de onderstaande vier tabellen is een overzicht gegeven van de verschillende vormen van humor, 

namelijk teasing, taalfout, zelf belastende humor (Schnurr 2011) en de overige humoruitingen 

(N=74).  
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Kenmerk humor Patroon Datum vergadering Segmenten 

Teasing Interactief 

plannen 

15 mei 2012 (68-71), (100-103) 

 21 mei 2012 (10-12), (15-19), (25-

26), (62-64), (65-69) 

 4 juni 2012 (30-32), (118-120) 

 11 juni 2012 (17-19), (35-37), (38-

39), (78-80), (82-83), 

(84-85), (87), (88), 

(94-95), (104-106), 

(109-110) 

 12 juni 2012 (32-33), (36-38), (89-

90) 

Rapporteren 15 mei 2012 (72-74), (85-90) 

 21 mei 2012 (23-24), (49-51) 

 4 juni 2012 (35-38), (47-50), (69-

71), (75-77), (83-85), 

(128-130) 

 11 juni 2012 (5-7), (40-42), (65-

68), (70-71) 

 12 juni 2012 (14-15), (19-20), (20-

21), (51-52), (55-58), 

(71-72) 

Tabel 3 - Overzicht humoruitingen bij ‘teasing’ (N=43) 

 

Kenmerk humor Patroon Datum vergadering Segmenten 

Taalfout Interactief 4 juni 2012 (21-23), (79-81) 
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plannen 

Rapporteren 11 juni 2012 (20-22) 

Tabel 4 - Overzicht humoruitingen bij ‘taalfout’ (N=3) 

 

Kenmerk humor Patroon Datum vergadering Segmenten 

Zelf belastend Interactief 

plannen 

4 juni 2012 (9-12), (65-66), (113-

115) 

 11 juni 2012 (27-28), (72-73) 

Rapporteren 21 mei 2012 (71-73) 

 4 juni 2012 (59-61) 

 11 juni 2012 (45-47), (50-52) 

 12 juni 2012 (16-18), (21-23), (41-

43), (46-47), (65-66) 

Tabel 5 - Overzicht humoruitingen bij ‘zelf belastende humor’ (N=14) 

Kenmerk humor Patroon Datum vergadering Segmenten 

Overige 

humoruitingen 

Interactief 

plannen 

15 mei 2012 (4-8)  

 21 mei 2012 (28-30) 

 12 juni 2012 (29-30), (60-62) 

Rapporteren 15 mei 2012 (26-28), (36-40) 

 21 mei 2012 (46-48), (77-83) 

 11 juni 2012 (58-60) 

 12 juni 2012 (2-4), (5-7), (70-71), 

(79-81), (85-87) 

Tabel 6 - Overzicht humoruitingen bij ‘overige humoruitingen’ (N=14) 
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3.6 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT 

Kwaliteit van onderzoek is in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verbonden met de 

termen ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de beïnvloeding van 

de waarnemingen door toevallige of niet-systematische fouten. Meestal wordt de betrouwbaarheid 

gezien als de precisie van de methoden van de dataverzameling of de meetinstrumenten. Als 

hetzelfde verschijnsel meer dan eens met hetzelfde instrument wordt gemeten, moet het tot 

dezelfde uitkomst leiden. Anders gezegd, als er sprake is van betrouwbare methoden van de 

dataverzameling, zal een herhaling van de waarnemingen tot een gelijke uitkomst moeten leiden. 

(Boeije 2005, p. 281) 

Ik heb aan een extern persoon gevraagd, die geen achtergrondkennis bezit over dit onderwerp, of 

hij een blik wilde werpen op de fragmenten waar ik over twijfelde. Van de 74 humorfragmenten 

waren er zes fragmenten waarover ik twijfelde. Samen hebben wij deze zes fragmenten besproken 

en zijn we tot overeenstemming gekomen. We hebben geen problemen gehad bij de bespreking van 

deze fragmenten. 

De validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten. 

Wanneer de onderzoeker meet of verklaart wat hij beoogt te meten of te verklaren, wordt dat 

opgevat als validiteit. Er zijn veel bedreigingen van de geldigheid of interne validiteit van het 

onderzoek. Bijvoorbeeld als (een deel van) de onderzoekspopulatie niet wil meewerken aan het 

onderzoek of niet wordt bereikt met de werving, is dat een bedreiging van de validiteit. Of als de 

gekozen methode van dataverzameling geen juiste informatie verschaft over het onderwerp waarin 

de onderzoeker is geïnteresseerd, kan dat de resultaten vertekenen. De validiteit staat ter discussie 

als een onderzoeker de verkregen gegevens bedoeld of onbedoeld in een richting interpreteert die 

niet in overeenstemming is met de verkregen onderzoeksresultaten. (Boeije 2005, p. 281) 

In deze data heeft de onderzoekspopulatie te allen tijde meegewerkt. Ik mocht op maandagochtend 

en dinsdagochtend aanwezig zijn bij de vergaderingen, waarvoor ik toestemming had gekregen om 

deze vergaderingen met een audiorecorder op te nemen. Deze vergaderingen hebben 

plaatsgevonden, zonder inmenging van mijn kant. Ik heb tijdens de vergaderingen niet gestuurd en 

tevens heb ik op de samenstelling van de groepsleden geen invloed gehad. De samenstelling 

verschilde dan ook per vergadering. Tevens waren de deelnemers niet op de hoogte van de 

onderzoeksvraag.  

De opnames zijn allemaal beluisterd en enkel de ‘humorfragmenten’ zijn getranscribeerd. Deze 

transcripten zijn door mij uitgevoerd en volledig uitgeschreven. Wanneer er iets onverstaanbaar was 

in de opname, is dat aangegeven in de transcripten. De manier waarop de transcripten zijn 
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geanalyseerd, is op basis van de literatuur dat is uitgewerkt in het theoretisch kader. Om de analyse 

uit te voeren, heb ik gebruik gemaakt van Excel. Met dit programma heb ik verschillende tabellen 

gemaakt met behulp van de zogenoemde ‘draaitafels’. Met deze functie in Excel kunnen er 

verschillende verbanden gelegd worden met de verschillende categorieën die ik voor mijn analyse 

heb gebruikt.  

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor mijn scriptie is een case study. Dat betekent dat ik naar 

één specifieke groep heb gekeken. Mijn groep personen varieerde van vier tot zeven deelnemers 

van hetzelfde internationale bedrijf in Amsterdam.  

  



 

 30 

4. ANALYSE 

Uit de opnames van de vergaderingen zijn 74 ‘lach’-fragmenten geselecteerd en getranscribeerd. 

Deze fragmenten zijn fragmenten van spontane humor die in de data naar voren zijn gekomen. In 

deze sectie zullen deze fragmenten geanalyseerd worden. In deze analyse zal het verloop van de 

vergaderingen, de humoranalyse en de culturele toewijzingen besproken worden. Ik heb ervoor 

gekozen om niet elke culturele achtergrond van de spreker apart te behandelen. Daarom heb ik 

twee groepen gemaakt. De groep ‘Nederlanders’, waaronder de vier Nederlandse sprekers vallen en 

de groep ‘niet-Nederlanders’, waaronder de Deense, Engelse en Franse gespreksdeelnemers vallen. 

Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ik hierdoor een beter beeld krijg van elke groep. De 

Nederlandse gespreksdeelnemers zouden anders mogelijk in het voordeel zijn geweest, omdat zij 

met meer personen van dezelfde culturele achtergrond aanwezig zijn binnen het team. Daardoor 

zouden zij mogelijk meer humoruitingen kunnen maken. Daarom is er voor deze twee groepen 

gekozen om de analyse uit te voeren. 

Ik zal nu eerst de verschillende patronen behandelen waarin humoruitingen worden gemaakt en 

daarna zal ik ingaan op het verloop van de vergadering. 

4.1. DE VERGADERING 

In deze sectie van dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op de patronen die gedurende een vergadering 

voorkomen en tevens zal ik bespreken welke zogenaamde actantenposities de gespreksdeelnemers 

innemen in deze patronen. Het is belangrijk om te vermelden dat het bij deze analyse niet gaat om 

de totaal aantal uitingen die de sprekers hebben gemaakt, maar dat het hier enkel gaat om de totaal 

aantal humoruitingen die gemaakt zijn (N=74).   

Koole en Ten Thije (1994a) hebben op een functioneel pragmatische manier gekeken naar 

teambesprekingen. Deze benadering richt zich op de reconstructie van de taalhandelingpatronen en 

ook naar de realisatie van sociale doeleinden (Ribbert en Ten Thije 2007, p. 81). Een 

teambespreking bestaat uit twee bepaalde taalhandelingpatronen, namelijk het taalhandelingpatroon 

van het interactief plannen en het taalhandelingpatroon van rapporteren. (Ribbert en Ten Thije 

2007, p. 81) Ik zal deze twee patronen nader uitleggen in de volgende sectie van deze analyse. 

4.1.1 RAPPORTEREN 

Zoals al eerder is vermeld is het doel van het patroon van rapporteren om gemeenschappelijke 

beslissingen te nemen door de overgedragen kennis te beoordelen. In dit patroon bestaat er een 

verslaggever en een beoordelaar (Koole en Ten Thije 1994a, p. 108). Het doel van rapporteren 
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wordt bereikt wanneer zowel de berichtgever als de beoordelaar de overgebrachte kennis 

accepteren. De verslaggever brengt zijn bericht uit en de beoordelaar kan navraag doen wanneer het 

verslag niet duidelijk is en deze kan vervolgens het verslag accepteren. (Ribbert en Ten Thije 2007, 

p. 87) Bij een positief oordeel van de beoordelaar is het verslag afgerond. Wanneer de beoordelaar 

een negatief oordeel uitbrengt, dan kan de berichtgever ervoor kiezen om het verslag nogmaals uit 

te brengen (Koole en Ten Thije 1994a). 

Voor ik de humoruitingen in de verschillende patronen van de vergaderingen en de posities van de 

sprekers ga behandelen, wil ik in de onderstaande tabel laten zien hoe vaak er een humoruiting 

wordt gemaakt en door welke groep. In de tabel komt naar voren dat de Nederlandse 

gespreksdeelnemers in totaal 41 humoruitingen maken (55,4%) van de 74 uitingen in alle vijf de 

vergaderingen. De ‘niet-Nederlandse gespreksdeelnemers, de Deense, Engelse en Franse, maken bij 

elkaar 33 humoruitingen (44,6%). Zoals ik al eerder heb vermeld gaat het hier niet om de totaal 

aantal uitingen die gedaan zijn in de vergaderingen, maar enkel om de totaal aantal humoruitingen 

(N=74). De resultaten staan weergegeven in de onderstaande tabel: 

 Frequentie  

Nederlandse gespreksdeelnemers 41 (55,4%) 

Niet-Nederlandse gespreksdeelnemers 33 (44,6%) 

Totaal aantal humoruitingen 74 

Tabel 7 - Totaal aantal humoruitingen per groep 

Allereerst is er gekeken in welke patronen van de vergadering de humoruitingen gemaakt zijn. Ook 

hier is een onderscheid gemaakt tussen de groep Nederlandse leden en de ‘niet-Nederlandse’ leden. 

In tabel 8, op de volgende pagina, is te zien dat de Nederlandse leden in 21 gevallen een 

humoruiting maken bij interactief plannen (61,8%), terwijl de ‘niet-Nederlandse’ leden over het 

algemeen meer humoruitingen maken bij rapporteren (50,0%).  
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 Interactief plannen Rapporteren 

Nederlandse gespreksdeelnemers 21 (61,8%) 20 (50,0%) 

Niet-Nederlandse gespreksdeelnemers 13 (38,2%) 20 (50,0%) 

Totaal aantal humoruitingen 34 (44,7%) 40 (52,6%) 

Tabel 8 - Totaal aantal humoruitingen per fase van de vergadering (N=74) 

Allereerst zal ik het patroon van het rapporteren bespreken. Het doel van rapporteren is om 

gemeenschappelijke beslisslingen te nemen door het uitgebrachte verslag te beoordelen. Uit tabel 8 

bleek al dat er in totaal 40 humoruitingen worden gemaakt in dit patroon van de vergadering. De 

Nederlandse en ‘niet-Nederlandse’ deelnemers maken beide 20 humoruitingen (50,0%).  

In het eerste voorbeeld legt FH uit dat hij de deadline voor het invullen van een Excel sheet niet 

heeft gezien (figuur 3, segment 34). RP zegt dat ze het wil bespreken om het punt te laten zien van 

het invullen van de Excel sheet (figuur 3, segment 35). Hierin moet elk lid van het team de 

deadlines van projecten invullen.  

 

 

Figuur 1 - Fragment uit transcript van 4 juni 2012 (segment 33-37) 
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De Engelse RP maakt een opmerking naar FH (figuur 3, segment 35: a good example for the uh, to 

illustrate the point) en lacht hierom. FH lacht hier niet om, maar nadat hij de uiting van RP beaamt 

(figuur 3, segment 36: to discuss yeah), lacht RP nogmaals en gaat vervolgens serieus verder met haar 

verhaal (figuur 3, segment 36 tot 38).  

In het tweede voorbeeld deelt RW haar verslag met haar gespreksdeelnemers. Ze heeft het over het 

feit dat wanneer ze een huddle (een presentatie voor de hele organisatie) geeft aan de mensen van de 

Sales-afdeling, dat ze de balans niet kan vinden over hoe ze hen moet informeren. Dit omdat de 

groep varieert van ‘stom’ tot ‘goed geïnformeerd’ (figuur 4, segment 70 en 71). Wanneer ze de 

opmerking maakt dat de groep zo gevarieerd is en ze zegt: ‘which is ranging from stupid’ (figuur 4, 

segment 70), wacht ze even met haar verhaal. LL moet hierom al lachen (figuur 4, segment 70) en 

HS ziet hier een kans om de zin van RW af te maken, door te zeggen ‘to enormous stupid’ (figuur 

4, segment 71). Hij en RP lachen hierom. RW keurt de uiting van HS af door te zeggen: ‘No to 

fairly well informed’ (figuur 4, segment 71). Ze lacht echter wel nadat ze ‘no’ heeft gezegd.  

 

Figuur 2 - Fragment uit transcript 4 juni 2012 (segment 69–72) 

4.1.2 INTERACTIEF PLANNEN 

Humoruitingen worden niet alleen gedaan tijdens het patroon van rapporteren, maar worden ook 

gemaakt bij interactief plannen. Voor ik hier op inga, wil ik nogmaals kort ingaan op wat interactief 

plannen precies inhoudt.  
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Het patroon van interactieve planning heeft als doel het bereiken van een consensus van de 

gemeenschappelijke actieplannen. De berichtgever formuleert een voorstel en de beoordelaar 

beoordeelt dit voorstel. De beoordelaar heeft de mogelijkheid om met een alternatief voorstel te 

komen indien hij het niet eens is met het voorstel van de berichtgever. In dit geval wordt de 

berichtgever van het oorspronkelijke voorstel de beoordelaar, want hij moet het alternatieve 

voorstel van de beoordelaar beoordelen en accepteren of zijn eigen voorstel verdedigen. Als een 

van de voorstellen is aanvaard door zowel de berichtgever als de beoordelaar is er een consensus 

bereikt. Het resultaat hiervan is dat het doel is bereikt en er verder gegaan kan worden met het 

gesprek. (Ribbert en Ten Thije 2007, p. 82) 

Ik zal nu het patroon van interactief plannen behandelen. In dit patroon worden plannen 

besproken die gericht zijn op toekomstig handelen. Uit tabel 8 bleek al dat er 34 humoruitingen in 

dit patroon worden gemaakt. Van deze 34 uitingen, worden er 21 door de Nederlanders gemaakt en 

13 door de ‘niet-Nederlanders’.  

Uit het eerste voorbeeld komt naar voren dat de Nederlandse gespreksdeelnemer (HS) een 

sarcastische opmerking maakt (Figuur 1, segment 4: When is the sun going to shine), wanneer de niet-

Nederlandse berichtgever (RW) vraagt of de rest van de groep nog zaken heeft die ze besproken 

willen hebben (Figuur 1, segment 4: Anyone has anything else).  

 

Figuur 3 - Fragment uit transcript van 15 mei 2012 (segment 4 -5) 

Een tweede voorbeeld waarbij een humoruiting wordt gedaan bij interactief plannen is te zien in 

figuur 4 op de volgende pagina. 
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Figuur 4 - Fragment uit transcript van 15 mei 2012 (segment 101–103) 

In het bovenstaande voorbeeld vraagt de Nederlandse HS aan de overige gespreksdeelnemers of zij 

nog plannen hebben om op vakantie te gaan (figuur 2, segment 101). Hierbij maakt hij tevens de 

opmerking of er ook nog zwangerschappen aan zitten te komen (figuur 2, segment 101), aangezien 

zijn collega (LL) zwanger is. Om deze vraag wordt gelachen door de andere gespreksdeelnemers en 

de niet-Nederlandse gespreksdeelnemer RW reageert hierop door te zeggen dat er geen nieuwe 

zwangerschappen aan mogen komen (figuur 2, segment 102). Deze opmerking maakt RW vooral 

naar haar vrouwelijke collega AS (figuur 2, segment 102: not not pregnancies. AS) Daarna gaat het 

gesprek verder, nadat LL serieus ingaat op de vraag van haar collega HS (figuur 2, segment 103).  

4.2. ACTANTENPOSITIES VAN DE SPREKERS  

In de bovenstaande sectie van deze analyse heb ik laten zien dat er twee patronen zijn in de 

vergaderingen, namelijk interactief plannen en rapporteren. Ik zal de verschillende actantenposities 

van de sprekers binnen deze patronen hieronder behandelen.  

Zoals ik al eerder heb genoemd is het doel bij interactief plannen om tot consensus te komen van 

de gemeenschappelijke actiedoelen. Er bestaat in dit patroon verschillende actantenposities, 

namelijk de berichtgever en de beoordelaar. Dit geldt ook voor het patroon van rapporteren, 

waarbij ook een berichtgever en een beoordelaar voorkomen. Het doel van dit patroon is om een 

gemeenschappelijke beslissing te nemen over het uitgebrachte verslag van de berichtgever. (Ribbert 

en Ten Thije 2007) 
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Allereerst heb ik gekeken naar welke actantenposities de sprekers innemen wanneer zij aan het 

woord zijn. Daarbij heb ik wederom onderscheid gemaakt tussen de groep Nederlanders en ‘niet-

Nederlanders’ en er is nog geen onderscheid gemaakt tussen de twee patronen. Het resultaat is 

weergegeven in de onderstaande tabel.  

 Nederlandse gespreksdeelnemers Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Beoordelaar 10 (27,0%) 7 (18,9%) 

Berichtgever 27 (73,0%) 30 (81,1%) 

Totaal 37 (50,0%) 37 (50,0%) 

Tabel 9 - Actantenpositie van de spreker die aan het woord is 

Uit de tabel blijkt dat beide groepen het meest de positie innemen van de berichtgever tijdens de 

vergaderingen. Dit betekent dat zij het vaakst aan het woord zijn om een verslag over te brengen 

aan de luisteraars.  

Daarnaast heb ik ook gekeken naar welke positie de twee groepen innemen wanneer zij een 

humoruiting maken. Ook hier is nog geen onderscheid gemaakt tussen de twee patronen. Het 

resultaat is weergegeven in de onderstaande tabel.  

 Beoordelaar Berichtgever 

Nederlandse gespreksdeelnemers 24 (58,5%) 17 (51,5%) 

Niet-Nederlandse gespreksdeelnemers 17 (41,5) 16 (48,5%) 

Totaal aantal humoruitingen 41 (55,4%) 33 (44,6%) 

Tabel 10 - Actantenpositie van de spreker die een humoruiting maakt 

Uit de tabel 9 is gebleken dat de twee groepen het meest de actantenpositie innemen van de 

berichtgever. Uit de tabel 10 blijkt dat wanneer er een humoruiting gedaan wordt, beide groepen dit 

het meest doen wanneer zij de positie van de beoordelaar hebben. Dit betekent dat zij het meest 

een humoruiting maken wanneer zij het bericht van de berichtgever moeten beoordelen. Dit doen 

de Nederlandse sprekers in 24 van de 41 gevallen (58,5%) en de ‘niet-Nederlanders’ doen dit in 17 

van de 33 gevallen (51,5%).  
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Ik heb vervolgens gekeken naar welke actantenposities de sprekers innemen per patroon. In het 

eerste patroon dat ik wil behandelen, is te zien dat de sprekers tijdens interactief plannen 

voornamelijk de rol als berichtgever tot zich nemen (67,6%). Dit betekent dat wanneer zij aan het 

woord zijn, zij het verslag uitbrengen. Dit is niet anders in het patroon van rapporteren (tabel 12). 

Ook daar is te zien dat de spreker over het algemeen de actantenpositie van de berichtgever op zich 

nemen (85,9%).  

 Interactief plannen 

Beoordelaar 11 (32,4%) 

Berichtgever 23 (67,6%) 

Totaal 34 

Tabel 11 - De actantenpositie van de spreker aan het woord in het patroon van interactief plannen 

 Rapporteren 

Beoordelaar 6 (15,0%) 

Rapporteur 34 (85,9%) 

Totaal 40 

Tabel 12 - De actantenpositie van de spreker aan het woord in het patroon van rapporteren 

De vraag die hierbij centraal komt te staan, is wat de positie van de spreker die aan het woord is en 

welke groep daarbij een humoruiting maakt. Uit de onderstaande tabel blijkt dat beide groepen over 

het algemeen de meeste humoruitingen maken wanneer één van de gespreksdeelnemers de positie 

inneemt van de berichtgever. Dit doen de Nederlanders in 32 van de 41 gevallen (78,1%) en de 

‘niet-Nederlanders’ in 25 van de 33 gevallen (75,8%). Het resultaat hiervan zijn weergegeven in 

tabel 13 op de volgende pagina. 
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 Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Beoordelaar 9 (21,9%) 8 (24,2%) 

Berichtgever 32 (78,1%) 25 (75,8%) 

Totaal 41 33 

Tabel 13 - Positie van de spreker waarbij een humoruiting gemaakt wordt (N=74) 

Ook hier heb ik gekeken naar welke actantenpositie de spreker van de humoruiting heeft in de twee 

patronen. In tabel 14 is te zien dat de spreker van de humoruiting tijdens interactief plannen 

voornamelijk de beoordelaar is (64,7%). Bij het patroon van rapporteren zijn de verschillen kleiner. 

In tabel 15 is te zien dat de spreker van de humoruiting in 19 van de 40 gevallen de actantenpositie 

van de beoordelaar op zich neemt (47,5%) en in 21 gevallen de berichtgever is (52,5%).  

 Interactief plannen 

Beoordelaar 22 (64,7%) 

Berichtgever 12 (35,3%) 

Totaal 34 

Tabel 14 - De actantenpositie van de spreker die een humoruiting doet in het patroon van interactief plannen 

 Rapporteren 

Beoordelaar 19 (47,5%) 

Berichtgever 21 (52,5%) 

Totaal 40 

Tabel 15 - De actantenpositie van de spreker die een humoruiting doet in het patroon van rapporteren 

Al met al kan ik stellen dat in deze vijf vergaderingen de beide groepen het meest de actantenpositie 

innemen van de berichtgever. Echter worden de meeste humoruitingen gedaan wanneer de spreker 

die aan het woord is de positie van de beoordelaar inneemt. De positie die het meeste wordt 

ingenomen door alle gespreksdeelnemers is de positie van de berichtgever. Echter worden de 

meeste humoruitingen gedaan wanneer de sprekers de positie van beoordelaar op zich nemen.  
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Ik zal in de volgende sectie het verloop van de vergaderingen bespreken na het gebruik van humor. 

4.3. VERLOOP VAN DE VERGADERING 

Wanneer er door één van de gesprekspartners een humoruiting is gedaan, kan het verloop van de 

vergadering veranderen. Uit de data kwam naar voren dat er een nieuw onderwerp geïntroduceerd 

kan worden of dat er niets gebeurd met het huidige onderwerp van de vergadering en er 

doorgegaan wordt met wat er voor de uiting is besproken. Daarnaast kan er een voorstel of 

suggestie gedaan worden of er kan een vraag gesteld worden. Deze kenmerken heb ik toegekend 

aan het verloop van de vergadering na een humoruiting. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 

tabel 16.  

 Verloop van de vergadering 

Nieuw onderwerp 8 (10,8%) 

Geen andere voortzetting 37 (50,0%) 

Voorstel/Suggestie 15 (20,3%) 

Vraag 14 (18,9%) 

Totaal 74 

Tabel 16 - Verloop van de vergadering na een humoruiting 

Over het algemeen gebeurt er niets met het verloop van de vergadering wanneer er een 

humoruiting is gedaan (50,0%). Een nieuw onderwerp wordt na het gebruik van een humoruiting 

bijna niet geïntroduceerd, slechts in acht gevallen komt dit wel voor. Waarschijnlijkt wordt humor 

niet gebruikt om bijvoorbeeld gevoelige onderwerpen te vermijden of bepaalde zaken niet te 

bespreken, maar humor wordt tijdens deze vergaderingen waarschijnlijk meer gebruikt om het 

gesprek te onderbreken en om vervolgens weer verder te gaan met het huidige onderwerp van de 

vergadering.  

Ik heb tevens gekeken naar het verloop van de vergadering in de twee verschillende patronen. Dit 

heb ik weergegeven in de tabellen 17 en 18 op de volgende pagina. 
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 Rapporteren 

Nieuw onderwerp 3 (7,5%) 

Geen andere voortzetting 25 (62,5%) 

Voorstel/Suggestie 7 (17,5%) 

Vraag 5 (12,5%) 

Totaal 40 

Tabel 17 - Verloop van de vergadering na een humoruiting in het patroon van rapporteren 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er in het patroon van rapporteren over het algemeen geen 

andere voortzetting plaatsvindt na een humoruiting (62,5%). Dit betekent dat er na een 

humoruiting verder gegaan wordt met het bespreken van het huidige onderwerp. Het gebruik van 

humor verstoort het onderwerp dus niet. Dit gebeurt minder vaak bij het patroon van interactief 

plannen. Daar vindt er in 35,3% van de gevallen geen andere voortzetting plaats, terwijl er vaker 

dan bij rapporteren een vraag gesteld (26,5%) wordt of een voorstel gedaan wordt (23,5%). 

 Interactief plannen 

Nieuw onderwerp 5 (14,7%) 

Geen nieuwe voortzetting 12 (35,3%) 

Voorstel/Suggestie 8 (23,5%) 

Vraag 9 (26,5%) 

Totaal 34 

Tabel 18 - Verloop van de vergadering na een humoruiting in het patroon van interactief plannen 

Ik zal hieronder twee voorbeelden geven waarbij er geen andere voortzetting volgt na een 

humoruiting. In het eerste voorbeeld, figuur 5, is te zien dat RW haar verhaal vertelt aan de overige 

gespreksdeelnemers (figuur 5, segment 71). Er wordt gegaapt door HS (figuur 5, segment 72) en 

daarna gaapt RW ook. HS moet hierom lachen (segment 72) en LL vraagt zich af wat er aan de 

hand is, omdat er gegaapt wordt. FH maakt de opmerking dat het gapen van HS en RW is 

opgenomen (figuur 5, segment 73) en AS moet hierom lachen. RW lijkt zich hier niet druk om te 
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maken. Ze gaat namelijk verder met haar verhaal, voordat ze moest gapen en voordat daar om 

gelachen werd (figuur 5, segment 74).  

 

 

Figuur 5 - Fragment uit transcript van 15 mei 2012 (segment 71–75) 

Het bovenstaande voorbeeld (figuur 5) was een voorbeeld uit het patroon van rapporteren. In het 

onderstaande voorbeeld (figuur 6) wil ik een voorbeeld geven van interactief plannen. In dit 

fragment (figuur 6, segment 61-64) wordt besproken wat voor vliegticket ze moeten nemen. De 

gespreksdeelnemers zijn hier aan het discussiëren over de prijs van een vliegticket en RP is ervan 

overtuigd dat een vliegticket met KLM niet teveel hoeft te kosten, maar dat ze er wel voor moeten 

zorgen dat ze genoeg geld ervoor hebben. HS had eerder aangekondigd dat ze ook met Easy Jet 

kunnen gaan en daarom laat hij blijken dat hij de bedragen die RP opnoemt wel erg hoog vindt. Hij 

maakt dan ook de opmerking dat je voor zo een dergelijke prijs wel ‘business class’ moet vliegen 

(figuur 6, segment 62). Hij en AS lachen hierom, maar RP lijkt dit niet serieus te nemen en gaat 

verder met de discussie (figuur 6, segment 63).  
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Figuur 6 - Fragment uit transcript van 21 mei 2012 (segment 61–64) 

Over het algemeen heeft het gebruik van humor geen effect op het verloop van de vergadering. Er 

is geen nieuwe voortzetting na een humoruiting (50,0%) en dat betekent dat er niets gebeurt met 

het huidige onderwerp van de vergadering. Dat is terug te zien in zowel het patroon van interactief 

plannen als het patroon van rapporteren. In beide patronen wordt na een humoruiting doorgegaan 

met het huidige onderwerp dat op dat moment besproken wordt.  

In de volgende sectie zal ik de humoranalyse behandelen. Hier laat ik de verschillende kenmerken 

van de humoruitingen die uit de data naar voren zijn gekomen, zien. 
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4.4 HUMORANALYSE 

Humor wordt vaak gezien als belangrijk voor het succes van intercultureel begrip. Er is al veel 

onderzoek gedaan naar humor in het algemeen, maar er is weinig werk verricht in het 

onderzoeksgebied van de interculturele communicatie. Hoe humor de interactie in de interculturele 

communicatie vormgeeft, is nog weinig over bekend. (Ten Thije 2009b, p. 124) 

Al eerder heb ik laten zien dat gespreksdeelnemers verschillende posities kunnen innemen tijdens 

vergaderingen en dat ze humoruitingen maken in de verschillende patronen van de vergadering. In 

deze sectie zal ik gaan kijken naar welke humoruitingen er gemaakt worden door de 

gespreksdeelnemers. Allereerst wil ik nogmaals kort ingaan op wat humor precies inhoudt. Humor 

kan gezien worden als de succesvolle uitwisseling van grappen en gelach. Humor is dus een vorm 

van communicatie waarbij altijd meerdere personen bij betrokken zijn. Deze vorm van 

communicatie kan meer of minder succesvol zijn en het kan pas als humor beschouwd worden 

wanneer de humoruiting, of grap, begrepen wordt. (Kuipers 2001, p. 8) 

Uit de transcripten is naar voren gekomen dat de gespreksdeelnemers in totaal 74 humoruitingen 

maken. In tabel 7 was te zien dat de Nederlandse gespreksdeelnemers 41 humoruitingen maken 

(55,4%) en de ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers, bestaande uit de Deense, Engelse en Franse 

leden van de groep, maken 33 uitingen (44,6%).  

Er zijn verschillende vormen gevonden van humoruitingen in de data. Zo komt er in de data voor 

dat humor gebruikt wordt om te plagen (teasing) (volgens Schnurr 2011, Ten Thije 2009b) of humor 

kan worden gebruikt om een zelf belastende (self-denigrating humor) uiting te maken (volgens Schnurr 

2011). Bij deze laatste vorm van humor is de spreker het mikpunt van de grap. Dit is een veilige 

manier van het gebruik van humor dat in de eerste plaats gericht is op het gezicht van de spreker en 

niet op het gezicht van de luisteraar. De spreker valt als het ware zijn of haar eigen gezicht aan en 

tegelijkertijd laat de spreker zien dat hij of zij controle heeft over de situatie door een humoruiting 

te maken over zijn of haar eigen zwakheid. (Schnurr 2011, p. 21) 

Eén van de meest gebruikte vormen in mijn corpus voor het uiten van humor is teasing. Zoals al 

eerder is uitgelegd in het theoretisch kader kan de spreker door middel van teasing een serieuze en 

potentiële gezichtsbedreigende boodschap op een dubbelzinnige manier over brengen, waarbij de 

luisteraar de taak krijgt om deze dubbelzinnigheid te herkennen en te bepalen of de spreker serieus 

is of dat hij of zij een grap maakt. (Schnurr 2011, p. 21). Deze plagende vorm van humor komt 

onder andere voor in het homileïsch discours, dat een overkoepelende term is voor gesprekken op 

bijvoorbeeld de werkvloer. De functie van dit discours is voornamelijk het opbouwen van 

gemeenschappelijkheid. (Ten Thije 2009a, p. 124) 
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In het eerste voorbeeld is te zien dat de gespreksdeelnemers bezig zijn met het verzinnen wat voor 

een cadeau ze voor hun collega ET moeten kopen. Het is belangrijk om te weten dat deze collega 

meestal te laat komt op vergaderingen. Vandaar dat de uiting van FH in segment 16-17 (figuur 7: I 

think a clock) voor hilariteit onder de gespreksdeelnemers zorgt.  

 

 

Figuur 7 - Fragment uit transcript van 21 mei 2012 (segment 15–19) 

Na deze uiting van FH is te zien dat de rest van de gespreksdeelnemers ook meedoen met het 

maken van grappen over het cadeau (vanaf segment 17). Hoewel de teased person niet aanwezig is bij 

het gesprek, komt wel naar voren dat het hier gaat om een overdrijving. Het plagen van de 

gespreksdeelnemers kan in dit voorbeeld tevens gezien worden als succesvol, want er wordt om 

gelachen en in meegegaan.  

In het tweede voorbeeld zien we dat de teased person wel aanwezig is wanneer er een plagende 

opmerking wordt gemaakt. Het is hierbij belangrijk om te weten dat HS zijn verhaal doet over een 

persoon buiten de organisatie. Deze persoon schrijft blogs en is meestal vrij negatief over de gang 

van zaken van de organisatie. Vandaar dat HS de opmerking maakt “one day I will kill him” (figuur 
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8, segment 47). Na deze opmerking gaat hij verder met de rest van zijn verhaal. Echter is hij 

vergeten dat de hele vergadering wordt opgenomen en AS herinnert hem hieraan. Ze zegt dan ook 

“is recorded” in segment 49. AS lacht hierom en FH herinnert HS eraan welke opmerking hij 

eerder maakte. Daarna maakt HS een verbaasde opmerking (Figuur 8, segment 49: Oh). Ook hier 

kan het plagen, ofwel het uitlachen van HS, als succesvol worden beschouwd, omdat er om 

gelachen wordt door de andere gespreksdeelnemers. 

 

 

Figuur 8 - Fragment uit transcript van 21 mei 2012 (segment 47–51) 

Maar teasing is niet de enige vorm van humoruitingen. Uit de data kwam naar voren dat humor ook 

gebruikt wordt voor becommentariëren van taalfouten. De spreker maakt dan een taalfout en dat 

een andere gespreksdeelnemer hem of haar kan verbeteren. In de data kwam naar voren dat dit 

probleem opgelost werd door middel van humor. Daarom heb ik dit gekenmerkt als humor dat 

gebruikt wordt voor een taalfout. Dit zal ik laten zien aan de hand van twee voorbeelden. 

In het eerste voorbeeld brengt RP haar verslag uit over hoe ze de Excel sheet wil indelen. LL helpt 

haar bij het bedenken hoe ze dat het beste kan doen en ze doet een suggestie. LL zegt namelijk 

‘actually the first collumn should have the less options, hé’ (figuur 9, segment 21). RP, die van 

Engelse afkomst is, corrigeert de Nederlandse LL (figuur 9, segment 21). Ze gaat met het voorstel 
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akkoord, maar doet dat door LL te verbeteren: “Yeah, the least options” (figuur 9, segment 21 en 

22).. Hierbij benadrukt RP het woord “least”, omdat LL dat eerder fout heeft gezegd. In het 

voorbeeld is te zien dat LL zichzelf verbetert en hierom moet lachen (the least options (lacht)). RP gaat 

hier niet op in en gaat verder met haar verhaal. 

 

 

Figuur 9 - Fragment uit transcript van 4 juni 2012 (segment 20–23) 

Het bovenstaande voorbeeld in figuur 9 illustreert een voorbeeld van het Engels dat gebruikt wordt 

als lingua franca. De Engelse RP heeft hier een speciale positie, omdat er gecommuniceerd wordt in 

haar moedertaal. Voor de overige gespreksdeelnemers is het Engels niet hun moedertaal. Volgens 

Seidhofer (2002) is het Engels dat gebruikt wordt als lingua franca anders dan het Engels dat door 

moedertaalsprekers gesproken wordt. Hierdoor wijkt het Engels dat zij spreken deels af van het 

niveau van RP. Daarom is RP hier in het voordeel, omdat er in haar moedertaal gesproken wordt. 

Zij kan de andere sprekers makkelijk verbeteren wanneer zij een fout maken.  

In het volgende voorbeeld (figuur 10) is juist te zien dat de Engelse gespreksdeelnemer een fout 

maakt. Hier wordt ze op geattendeerd door haar Nederlandse collega’s (figuur 10, segment 78). In 

de PowerPoint staat namelijk het woord “testimonial” fout geschreven. De Nederlandse 

gespreksdeelnemers lachen hierom (figuur 10, segment 80) en de Engelse RP lijkt zich hier niet aan 

te storen (figuur 10, segment 82). Ze beaamt dat ze het fout geschreven heeft, maar gaat niet in op 

het gelach van haar Nederlandse collega’s. 
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Figuur 10 - Fragment uit transcript van 4 juni 2012 (segment 78–82) 

Ik wil nog een ander voorbeeld geven van humor dat gebruikt wordt om zelf belastende humor 

(self-denigrating humor) (Schnurr 2011) uit te drukken. Dit is veertien keer voorgekomen in de data. 

Hierbij gaat het, in tegenstelling tot teasing, om het feit dat de spreker zelf het mikpunt is van de 

humoruiting. Het gezicht van de spreker wordt hierdoor aangetast en niet het gezicht van de 

luisteraar. Schnurr (2011) stelt dat de spreker hierdoor kan laten zien dat hij of zij de controle heeft 

over de situatie door een humoruiting te maken over zijn of haar eigen zwakheid. (Schnurr 2011, p. 

21) 

In het eerste voorbeeld van deze vorm van humoruiting is te zien dat RW een ervaring deelt met de 

overige gespreksdeelnemers. Midden in haar verhaal stopt ze en vraagt ze zich af wat er precies op 

de PowerPoint staat (Figuur 11, segment 41: By the way, why is?). Maar dan komt ze tot de 

ontdekking dat ze blijkbaar iets verkeerd leest op de slide. Ze lacht om haar ‘fout’ en noemt het 

incident ‘very intelligent’ (figuur 11, segment 42). Ook hier moet ze zelf om lachen (figuur 11, 

segment 42 en 43). Niemand van de overige gespreksdeelnemers lacht hierom en RW gaat daarna 

dan ook gewoon verder met haar verhaal (figuur 11, segment 43).  
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Figuur 11 - Fragment uit transcript van 12 juni 2012 (segment 40–44) 

Het lachen van RW kan hier duiden op het feit dat ze zichzelf ‘uitlacht’ om te voorkomen dat een 

ander dat voor haar doet. Ze geeft dus blijk van haar eigen zwakheid dat ze de slide op de 

PowerPoint in de eerste instanties niet heeft begrepen.  

In het tweede voorbeeld van zelf belastende humor is te zien dat de Engelse RP zegt dat nog naar 

het plan van FH zal kijken (figuur 12, segment 112). FH geeft aan dat hij het plan gekopieerd heeft 

van het plan van HS (figuur 12, segment 113). HS lacht om deze uiting en zegt vervolgens dat het 

plan dan wel goed genoeg moet zijn en ook hier lacht hijzelf om (figuur 12, segment 114). Hierdoor 

wordt HS zelf het mikpunt van de humoruiting en hij laat zien dat hij zelf de controle heeft over de 

situatie die gecreëerd is door RP en FH.  
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Figuur 12 - Fragment uit transcript van 4 juni 2012 (segment 111–114) 

Ik heb hierboven een aantal voorbeelden gegeven van verschillende humoruitingen die naar voren 

zijn gekomen in de data. In de onderstaande tabel wil ik weergeven hoe vaak bepaalde uitingen zijn 

gedaan ten opzichte van de 74 humoruitingen die tijdens de vijf vergaderingen gemaakt zijn. 

 Frequentie 

Taalfout 3 (4,1%) 

Teasing 43 (58,1%) 

Zelf belastende humor 14 (18,9%) 

Overige humoruitingen 14 (18,9%) 

Totaal 74 

Tabel 19 - Frequentie van de humoruitingen op basis van de verschillende kenmerken 

Uit de tabel 19 blijkt dat teasing de meest gebruikte vorm van humor is in de data (58,1%). Gevolgd 

door zelf belastende humor (18,9%). Humor kan ook gebruikt worden om een taalfout minder erg 

te maken (4,1%). Echter komt dit slechts drie keer in de data voor. 
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Uit de data blijkt tevens dat er bijvoorbeeld door middel van een humoruiting commentaar gegeven 

kan worden op iets dat gezegd wordt door een andere spreker. Daarnaast kan er ook commentaar 

gegeven worden door middel van een humoruiting op een andere collega binnen deze 

internationale organisatie, afdeling of een klant van dit bedrijf. Daarnaast kan er ook een opmerking 

gemaakt worden tegen een andere spreker door een humoruiting te doen. Dit betekent dat er 

gelachen kan worden om een uiting, ofwel een opmerking, die een andere spreker eerder gemaakt 

heeft. Deze vormen van humor heb ik in deze analyse ondergebracht onder ‘overige 

humoruitingen’. 

Maar de vraag is nu wie de meeste van deze vormen van humor gebruikt. Daarom heb ik in de 

volgende tabel onderscheid gemaakt tussen de groep Nederlandse gespreksdeelnemers en ‘niet-

Nederlandse’ gespreksdeelnemers. 

 Taalfout Teasing Zelf belastende 

humor 

Overige 

humoruitingen 

Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

1 (33,3%) 27 (62,8%) 6 (42,9%) 7 (50,0%) 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

2 (66,7%) 16 (37,2%) 8 (57,1%) 7 (50,0%) 

Totaal 3 43 14 14 

Tabel 20 - Frequentie van kenmerken van humor per groep (N=74) 

Van de 43 plagende humoruitingen, zijn de Nederlandse gespreksdeelnemers samen 

verantwoordelijk voor 27 van deze vormen van humoruitingen (62,8%). De groep ‘niet-

Nederlandse’ deelnemers maken relatief minder plagende uiting, namelijk 16 van de 43 (37,2%). 

Daarnaast is te zien dat de groep ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers meer humor gebruiken om 

taalfouten te verminderen, maar hier kan geen duidelijk conclusie over getrokken worden, omdat er 

slechts drie uitingen gemaakt zijn op de 74 humoruitingen.  

Kortom, uit de analyse blijkt dat de meeste vorm van humor teasing is (58,1%). Deze vorm van 

humor uiten de Nederlandse sprekers meer dan de ‘niet-Nederlandse’ sprekers. De ‘niet-

Nederlandse’ gespreksdeelnemers maken namelijk meer gebruik van zelf belastende humor, waarbij 

zijzelf het mikpunt worden van de humoruiting (57,1%).  

Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van humor wanneer er een taalfout gemaakt wordt, maar het 

is echter interessant om te noemen dat de rol van een lingua franca hier belangrijk is. Er is namelijk 
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één spreker in de groep die van Engelse afkomst is en zij heeft hierdoor een speciale positie in de 

groep. Zij is degene die de sprekers kan verbeteren wanneer zij fouten maken.  
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4.5. CULTURELE TOEWIJZINGEN 

Zoals ik al eerder heb aangegeven stelt Coposescu (2009) dat humor in een vergadering waarbij 

macht en status geen rol spelen, gezien kan worden als positief en ondersteunend. Humor wordt 

samen onder de gespreksdeelnemers opgebouwd en hierdoor ontstaat convergentie. Divergentie 

kan optreden wanneer een verzoek of suggestie geweigerd wordt. Dit wordt in een interculturele 

situatie vaak geformuleerd als humoristische uiting. 

Uit de theorieën over humor is gebleken dat humor verschillende functies en strategieën heeft. Zo 

beschrijft Hay (2000) dat humor gebruikt kan worden om jezelf te verdedigen of om macht uit te 

stralen. Maar humor kan ook gebruikt worden om solidariteit te creëren. Zoals al eerder vermeld 

heeft humor volgens Kuipers (2001) vier basisfuncties. Humor kan volgens haar namelijk mensen 

verbinden of ontsluiten, maar humor kan ook gebruikt worden om statusverschillen te manipuleren 

en te markeren. Daarnaast ontlaadt humor spanning en kan het gebruik van humor zorgt ervoor dat 

de spreker afstand kan nemen van de eigen woorden.  

Maar door het gebruik van humor worden ook de groepsgrenzen duidelijk en kunnen deze grenzen 

versterkt worden (Marra en Holmes 2007). Er wordt op die manier op een acceptabele manier een 

‘wij’ en een ‘zij’ gecreëerd. Maar tevens helpt het begrijpen van een ‘inside joke’ mee aan het 

wederzijds begrip binnen een team en dat versterkt juist de groepseenheid (Marra en Holmes 2007). 

Humor op de werkvloer is vaak voor buitenstaanders onbegrijpelijk en dit reflecteert volgens 

Holmes (2000) naar de meest basale functie van humor, namelijk het creëren van solidariteit. 

Volgens Holmes (2000) roept het tevens het gevoel op van ‘horen bij een groep’ en daarom is 

gedeelde humor een belangrijke grensmarkeerder tussen in-groups en out-groups. Maar humor kan 

ook gebruikt worden om de statusverschillen van collega’s te verminderen.  

In deze sectie wil ik aan de hand van de data laten zien welke functies humor vervult. Ik zal dat 

doen aan de hand van de verschillende functies van humor zoals beschreven door Hay (2000) en de 

basisfuncties van humor volgens Kuipers (2001). Daarna zal ik ook kijken welke culturele 

toewijzingen ik kan geven bij deze verschillende functies van humor en of groepsgrenzen een rol 

spelen tijdens deze vergaderingen.  

4.5.1 FUNCTIES VAN HUMOR 

Nu de kenmerken van humor geanalyseerd zijn, kan er gekeken worden naar wat de functies van 

humor zijn. Volgens Hay (2000) kan humor dus gebruikt worden om jezelf te verdedigen of om 

macht uit te stralen. Maar ook kan humor gebruikt worden om juist solidariteit te creëren. 



 

 53 

In de tabel 21 komt naar voren dat in deze data de voornaamste reden van het gebruik van humor 

is om solidariteit te creëren. Dit gebeurt namelijk in 45 van de 74 gevallen (60,8%). Macht wordt 

bijna niet gebruikt om humor te uiten, slecht in 4 gevallen (5,4%). Daarom zal ik hier niet verder op 

ingaan. Daarnaast wordt humor meer gebruikt om te verdedigen, namelijk in 25 van de 74 gevallen 

(33,8%). 

 Frequentie 

Macht 4 (5,4%) 

Solidariteit 45 (60,8%) 

Verdedigen 25 (33,8%) 

Totaal 74 

Tabel 21 - Frequentie van verschillende functies van de humoruitingen 

Om nu te kijken welke groep de meeste humoruitingen maakt in welke situatie, heb ik onderscheid 

gemaakt tussen de groep Nederlanders en ‘niet- Nederlanders’. Dit is weergegeven in de volgende 

tabel: 

 Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Macht 4 (9,7%) 0 (0,0%) 

Solidariteit 28 (68,3%) 17 (51,5%) 

Verdedigen 9 (21,9%) 16 (48,5%) 

Totaal 41 33 

Tabel 22 - Frequentie van functies van de humoruiting per groep (N=74) 

In tabel 22 komt naar voren dat de groep Nederlandse sprekers in 28 van de 41 gevallen (68,3%) 

probeert om door middel van humor solidariteit te creëren. Ook de groep ‘niet-Nederlanders’ 

probeert binnen de 33 humoruitingen die zij in totaal maken, humor het meest te gebruiken om 

solidariteit te creëren (17 van de 33 keer = 51,5%). Echter is deze groep ook de groep die het meest 

gebruik maakt van humor om zichzelf te verdedigen. Dit doen zij in 16 van de 25 gevallen (48,5%), 

terwijl de Nederlandse groep dit slechts negen keer doet (21,9%).  
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Om de functie nader te analyseren, is er gekeken naar wat de kenmerken van de humoruitingen zijn 

bij de verschillende functie die humor kan hebben. Dit is weergegeven in de volgende tabel. 

 Macht Solidariteit Verdedigen Totaal 

Taalfout 0 (0,0%) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (4,1%) 

Teasing 1 (2,3%) 35 (81,4%) 7 (16,3%) 43 (58,1%) 

Zelf belastende humor 1 (7,1%) 0 (0,0%) 13 (92,9%) 14 (18,9%) 

Overige humoruitingen 2 (14,3%) 9 (64,3%) 3 (21,4%) 14 (18,9%) 

Tabel 23 - Frequentie van kenmerken van de humoruiting per functie van humor (N=74) 

Al eerder is gebleken dat de voornaamste functie van humor in deze data het creëren van 

solidariteit is tijdens deze vergaderingen (60,8%). Er is ook gekeken naar de kenmerken van de 

verschillende humoruitingen en hoe deze passen bij de verschillende strategieën van humor (Hay 

2000). Uit tabel 23 is af te lezen dat solidariteit in deze vergaderingen het meest gecreëerd wordt 

door middel van teasing. Van de 45 humoruitingen die gedaan worden in bij de functie ‘solidariteit’, 

worden er maar liefst 35 uitingen gedaan door middel van teasing (81,4%). Dit kenmerk komt in de 

data 43 keer van de 74 humoruitingen voor (58,1%). Daarnaast is te zien dat het kenmerk ‘zelf 

belastende humor’ voornamelijk gebruikt wordt om te verdedigen. Dit wordt van de 14 keer dat 

‘zelf belastende humor’ gebruikt wordt als humoruiting (18,4%), 13 keer gedaan bij de functie 

‘verdedigen’ (92,9%).  

In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de twee groepen. Daarin is te zien dat 

teasing door beide groepen het vaakst wordt gebruikt, namelijk 27 keer door de Nederlanders 

(65,8%) en 16 keer door de ‘niet-Nederlanders’ (48,5%). Ook is te zien dat de groep ‘niet-

Nederlandse’ sprekers meer humoruitingen maken met als functie zelf belastend (24,2%) dan de 

Nederlandse sprekers (14,6%). 

 Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Taalfout 1 (2,4%) 2 (6,1%) 

Teasing 27 (65,8%) 16 (48,5%) 

Zelf belastende humor 6 (14,6%) 8 (24,2%) 
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Overige humoruitingen 7 (17,1%) 7 (21,2%) 

Totaal 41 33 

Tabel 24 - Frequentie van de kenmerken van humor per groep (N=74) 

Al met al is te zien dat de beide groepen het vaakst teasing gebruiken als vorm van humor. Deze 

vorm komt ook het meest voor in de data (58,1%). En wanneer deze vorm van humor wordt 

gebruikt, is te zien dat de spreker dit doet om solidariteit te creëren (81,4%). 

In de onderstaande tabel heb ik gekeken naar teasing. Ik heb onderscheid gemaakt tussen welke 

groep de meeste plagende humoruitingen maken. In de onderstaande tabel is te zien dat de groep 

Nederlandse spreker vooral plagende humoruitingen maken bij de ‘niet-Nederlandse’ sprekers 

(60,7%). De groep ‘niet-Nederlandse’ sprekers maakt juist de meeste plagende humoruitingen bij de 

groep Nederlandse sprekers (81,3%).  

 Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

11 (39,3%) 13 (81,3%) 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

17 (60,7%) 3 (18,7%) 

Totaal 28 (63,6%) 16 (36,4%) 

Tabel 25 - Plagende humoruitingen per groep (N=44) 

De Nederlandse sprekers maken daarentegen meer plagende humoruitingen in totaal (63,6%) dan 

de groep ‘niet-Nederlandse sprekers’ (36,4%). 

4.5.2 DE STRATEGIEËN EN FUNCTIES VAN HUMOR  

Uit de theorieën over humor is gebleken dat humor verschillende functies en strategieën vervult. 

Humor kan psychologisch van aard zijn en verschillende strategieën hebben. Zo beschrijft Hay 

(2000) dat humor gebruikt kan worden om jezelf te verdedigen of om macht uit te stralen. Maar 

ook kan humor gebruikt worden om juist solidariteit te creëren. En volgens Kuipers (2001) heeft 

humor vier basisfuncties, zoals al eerder is vermeld in het theoretisch kader. Humor kan volgens 

haar namelijk mensen verbinden of ontsluiten, maar humor kan ook gebruikt worden om 
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statusverschillen te manipuleren en te markeren. Daarnaast ontlaadt het spanning en kan de spreker 

humor gebruiken om afstand te nemen van de eigen woorden. Maar hoe verhouden deze twee 

theorieën zich tot elkaar?  

Allereerst is er gekeken naar hoe de basisfuncties van humor, gedefinieerd volgens Kuipers (2001), 

zich verhouden tot de strategieën van Hay (2000). Omdat niet alle combinaties van de basisfuncties 

van Kuipers (2001) zijn meegenomen in de analyse, zijn er voor dit deel van de analyse van de 74 

humoruitingen enkel 49 humoruitingen overgebleven. Ik heb hier voor gekozen, omdat er veel 

verschillende combinaties te onderscheiden waren en ik hier geen goede analyse op kon uitvoeren 

omdat er te veel verschillende combinaties waren en er daardoor te weinig data was om deze goed 

te analyseren. Van deze 49 uitingen zijn de volgende basisfuncties te onderscheiden, te zien in de 

onderstaande tabel: 

 Macht Solidariteit Verdedigen Totaal 

Manipuleren 1 (4,3%) 16 (69,6%) 6 (26,1%) 23 

Ontladen 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (100,0%) 3 

Schept afstand 1 (20,0%) 1 (20,0%) 3 (60,0%) 5 

Uitsluiten 0 (0,0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%) 9 

Verbinden 0 (0,0%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 9 

Tabel 26 - Kenmerken van humor per strategie volgens Hay (2000)(N=49) 

Uit de bovenstaande tabel blijkt het creëren van solidariteit in deze vergaderingen tot stand komt 

door middel van manipuleren (69,6%). Dit betekent dat humor gebruikt wordt om de andere 

gesprekspartners uit te lachen (manipuleren). Verdediging door middel van humor wordt het meest 

gedaan om te ontladen en afstand te nemen van de eigen woorden. Dit kan verklaard worden 

doordat het doel van verdedigen waarschijnlijk te maken heeft met het afstand willen nemen van de 

eigen woorden, zodat kan er voorzichtig waargenomen kan worden wat de andere sprekers van een 

bepaald onderwerp vinden, zonder dat de spreker daarvoor zelf verantwoordelijk voor is (Kuipers 

2001). Maar ook heeft verdedigen te maken met ontladen. Dat betekent dat de sprekers humor 

gebruiken om gezegden of gevoelens door middel van humor te uiten die normaal onderdrukt 

worden. Ook is te zien dat humor wordt gebruikt om te verbinden met als doel om solidariteit te 

creëren (88,9%). Want samen lachen, verbindt de gespreksdeelnemers (Kuipers 2001).  
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Uit de data komt naar voren dat solidariteit wordt gecreëerd door middel van manipuleren (69,6%), 

oftewel, het uitlachen van de andere sprekers. In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt 

tussen de Nederlandse en ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers om te kijken wie van hen het 

meest gebruikt maakt van de verschillende soorten basisfuncties van humor. 

 Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers 

Manipuleren 12 (44,4%) 11 (50,0%) 

Ontladen 1 (3,7%) 2 (9,1%) 

Schept afstand 2 (7,4%) 3 (13,6%) 

Uitsluiten 4 (14,8%) 5 (22,7%) 

Verbinden 8 (29,6%) 1 (4,5%) 

Totaal 27 22 

Tabel 27 - Frequentie van de basisfuncties van humor per groep (de combinaties van de basisfuncties zijn buiten 

beschouwing gelaten)(N=49) 

Uit de tabel blijkt dat zowel de Nederlandse (44,4%) als de ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers 

(50,0%) ongeveer evenveel gebruik maken van ‘manipuleren’ om hun humor te uiten. Ze lachen 

elkaar hierbij dus uit. Daarnaast is te zien dat de Nederlandse gespreksdeelnemers van de 9 keer dat 

geprobeerd wordt om door middel van humor te verbinden, zij hiervoor 8 uitingen maken (29,6%). 

Dit doen de ‘niet-Nederlanders’ slecht 1 keer (4,5%). 

Over het algemeen kan gesteld worden dat in deze data humor voornamelijk gebruikt wordt om 

solidariteit te creëren (81,8%). Dit doen de Nederlandse gespreksdeelnemers vaker dan de ‘niet-

Nederlandse’ sprekers. Zij maken namelijk het meest gebruik van humor om zichzelf te verdedigen. 

Daarnaast is naar voren gekomen dat teasing het vaakst gebruikt wordt door de Nederlandse 

sprekers om solidariteit te creëren, terwijl de ‘niet-Nederlanders’ het meest gebruik maken van zelf 

belastende humor om zichzelf te verdedigen (23,5%).  

Daarnaast kwam naar voren dat zowel bij het creëren van solidariteit als bij verdedigen het meest 

gebruik wordt gemaakt van manipuleren, oftewel het uitlachen van elkaar. Dit wordt zowel door de 

Nederlanders als de ‘niet-Nederlanders’ gedaan. Echter proberen de Nederlanders over het 

algemeen net iets meer om humor te gebruiken om zich te verbinden dan de ‘niet-Nederlanders’. 
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Zoals ik al eerder heb vermeld, heeft humor verschillende functies en benadrukt en versterkt humor 

de groepsgrenzen. Ook in deze analyse is er een ‘wij’ en ‘zij’ cultuur te vinden. (Marra en Holmes 

2007) De Nederlandse gespreksdeelnemers kunnen in deze data gezien worden als ‘wij’, omdat zij 

in de meerderheid zijn en als het ware ‘thuis’ zijn. De ‘zij’ is de groep ‘niet-Nederlandse’ 

gespreksdeelnemers van het team. Zij zijn niet van oorsprong Nederlands en zijn daarentegen ook 

in de minderheid. Deze sterke groepsgrenzen waren vooral terug te zien bij teasing. Bij deze vorm 

van humor kwam naar voren dat de Nederlandse spreker voornamelijk plagende uitingen maken 

tegen de ‘niet-Nederlandse sprekers’ (60,7%) en dat de ‘niet-Nederlandse’ sprekers dit juist veel 

deden bij de Nederlandse sprekers (81,3%). Beide groepen maken plagende humoruitingen naar 

elkaar toe om de groepsgrenzen op die manier duidelijk te maken en de eenheid binnen de groep te 

versterken. 

Echter werden deze groepsgrenzen door beide groepen geaccepteerd en hierdoor ontstond er 

binnen de groep een eenheid. Zoals Marra en Holmes (2007) ook stellen is dat het gebruik van 

humor gezien kan worden als ‘de lijm die de groep bij elkaar houdt’ en dat geeft de groepsleden het 

gevoel dat ze erbij horen. Dit proberen de Nederlandse gespreksdeelnemers vooral te doen, omdat 

zij de groep zijn die het meest proberen om humor te gebruiken om zich te verbinden met de 

andere groep (29,6%). En wanneer ‘inside jokes’ begrepen worden, ontstaat er wederzijds begrip en 

versterkt dat de groepseenheid. Dat was ook terug te zien in de data van deze analyse. Humor werd 

in bijna alle gevallen door beide groepen gebruikt om solidariteit te creëren (81,4%). 
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5. CONCLUSIE  

In deze scriptie er gekeken naar het effect van het gebruik van humor tijdens vergaderingen bij een 

internationale organisatie. In totaal zijn er 74 spontane humoruitingen gedaan in ruim vijf uur aan 

audio-opnames van vijf verschillende vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen varieerde de 

samenstelling van de groepsleden. Een aantal keer waren er slecht vier personen aanwezig, terwijl er 

bij andere vergaderingen zeven mensen aanwezig waren. Deze gespreksdeelnemers hadden allemaal 

een andere culturele achtergrond. Zo waren er maximaal vier Nederlandse deelnemers aanwezig, 

één Engelse, één Franse en één Deense. Zij maakten allemaal deel uit van het marketingteam van de 

internationale organisatie waarbij dit onderzoek is verricht. 

In de analyse van deze scriptie is er gekeken naar de humoruitingen. Er is gekeken in welke 

patronen van de vergadering de humoruitingen voorkwamen en welke actantenposities de sprekers 

innemen wanneer ze een humoruiting maken. Er is niet per cultuur afzonderlijk gekeken in de 

analyse, maar er is gekozen om de culturele achtergrond te verdelen onder twee groepen. In de 

analyse is daarom een groep ‘Nederlandse gespreksdeelnemers’ en een groep ‘niet-Nederlandse 

gespreksdeelnemers’.  

Uit de analyse van de vergaderingen is gebleken dat de Nederlandse gespreksdeelnemers over het 

algemeen de meeste humoruitingen maken ten opzichte van de ‘niet-Nederlandse’ 

gespreksdeelnemers. Dit kan verklaard worden door het feit dat zij bij elke vergadering in de 

meerderheid waren, omdat deze groep uit meer personen bestond dan de ‘niet-Nederlandse’ 

gespreksdeelnemers.  

Er is tevens gekeken naar welke posities de verschillende sprekers innemen wanneer zij aan het 

woord zijn. Over het algemeen nemen zij allemaal het meest de positie in als de berichtgever, maar 

wanneer er humoruitingen gedaan worden, wordt dit het meest gedaan wanneer de sprekers de 

positie als beoordelaar op zich nemen. Ook in deze positie worden de meeste humoruitingen 

gedaan door de Nederlandse sprekers.  

Deze humoruitingen hebben geen effect op het verloop van de vergadering, want in de meeste 

gevallen gebeurt er na een humoruiting niks met het huidige onderwerp van de vergadering. 

Voornamelijk vindt er tijdens het patroon van rapporteren geen nieuwe voortzetting plaats na een 

humoruiting. In het patroon van interactief plannen wordt er na het gebruik van humor een vraag 

gesteld of een nieuw onderwerp geïntroduceerd.  

Er is gekeken naar het effect van humor tijdens vergaderingen bij een internationale organisatie 

waarbij het Engels gebruikt wordt als voertaal tijdens vergaderingen. Uit de literatuur van 
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Coposescu (2009) is gebleken dat humor in een interculturele situatie gezien wordt als 

ondersteunend en positief, wanneer macht en status geen rol spelen (Coposescu 2009). Er bestaan 

veel verschillende theorieën over humor en de twee theorieën die ik gebruikt heb om mijn 

hoofdvraag te beantwoorden, zijn de theorieën van Kuipers (2001) en Hay (2000). Volgens Kuipers 

(2001) heeft humor namelijk vier basisfuncties. Humor kan volgens haar gespreksdeelnemers 

verbinden en ontsluiten, maar humor kan ook gebruikt worden om statusverschillen te manipuleren 

en te markeren. Tevens kan humor spanning ontladen en gebruikt worden om afstand te nemen 

van de eigen woorden. Volgens Hay (2000) heeft humor drie strategische functies, namelijk dat je 

met humor jezelf kunt verdedigen of macht uit kunt stralen. Daarnaast kan humor ook gebruikt 

worden om solidariteit te creëren.  

Om nu terug te komen op de hoofdvraag wat het effect van humor is tijdens vergaderingen, kan ik 

stellen dat uit de data is gebleken dat humor in de meeste gevallen gebruikt wordt om solidariteit te 

creëren. Uit de data bleek dat beide groepen gespreksdeelnemers, zowel de Nederlandse als de ‘niet-

Nederlandse’ gespreksdeelnemers, zorgde dat er solidariteit gecreëerd werd. Meestal werd dit 

gedaan door middel van het uitlachen van een bepaalde gespreksdeelnemer, oftewel manipuleren of 

door middel van teasing.  

Dat humor bijdraagt uit het solidariteitsgevoel, blijkt ook uit de literatuur van Holmes (2000). Zij 

stelt namelijk dat diverse uitingen leiden tot humor tussen collega’s. Deze uitingen zijn vaak voor 

buitenstaanders onduidelijk en dit creëert, of behoudt, solidariteit. Daarnaast roept het ook het 

gevoel op van “horen bij een groep” en statusverschillen kunnen op die manier tussen collega’s 

verminderd worden. Dit is ook naar voren gekomen uit de data. Statusverschillen van de 

gespreksdeelnemers werden door middel van solidariteit verminderd.  

Een andere manier om solidariteit te creëren is om door gedeelde humor te laten merken dat kennis 

en normen gedeeld worden. Wanneer er samen gelachen wordt, geeft dat aan dat de 

gespreksdeelnemers deze kennis delen over wat grappig is. Dit creëert en behoudt de solidariteit 

binnen de groep. Degene die de humoruiting maakt verbetert daarbij ook zijn eigen status binnen 

de groep (Holmes 2000, p. 167). Deze mening deelt Hay (2000) ook. Daarnaast stelt zij dat 

solidariteit gecreëerd kan worden door middel van teasing. Dat teasing niet altijd vijandig hoeft te zijn, 

blijkt uit het feit dat humor ook als functie kan hebben om solidariteit en een goede 

verstandhouding te uiten. Echter moet deze humor dan plaatsvinden in de zogenaamde joking 

relationship. In een dergelijke relatie plagen en beledigen gespreksdeelnemers elkaar regelmatig (Hay 

2000, p. 720). Ook Norrick (1994) stelt dat wanneer gespreksdeelnemers vrijuit grappen kunnen 

maken, er een goede verstandhouding ontstaat. Dit leidt, net zoals Hay (2000) stelt, tot een joking 

relationship. Deze joking relationship heeft te maken met de positieve beleefdheidstheorie. Holmes 
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(2000) stelt dat het positieve gezicht van de hoorder behouden blijft door solidariteit en collegialiteit 

uit te drukken.  

Ook Schnurr (2011) meent dat er solidariteit gecreëerd kan worden door middel van teasing. Dit 

soort humor heeft namelijk twee kanten. Ten eerste kan het solidariteit creëren en het gevoel geven 

dat iemand bij een bepaalde groep hoort en ten tweede kan teasing ook de macht en controle van de 

spreker versterken en benadrukken. (Schnurr 2011, p. 21) Teasing stelt de spreker namelijk in staat 

om een serieuze en potentiële gezichtsbedreigende boodschap op een dubbelzinnige manier over te 

brengen. De luisteraar moet deze dubbelzinnigheid herkennen en vervolgens bepalen of de spreker 

serieus is of een grap maakt. Volgens Schnurr (2011) is teasing een manier van het uiten van humor 

waarbij het gezicht van de luisteraar wordt aangetast. Een andere manier om humor te uiten is ‘zelf 

belastende humor (self-denigrating humor). Bij deze vorm van humor is de spreker het mikpunt van de 

humor en wordt in de eerste plaats het gezicht van de spreker aangetast en dus niet het gezicht van 

de luisteraar. De spreker laat op die manier zien dat hij controle heeft over de situatie door een 

humoruiting te maken over een eigen zwakheid. (Schnurr 2011, p. 21) 

Uit de literatuur blijkt dat er verschillende vormen van humor zijn en dat deze vormen 

verschillende functies hebben. De voornaamste functie van humor in de data die gevonden is voor 

deze scriptie gaat om het creëren van solidariteit. Zoals Schnurr (2011) en Hay (2000) al stellen kan 

solidariteit gecreëerd worden door middel van teasing. Dat is ook uit de data van deze scriptie 

gebleken. Het effect van humor tijdens vergaderingen bij een internationale organisatie is 

voornamelijk het creëren van solidariteit en wederzijds begrip. Dit wordt veelal gedaan door middel 

van de plagende vorm van humor.  

5.1 NIEUWE INZICHTEN 

Uit de analyse van de data voor deze scriptie is dus gebleken dat humor voornamelijk wordt 

gebruikt om solidariteit onder de gespreksdeelnemers te creëren. Dit deden de Nederlandse 

gespreksdeelnemers vaker dan de ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers, gezien het aantal 

humoruitingen dat elke groep in totaal gemaakt heeft. De ‘niet-Nederlandse’ gespreksdeelnemers 

gebruikten humor meer om zichzelf te verdedigen. Dit deden de Nederlandse spreker minder vaak 

dan de ‘niet-Nederlanders’.  

Zoals al eerder is gebleken uit de analyse wordt solidariteit het meest gecreëerd door middel van 

teasing. Deze vorm van humor gebruikten de Nederlandse gespreksdeelnemers meer dan de ‘niet-

Nederlanders’. Deze laatste groep sprekers verdedigden zichzelf meer. Dit deden ze voornamelijk 

door middel van zelf belastende humor. Hierdoor waren zijzelf het mikpunt van hun humoruiting, 
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maar bleven ze wel in controle van de situatie. Ze maakten bij deze vorm van humor namelijk een 

uiting waarbij ze humor gebruikten om hun eigen zwakheid te uiten.  

Uit de analyse is ook gebleken dat er groepsgrenzen waar te nemen zijn. Volgens Marra en Holmes 

(2007) bestaat er een ‘wij’ en ‘zij’ cultuur en in deze data is gebleken dat de Nederlandse 

gespreksdeelnemers onder de ‘wij’ cultuur vallen en de ‘niet-Nederlandse’ sprekers onder de ‘zij’ 

cultuur. De groepsgrenzen zijn voornamelijk zichtbaar bij de plagende vorm van humoruitingen. Bij 

deze vorm van humor kwam naar voren dat de Nederlandse sprekers voornamelijk plagende 

humoruitingen maakten tegen de ‘niet-Nederlandse’ sprekers (60,7%) en de ‘niet-Nederlandse’ 

sprekers maakten op hun beurt ook de meeste plagende uitingen tegen de Nederlandse 

gespreksdeelnemers (81,3%). Maar de Nederlandse spreker proberen door middel van humor ook 

het meest om zich te verbinden met de andere groep sprekers (29,6%). Hieruit kan opgemaakt 

worden dat beide groepen binnen hun eigen groep de eenheid willen versterken, maar tegelijkertijd 

naar elkaar toe de groepsgrenzen duidelijk willen maken.  

Maar toch bleek uit de analyse dat humor over het algemeen gebruikt werd om solidariteit te 

creëren. Humor kan daarom tijdens deze vergaderingen gezien worden als de lijm die de groep bij 

elkaar houdt en het geeft de gespreksdeelnemers van beide groepen het gevoel dat ze bij de gehele 

groep horen. Er was sprake van wederzijds begrip en dit versterkte de algehele groepseenheid. 

(Marra en Holmes 2007) Humor werd namelijk door beide groepen gebruikt om solidariteit te 

creëren (81,4%).  

Over het algemeen kwam in de data naar voren dat de gespreksdeelnemers humor gebruiken in een 

situatie waarbij meerdere culturen aanwezig zijn om een eenheid te creëren. Het uitlachen van 

elkaar heeft niets te maken met het kleineren van de ander, maar juist om te laten zien dat ze elkaar 

begrijpen. De plagende vorm van humor heeft niet als doel dat het moet worden opgevat als 

vijandig, maar juist dat ze solidariteit binnen de groep willen creëren. Op die manier zullen de 

gespreksdeelnemers zich beter op hun gemak voelen en zal de communicatie tijdens vergaderingen 

beter verlopen. Het is uit deze data ook gebleken dat de Nederlanders proberen om meer eenheid 

binnen de groep te creëren. Zij proberen om de ‘niet-Nederlanders’ op hun gemak te stellen door 

veel humoruitingen te doen die plagend overkomen. Het lijkt erop dat de ‘niet-Nederlandse’ 

sprekers zich wat meer op de achtergrond houden, omdat ze zich vaker verdedigen door middel 

van humor dan dat de Nederlanders doen. Blijkbaar voelen ze zich niet altijd op hun gemak met de 

uitingen die ze maken en ze proberen hun zwakheden minder erg te laten overkomen door gebruik 

te maken van zelf belastende humor.  

Een ander belangrijk punt dat genoemd moet worden is de rol van de Engelse spreker tijdens deze 

vergaderingen. De voertaal van de vergaderingen vond plaats in het Engels en omdat het 
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communiceren in een lingua franca nooit identiek is aan de taal van de moedertaalsprekers (Seidhofer 

2002), moest deze Engelse spreker rekening houden met het niveau van het Engels van de overige 

sprekers. Daarnaast was zij ook degene die de andere sprekers kon verbeteren wanneer zij fouten 

maakten in hun uitspraak.  

5.2. DISCUSSIE 

Dit onderzoek is een casy study en richt zich daardoor op één bepaalde groep. Daarnaast was het 

verzamelde corpus niet al te groot, waardoor er niet altijd eenduidige conclusies konden worden 

getrokken. Dit betekent echter niet dat dit onderzoek niet representatief is voor deze groep 

sprekers. De gesprekken zijn in alle vrijheid gevoerd en daarnaast wisten de sprekers niet dat het 

onderzoek ging om het effect van humor tijdens vergaderingen. 

De vraag die nog gesteld kan worden naar aanleiding van het uitvoeren van dit onderzoek is of 

teasing twee kanten heeft. De ‘niet-Nederlandse’ sprekers waren in dit onderzoek 

ondervertegenwoordigd en leken zich meer te moeten verdedigen. Deze groep sprekers deden dit 

om niet het slachtoffer van de plagende vorm van humor te worden. Dat humor wordt gebruikt 

door deze groep om te verdedigen, kan een reactie zijn op het geplaag van de andere groep 

sprekers. Het gebruik van humor om te verdedigen kan daarom als reactie gezien worden op het 

teasen. Daarom kan er gesteld worden dat teasing twee kanten lijkt te hebben. Aan de ene kant wordt 

teasing gebruikt om te plagen, dat kan zowel vijandig als op een solidaire manier. Aan de andere kant 

is het effect van teasing dat de groep die geplaagd wordt zichzelf probeert te verdedigen. Het 

verdedigen met behulp van humor wordt alleen gedaan omdat ze geplaagd worden en is daardoor 

niet een op zichzelf staande vorm van humor. Het lijkt er daardoor op dat het gebruik van humor 

om te verdedigen bewust wordt gedaan, omdat de groep die geplaagd wordt ervoor zorgt, door 

middel van ‘zelf belastende’ humor, dat ze zichzef beschermen.  

Een belangrijk punt om te vermelden is dat er rekening mee gehouden moet worden dat sommige 

gespreksdeelnemers elkaar al lange tijd kennen en ook al lange tijd met elkaar samenwerken. 

Hierdoor kan het goed mogelijk zijn dat er daardoor een goede sfeer op de werkvloer is en dat het 

plagen van elkaar daardoor niet vreemd is en geaccepteerd wordt binnen de groep. Waarschijnlijk is 

het daardoor gebruikelijk om elkaar te plagen tijdens werkoverleggen en vergaderingen en kijken de 

overige leden van de groep niet vreemd op wanneer een spreker een plagende opmerking maakt. 

Dit kan anders zjin bij een groep sprekers die elkaar niet of nauwelijks kennen. Waarschijnlijk moet 

teasing geaccepteerd worden door de andere groepsleden, want anders kan de plagende vorm van 

humor gezien worden als vijandig. Bij een groep personen die elkaar niet of nauwelijks kennen zal 
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humor worden ingezet op een veiligere manier om solidariteit te creëren. Dit kan door bijvoorbeeld 

grappen te maken over gedeelde ervaringen en kennis en niet in de vorm van teasing.  

Een ander factor waar rekening mee moet worden gehouden is dat de ‘niet-Nederlandse’ leden van 

het team al geruime tijd in Nederland wonen en daardoor waarschijnlijk al bekend zijn met het 

gedrag van de Nederlanders tijdens bijvoorbeeld de vergaderingen. Ook buiten werktijd om gaat 

deze groep met elkaar om en daardoor weten de ‘niet-Nederlanders’ waarschijnlijk ook wat voor 

soort grappen de Nederlanders maken. Hierdoor weten zij waarschijnlijk ook dat de Nederlanders 

elkaar onderling plagen, maar dat ze dit niet doen om vijandig over te komen of iemand te 

kleineren, maar juist om solidariteit te creëren. Hierdoor kan het goed mogelijk zijn dat de niet-

Nederlanders mee gaan in de plagende uitingen van de Nederlanders en daardoor zelf ook dit soort 

humor gebruiken. De ‘niet-Nederlanderse’ sprekers weten waarschijnlijk dan ook dat het 

geaccepteerd wordt door de Nederlanderse sprekers wanneer dit soort grappen gemaakt worden.  
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7.1 TRANSCRIPTEN VAN DE VERGADERINGEN 
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7.1.1 TRANSCRIPT VAN 15 MEI 2012 

Speakertable 

RW Sex: f 

HS Sex: m 

AS Sex: f 

LL Sex: f 

FH Sex: m 

ET Sex: m 

BK Sex: f 

[1] 

  0 [00:00.0] 

RW [v] (0.4) I want to go over uh Monday what is happening between now and Monday and  

 [2] 

  . . 

RW [v] what is happening on Monday next week uh I want to have a little bit of talk about uh  

 [3] 

  . . 

RW [v]  (0.1) Q3 and Q4 plans where we are and what is the next steps uh (0.2) that is what I  

 [4] 

  . . 1 [00:22.6] 2 [00:24.2] 

RW [v]  have for today (0.2) Anyone has anything else   When  

HS [v]  When is the sun going to shine  

 [5] 

  . . 3 [00:26.0] 4 [00:27.9] 5 [00:27.9] 6 [00:28.1] 7 [00:28.2] 8 [00:28.7] 

RW [v] is the sun going to shine (0.2) Well that is going to be Q3   uh the budget  

HS [v]     (lacht)  
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 [6] 

  . . 

RW [v] as such uh (0.2) the the (0.4) cloud lowers were not the uh XXX the fourth of Q 

 [7]  

 9 [00:38.1] 10 [00:38.3*] 11 [00:38.5] 12 [00:40.5] 

HS [v]  Ja But first uhm  

FH [v] if the traffic in reversion is okay  then the sun can start shining  (lacht)  

 [8] 

  13 [00:41.5] 14 [00:42.1] 15 [00:42.9] 

RW [v]   Okay so, uh I sat down with  uhm (0.5) ET and uh 

FH [v] we are going to make that goal   

 [9] 

  . . 

RW [v]  (0.4) with Maarten uh (1.3) last week (1.1) and we took a list over at everything that  

 [10] 

  . . 

RW [v] needed to be done and uh the biggest part is to make sure that uh (0.7) everything is  

 [11] 

  . . 

RW [v] ready all that Edard has said that he that he would do and that uh all the lists all the  

 [12] 

  . . 

RW [v] contact all the uh (0.6) username passwords uh then ET is gonna do a (0.7) clean  

 [13] 

  . . 

RW [v]  up of his drive so it is probably sorted so we know where everything is (0.4) are you  
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 [14] 

  . . 16 [01:23.7] 

RW [v] putting that one the G Marketing or where you putting? (0.8)   

ET [v]  I put it in G Marketing  

 [15] 

  . . 17 [01:27.2] 

RW [v]  yeah well how uh what is the (2.3) how have you put it up  

ET [v] Monsterboard Content  

 [16] 

  . . 18 [01:35.8] 

RW [v] have you put it up by type of article or (0.6)   

ET [v]  Uh I have not done anything yet I am still 

 [17] 

  . . 19 [01:38.2*] 20 [01:39.1]  

RW [v]  Okay (0.3) But also images and all of that will be in there   

ET [v]  working  on uh other things  Yeah 

 [18] 

  . . 22 [01:42.7] 

RW [v]  Good (0.5) So I suggest you book a meeting on the morning of the last day you 

ET [v]   

 [19] 

  23 [01:47.5*] 24 [01:47.9*] 25 [01:51.1*] 26 [01:51.5] 

RW [v]  here  (0.6) and take the team through what is there (0.4)  right  

HS [v]    Is that late too  

ET [v] Yeah  Yeah  
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 [20] 

  . . 27 [01:52.6] 28 [01:54.5] 

HS [v] late?   

FH [v]  Iwould take uh take uh (0.4) one day   

ET [v]   Yeah I think probably a day before or so  

[21] 

  . . 29 [01:57.0] 30 [15:47.2] 

RW [v]   that is it (.) so I think and then André there as well just so (0.9) uhm and  

ET [v] yeah   

 [22] 

  . . 31 [15:55.2] 

RW [v] that has to be set those meetings otherwise they are not gonna happen (.)  I I know 

LL [v]  maandag  

 [23] 

  . . 32 [15:56.4] 

RW [v]   

HS [v]  thursday we are all day (0.5) big part of the day uhm for  

LL [v] ben ik er niet dus dan  

 [24] 

  . . 33 [16:02.3] 34 [16:02.9] 

HS [v] WerkenFM so uh (0.8) we have to schedule on    

LL [v]   Monday I'm out (0.5) 

FH [v]  dinsdag dan hé  

 [25] 

  35 [16:04.3] 36 [16:05.6] 37 [16:07.8] 

RW [v]   so that that's why the  

HS [v]  You are off already (.) on Monday? (0.9)   

ET [v] so tuesday (0.6)   
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 [26]  

 . . 38 [16:10.6] 39 [16:10.8] 

RW [v] meetings needs to be set  Okay (1.0) so uhm all we are missing for the  

ET [v]  yeah  

 [27] 

  . . 40 [16:19.7] 

RW [v] BeKnown launch on Monday is (.) one collateral sheet (0.5)   

LL [v]  ((lacht 3.1)) sorry  

 [28]  

 41 [16:19.8] 42 [16:24.8] 43 [16:25.7] 44 [16:27.4] 

RW [v]  just being practical  (1.0) we are missing the how 

LL [v] ((lacht 2.0)) ((lacht)) ((lacht)) yeah sorry   

FH [v]  °pregnant°  °pregnant pregnant yeah°  

 [29]  

 . . 

RW [v]  to collateral sheet I have asked Nancy and Norman whether or not they know when  

 [30]  

 . . 

RW [v] we are seeing it cause I want it in hands all our reps (0.4) on (0.5) Wednesday ↑ (0.3)  

 [31] 

  . . 45 [16:39.6] 46 [17:32.4] 

RW [v] so that they can prepare↑  we are doing a lot of reminding here (0.8) but we  

 [32] 

  . . 

RW [v] have put it (( )) to sales to come up with a plan of what do they need from us (1.6) I  

 [33] 

  . . 

RW [v] mean (0.7) I can do all the walk ins I want but if that is not what they need (0.7) if   
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 [34] 

  . . 

RW [v] they need us to sit next to them if they need us to go to meetings with them (0.4) they 

 [35] 

  . . 

RW [v]  need to figure out (0.5) also how they wanna insentivise (1.6) in BE↑ they have a  

 [36] 

  . . 

RW [v] very (1.2) different solution (1.1) in BE↑ they have made and we are still uh (1.5)  

 [37] 

  . . 47 [18:05.9] 48 [18:06.3] 49 [18:08.2] 

RW [v] verifing (.) are you recording this?   (1.0) oh yeah true ((praat onverstaanbaar)) 

HS [v]    ((lacht)) 

BK [v]  yes  ((lacht)) 

 [38] 

  50 [18:11.0] 51 [18:12.0] 52 [18:12.6] 53 [18:12.9] 54 [18:14.6] 55 [18:15.7] 56 [18:16.8] 57 [18:17.1*] 58 [18:17.1*] 

RW [v] I'm going WHAT? (.)  I ((lacht)) Sal is (.)  uhm  (1.7) in BE  

HS [v]  hi Philip  ((lacht))      

AS [v]  ((lacht))    ((lacht))    

LL [v]        ((lacht))  

BK [v]    ((lacht))      

 [39] 

  . . 

RW [v] they just took the challenge and ran with it so they are trying to make a company  

 [40] 

 . . 

RW [v] (0.6) it's not a real company but they are making what they call a BeKnown  
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 [41] 

  . . 59 [18:32.4] 60 [18:32.8] 61 [18:33.5]  

RW [v] cooperation and it's Monique (0.5) Ullrich (.) and uhm      

HS [v]   kristof?   

FH [v]  vincent?  vincent?  

 [42] 

  . . 63 [18:35.3] 64 [18:36.2] 65 [18:38.3] 66 [18:38.6] 

RW [v] vincent  No (0.5) Wim (0.4) I think it is yeah   that is (0.4) that is on the  

HS [v]  oh (0.7)    

FH [v]    oh  

 [43] 

  . . 

RW [v] border director so this cooperation they have put Vincent is the CEO of the BeKnown  

 [44] 

  . . 

RW [v]  cooperation (0.4) and their soul purpose is to get (1.3) BeKnown uhm sign outs for  

 [45] 

  . . 67 [18:53.3] 68 [30:08.4] 

RW [v] BE and BeKnown company profiles   Do you know what time CRM is going  

 [46] 

  . . 69 [30:11.8] 

RW [v] out (1.4)  

AS [v]  no because (.) they were not (.) hunderd percent sure it would be the 21st  

 [47] 

  . . 

AS [v] (0.9) so uh yesterday on the call (.) we asked as soon as you know (.) as soon as  
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 [48] 

  . . 70 [30:25.5] 

RW [v]  I would also say I don't want it to go  

HS [v]  ((praat er onverstaanbaar doorheen)) 

AS [v] confirmed (.) please let us know they said yeah   

 [49] 

  . . 

RW [v] out in the evening (0.4) so last time we send out the first BeKnown e-mail that one  

HS [v]  

 [50] 

  . . 71 [30:35.0] 72 [30:36.0] 

RW [v] went out outside working hours (1.0)   I want it out 

HS [v]  ((praat er onverstaanbaar doorheen))  ((praat er  

ET [v]  ((praat er onverstaanbaar doorheen))   

 [51] 

  . . 73 [30:41.0] 

RW [v]  (0.9) inside the working hours (.) yeah I will do the reminder   

HS [v] onverstaanbaar doorheen))  

AS [v]  anyway I will asked  

 [52] 

  . . 

AS [v] Lea to I can just remind Lea not to (.) she knows (0.4) that just to as a reminder  

 [53] 

  . . 74 [30:53.8] 75 [30:54.4] 

RW [v]  send it out in the morning  

AS [v] saying yeah when you send it please do it uh (0.8)   yeah 
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 [54] 

  76 [30:54.8] 77 [30:57.1] 78 [30:57.7] 

AS [v]  I hope  

LL [v] yeah and hopefully we can approve before tomorrow   and they (.) otherwise 

 [55] 

  79 [30:59.0] 

AS [v] otherwise well I will take my computer and uh I will check it (.) but I (.) I told  

 [56] 

  . . 

AS [v] proximity that we were not there they say yeah yeah yeah we will send it to you (0.5)  

 [57] 

  . . 80 [31:13.2*] 

AS [v] but see the B to C for NL (.) and they uh didn't change what what you asked   

LL [v]  No 

 [58]  

 81 [31:13.3*] 82 [31:17.1] 

RW [v]  so maybe make a  

AS [v] so it might take longer so I am afraid we will receive it Thursday   

 [59]  

 . . 83 [31:19.9*] 84 [31:20.2*] 

RW [v] meeting with proximity tomorrow at noon  (0.4)  just to go over it all (.) saying I  

AS [v]  yeah  

 [60] 

  . . 

RW [v] want half an hour with you because I am leaving and uh these things have to be more  
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 [61] 

  . . 85 [31:26.5] 86 [31:27.0] 87 [31:28.1] 

RW [v] (( ))   no (0.5) she can say to them I am leaving for  

HS [v]   you are leaving? (0.5)  

LL [v]  ja (0.3)   

 [62]  

 . . 88 [31:32.3] 89 [31:33.0] 90 [31:34.7] 

RW [v] Thursday Friday and uhm (0.3)  and besides that I  

HS [v]    you and I take uh (.) play the  

LL [v]  yeah   

 [63] 

  . . 91 [31:39.7] 92 [31:40.2*] 93 [31:40.8*] 94 [31:41.9] 

RW [v]  we are the  order takers  (.) we are the gardians  

HS [v] uh how do you say? (0.8)  gardians  yeah the  

 [64] 

  . . 95 [31:42.5] 96 [31:44.9] 97 [31:46.8] 

RW [v]  we are the (.) we are the power  yeah  

HS [v] gardians  while LL and FH are having fun  

FH [v]    yeah 

 [65]  

 . . 98 [31:48.2] 99 [31:49.6] 

RW [v] yeah yeah   

HS [v]  I am taking my blackberry  

FH [v]   hoe noem je dat? ((gescheur van papier (0.5)) 

 [66]  

 100 [31:50.8] 

RW [v] can you make sure that all your uhm (.) out of offices say for any PR issues HS  
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 [67]  

 . . 

RW [v] Stienstra any other issues please contact RW (0.5) e-mail (0.6) cellphone  

 [68] 

  . . 101 [32:01.2] 102 [32:03.6] 103 [32:03.9] 104 [32:05.6] 

RW [v] number   or tweet ((lachend)) yeah  

AS [v]   ((lacht))   

LL [v]  or send a tweet ((lacht))   ((lachend)) tweet  

 [69] 

  105 [32:06.6] 106 [32:08.5*] 107 [32:08.7*] 108 [32:09.6] 

RW [v] an d  u h  o n  L i n k ed I n  ( . )  R W   (.)  LinkedIn dot com  

LL [v]  ((lacht))  or uh send a message  

 [70]  

 . . 109 [32:12.3] 110 [32:13.4] 

RW [v]  please send a message at (( ))   

LL [v] on BeKnown  we should actually have that in our out of  

 [71] 

  . . 111 [32:15.4] 

RW [v]  yeah (0.7) so uhm but that uh I think everything is uh is fine and good and  

LL [v] offices   

 [72]  

 . . 112 [32:23.1*] 113 [32:23.7*] 114 [32:26.4] 115 [32:27.2] 116 [32:27.6] 

RW [v] uhm  (0.5)  yeah (1.3) I feel ((gaapt))   

HS [v]  ((gaapt))   ((lacht))  

LL [v]      okay what is this? (.) there is  
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 [73] 

  . . 117 [32:29.0] 118 [32:30.0*] 119 [32:31.2*] 120 [32:31.8] 

RW [v]  okay sorry uhm  (0.5) then uhm  (0.4) Q3  

AS [v]     yeah ((lacht)) 

LL [v] something in this room     

FH [v]   °that has been recorded°   

 [74]  

 121 [32:32.1] 

RW [v] and the Q4 plans uh I am having a call today (.) with Philip (.) about budgets uhm  

 [75]  

 . . 122 [32:44.6]  

RW [v] (1.4) uhm it is so that uh (.) a cut was put intp the profit protection plan   this  

 [76]  

 . . 124 [36:03.1] 125 [36:05.0] 

RW [v] quarter is the worst I have seen  coming in to a quarter I mean before  

HS [v]  yeah okay (1.2)  

 [77] 

  . .  

RW [v] we got cut midquarter (0.6) but I have never seen us doing it this deep before  so (1.9) 

FH [v]   

 [78] 

  . . 127 [36:12.4*] 

RW [v]   but again (.) what do I expect? it really depends on sales (.) if sales doesn't   

FH [v] ((hoest))  

 [79] 

  . . 

RW [v] start selling (1.7) so the the (.) the thing is that global has understood that it is our  
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 [80]  

 . . 

RW [v] market (1.8) they have finally understood that it is not because we are bad sales floor  

 [81]  

 . . 

RW [v] or bad bad at marketing or (0.6) they know that it is because of the shitty market (1.9)  

 [82]  

 . . 

RW [v]  bad news is (.) they know because it is because our shitty market (1.2) why should  

 [83]  

 . . 

RW [v] they invend (.) invest in a shitty market? (0.9) but it will be at least at the same level  

 [84] 

  . . 128 [36:47.5] 

RW [v] as last year (1.8) it will actually be five percent higher than last year   

HS [v]  where I saw  

 [85] 

  . . 129 [36:52.1*] 130 [36:52.4*] 

HS [v] today's new from CBS that we are still and will be in a recession  (( ))  upon a  

LL [v]  OH  

 [86] 

  131 [36:52.9] 132 [36:54.5] 133 [36:56.3] 

RW [v] yeah it is not good news  °can't they just lie? (.) well° no ((lacht))  

HS [v] ((hoest))   

LL [v]  °can't they just lie?°  

 [87] 

  134 [36:59.9] 135 [37:02.0] 136 [37:03.0] 

RW [v]  ((lacht)) it is kind of their job  

HS [v] ((lacht)) (1.3) can't they just lie?  it is not Russia uh LL 
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 [88] 

  137 [37:04.6] 138 [37:05.3] 139 [37:06.4*] 140 [37:06.9*] 

RW [v]  yeah propaganda  (0.5)  ↑everything is going well (.) the west if horrible↑ 

HS [v]   ((°lacht°))  

LL [v] ((lacht))    

 [89] 

  141 [37:10.5*] 142 [37:10.8*] 

RW [v]  (.)  uhm so that was what I had uh that was what was news on my front so uh  

LL [v] ((°lacht°))  

 [90]  

 . . 143 [37:20.4] 144 [37:23.9] 

RW [v] (0.4) anyone has anything they think they should (1.4) no? (1.3)    

 [91] 

  145 [38:19.0] 146 [38:23.4] 

RW [v] A WEEK OFF (0.5) uhm yeah (0.7) yeah so   

HS [v]  because also the coaches yesterday uh  

 [92]  

 . . 147 [38:25.9] 148 [38:26.7] 

RW [v]  they were asking yeah  

HS [v] (.) LL? also  Ron  yesterday was asking like can you give me  

 [93] 

  . . 149 [38:29.8*] 150 [38:30.2*]  

HS [v] some clear  uh (.)  I think he wants to prepare uh (1.2) of course (0.5)   

LL [v]  yeah that is why   

FH [v]     
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 [94]  

 . . 152 [38:33.7] 153 [38:34.3] 154 [38:35.7] 

HS [v]  no the coach   

LL [v]    yeah (1.8) how long was it  

FH [v] Martijn? (0.4)  oh the coaches yeah yeah (0.5)  

 [95]  

 . . 155 [38:40.1] 156 [38:41.9] 157 [38:43.5] 

HS [v]    for radio 

LL [v] (.) one item? (0.7)  °oh yeah that is not very long°  

FH [v]  maximum of six minutes   

 [96] 

  158 [38:44.7] 

RW [v] that is why we have to make sure that the (.) our three main messages get through  

 [97] 

  159 [38:49.5*] 160 [38:49.8] 161 [38:52.0] 162 [38:52.4] 163 [38:53.5] 

RW [v] (0.9)  not right now  they don't 

LL [v] yes and Warren is not one of the uh (0,5)   persons hé (.) no  

 [98] 

  . . 164 [38:54.9] 165 [38:55.3] 

RW [v]  (( ))  I don't mind him going in but (.) but it is suppose to be about (0.3) job  

LL [v]  yeah (0.3)  

 [99]  

 . . 166 [38:59.7] 167 [39:00.4] 168 [39:01.6] 169 [39:01.9] 

RW [v] seekers (0.7)  °right° (0.7)  that is his thing (1.0) do you have  

LL [v]  yeah (0.4)  yes  

 [100] 

  . . 170 [39:05.3] 171 [39:05.8] 172 [39:08.4] 

RW [v] a n y t h i n g  A S ?  ( 0 . 9 )   nope (0.7) nope (0.8) everything is fine?  

AS [v]  no  yeah 
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 [101] 

  173 [39:09.0] 174 [39:12.7] 

RW [v]  ((lacht)) 

HS [v] any holidays coming up from people (.) weekends away? pregnancies? (0.4)   

AS [v]  ((lacht)) 

 [102] 

  175 [39:13.5] 176 [39:14.0] 177 [39:17.6*] 

RW [v]  ((lacht)) not  not pregnancies (.)  AS ((lacht))  I am not  

HS [v]  ((lacht))  

AS [v]  ((lacht))  

LL [v] yes I am leaving   

 [103] 

  . . 178 [39:21.7] 

RW [v] pregnant I am not pregnant (0.5) yeah LL? (0.5)   

LL [v]  no I am not there on Monday  

 [104] 

  . . 179 [39:23.1] 180 [39:24.6] 181 [39:26.4] 

RW [v]  °no that is okay° (0.9)   

HS [v]    we celebrate your  

AS [v]   and then it is June and then a few are   

LL [v] (0.3)    

 [105] 

  . . 182 [39:28.9] 183 [39:29.2] 184 [39:31.8] 

RW [v]    and uh (.) anyone else?  

HS [v] birthday on Tuesday then (.) your (0.5)  okay cool (1.9)  

LL [v]  yeah   
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 [106]  

 185 [39:33.3] 186 [39:33.8] 187 [39:34.3] 188 [39:35.9] 189 [39:36.4] 190 [39:37.8] 191 [39:39.8] 

RW [v]  no?  good↑  thank you every↑one  

HS [v]     everybody happy (0.5)   

AS [v]   clear (1.0)     

FH [v] nah       
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7.1.2 TRANSCRIPT VAN 21 MEI 2012 

Speakertable 

ET Sex: m 

RP Sex: f 

HS Sex: m 

FH Sex: m 

AS Sex: f 

 

[1]  

 0 [00:00.0] 1 [00:00.4] 2 [00:02.1] 

AS [v]  (( )) I saw him going back maybe  

FH [v]   Je weet toch dat hij altijd vijf minuten later is  

 [2] 

  . . 3 [00:04.6] 4 [00:08.0] 5 [00:08.5] 6 [00:12.2] 

RP [v]     Yep 

HS [v]  yeah (0.7) i think it is important that uh (0.4) he gives us an update about uh (.)   

AS [v]   Yeah   

FH [v] (0.6)     

 [3]  

 . . 7 [00:12.6] 8 [00:13.2] 9 [00:13.4] 

RP [v]   and then he has 

HS [v] many things actually for til wednesday uh thursday huh? is his last day    

AS [v]     
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 [4]  

 . . 10 [00:14.4] 11 [00:17.5] 12 [00:18.0] 13 [00:18.3] 14 [00:18.5] 15 [00:19.5] 

RP [v]  got his uh (1.0) uhm (0.5) leaving drinks      

HS [v]   party yeah  thursday afternon  

AS [v] thursdsay of friday?       

FH [v]     did he plan any meetings now? 

 [5] 

  16 [00:20.2] 17 [00:20.4] 18 [00:22.6] 19 [00:22.9] 

HS [v] sorry?    

AS [v]  yeah friday he planned a meeting (0.8)   (.) us (0.8) <to show how it looks 

FH [v]   with?  

 [6] 

  . . 20 [00:32.0] 

HS [v]  hm and is there any update  

AS [v]  like and how to do things and to see practically how how>   

 [7] 

  . . 21 [00:39.4] 

RP [v]  not yet (0.4) we' 

HS [v] about thursday afternoon (1.1) uh about uhm (1.1) werken fm? (2.1)   

 [8]  

 . . 

RP [v] ve got the send the (.) input (0.4) by the end of the day tomorrow (1.3) so until we  

 [9] 

  . . 22 [00:47.1] 

RP [v] have done that (.)  

HS [v]  cause the coaches also wanted some uh (0.4) feedback what to  



 

 89 

 [10] 

  . . 23 [00:53.2] 

RP [v]  okay (.) i'll look (.) to be honest I (0.8) uh  

HS [v] expect uh (0.6) Ron (( )) last week (2.0)   

 [11]  

 . . 24 [00:59.1] 25 [00:59.5] 26 [01:00.3] 

RP [v] (0.8) I've spend the whole morning on BeKnown     

HS [v]  Ridiculous!    

AS [v]   ((lacht))  

FH [v]    (( )) and do we  

 [12] 

  . . 27 [01:05.8] 

AS [v]  yeah  

FH [v] have to do something for uhm (0.4) for uh (.) the drinks for uhm (.) ET?  

 [13] 

  28 [01:05.8] 29 [01:06.1] 30 [01:06.9] 31 [01:08.6] 32 [01:09.0] 33 [01:09.3]  

HS [v]   it is in Oslo toch? (.) Oh you mean the presents the gift?  ja 

AS [v] uh maybe uh  Yeah    

FH [v] thursday?   Yeah  uh is uh is  

 [14] 

  . . 35 [01:11.9] 36 [01:11.9] 37 [01:12.0] 38 [01:12.4] 39 [01:12.4] 40 [01:13.0] 41 [01:13.7] 

RP [v]   that is his official leaving day  

HS [v]      i think so   

AS [v]    yeah    maybe we should like uh  

FH [v] that his official uh       
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 [15] 

  . . 42 [01:16.2] 43 [01:17.5] 44 [01:18.1] 45 [01:18.8] 

RP [v]  to Coby?   she is organizing it 

HS [v]   yeah   

AS [v] drop an e-mail uh like uh   drop an e-mail saying  

 [16]  

 46 [01:19.4] 47 [01:22.5] 48 [01:24.2] 

HS [v]  yeah I think that is where the most uh   

AS [v] ah yeah maybe she has an idea (1.6)   

FH [v]   I think a  

 [17]  

 . . 49 [01:25.0] 50 [01:25.8] 51 [01:26.4] 52 [01:27.2] 53 [01:27.9] 54 [01:28.6] 55 [01:28.9] 56 [01:28.9] 

RP [v]  do you still she will uh     ((lacht))  

HS [v]    alarm      

AS [v]   ((lacht))      a watch 

FH [v] clock    That is uh Yeah   

 [18]  

 57 [01:29.6] 58 [01:30.6] 59 [01:30.9] 60 [01:31.0] 61 [01:33.7]  

RP [v] a big alarm clock ((lacht))   and then set  

AS [v]  ((lacht))     

FH [v]    that can talk that can talk to him (.) HEY YOU    

 [19] 

  . . 63 [01:34.1] 64 [01:38.2] 65 [01:40.7] 66 [01:41.3] 67 [01:47.4] 

RP [v] it fifteen minutes before the actual time (.) so that then   I know!  ((lacht)) 

HS [v]   he has to start at 8.30 now uh  

AS [v] ((lacht))      
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 [20]  

 . . 

RP [v]  

HS [v] (0.5) he thinks he expects (0.4) which means he (.) goes to Haarlem he has to get up  

 [21]  

 . . 68 [01:47.8] 69 [01:49.2] 

RP [v]    

HS [v] earlier than now (0.5) here he can come whenever   

FH [v]   kunnen we hem geen step geven?  

 [22]  

 70 [01:51.2] 71 [01:51.5] 72 [01:53.2] 73 [01:53.9] 74 [01:54.2] 75 [01:55.3] 

ET [v]      morgen!  

RP [v] well in theory he should be here as well   goedemorgen!  

AS [v]   hmm (0.4)    

FH [v] Dan kan hij (.) hij woont er vlakbij   ssst   

 [23] 

  . . 76 [01:57.1] 77 [02:00.3] 78 [02:01.9] 

ET [v] ((deur dicht))    

RP [v]   your last marketing meeting!  

AS [v]     

FH [v]  yeah yeah yeah yeah yeah (2.3)  Huh! (0.5) 

 [24] 

  79 [02:02.7] 80 [02:03.1] 81 [02:03.4] 82 [02:04.5] 83 [02:05.7] 

ET [v] is it?    apart from the (( )) the  

RP [v]   well yes   

HS [v]   speech speech!   

AS [v]  ((lacht))    

FH [v]    ben je er vrijdag ook nog dan?  
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 [25] 

  . . 84 [02:08.0] 

ET [v] real marketing marketing meeting yeah   

RP [v]  your presentation start in five minutes ((lacht))  

 [26]  

 85 [02:11.0] 

FH [v] en wat doe je vrijdag eigenlijk nog als je als je uh donderdagavond je feestje hebt dan  

 [27] 

  . . 86 [02:14.8] 

ET [v]  uhm well i'm trying to (.) plan it in that way that on friday uh (.) I won't have to  

FH [v] uhm?   

 [28] 

  . . 87 [02:21.7] 88 [02:22.4] 89 [02:24.0] 90 [02:24.6] 91 [02:25.2] 92 [02:28.9] 

ET [v] do that much anymore      yeah 

RP [v]      you booked in a  

HS [v]    meeting uh with us?   

AS [v]  ((lacht))      

FH [v]   maar je bent er dan nog wel?    

 [29] 

  . . 

ET [v]  

RP [v] meeting (.) I was going actually to ask (.) you put in a meeting for friday afternoon (.)  

 [30]  

 . . 

ET [v]  

RP [v] can we change that to thursday (.) afternoon (.) because if there is anything that needs  
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 [31]  

 . . 93 [02:29.4] 94 [02:35.6] 95 [32:09.8] 

ET [v]     

RP [v] changing (0.6) at three o'clock on friday (0.4)   

HS [v]    I think the BeKnown site  

 [32] 

  . . 

HS [v] integration til now (.) uh went okay we had preview for journalist last friday↑ (.) the  

 [33]  

 . . 

HS [v] US team and (0.9) I estimate you can't always see who is who but uh in the webex   

 [34]  

 . . 96 [32:25.4*] 97 [32:25.7*] 

RP [v]  oh wauw  

HS [v] there where ten journalists and uh (0.6) two from the Netherlands  (0.6)  two from  

 [35] 

  . . 

HS [v] the Netherlands is really uh not bad at all (0.7) and uh one of them already posted this  

 [36] 

  . . 

HS [v] morning so uh uhm::::::: yeah let's see what comes out of that uh we set up the press  

 [37]  

 . . 

HS [v] release this morning uh (0.9) we posted on Werken Vandaag (.) so we messaging to  

 [38] 

  . . 

HS [v] uh employers and seekers because (.) yeah for both of course there is a message in it   
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 [39] 

 . . 

HS [v] (1.4) and uh uhm there is a social media plan for uh this week (.) so everyday we will  

 [40]  

 . . 

HS [v] seed something according to uh what global advises us to do (1.0) and uhm::::: PR  

 [41] 

  . . 

HS [v] wise today is is the day that the press release is send out uhm:: very happy that (0.4)  

 [42] 

  . . 

HS [v] though we had uh:: had integration already for more than a week nobody even Mark  

 [43]  

 . . 

HS [v] Drees not really picked it up (1.0) uhm::: so they had the time to fix the bugs and  

 [44]  

 . . 98 [33:13.3] 99 [33:15.4] 

ET [v]  I think Marc Drees did something this morning I think   

HS [v] everything and uh  yeah this  

 [45]  

 . . 100 [33:20.2*] 

HS [v] morning yeah but because he got the press release but uh:::  he was already ((        ))  

AS [v]  was good? (.) okay? 

 [46]  

 . . 101 [33:25.3*] 102 [33:25.9*] 

HS [v] yeah yeah yeah he was uh:::: ja ((       )))   okay (.)  never nice but not bad also so uh  

AS [v]  never nice  
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 [47]  

 . . 103 [33:31.4*] 104 [33:31.9*] 

HS [v] no uh::::: °one day I will kill him° uhm::::::   (1.2)  so that about uh uhm:::: BeKnown 

AS [v]  ((lacht))  

 [48] 

  . . 

HS [v]  yeah the MEI and the polls of course they go uh yeah uh the MEI is something we do  

 [49] 

  . . 105 [33:42.0] 106 [33:42.8] 107 [33:43.8]  

RP [v]     was he  

HS [v]  every month (0.8) and the polls    OH ((lacht))  

AS [v]  is recorded ((lacht))  ((lacht))  

FH [v]   I kill him uh::    

 [50]  

 . . 109 [33:46.7*] 

RP [v] uhm:: was he (( ))  for the MEI is that gonna be uh if you gonna continue to release it  

AS [v] ((lacht))  

FH [v] ((lacht))  

 [51]  

 . . 110 [33:51.2] 111 [33:54.4*] 

RP [v] but give it less ((°praat er onverstaanbaar doorheen°))  

HS [v]  I dont know we have to evaluate uh::: we got a bit less   (.) a bit less  

 [52] 

 . . 

HS [v] clippings then uh:::::::::::: we are used to but not that less actually (0.8) uhm::::: and  

 [53]  

 . . 112 [34:05.0]  

RP [v]   so:::  

HS [v] uh:: we dit not uhm::: uh active pitching↑ which porter does all the time    
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 [54]  

 . . 114 [41:40.6*] 115 [41:40.9*] 

RP [v] (0.7) really all you need is  uh (.)  a flight for the journalist a flight for yourself (0.4)  

HS [v]  tickets  

 [55]  

 116 [41:43.7] 117 [41:44.5] 118 [41:45.2*] 119 [41:46.3*] 

RP [v]  and then uh  (.) a taxi and  a lunch and whatever (.) the whole thing  

HS [v] °train tickets°  a lunch  

 [56] 

  . . 120 [41:53.1] 121 [41:53.9*] 

RP [v] probably does not need to cost more than (0.5) 1500 (0.9) uh::   2000 

HS [v]  that is a lot  (.)  

 [57]  

 122 [41:54.1*] 123 [41:56.6] 

HS [v] I thought 1000 °maybe° we go with Easy Jet (0.3)   

FH [v]  kan heel goedkoop hoor als je nog  

 [58] 

  . . 124 [42:00.4] 

HS [v]  1500? maar wat kost zo een  

FH [v] een lunch en uh::: ik zou (0.4) volgens mij is dat uh   

 [59] 

  . . 125 [42:02.7] 

RP [v]  you don't need to flight (.) you will flight to Birminham (.)  

HS [v] ticketje naar London? (0.5)  

 [60] 

  . . 126 [42:05.3] 127 [42:05.5] 128 [42:08.5*] 129 [42:08.8*] 

RP [v] it's closer  and it will cost you maybe (.) if you lucky   300  euros and if you  

HS [v]  okay  600  
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 [61] 

  . . 

RP [v] are:: unlucky (.) that is why you (0.8) 600 700 euros which is why (0.7) it would 

 [62] 

  130 [42:15.6] 131 [42:16.9] 132 [42:19.8] 

RP [v]  but if (.) but 1500 your should (0.6) it is really I   

HS [v] okay (0.8)  and then it is business class  

 [63] 

  . . 133 [42:22.6*] 134 [42:23.2] 135 [42:24.3*] 136 [42:24.5*] 

RP [v]   no but a KLM ticket   (.)  a KLM ticket should not cost  

HS [v] right (.) I uh::::  ((lacht))    

AS [v]  ((lacht))    

FH [v]    (( )) plane  

 [64] 

  . . 137 [42:29.5] 

RP [v] you more than 400 euros so in which case 1500 is a bit   

HS [v]  well let me know if you have  

 [65] 

  . . 138 [42:31.0] 139 [44:07.2] 

HS [v] the money  as you understand I can't uh:::: reach out to uh journalist before I  

 [66] 

  . . 140 [44:12.8] 141 [44:15.0*]  

RP [v]  no of course not and once we have said that  (.) once we said yeah  

HS [v] know for sure  ((lacht))  

 [67] 

  . . 143 [44:17.2] 144 [44:17.5] 145 [44:17.9] 

RP [v]  no no no   

HS [v] ((lachend)) sorry we have to cancel the flight    can you pay  

FH [v]   sorry Marc Drees ((praat er  



 

 98 

 [68]  

 . . 146 [44:19.8] 147 [44:22.7] 

RP [v]  exactly (.) so we can't (.) when is it? (0.8)   

HS [v] the flight yourself (.) can you  in July  

FH [v] onverstaanbaar doorheen))   

 [69] 

  . . 148 [44:24.2] 149 [44:25.3] 150 [44:25.8] 151 [44:26.2] 152 [47:24.2] 

RP [v]  yeah that would be right (.) yeah  okay  the idea is  

HS [v] somehwere::  yeah::    

 [70] 

  . . 

RP [v] obviously that we will have a new content manager:: (0.6) by (0.7) the time that the  

 [71] 

  . . 153 [47:34.0] 

RP [v] new intern are starting (.) if we are lucky:: and if not ((lacht)) the month later   

HS [v]  when are 

 [72] 

  . . 154 [47:34.5*] 155 [47:36.0*] 156 [47:36.7] 

RP [v]  I don't know (.) I don't know   don't know how uh uh easy it  

HS [v]  the  new interns (0.3) when are the new interns starting?  

 [73] 

  . . 157 [47:39.9] 

RP [v] is to find uh:: content managers but I am   

HS [v]  when are they starting uh:: the the the new 

 [74] 

  158 [47:41.8] 159 [47:44.1] 160 [47:44.7] 161 [47:47.2] 

RP [v] that will be uh:: July (0.5)  mid July till mid to to:: yeah or  no won't will it (.) 

HS [v]  okay really   
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 [75]  

 . . 162 [47:48.1] 163 [47:51.1] 

RP [v]  intern periods is end of August beginning of September   

HS [v]   yeah cause in general we  

 [76] 

  164 [47:52.4*] 165 [47:53.2*] 

RP [v] sorry yeah   

HS [v] have uh::::: (0.9)  normally we have one intern during the summer (.) remember? we  

 [77] 

  . . 166 [47:59.8*] 

HS [v] had a guy last year (1.1) °weet je dat nog hoe heet ie ook alweer° (.)  oh ben de naam  

AS [v]  ((lacht)) 

 [78]  

 . . 167 [48:01.1] 168 [48:02.8] 

ET [v]  (0.5) °was dat die boswachter?° (0.3)   

HS [v] alweer kwijt  ja:: °erwin edwin° (2.1) well weet  

AS [v]    

 [79] 

  . . 

HS [v] niet meer in ieder geval uhm:: (0.6) one in the summer who does everything a bit (.)  

 [80] 

  . . 169 [48:14.3] 

RP [v]  that is the idea  

HS [v] because it is also  uh uhm:::: more quiet and in September the new uh::   

 [81] 

  . . 170 [48:15.6*] 171 [48:17.2] 

RP [v] to keep one  over the summer and then have the  

HS [v]  °hoe heet die nou°  

FH [v]  °"je bedoelt niet die blonde° (0.3) die die uh:::: Rik (0.4) nee (.) 
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 [82] 

  172 [48:19.5] 173 [48:21.8] 174 [48:23.0] 175 [48:23.7] 

RP [v]  anyway (.) the boswachter  but the idea  

HS [v] nee niet Rik en niet Sven maar::::   sorry (0.4)  

FH [v] ((°lacht))    

 [83] 

  . . 

RP [v] hopefully (.) I got a meeting with Fleur tomorrow and uh: LL is going to be  

 [84] 

  . . 

RP [v] involved as well because obviously she has been (.) doing this before and can help me  

 [85] 

  . . 176 [48:34.6] 177 [50:05.4] 

RP [v]  set everything up in the system and etcetera   so this is really (0.9) no different  

 [86] 

  . . 

RP [v] to what we had expect for the fact that (0.5) we had (0.7) social media and CRM still  

 [87] 

  . . 

RP [v] together and then we had another one more focussed on the content creation so we (.)  

 [88]  

 . . 

RP [v] split those up (1.1) and with (.) with regards to the background I think for the first one  

 [89] 

  . . 

RP [v]  we need (0.5) a kind of marcom background (.) for the second one what we need  
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 [90]  

 . . 178 [50:30.2] 

RP [v] someone with more online marketing (.) you have got the HTML   

HS [v]  okay but so (0.6)  

 [91]  

 . . 179 [50:34.0] 180 [50:34.3] 

RP [v]  no  

HS [v] then we don't have a content uh::: trainee   but what if we don't have a new  

 [92]  

 . . 181 [50:37.2] 

ET [v]  well you still have (0.9) uh::: one article (.) one article a week  

HS [v] content manager (0.8)  

 [93] 

  . . 

ET [v] from Bastiaan Vancouteren (0.9) and you have uh::: an article a week from uh Ron  

 [94]  

 . . 182 [50:47.8] 183 [50:48.7] 

ET [v] and one from Gerjan (.) so you have  ((Amsterdams  

HS [v]  ((Amsterdams accent)) Ron?  

 [95] 

  . . 184 [50:49.6] 

ET [v] accent)) Ron and Gertjan  

HS [v]  ((Amsterdams accent)) Ron and Gertjan (.) en uh::  lekkere  

 [96] 

  . . 185 [50:52.5] 186 [50:54.6] 

ET [v]  so uh:: ((°lacht°)) then you have three articles a week   

HS [v] Amsterdammers ((lacht))  yeah  
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 [97] 

  . . 187 [50:58.3] 188 [50:59.5*] 189 [50:59.7*] 

RP [v]  I mean (.) it is not ideal  (.)  and  

HS [v] but we need more than uh::: (1.4) °that°   no  

 [98]  

 . . 

RP [v] obviously in the in the (.) in the ideal world (.) you would have the more and I could  

 [99]  

 . . 190 [51:06.1] 191 [51:15.8] 

RP [v] agree with that and that is why we have discussed it    
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7.1.3 TRANSCRIPT VAN 4 JUNI 2012 

Speakertable 

RP Sex: f 

LL Sex: f 

HS Sex: m 

FH Sex: m 

 

[1]  

 0 [00:00.0] 1 [03:07.0] 

RP [v]  maybe we should do it around (0.4) so we have the collaborates first and or or  

 [2] 

  . . 2 [03:12.8*] 3 [03:13.0*] 4 [03:15.2] 

RP [v] the (.) our the task owners  (.)  and then the project owner next to it   

LL [v]  yeah  task owner (.)  

 [3]  

 . . 5 [03:19.7*] 6 [03:20.6] 

RP [v]  what I do is add  

LL [v] that is a good one also to call it that (0.8) because otherwise   you probably::   

HS [v]   yeah you  

 [4] 

  . . 7 [03:23.4] 8 [03:25.2] 

RP [v]  so that is the project owner (0.4)   

LL [v]   ja (0.6) 

HS [v] have several owners on one project and then::    



 

 104 

 [5] 

  9 [03:26.0] 10 [03:27.8] 11 [03:29.8] 12 [03:30.5] 

RP [v]  so in this case it is gonna be me::   and then we will just put uh::  

HS [v] ja (1.4)    

FH [v]   °alright (.) okay°  

 [6]  

 13 [03:32.0] 14 [03:33.1*] 15 [03:33.8] 

RP [v]  I will put this down all the way (0.7) and if we put that on  

LL [v] yeah that is a good one  (.) that is (0.6)  

 [7] 

  . . 16 [03:36.9*] 17 [03:37.2*] 18 [03:38.0] 19 [03:38.9*] 

RP [v] secondary then we just know  (0.6)  exactly (0.5)  will be 

LL [v]  yeah  and then this one is  (0.4)  tactic  

 [8]  

 . . 20 [03:39.7] 21 [03:40.0] 22 [03:41.3] 23 [03:41.7] 

RP [v]     uh: we will put it tactic owner (.) 

LL [v] owner   task owner  

HS [v]  task owner    

FH [v]   °tactic owner (.) or yeah°   

 [9] 

  . . 24 [03:45.5] 

RP [v]  cause we are using the same uh:: languages on them   

LL [v]  or activity owner is it actually hé  

 [10] 

  . . 25 [03:49.3] 26 [03:50.2] 27 [03:51.3] 28 [03:52.2] 29 [03:53.2] 

RP [v]      °yeah°  

LL [v] (.) because ((lacht))  ja (.) sorry  nitty gritty (0.3)  

HS [v]  oh::: echt ((geïrriteerd))  sorry:?   
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 [11]  

 . . 30 [03:54.1] 

RP [v] (0.6)  

FH [v]  does that mean we don't need tactics and activity↑(.) can't we just skipp on of the  

 [12]  

 . . 31 [03:57.7] 

RP [v]  well:: (.) that was one of the thing I wanted to uh:: flag (.) uhm: it seemed that  

FH [v] two  

 [13]  

 . . 

RP [v] some people uhm:: (0.4) immediately saw the difference between tactics and activities 

 [14] 

  . . 

RP [v]  (.) with LL being one of them but I did discussed this with her before we uh::   

 [15]  

 . . 32 [04:16.0] 33 [09:00.0] 

RP [v] before I created a (0.6) uhm:: and (0.4) it all seems to fit in fairly well    

FH [v]   maybe  

 [16] 

  . . 

FH [v] project is more likely:: overall name for it (.) so rather being alliances instead of new  

 [17] 

  . . 34 [09:07.9] 

RP [v]  actually overall I think I am fairly happy with  

FH [v] alliances I I I am happy with that (1.0)  

 [18] 

  . . 

RP [v] the project names that are in there↑ (0.8) uhm:: I think that is a good idea (.) we kind  
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 [19]  

 . . 

RP [v] of look at them and I think no that is not a project it is a tactic (0.6) then I  mention it  

 [20] 

  . . 35 [09:20.3*] 36 [09:20.6*] 37 [09:22.1] 38 [09:22.9*] 

RP [v] to you and if you agree  then  we will just change that (0.3)  uhm:: 

LL [v]  yeah  yeah and it is  (0.5) 

 [21]  

 39 [09:23.1*] 40 [09:26.4] 41 [09:26.6*] 

RP [v]  yeah  (.) the LEAST  

LL [v]  actually the first collumn should have the mo/ less options hé↑   that is the thing 

 [22]  

 42 [09:27.3*] 43 [09:28.5] 44 [09:29.2] 45 [09:30.6*] 

RP [v] options (.) it should go  the number of options (.)  yeah (0.5) should  

LL [v]  the least options ((lacht))  

 [23]  

 . . 46 [09:33.6] 47 [09:34.6] 

RP [v] should go up as the collumns go across   so you should have maybe ten  

LL [v]  (0.3) yeah (0.4)  

 [24]  

 . . 

RP [v] projects (.) fifteen tactic and fifty five activities as they obvious be nearly all different  

 [25] 

  . . 

RP [v] (0.8) so that will be fine and I will try to kind of watch that and (0.5) Frank I noticed  

 [26] 

  . . 

RP [v] you (.) got a few (1.0) in where there is no actual acticvities defined and AS  
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[27] 

  . . 48 [09:54.7] 

RP [v] is the other way around (.) she got activities and no   

LL [v]  no but that is solved if you put in  

 [28]  

 . . 

LL [v] alliances (.) tactic new alliance and then activity (0.7) so you see now you get a space  

 [29]  

 . . 

LL [v] because you already put in the project or the tactic on the project (.) but if you move it  

 [30] 

  . . 49 [10:09.2] 50 [10:11.6] 

RP [v]  so I can't see really where you are  

LL [v]  then (.) then it is already uhm::: (0.4) settled    

 [31] 

  . . 51 [10:11.9] 52 [10:13.4*] 53 [10:14.1] 54 [10:14.6] 

RP [v]  I can't really see where you are  with this project  in the sense that (0.5)  

LL [v] ((lacht)) ((lacht))    

HS [v]  ((geïrriteerd)) °LL°    

FH [v]    no::  

 [32] 

  . . 

RP [v] you obviously trying to look at new alliances but I don't know whether you have  

 [33] 

  . . 55 [10:20.6] 56 [11:08.7] 

RP [v] already spoken to them   

FH [v]   I updated them all but I must have (1.2) not seen this  
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 [34] 

  . . 57 [11:13.9] 

RP [v]  yeah yeah yeah I think you did I  

FH [v] deadline (0.6) but I think for example I did update   

 [35] 

  . . 58 [11:19.2] 59 [11:19.6] 

RP [v] think it is my uh I just be uh: (1.7) a good example for the uh::   to illustrate the  

FH [v]  ja ja  

 [36] 

  . . 60 [11:21.8] 61 [11:22.5] 

RP [v] point ((lacht))  ((lacht)) yeah (0.4) so uh::: (1.4) are there any other  

FH [v]  to discuss yeah   

 [37] 

  . . 

RP [v] comments is there anything/ do you think this is something we can work with more I  

 [38] 

  . . 62 [11:34.0] 63 [16:48.6] 

RP [v] mean RW is quite happy for us to do it like this↓   (0.5) and just talk about  

 [39] 

  . . 

RP [v] were we feel we are (1.0) looking at the overall goals (1.1) I feel personally (0,5) if I  

 [40] 

  . . 

RP [v] am looking towards the end of Q2 (0.7) tha::t (0.5) the pressure is on (0.5) if uh:: with  

 [41] 

  . . 

RP [v]  regards to some of the deadlines we set ourselfs and some of the goals we set ourselfs 
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 [42] 

  . . 

RP [v]  (1.) and I think we need to look carefully at how realistic they are (1.0) and if they  

 [43] 

  . . 

RP [v] uhm:: are not (1.1) uhm:: realistic then we need to uhm:::: you know see now (0.8)  

 [44] 

  . . 

RP [v] what things sh/should have the (0.4) you know should be the priority what not (0.7)   

 [45] 

  . . 

RP [v] uhm:: what are the challenges what is the reason for example that we are not (1.0)  

 [46] 

  . . 

RP [v] going to do what we say we are maybe we are gonna do what we say we are maybe  

 [47]  

 . . 

RP [v] (0.5)  uh:: Frank has got LOADS assignments because he has finished all of his goals  

 [48] 

  . . 64 [17:44.1] 

RP [v] and he can have somebody else so (1.2) you never know ((lacht))   

FH [v]  that is a bad example 

 [49] 

  . . 65 [17:46.0] 

RP [v]  ((lacht)) (0.8) so uhm:: (1.3) yeah (0.4) shall we take uh (0.8) I mean I may be  

FH [v]  isn't it?  
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 [50] 

  . . 66 [17:55.4] 67 [24:58.8] 

RP [v]  converse the optimization and CRM we will leave out    

FH [v]   what I just said about  

 [51] 

  . . 

FH [v] the steps uhm::: (1.2) once you are on our account (0.6) page where you can make an  

 [52] 

  . . 

FH [v] account (1.2) then of course it is relevant to see the traffic there and on to the next  

 [53]  

 . . 

FH [v] page (.) because if we feel (0.8) that like only 25 percent is going to the next page   

 [54]  

 . . 

FH [v] then there is some/something is blocking apparently so that that is what I mean with a  

 [55] 

  . . 68 [25:21.5] 

RP [v]  yeah I think it is important that you need to able to see whether it is working  

FH [v] metrics  

 [56] 

  . . 

RP [v] what you are doing where there is actually any regrets I think that is kind of uh apart  

 [57] 

  . . 

RP [v] from going through the basic flows that is probably the next most important thing  

 [58] 

  . . 

RP [v] (0.4) I am gonna cut you off there we are at 11.30 and uh we are going to this  
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 [59] 

  . . 

RP [v] tomorrow in more detail unless there is anything else you want to particulary uh (1.6)  

 [60]  

 . . 69 [25:46.1] 70 [25:47.2] 

RP [v] and then we are going to the next project (1.7) sorry yeah ((lacht))    

HS [v]  (0.4) CUT  

FH [v]   °uh yeah  

 [61]  

 . . 

FH [v] that is one thing I like to ((onverstaanbaar 2.2)) I want to mention one thing but I don't 

 [62] 

  . . 71 [25:53.6] 

RP [v]  no? (1.2) uhm (2.2) °what shall we do next° (2.4) how about  

FH [v]  know (.) no (.)°  

 [63] 

  . . 72 [26:02.5] 73 [32:06.6] 74 [32:08.9] 75 [32:11.4] 

RP [v] BeKnown  anything else about BeKnown for now or::   °we are  

HS [v]    uhm::::::::::::::  

 [64]  

 . . 76 [32:13.4] 77 [32:15.7] 

RP [v] doing well for time so° (0.8)  (1.9) uhm:::: right (1.2) if you  

HS [v]  oh (.) no (.) no time (.) niet  

 [65] 

  . . 78 [32:21.3*] 79 [32:22.6] 

RP [v] see anything exciting come past  just say stop (0.8) ((lacht)) actually uh:: (0.4) yeah 

HS [v]  Marussia  
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 [66]  

 80 [32:26.1] 81 [32:27.8] 82 [32:28.3*] 

LL [v] yeah Marussia yeah (0.4) social media driver  

HS [v]  Marussia  and I like to get an update about  

 [67] 

  . . 83 [32:32.5*] 84 [32:33.7] 

RP [v]  I thought you had a call let's do 

HS [v] WerkenFM (.) where are we now when do we get it (.)  what are the next steps  

 [68]  

 . . 85 [32:35.0] 86 [32:36.7] 87 [32:41.2] 

RP [v]  WerkenFM then first  uhm:::: (1.2) yeah (0.5) WerkenFM (0.7)   

HS [v]  okay (1.2)  WerkenFM  

 [69]  

 . . 88 [32:44.9*] 89 [32:46.0*] 

HS [v] uh:: Martijn uh (0.5) asked us I think Tuesday::   is it okay if we  do the first interview  

FH [v]  ((lacht))  

 [70]  

 . . 90 [32:47.9*] 91 [32:49.8*] 

LL [v]  WAUW ((lacht))  

HS [v] on a  uh:: Wednesday already (0.8)  uh:::: of course we said no because we agreed on  

 [71]  

 . . 92 [32:56.3] 93 [45:50.7] 

RP [v]   they kn↑ew with Jakko  

HS [v] that we uh:: uhm:: uh:::: first could listen to it    

 [72] 

  . . 

RP [v] Valkenburg that he does (0.5) so that is why they went straight round with the  



 

 113 

 [73]  

 . . 94 [45:58.9] 95 [45:59.1] 

RP [v] contract to make sure that he didn't (0.4) say anything (0.8)   that he should not  

LL [v]  ja  

 [74] 

  . . 96 [45:59.8] 

RP [v] be saying  

HS [v]  and then of course he is Jakko Valkenburg dus at least he is say/ he he tweet  

 [75]  

 . . 97 [46:04.0] 98 [46:04.3] 99 [46:06.2*]  

RP [v]  yeah  exactly  

LL [v]    yes:::  

HS [v] that he signed a contract ((lacht))  (0.3) but he can't say anything  ((lacht))  bit of  

 [76] 

  . . 101 [46:08.5] 102 [46:10.8] 

RP [v]  other then that (.) everything is kind of up and running   

HS [v] a nerd but uh:: (0.8)   

 [77] 

  103 [49:18.9] 

RP [v] we are working on it and I say it is proving uh uh::: (1.1) fun as we are regards to  

 [78] 

  . . 104 [49:24.3] 

RP [v] planning  

HS [v]  I see it throughout the whole presentation (0.3) of the whole powerpoint (0.6) 

 [79] 

  . . 105 [49:29.6] 106 [49:31.1] 107 [49:31.9] 

LL [v]  ((lacht)) hm ja ik zie die ook heel vaak   test uh:: ja:: 

HS [v]  is it testa↑ of testi↑monial?  testi↑ hé  



 

 114 

 [80]  

 108 [49:33.0] 109 [49:35.7] 110 [49:38.2] 111 [49:39.6] 

RP [v] oh↑ testi↑monials yeah that is good (0.5)     

HS [v]  just (1.3) before  yeah uh:: ((lacht)) 

FH [v]   testa:: uh::: ((lacht)) 

 [81]  

 . . 112 [49:42.2] 113 [49:44.4] 114 [49:44.9] 

RP [v]  testamonial yeah testamonial   

LL [v]   ((hoest))  

HS [v]  we are so much into a racing uh::    testi↑monial 

FH [v]     

 [82] 

  115 [49:45.4] 116 [49:46.4] 

RP [v]  uhm:::: (0.6) yeah (1.2) uhm:: I say particulary with the main clients you can't  

LL [v] FUN  

 [83]  

 . . 117 [49:53.8] 

RP [v] really say no (0.4) sorry ((lacht))  

HS [v]  so what I did for the PR planning can I give a small  

 [84]  

 . . 118 [49:56.3] 119 [49:56.7*] 120 [49:59.7*] 

RP [v]  yeah so  the next thing we are doing is creating the plan for the launch  (.)  

LL [v]  ((lacht))   

HS [v] update   yeah 

 [85] 

  121 [49:59.9*] 

RP [v] AS took the three of us through the French plan (.) and (0.5) I didn't invite   
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 [86] 

  . . 

RP [v] you at the time because the reason I am thinking is we need to get a media plan we  

 [87]  

 . . 

RP [v] need to get a PR plan and then we need to get a plan for the rest (.) which is still the  

 [88]  

 . . 122 [50:12.3] 123 [50:14.3] 

RP [v] case   yes except for the fact that I am (1.3) we wo/  

LL [v]  yeah uh: for me it is less relevant  

 [89] 

  . . 

RP [v] want I think we need to look at is:: (0.5) combining the monster year event (.) with  

 [90] 

  . . 

RP [v] (1.0) six sence launch event (.) because if we are not carefull (.) we are gonna wind up 

 [91] 

  . . 124 [50:32.3] 

RP [v]  with two major events (0.3) at the same time of the year (0.4)   

LL [v]  no I think it is/ that is a  

 [92] 

  . . 125 [50:34.8] 

RP [v]  which is why I invited you (0.4) to a seperate meeting so we can  

LL [v] good idea yeah (0.6)  

 [93] 

  . . 126 [50:41.6] 

RP [v] look in more detail about (0.6) that (0.5)   

LL [v]  oh that would be per↑fect because last time  
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 [94] 

  . . 

LL [v] Warren spoke (0.7) on monster products and it was not really ((klikt met mond)) (1.3)  

 [95] 

  . . 

LL [v]  I think if we have uh: the six sense launch integrated next to some external interesting  

 [96]  

 . . 127 [50:52.8] 128 [50:56.9] 

RP [v]  I think there are advantages in the sense of news in the sence of   

LL [v]  uh  yeah definately 

 [97]  

 129 [50:57.6] 130 [51:00.3] 

RP [v] content in the sense of money (0.5)  

LL [v]  I think we will attrack to more PR than last year  

 [98] 

  . . 131 [51:03.5] 

RP [v]  in the sense of what you can do at the event for the clients (0.4) cause  

LL [v] probably (0.6)  

 [99]  

 . . 

RP [v] hopefully we have more money and (.) hopefully we are able to do more in the sense  

 [100]  

 . . 132 [51:18.9] 

RP [v] of hospitality make it slightly more kind of (0.8) uhm (0.7) high end (0.6)   

LL [v]  and do we  

 [101] 

  . . 133 [51:21.0*] 134 [51:22.3*] 

RP [v]  yeah yeah yeah  

LL [v] have the testimonials then (.)  maybe we can use that or  play around and uh::: oh cool  
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 [102] 

  . . 135 [51:25.1] 136 [51:26.1] 137 [51:26.3] 

RP [v]  that is why plan in a meeting  no but (0.3) Frank and  

LL [v] yeah that is a good idea  yeah  

 [103]  

 . . 

RP [v] HS are looking at PR and media so maybe:: °and HS is already finished his° 

 [104]  

 138 [51:33.9] 139 [51:34.8*] 140 [51:35.9] 141 [51:37.3] 

RP [v]   put a first draft in let's say  

LL [v] ((verbaas)) oh    

HS [v] well finished  (0.7) I did my thing  I uh:: ja uhm:: of course  

 [105] 

  . .  

RP [v]  no  

HS [v] we had the presentation of AS but there was just one page about PR  it was  

 [106] 

  . . 143 [51:46.5*] 

RP [v] there wasn't much there was it  

HS [v] very uh very slightly (0.7)  via Andy Roar from Weber Shenwick I tried to get uh  

 [107] 

  . . 

HS [v] other plans of uh uhm:: other countries like the UK for example °but they couldn't  

 [108] 

  . . 

HS [v] find it° (0.9) uh so uh:: I got something from the US (1.6) I tried to let myself inspire  
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 [109] 

  . . 144 [52:05.4*] 145 [52:05.6*] 

RP [v]  okay  

HS [v] (.) I made distinctions in the several uh uh:: targeted audiences  (.)  to see how we 

 [110] 

  . . 

HS [v]  can uh uh:: how we should or how we can approach them (1.2) uhm:: (0.8) so yeah  

 [111]  

 . . 

HS [v] have a look at it (.) I understand that RW uh the 20th of June she needs a full plan↑ 

 [112]  

 146 [52:17.5] 

RP [v] yeah () yeah what I am gonna do is look at it this week when FH submitted his  

 [113] 

  147 [52:21.4] 148 [52:23.3*] 149 [52:23.7*]  

HS [v]  ((lacht))   

FH [v] I actually copied HS plan  (0.3)  last Friday and (0.5) made it a media plan   

 [114] 

  . . 151 [52:27.2*] 152 [52:28.8] 

HS [v] °okay° well then/  then it must be good ((lacht))  

FH [v]  but (.) but for now uh for  now I just put in (0.4) a few first  

 [115] 

  . . 153 [52:34.7] 

RP [v]  I think the cost thing (0.4) is  

FH [v] thoughts about what it would cost to cover the HR media   

 [116] 

  . . 154 [52:37.8] 155 [55:40.8] 

RP [v] (.) important  we are doing quiet well as far as time concerned (.) so I think we  
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 [117] 

  . . 

RP [v] won't take any more projects °unless there is anyone in particular that you want to::° 

 [118] 

  156 [55:49.4] 157 [55:50.1] 158 [55:50.8] 159 [55:52.1] 160 [55:53.0] 161 [55:54.2] 

RP [v]  flag   ((°lacht°))  

LL [v]   °I have to pee (.) really°    

HS [v] °flag°   you have to pee↑  ((onverstaanbaar  

FH [v]     ((lacht)) ((onverstaanbaar  

 [119] 

  . . 162 [55:55.9] 163 [55:56.4*] 164 [55:57.7] 

LL [v]   so anyone want to want to say ((lacht)) anything 

HS [v] gepraat))    

FH [v] gepraat)) your project  (.) your own project going here  

 [120] 

  165 [55:59.2] 

HS [v] uh::: just a small thing I have agree with RW that I also work one afternoon from  

 [121] 

  . . 166 [56:04.4] 167 [56:04.8] 

RP [v]  okay  

HS [v] home  (0.7) which will be on her request and with my uh:::: (1.5) hoe zeg je dat 

 [122] 

  . . 168 [56:12.1] 169 [56:13.5] 

RP [v]  okay (0.9)  

HS [v]  uhm::: okay uh:: Friday afternoon   to avoid that (0.7) that there are no  

 [123] 

  . . 170 [56:17.3] 171 [56:18.1] 

RP [v]  yeah yeah yeah  

HS [v] moments in the week that nobody is there   yeah (1.2)  °so am I happy  
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 [124] 

  . . 172 [56:23.0] 173 [56:23.3] 174 [56:23.6] 

RP [v]  this Friday  (0.4) good (0.5) °good good° 

HS [v] with that° (0.8) starting from uh::::   this Friday  

 [125] 

  175 [56:25.8] 176 [56:29.3] 177 [56:30.4] 

RP [v]   AS  

LL [v] so there is nobody here on Friday (0.6) only FH (1.1)    

HS [v]  (1.1) uh::::::::  

 [126] 

  . . 178 [56:31.6*] 179 [56:32.3] 180 [56:33.0] 181 [56:34.2] 

RP [v] will be usefull  (.) and RW    

LL [v]    yeah this Friday  

HS [v]  and RW yeah::  ja if necessary I can stay this  

 [127] 

  . . 182 [56:40.6] 183 [56:42.1] 

RP [v]  (0.8) °okay° (0.4)  

HS [v] Friday if uh:: °FH is the only one (.) too I guess°    

FH [v]   just one thing (.)  

 [128] 

  . . 184 [56:45.2] 185 [56:46.0] 186 [56:46.4] 187 [56:47.1] 188 [56:47.2] 

RP [v]    just relax ((lacht))   

LL [v]  °no problem°   ((lacht))  

FH [v] one idea (0.3) sorry LL   uh::::   just to tell  

 [129] 

  . . 

FH [v] you that RW asked me to look into uh::: (1.0) making an IT package as we ha/ as  
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 [130] 

  . . 189 [56:55.9] 

FH [v] we have for health now  
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7.1.4 TRANSCRIPT VAN 11 JUNI 2012 

Speakertable 

RP Sex: f 

AS Sex: f 

FH Sex: m 

HS Sex: m 

BK Sex: f 

 

[1] 

  0 [00:00.0] 1 [02:28.2] 2 [02:31.3]  

RP [v]  ik kan alleen niet uh:: mijn muis werkt alleen niet °maar° (0.6)   het  

FH [v]   °oké° (0.5)  

 [2]  

 . . 4 [02:32.9] 5 [02:34.0] 6 [02:35.0*] 

RP [v] lijkt er wel op alsof daar↑  oh nou nu zit ie er  natuurlijk 

FH [v]  lijkt wel of uh: dit niet uh::  oh 

 [3]  

 7 [02:35.6*] 8 [02:36.2] 9 [02:37.7] 10 [02:38.9] 

RP [v]  nog niet in    

AS [v]  ((lacht))   

FH [v]   maar net wel toch↑ (0.3)  

HS [v]  nee dan gaat er echt niks gebeuren RP   is de  

 [4] 

  . . 11 [02:40.4] 12 [02:41.5] 13 [02:43.8] 

RP [v]    right now  

AS [v]  ((lacht))   

FH [v]  hij doet nu wel wat dus uh::   

HS [v] camera nog uit jongens↑ want uh::   hey:::: (1.6)  
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 [5]  

 . . 14 [02:46.0*] 15 [02:47.0] 16 [02:47.3] 

RP [v] you can start filming (.)  BK ((lacht))   the meeting ((lacht)) (0.7) cause now  

AS [v]  ((lacht))   

HS [v]   grappig  

 [6] 

  . . 17 [02:52.7] 18 [02:54.1] 

RP [v] we are gonna start (.) the only trouble is my mouse is not working    

AS [v]  ((lacht))  

FH [v]   so↑ 

 [7] 

  19 [02:55.0] 20 [02:58.0] 21 [02:58.5] 

AS [v]  yeah yeah yeah happened  

FH [v] ja dat komt omdat je hm:: (1.6) °dit moet later°   op je ding  

 [8] 

  . . 22 [02:59.2] 23 [03:02.7] 

AS [v]  it happened before you uh:: on your computer as well (0.3)  in another meeting 

FH [v] niet↑   

HS [v]   heb je geen externe  

 [9]  

 . . 24 [03:03.9] 25 [03:05.2] 26 [03:07.0] 

AS [v]  and uh:: I:: don't know what you moved (0.8)  

FH [v]  kan je geen escape doen   

HS [v] muis bij jou   now it works 
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 [10] 

  27 [03:07.7] 28 [03:08.2] 29 [03:09.1] 30 [03:10.1*] 

RP [v]  yeah I know I can move move it up and down  like that but I can't (0.5) I have  

AS [v] oh↑  oh::::  

HS [v]  oh nee dat is de enter   

 [11]  

 . . 31 [03:14.5] 32 [03:15.6] 

RP [v] absolutely no idea what is going wrong (1.3)   which means I can't  

FH [v]  °je kunt (.) nee oké°  

 [12] 

  . . 

RP [v] filter (.) can I↑ (1.3) this is highly irritating (2.0) I am kind of hoping it is gonna come  

 [13] 

  . . 33 [03:23.9] 34 [03:24.8] 

RP [v]  back uhm:::::: what we did last week (.) AS was not here (0.9)  

HS [v]  °we keep hoping°  

 [14] 

  . . 

RP [v] uhm:: but we:: uhm:::: discussed (.) in the marketing meeting that we have with RW 

 [15] 

  . . 

RP [v]  (0.5) two weeks ago the original idea was (.) we will look quickly at uh:: status of  

 [16] 

  . . 35 [03:41.6] 36 [06:48.1] 

RP [v] each of the:: key projects (.) for Q2  so↑ (1.6) anyone wants to start or shall I  
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 [17] 

  . . 37 [06:53.5] 38 [06:54.4] 39 [06:54.8] 40 [06:56.8] 

RP [v] start (1.9)  I will  I will start this time today  

FH [v]  °((lacht))°    

HS [v]    (0.3) it is your show ((lacht))  

 [18] 

  . . 41 [06:59.2] 42 [11:43.2] 43 [11:45.0*] 44 [11:45.3*] 

RP [v] ((°lacht°)) (0.7) uhm↑:::  if you involve too many people  (0.6)  then it is  

AS [v]    °yeah°  

FH [v]    °yeah°  

 [19]  

 . . 

RP [v] never gonna end (0.4) and if you don't invite enough people then you have not created 

 [20] 

  . . 45 [11:53.3] 46 [11:53.5] 47 [11:54.1] 48 [11:54.9] 

RP [v]  the right (0.8) uh: draagvlak ((lacht))  ((lacht))  ((lachend)) and it might  

FH [v]    °ja° (0.4)  

HS [v]  ja    

 [21] 

  . . 

RP [v]  not work because then they all say (0.3) this is not what we wanted (0.4) and it does  

 [22] 

  . . 49 [12:00.7] 50 [12:02.7] 51 [16:07.4] 

RP [v] not work for us   is far as I have seen so far we put in a request (0.5)  

 [23]  

 52 [16:10.5] 53 [16:11.1] 

RP [v]  and they do what we have asked them to do it and send it/ and send it back (.)  

FH [v] °yeah°  
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 [24] 

  . . 

RP [v] and I think (0.9) yeah (0.4) we will have to wait and see ho/how it happens in practice 

 [25] 

  . . 54 [16:21.5] 55 [16:21.7] 

RP [v]  I mean we start with the job posting one and see   how it goes yeah (.) okay any 

HS [v]  yeah  

 [26] 

  . . 56 [16:24.9] 57 [16:26.2] 

RP [v]  more questions↑ (0.7)  uh:: then maybe CRM (1.3) do you want me to go to  

HS [v]  °no° (1.0)  

 [27]  

 . . 58 [16:31.1] 59 [16:38.1] 60 [16:38.5] 61 [16:39.3] 62 [16:40.3] 

RP [v] CRM     I have to go all the way back up  

AS [v]  uhm::::: (5.8)   ((lacht))  

FH [v]    you already (( ))   

HS [v]   well↑    

 [28] 

  . . 63 [16:46.0*] 

RP [v] now with my arrow (.) but carry on (0.7) maybe you can just  start and we will u 

FH [v]  °techniek staat voor  

 [29] 

  . . 64 [16:47.1*] 65 [16:48.2] 

RP [v]  h::: find it (1.5)  

AS [v]   uh:: regarding CRM uhm:: uh:: (0.8) I will be busy with uh::  

FH [v] niets°   

 [30] 

  . . 66 [16:55.2] 67 [24:59.8] 

AS [v] several things  and hopefully there won't be/ will less weird requests in summer  
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 [31]  

 . . 68 [25:04.9] 

RP [v]  I think it is good for tomorrow as well maybe if you have an overview  

AS [v] so uh::: (0.7)  

 [32] 

  69 [25:08.4*] 70 [25:09.5*] 

RP [v] of all the projects  with the initial deadlines↑ (0.5) and then you put the new deadline  

AS [v] yeah  

 [33] 

  . . 71 [25:15.5*] 72 [25:16.2*] 

RP [v] next to it and them and then you just explain okay  why is this  (0.8) first and why is  

AS [v]  hmhm  

 [34]  

 . . 

RP [v] this second and why have I chosen to (0.5) postpone these particular activities (.) and  

 [35] 

  . . 73 [25:22.6] 74 [25:23.9] 75 [25:24.4] 76 [25:24.9] 

RP [v] then it is good     

AS [v]   ((lacht)) ((lacht)) yes ((lacht)) 

FH [v]  and then we say if it is an acceptable uh:    and then  

 [36] 

  . . 77 [25:27.6] 

RP [v]  no no no but then at least everybody can  

AS [v]   

FH [v] we still have the original deadlines (1.0)  ((lacht)) 
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 [37]  

 . . 78 [25:30.7*] 79 [25:31.0*] 80 [25:33.1] 81 [26:19.7] 82 [26:20.5] 

RP [v] understands  what  choices have been made and uh:: why  PR  

AS [v]  yeah     

FH [v]       

HS [v]      ja↑ (0.5) 

 [38]  

 83 [26:21.4] 84 [26:24.8] 85 [26:26.0] 

RP [v] shall we split it in consumer and B to B or::↑ (0.8)   whatever you  

HS [v]  °whatever you like°  

 [39] 

  . . 86 [26:26.8] 87 [26:27.2*] 

RP [v] like ((lacht)) ((lacht))  

HS [v]  okay uh::  I have to say uh:: thanks to my hay faver and the fact that I am  

 [40]  

 . . 88 [26:32.4] 89 [26:34.0] 

RP [v]  ((lacht)) ((praat er onverstaanbaar  

AS [v]  ((lacht))  

HS [v] not wearing uh:: contact lenses I can't read it  ((lacht)) I have to uh:: watch on the  

 [41]  

 . . 90 [26:37.4] 91 [26:38.0] 

RP [v] doorheen))  ((praat er onverstaanbaar  

FH [v]  I will tell you  

HS [v] screen (.) I can't read it (0.3) it is uh:: vlekjes   spots (.) okay (.) yeah yeah  
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 [42] 

  . . 92 [26:39.7] 93 [26:40.9] 

RP [v] doorheen)) (( )) to tell us that  

FH [v]  this first one is consumer PR  

HS [v] yeah  yeah yeah yeah uh:: it is good to know that  

 [43]  

 . . 

HS [v] Monday and Tuesday I will be in Luxembourg (.) so anything expected from me on  

 [44]  

 . . 94 [26:49.5] 95 [28:30.9] 

FH [v]   but I uh:: as I said I uh::  

HS [v] Wednesday I would like to hear (.) yeah asap    

 [45]  

 . . 

FH [v] Wednesday end of day (.) before the next (0.3) match (1.0) of the Dutch team ((lacht))  

 [46]  

 . . 96 [28:40.7] 97 [28:41.5] 98 [28:42.0] 

RP [v]  I need it uh::  yeah it need to be end of  

FH [v]  (0.8) no but when do you need it   half past five↑  

HS [v]  Wednesday   

 [47]  

 . . 99 [28:44.2*] 100 [28:44.8*] 

RP [v] the day so I can send  i t  to RW  at the end of the day (0.3) that she can look at it first  

FH [v]  yeah okay  

 [48]  

 . . 101 [28:51.1] 

RP [v] thing on Thursday morning feedback to us by lunch time and we can carry on   
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 [49] 

  102 [31:58.2] 

HS [v] yeah↑ then the polls uh:::::: we:::::: send out the release of our most succesfull poll in  

 [50] 

  . . 

HS [v] 2011↑ do smoking colleagues annoy you↑ thinking it will be a huge success again   

 [51] 

  . . 

HS [v] ((lachend)) but that would not happen ((lacht)) but last year we had 110 clippings and  

 [52]  

 . . 

HS [v] that was enormous for the poll and now I think maybe 20 (0.7) so maybe people are a  

 [53]  

 . . 103 [32:25.0] 

RP [v]  is i/is it/is it an  

HS [v] bit annoyed by uh these uh:: kind of uh:: small researches (0.7) uh::   

 [54] 

  . . 104 [32:28.2] 105 [32:29.1] 106 [32:30.6] 

RP [v] update of the previous one↑  it is the same poll↑(0.6)  

HS [v]  no (0.5)  no it is not the same poll 

 [55] 

  107 [32:33.6] 108 [38:13.9] 

HS [v]  WerkenFm (.) I don't know if you heard it↑ last Friday:: but I did 9.) uh::  

 [56] 

  . . 

HS [v] because I was working from home (0.6) and I wanted to hear (.) because we heard the  
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 [57]  

 . . 109 [38:27.0*] 110 [38:27.3*] 

FH [v]  °yeah°  

HS [v] items stand alone but I wanted to hear how it is in the whole show↑  (0.5)  and the  

 [58]  

 . . 

HS [v] whole show is better because you ho/hear uh::: Martijn also and other items (1.4)  

 [59] 

  . . 111 [38:34.1*] 112 [38:35.8*] 

RP [v]  ((lacht))  

HS [v] doing very irritating things  ((lacht)) in my opinion (1.0)  uh::: and I had to say it is  

 [60]  

 . . 113 [38:40.3] 114 [54:22.0] 

FH [v]   and if you/if you change for  

HS [v] nice because uh:::: you don't hear it is not live    

 [61] 

  . . 

FH [v] example change the budget now what is already uh: if there is already a line item and  

 [62]  

 . . 

FH [v] with the budget in it for Q3 and Q4 and you change it (.) make sure you also change  

 [63] 

  . . 

FH [v] the one in delivery cause I have not linked them (.) I/I (0.5) maybe it was better if I   

 [64] 

  . . 

FH [v] automatically linked them (0.5) to that cell (1.1) but yeah I can still/I can do that  
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 [65]  

 115 [54:42.0*] 116 [54:42.3*] 117 [54:45.8] 

RP [v] (( ))   

FH [v] (1.9)  but the problem is if you forget the change the delivery cell uh:   

HS [v]   the less  

 [66]  

 . . 118 [54:47.8] 119 [54:49.6] 

RP [v]  ((lachend)) yes that is entirely true   

HS [v] mistakes I can make in the buget the better   I have  

 [67] 

  . . 120 [54:51.3] 121 [54:51.7] 122 [54:53.4] 123 [58:51.6] 

RP [v]  yes    

HS [v] one final quest/question  is there any update about the interns↑   hey and  

 [68]  

 . . 

HS [v] then one more thing the last thing (.) next week after the marketing uh: after the whole  

 [69]  

 . . 124 [59:00.7] 

FH [v]  °FH‘s  

HS [v]  marketing day Wednesday (0.5) we have barbeque at uh:: Frank's palace   

 [70] 

  . . 125 [59:01.2] 126 [59:01.8] 127 [59:03.0*] 128 [59:04.4*] 129 [59:05.2*] 

RP [v]   FH‘s palace ((lacht))    

FH [v] palace°    I have to move ((lacht))  

HS [v]  uh:::: uh:: how are we  going to do it  with (.)   

 [71]  

 . . 130 [59:07.1] 

RP [v]  oh well I am gonna have to drive so anyone who wants to drive  

HS [v] transportation:: (1.3)   
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 [72] 

  . . 131 [59:10.5] 132 [59:13.0] 133 [59:13.7] 

RP [v] with me is welcome  uh::::  

HS [v]  yeah but how do you get back ((lacht)) (1.0)   I have for  

 [73]  

 . . 

HS [v] example from Luxembourg uhm:::: (0.7) I come back on uh:: Tuesday (0.5) or  

 [74] 

  . . 

HS [v] probably here on Wednesday morning with the car I can ask if I can have it for one  

 [75] 

  . . 134 [59:28.3] 

FH [v]  I/I/I am 200 metres from the bus  

HS [v] more day (0.8) but it is a rental car of course (1.7)   

 [76]  

 . . 135 [59:31.1*] 136 [59:31.5*] 137 [59:33.1] 138 [59:33.6] 139 [59:34.3]  

RP [v]   can say     

FH [v] station and  (( ))  driving straight into uh::  Amsterdam  yeah  

HS [v]    central station↑  okay  

 [77] 

  . . 141 [59:35.5] 

FH [v] that is  

HS [v]  yeah it is more that (0.4) personally I have my scooter here and then I have to  

 [78]  

 . . 

HS [v] take the fucking bus the next day to °work (.) but that is okay° (.) oh↑ (1.2) oops 
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 [79] 

  142 [59:44.2] 143 [59:45.5] 144 [59:46.5*] 

RP [v] ((lacht)) ((lacht))  

AS [v] ((lacht))   

FH [v]  I mean you can (.)  yeah (0.8) so:: (0.4) but is your scooter here then when you  

 [80] 

  . . 145 [59:50.5] 146 [59:52.0] 

FH [v]  have the car↑  so why don't you/why don't you take the scooter to  

HS [v]  yeah (1.3)  

 [81]  

 . . 147 [59:55.0] 148 [59:55.6] 149 [59:56.1] 

FH [v] Amstelveen↑ °is that too far° (0.3)   °yeah°  

HS [v]  to Amstelveen↑  oh that I can do (.) is that  

 [82] 

  . . 150 [59:57.8] 151 [59:58.6*] 152 [60:00.5]  

RP [v]    a true Amsterdammer↑ Amstelveen↑   on the 

AS [v]      

FH [v]  it is only  uh:: 20 minutes 25↑ minutes  on the bike so uh::  

HS [v] far↑ OH   ja ja  

 [83]  

 . . 154 [60:04.4] 

RP [v]  scooter↑ ((lacht)) is that ((lacht)) 

AS [v] ((lacht)) ((°lacht°)) 

HS [v] nee:::: no no I know Porter Novelli is Amstelveen of course (0.6) 
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 [84]  

 155 [60:07.7] 156 [60:08.1] 157 [60:11.0*] 

RP [v] sorry ((lacht))  

AS [v]  ((lacht))  

HS [v]  what is the FUN↑ (.) what is the FUN↑ ((lacht))  uh:: and how far do you think 

 [85]  

 . . 158 [60:16.6] 159 [60:17.2] 

RP [v]   20  

FH [v]  yeah uh::  

HS [v]  it is to get back from Amstelveen to my house↑ on my scooter (1.9)    

 [86] 

  . . 160 [60:18.6] 161 [60:22.0] 

RP [v] minutes↑ 25↑   

FH [v]  no more (0.6) it might take like (0.4) 30 35  

HS [v]   no forget it me in the dark I  

 [87]  

 . . 162 [60:25.1] 163 [60:25.6] 164 [60:26.5*] 165 [60:27.4*] 166 [60:27.9] 

RP [v]   you can take (( ))  out of the city  ((lacht)) ((lacht)) 

AS [v]  ((lacht))   ((lacht))  

FH [v]      Amstelveen is  

HS [v] can't find it (.) no↑   uh:: I think  yeah yeah  

 [88]  

 . . 167 [60:30.7*] 168 [60:31.7] 169 [60:33.6] 

RP [v]    

FH [v] just Amster/Amsterdamse weg (.)  Amstelveense weg  olympisch  

HS [v]  yeah yeah yeah ja (.) ja (.) it is true  
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 [89] 

  . . 170 [60:34.1] 171 [60:38.0] 

RP [v]   I mean↑ you are  

FH [v] stadion   

HS [v]  ja↑ exactly that is it I will/I will re/I will reconsider (.) yeah   

 [90] 

  . . 

RP [v] welcome to come with me and uh I can drop (0.3) well obviously I don't need to drop  

 [91] 

  . . 172 [60:42.7] 

RP [v] anyone of  

HS [v]  no what I also can do in the/in the/in the worst case scenario is uh:::: taking  

 [92]  

 . . 173 [60:52.9] 

RP [v]  I used to cycle from/my  

HS [v] the bus (0.3) °back (.) home° (0.4) to work on Thursday (0.7)   

 [93]  

 . . 174 [60:55.2*] 175 [60:55.4*] 

RP [v] friend lives in Amstelveen  (.)  I used to cycle from Amsterdam Zuid to  

HS [v]  okay  

 [94]  

 . . 176 [60:57.7] 177 [60:58.5] 178 [60:59.3] 

RP [v] Amstelveen  ((lacht))  

AS [v]   ((lacht))  

HS [v]  those were the days  and from uh:: next Friday til:: (0.5) uh::: (1.3)  

 [95]  

 . . 179 [61:05.3] 180 [61:07.3] 

RP [v]  °yes (.) we kno↑::w  

HS [v] one week later afterwards I have holidays   so I don't think there will 
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 [96]  

 . . 

HS [v]  be any big PR things there is not MEI etcetera but °just to° (.) and RW will be off  

 [97] 

  . . 181 [61:14.2] 182 [61:15.3] 

RP [v]  yes (0.4)  

HS [v] because she is to the language schools  so we have to uh:: (2.0) see  

[98]  

 . . 183 [61:21.1] 

FH [v]  I don't know about uh:: BK and FR and uh:  

HS [v] ((onverstaanbaar)) (1.8)  

 [99]  

 . . 

FH [v] otherwise uh: we all just uh:: (0.8) I can probably drive or they can/they can (0.7) 

 [100]  

 184 [61:28.2] 185 [61:30.5] 186 [61:31.2] 

AS [v]  ((lacht))  

FH [v]  °ah°  

HS [v]   OH yeah you have to go to  

BK [v] °I have to go all the way back to Amersfoort°    

 [101]  

 . . 187 [61:33.7] 188 [61:34.7] 189 [61:35.4] 

FH [v]   °put you on a train or something°  

HS [v] Amersfoort of course    

BK [v]  °yeah°  °maybe that is like  
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 [102]  

 . . 190 [61:37.5] 191 [61:39.0] 

FH [v]   yeah yeah let's just 

HS [v]  we will make sure you will come home save   

BK [v] more than an hour↑°    

 [103]  

 192 [61:40.1] 193 [61:40.5] 194 [61:41.4] 195 [61:42.5] 

RP [v]   yeah yeah yeah  

FH [v]  don't think that    

HS [v] R P  u h : :   RP will get drive to Amersfoort 

 [104]  

 196 [61:43.8] 197 [61:44.8] 198 [61:46.2] 199 [61:47.5] 

RP [v]  uhm::: ((lacht))  I actually I should come on 

AS [v] ((lacht)) ((lacht))   

FH [v]   RW will probably drive you  

BK [v] yeah ((lacht))    

 [105] 

  . . 

RP [v]  the bus cause there is a bus that goes directly from Amstelveen to my HOUSE (0.7)  

 [106]  

 . . 200 [61:53.5] 201 [61:56.3] 

RP [v] so uhm::  °yeah° but you  

BK [v]  well I can go to Amterdam right (.) and then take the train↑   

 [107]  

 . . 202 [61:59.6] 203 [62:00.3*] 

RP [v] can probably go to Amsterdam Zuid (.) and then take the train↑   cause that  

BK [v]  of course  (.) yeah 
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 [108]  

 . . 204 [62:00.9] 

RP [v] will be uh::  

HS [v]  and there are more people hé who sleep at Amstelveen station so you can  

BK [v]   

 [109] 

  . . 205 [62:05.6] 206 [62:06.6*] 207 [62:07.4*] 

RP [v]  FH has got a palace   so presumably  he has got a WING for you to stay in 

HS [v] uh:: (0.4)  yeah ((lacht))  

 [110] 

  208 [62:09.2] 209 [62:11.7*] 210 [62:12.4] 211 [62:13.1] 212 [62:14.8] 213 [62:16.8] 

RP [v]  ((lacht))  yeah↑ (0.4) thanks::   

FH [v] limousines and taxi and  (( ))      

HS [v]   are we done↑    
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7.1.5 TRANSCRIPT VAN 12 JUNI 2012 

Speakertable 

RP Sex: f 

AS Sex: f 

LL Sex: f 

HS Sex: m 

FH Sex: m 

RW Sex: f 

 

[1] 

  0 [00:00.0] 1 [10:24.9] 

AS [v]  those are the new templates (0.5) we received last week (0.6) yes I agree (0.9)  

 [2]  

 . . 2 [10:32.4] 3 [10:32.8] 4 [10:34.1] 

RP [v]  ((lacht)) my face ((lacht)) ((lacht)) 

AS [v] uhm::: (0.4) I uhm:::  I am not ((lacht))  

FH [v]    (0.4) I think in your mail uh::  

 [3]  

 5 [10:35.4*] 6 [10:35.9] 7 [10:36.6] 8 [10:38.4*] 

RP [v]    oh that photos↑ 

AS [v] I am not not I have to say I am not a big fan  (0.5) I think it is a bit  

HS [v]  (( )) programma   

FH [v] in your mail    

 [4] 

  . . 9 [10:40.1] 10 [10:40.8] 11 [10:41.4] 12 [10:42.2] 

RP [v]    shockingly god  

AS [v] messy  yes it is too much  it is messy (1.1) and:: I actually I  

LL [v]  too much hé    
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 [5] 

  . . 13 [10:49.8] 14 [10:51.1] 15 [10:51.7] 16 [10:52.3*] 

RP [v]  can we change the people↑  that is worse↑  

AS [v] I prefer that one (.) but (2.0)  ((lacht))   

FH [v]    I like it (0.7)  I like  

 [6] 

  . . 17 [10:54.5] 18 [10:56.1] 

RP [v]  yeah (0.8)  

AS [v]   yeah well after:: I mean when uh:::  

FH [v] the fact that there are a lot of visual on it    

 [7] 

  . . 

AS [v]  I did the same one I received the B to B one (0.4) when I received the HTML (0.3) I  

 [8]  

 . . 

AS [v] just moved stuff (0.6) so I will when I will received the HTML localized I probably  

 [9] 

  . . 

AS [v] remove some boxes (0.4) to have less (0.3) boxes in the HTML because for me↑ that  

 [10] 

  . . 

AS [v] are too many information too many boxes and there is no clear what is important  

 [11] 

  19 [11:18.1] 

RP [v] I think this month a month is not too bad but if you would pull the (0.4) uhm:: (0.8)  

 [12] 

  . . 

RP [v] the the the↑ uh:: purple bar (0.4) the second purple bar (0.8) no this month a month   
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 [13]  

 . . 

RP [v] on the other side and pull that across and get rid of that woman and just have one  

 [14]  

 . . 20 [11:32.7*] 21 [11:33.3] 22 [11:34.7] 23 [11:35.8] 24 [11:36.7] 

RP [v] person  (0.5) there  ((lacht))  ((lachend) NO  

AS [v]  yeah    ((lacht)) 

LL [v]     she is chinese  

HS [v]   because she is black↑ (0.9)   ((lacht)) 

FH [v]      ((lacht)) 

 [15] 

  . . 25 [11:39.5*] 

RP [v] cause I think that there is too many  (0.7) it would (.) there is too many people on the  

AS [v]   

HS [v]   

FH [v]   

 [16]  

 26 [11:42.3*] 27 [11:42.9] 28 [11:43.6*] 29 [11:44.0*] 30 [11:45.1*] 31 [11:45.3] 

RP [v] page (0.6)     and that guy is a bit of a nerd  

AS [v] yeah yeah it is a  bit  too:: a bit messy  but  

HS [v]   ja  messy  

 [17]  

 32 [11:48.3*] 33 [11:52.1] 34 [11:53.2] 

RP [v] (0.7) ((lacht)) but anyway ((lacht)) (3.0)    

AS [v] ((       )) nerd yeah   

HS [v]   oh that is uh::::  

FH [v]  we also want to attrack nerds  
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 [18]  

 . . 35 [11:54.9] 36 [11:56.8*] 37 [11:57.8] 

RP [v]    (1.0)  

LL [v]  I think every seeker in our database is  kind of a nerd (0.3)   

HS [v] Charles (( )) he is quite famous in Monster by the way    

 [19]  

 . . 38 [12:00.3] 

RP [v] ((lacht)) he is the IT professional or so   

HS [v]  no he is Charles Purdy (.) he is the uh::  

 [20]  

 . . 39 [12:04.8] 40 [12:05.1] 41 [12:05.6] 42 [12:08.1] 

RP [v]  really↑    

AS [v]   ((lacht))   

LL [v]     he↑ 

HS [v] worldwide monster coach (0.9)   yes he is very uh:: (0.9)  

FH [v]     how does how  

 [21] 

  . . 43 [12:09.1*] 44 [12:09.8*] 45 [12:10.4] 46 [12:11.4*] 

RP [v]   rewind that BK we did not / I did not say that ((lacht))  

AS [v]     ((lacht)) 

LL [v]      

HS [v]    ja::  

FH [v] does that  (( )) worldwide  monster coach↑  of all the:: of all the  
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 [22]  

 . . 47 [12:12.8] 48 [12:15.8] 

RP [v]  ((lacht))  

AS [v]    

LL [v]   I don't  

HS [v]  of all the global press releases (.) he is the one that does the uh::poll uh:   

FH [v] global   

 [23]  

 . . 49 [12:16.9] 50 [12:19.5] 

RP [v]   at least he looks  

AS [v]  no:: that is the first time I see his face as well (0.6)   

LL [v] know him (0.4)   

 [24] 

  . . 51 [12:22.7] 52 [12:23.2] 

RP [v] real (0.4) and that is the trouble with some of the others they look   american 

AS [v]   true  

LL [v]  yeah true  

 [25] 

  . . 53 [12:24.4*] 54 [12:25.8] 55 [12:27.6] 

RP [v]  yeah   

AS [v] because (0.4)  yeah some yeah (0.7)  ((lacht)) yeah uh::  

LL [v]   I know this pictures also (0.4)  

FH [v]    ((praat er  

 [26]  

 . . 56 [12:30.1] 57 [12:32.5] 

RP [v]  she does not look Dutch at all (.) or does she↑ (0.7)   

AS [v] yeah yeah  uhm::  

FH [v] onverstaanbaar doorheen))   
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 [27]  

 . . 

AS [v] so::: (0.5) uhm:: (.) we:: are suppose to receive the localized version by beginning of  

 [28]  

 . . 58 [12:41.2] 59 [20:21.5] 

AS [v] July  I know that we are wanna do something for uh:: the championship (.) but::  

 [29]  

 . . 60 [20:26.6] 61 [20:27.5] 62 [20:28.6*] 63 [20:29.2*] 

AS [v]  (1.1)  yeah I think it would be uh::  it would be uh::  would be too  

LL [v]  yeah that is too late  ((lacht))  

 [30] 

 . . 64 [20:29.9] 65 [20:33.0*] 66 [20:33.3*] 

AS [v] late    

LL [v]   yeah see how we  

RW [v]  unless we make it into the final then it would not be too late  (0.4)  but I think 

 [31]  

 . . 67 [20:33.8*] 68 [20:35.3*]  

AS [v]  prepare something  yeah 

LL [v] do on Wednesday    

RW [v]   (1.1) I think we need to (0.3)  prepare something just in case  (0.3) 

 [32] 

  . . 70 [20:37.1*] 71 [20:38.5*] 72 [20:39.2*] 73 [20:40.3*] 

AS [v]    ((lacht))  

HS [v]   of course   

RW [v]   of course in case Denmark  wins the finals  we REALLY need to (.)  no I think we  

 [33] 

  . . 

RW [v] need to have (.) I don't want to hear in the end of it oh we did not have time for it   
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 [34]  

 . . 74 [20:46.2] 75 [20:47.9*] 76 [20:49.3*] 

AS [v]  yeah we can prepare something  (.) we:: we already (.)  yeah  

LL [v]   we have the content  

RW [v] because well you know    

 [35]  

 . . 

AS [v] we have the content you already sent it so we can prepare something and put it in   

 [36]  

 . . 77 [20:57.3] 

AS [v] orange (0.6) and:: send it in case:::: we get (0.3) far   

LL [v]  let's see how we do Wednesdsay  

 [37] 

  . . 78 [20:58.8] 79 [20:59.0] 80 [21:01.2] 

AS [v]  ((lacht)) yeah  uhm:: (0.3) so:: apart from the B to B:: (0.7) uhm:::  

LL [v] ((lacht))  ((lacht))   

 [38]  

 . . 81 [21:07.6] 82 [66:57.3] 

AS [v] that is (.) generic planning   

RW [v]   (0.4) the reason why I want to get in as early as  

 [39]  

 . . 

RW [v] possible on this (0.7) is that those offers (1.4) we have been very very bad defining it  

 [40] 

  . . 

RW [v] early enough (0.7) we go oh shit we need an offer (0.4) at least that is my experience  

 [41]  

 . . 

RW [v] of monster (0.5) and then there comes something weird (0.7) by the way why is↑  
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 [42]  

 . . 

RW [v] (0.4) OH 2012 instead of (.) °oh° I see:: (.) HA (0.6) °that is very intelligent° (1.1)  

 [43]  

 . . 

RW [v] HA HA ((lacht)) uhm:: (1.2) so I think we need to discuss with them at that level 

 [44]  

 83 [67:25.7] 84 [72:29.8] 85 [72:34.8] 

FH [v]   yeah of  

RW [v]  I know it was a strategy (.) but that was in the detail right↑ (1.0) so (.)   

 [45] 

  . . 86 [72:39.0] 

FH [v] course if you/if you get to the (( )) site sure there will be offers and (0.7)   

RW [v]  no there is  

 [46] 

  . . 87 [72:39.9*] 88 [72:41.1] 89 [72:42.0]  

FH [v]  well well:: they get promised at least ((lacht)) ((lacht))  

RW [v] not (0.5)  you are getting to an article  no no (.)  but  

 [47]  

 . . 91 [72:46.7] 

FH [v]  okay then you need  

RW [v] that is problem is you get to a page that only has (0.4) the article   

 [48] 

  . . 92 [72:48.2*] 93 [72:49.3] 

FH [v] to (0.3) yeah  (0.6) °surround it° (0.5)  

RW [v]  you need to you need to constantly say oh let me go see  

 [49] 

  . . 94 [72:53.7] 95 [73:28.6] 

RW [v] what their products is (.) what are the offers   that is the reason for engaging  
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 [50]  

 . . 96 [73:31.1] 97 [73:31.9*] 98 [73:32.8*] 

FH [v]  and then we will  get targeting banners  (.) get BACK to our site ((lacht))  

RW [v] with those 20  it all like be  

 [51]  

 . . 99 [73:34.5*] 100 [73:35.3] 

AS [v]  ((lacht))  

FH [v]   what are you doing  

RW [v]   yeah ((lacht)) and that is (0.7) those are the yeah and then we can  

 [52]  

 . . 

RW [v] start doing retargeting on (0.4) those↑ (0.9) activities (1.1) but we don't know that   

 [53]  

 . . 

RW [v] part and I think uh:: it could be interesting just to get maybe to take 5 articles and see  

 [54]  

 . . 

RW [v] (1.6) what was the (( )) afterwards↑ did they just click off (0.6) and then we have an  

 [55] 

  . . 101 [73:56.8] 102 [73:57.6] 103 [73:59.6] 

FH [v]  yeah (0.4)  yeah (.) well  

RW [v] engage problem (1.8) °so uh::°  a little bit of help from the guru  

 [56] 

  . . 104 [74:02.1] 105 [74:04.5*] 

AS [v]   ((lacht)) when↑ 

FH [v] wh/what guru↑I am not guru yet   

RW [v]  I know (0.4) when are you gonna be  guru↑ (0.9) 
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 [57] 

  106 [74:05.3] 

FH [v] I am planning this week on planning uh:: an hour or two to/to/to ty to get something  

 [58] 

  . . 107 [74:10.2] 108 [77:11.4] 

LL [v]   I really would like (0.8) a:: (0.4) break down calendar for example so  

FH [v] out of it   

 [59]  

 . . 109 [77:19.5*] 110 [77:21.1*] 

AS [v]  on the same time  

LL [v] (0.5) we all can talk about the same things on on   on (0.6) when possible  (.) and I still  

HS [v]  on different channels  

 [60] 

  . . 111 [77:26.2] 

LL [v] feel we are doing all different things and uh:: (0.7) yeah   

RW [v]  how do we solve that↑ (.) 

 [61] 

  112 [77:27.4] 113 [77:28.8*] 114 [77:29.6] 

LL [v] yeah ((lacht)) to make  the uh:: plan   

FH [v]  do you want to have the messaging  in social media and uh::  

 [62] 

  . . 115 [77:33.0] 

LL [v]  sometimes↑ I think that would be uh::::  

FH [v] CRM (0.4) the same (0.6) when possible (.)   

 [63] 

  . . 

LL [v] yeah sometimes I think that would be good also having CRM (.) and take the  
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 [64] 

  . . 116 [77:42.4] 117 [86:49.6] 

RP [v]   I mean I invited myself to the field sales meeting  

LL [v] discussion further online↑   

 [65] 

  . . 

RP [v] and I ((lacht)) (1.0) uhm:: I would/it tend just to talk more about if/if they asked  

 [66]  

 . . 

RP [v] questions more about kind of practical things (.) like this is what we are doing and  

 [67] 

  . . 

RP [v] this is what (.) and they tend to::: (1.4) have (1.1) questions and and uhm:: rather then 

 [68] 

  . . 118 [87:13.3] 

RP [v]  giving them a presentation everytime a week (.) just being there↑   

RW [v]  and that I think is is 

 [69] 

  . . 

RW [v]  more efficient (0.4) my problem is when we have the huddle I am just standing in  

 [70] 

  . . 119 [87:20.3*] 120 [87:21.1*] 121 [87:24.9] 

RP [v]  yeah yah   

LL [v]    ((lacht))  

RW [v] front  of of of of  60 sales reps (0.6) which is ranging from (1.4) stupid (0.5)   
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 [71] 

  . . 122 [87:25.6] 123 [87:27.2] 124 [87:28.2*] 

RP [v]   ((lacht))  

LL [v] yeah    

HS [v]  to:: enormous stupid↑ ((lacht))   

RW [v]   no ((lacht)) to::  to fairly well informed (0.5) that I  

 [72]  

 . . 

RW [v] find it that it is hard to describe the balance of what they wanna know (0.6) so I think  

 [73] 

  . . 

RW [v] you are right when we are talking about going into the more intimite meetings with  

 [74]  

 . . 

RW [v] with with Bas and Stan and with uh:: with with the senior management team:: and the  

 [75]  

 . . 

RW [v]  team coaches (.) that is a different conversation (0.7) uh:: now (0.5) the broadcast  

 [76] 

  . . 

RW [v] that is what I really (1.1) because every time we have been standing there (.) I mean  

 [77] 

  . . 125 [87:55.0*] 126 [87:56.5*] 

RP [v]  °oh I agree°  

RW [v] the questions  that you get which is like  why↑ (.) if you don't have any money↑ why  

 [78]  

 . . 

RW [v] don't you print up a 1000 flyers and put them give them out at raves (0.5) and that is  
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 [79]  

 . . 127 [88:05.1] 128 [88:06.6] 129 [88:07.4] 

HS [v]    who was  

FH [v]  °well he is not longer here°   

RW [v] an actual question (0.3)  no he is not longer here  

 [80] 

  . . 130 [88:08.2] 131 [88:09.8] 132 [88:10.3] 133 [88:11.8] 

RP [v]    you are always gonna get that I mean you know (.) 

LL [v]   Sietse   

HS [v] that   oh::: ((lacht))  

FH [v]  °a guy (( )) wasn't it°    

 [81] 

  134 [88:12.9*] 135 [88:14.2] 

RP [v]  I think I am agreeing  

RW [v] but↑ in in a smaller setting there you can actually communicatie  

 [82] 

  . . 136 [88:18.1] 137 [88:20.1] 138 [89:14.6] 

RP [v]    I think the trouble with (0.4) uh:: the  

RW [v] and↑ you can have the feedback    

 [83] 

  . . 139 [89:20.4*] 140 [89:21.3*] 

RP [v] intranet and the uh:: and the screens is that it is very passive  (0.4) so at least  an e-mail 

LL [v]  yeah  

FH [v]  yeah  

 [84]  

 . . 

RP [v]  is a little bit more:: okay and you have had that information (0.5) we do get some  
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 [85] 

  . . 141 [89:27.7] 142 [89:28.4] 

RP [v] reaction to the e-mail   ((lacht)) 

LL [v]  ((lacht)) yeah  

FH [v]   (0.4) it is better to better to print the e-mail out  

 [86] 

  . . 143 [89:32.3] 144 [89:32.9] 

RP [v]  yeah  

HS [v]  screens  

FH [v] and put it on the:: uh:: (.)  on the screens (.) then you can get more impact then  

 [87]  

 . . 145 [89:36.4] 146 [89:39.4] 

LL [v]  I actually have a call to prepare for global at one   

FH [v]  uh:: (0.9) or I can do it like a bit of a teaser  teaser campaign °or  

 [88] 

  . . 147 [89:40.8] 

FH [v] something°  

RW [v]  hm: okay (0.6) well thank you (.) what do you need help with Anne- 

 [89] 

  . . 148 [89:45.3] 149 [92:41.9] 150 [92:43.6] 151 [92:44.3] 152 [92:44.6] 

HS [v]   okay let's have lunch (0.7)  yeah  

RW [v] Sophie↑   let's have lunch↑  that is your  

 [90] 

  . . 153 [92:45.8] 154 [92:47.1] 155 [92:48.9] 

RP [v]  ((lacht))   

HS [v]   no I have a call at one o'clock  

RW [v] priority↑ ((lachend))    

  

 


