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 oorwoord 

 

Na mijn bachelor film- en televisiewetenschap ben ik in september 2006 begonnen 

aan de master Creative Development aan de Professional School of the Arts Utrecht 

(PSAU). Binnen deze opleiding heb ik mij vooral toegelegd op film- en 

televisiedramaturgie. Ik wist toen ik aan deze studie begon niet precies wat een film-  

en televisiedramaturg precies doet. Tijdens de cursus Theorie van de theatrale en 

mediale maakprocessen kreeg ik hier een beter overzicht van. Ook merkte ik dat het 

beroep van een film- en televisiedramaturg echt iets voor mij was omdat ik mij tijdens 

mijn bachelor al bezighield met het inhoudelijk adviseren van filmmakers in mijn 

omgeving. Maar hoe word ik een goede film- en televisiedramaturg? Deze vraag 

werd de centrale leervraag van mijn masteropleiding. Al snel ontdekte ik dat het 

antwoord hierop echter niet simpel te verkrijgen is.  

Tijdens mijn masteropleiding heb ik, als onderdeel van het curriculum van de 

PSAU, het eerste half jaar meegewerkt aan een groepsproject op de Hogeschool 

voor de Kunsten Utrecht (HKU). We kregen als groep de opdracht om drie korte films 

te produceren voor een professionele opdrachtgever. Het doel hiervan was voor mij 

om uit te zoeken wat ik met mijn filmwetenschappelijke kennis kon toevoegen aan 

het filmproject. Mijn groepsgenoten begrepen eerst niet helemaal wat ik in hun groep 

kwam doen, zij hadden immers nog nooit met iemand van de universiteit 

samengewerkt. De korte films moesten van concept tot eindproduct ontwikkeld 

worden. Ik heb meegeholpen met het ontwikkelen van de concepten. Daarnaast heb 

ik de scenario’s gelezen en hierover advies gegeven. Ook heb ik meegeholpen op de 

set en uiteindelijk advies gegeven tijdens de montagefase. Mijn groepsgenoten 

waren uiteindelijk heel blij met mijn bijdrage aan het project. Ik had echt iets kunnen 

toevoegen. 

Om een beter inzicht te krijgen in een professioneel filmproductieproces heb ik 

stage gelopen als productie-assistent bij Column Producties. Daarnaast heb ik 

tijdens mijn opleiding aan de PSAU mijn kennis over scenario’s en de werking 

daarvan uitgebreid. Hiervoor heb ik de cursus Analyse van script en scenario 

gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook ben ik lid geworden van de 

Vereniging van film en televisiedramaturgen (Vedra) in Nederland. Hierdoor heb ik 

mensen uit het vak leren kennen. 
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Ik vind het persoonlijk erg leuk om mensen te begeleiden in hun schrijf- of 

maakproces. Als je dan ontdekt dat je ze verder brengt, geeft dat een gevoel van 

bevrediging. Ik ben me daarom nog verder gaan verdiepen in wat een film- en 

televisiedramaturg precies doet en wat hij werkelijk kan toevoegen. Daar blijkt veel 

discussie over te bestaan, waardoor je als film- en tv-dramaturg in spé niet makkelijk 

een beeld kunt vormen van je toekomstige werkzaamheden. Dat het vak niet 

eenduidig is, kwam ook duidelijk naar voren in de verschillende scripties over 

filmdramaturgie van oud-PSAU studenten over filmdramaturgie. Door deze scripties 

te lezen kon ik mij een beter beeld vormen, maar kwamen ook nieuwe vragen bij me 

op. Vooral het onderzoek van Else Flim (ook oud-PSAU student) was daarbij 

stimulerend. Zij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheden van de 

film- en televisiedramaturg. In het slot van haar scriptie geeft zij de film- en 

televisiedramaturgen een aantal uitgangspunten mee voor de verdere praktijk. Toch 

mis ik hierin een duidelijke sturing in de vorm van bruikbare vaardigheden voor de 

dramaturg. Na enig onderzoek ben ik erachter gekomen dat het zwaartepunt van het 

dramaturgisch werk vooral ligt op de communicatie met makers van een film- of 

televisieproductie. Ik heb me dan ook verder verdiept in de communicatieve 

vaardigheden die een film- en televisiedramaturg kan gebruiken in gesprekken met 

makers. Ik hoop met het resultaat van dit onderzoek dramaturgen in opleiding of 

dramaturgen die al professioneel werkzaam zijn een aantal communicatieve 

vaardigheden te kunnen bieden voor de beroepspraktijk. 
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  nleiding 

 

Michelangelo zag in de steen een engel. De dramaturg helpt hem die er zo mooi 

mogelijk uit te hakken zonder de engel te onthoofden. 
Uit: Dramaturgen Enquête Netwerk Scenarioschrijvers (Flim, 2006, p. 141) 

 

In dramaturgenland is er al een tijd een discussie gaande over de precieze 

werkzaamheden van de dramaturg. Een belangrijk onderdeel van die discussie is 

hoe de communicatie tussen dramaturg en maker moet verlopen. Vooral met de 

opkomst van een nieuwe beroepsgroep, de film- en televisiedramaturg, wordt deze 

discussie verbreed. Zo zien we dat door studenten van de Professional School of the 

Arts Utrecht (PSAU) één en ander in kaart is gebracht met betrekking tot de 

werkzaamheden van de film- en televisiedramaturg, waar de dramaturg in opleiding 

zijn vakkennis kan opdoen en hoe de dramaturg zijn communicatie met de 

scenarioschrijver kan leren verbeteren. Oud-PSAU studente en programmamaker 

Else Flim (2006) heeft in haar masterthesis Dramaturg en scenarioschrijver: een 

haat-liefdeverhouding of partners in woord en beeld? onderzoek gedaan naar de 

professionele relatie tussen de film- en televisiedramaturg en de scenarioschrijver. 

Zij presenteert in haar scriptie een model met voorwaarden en uitgangspunten ter 

bevordering van een positieve communicatie tussen dramaturg en scenarioschrijver 

(opgenomen als bijlage 1). Zij zegt bijvoorbeeld dat de dramaturg zich open moet 

opstellen, respect moet tonen voor de maker en niet betuttelend moet optreden. Dit 

is slechts een greep uit de door haar geformuleerde uitgangspunten. Ze spreekt 

voornamelijk over wat je als dramaturg moet doen ter bevordering van de 

communicatie met de scenarioschrijver. Mijn interesse gaat echter uit naar hoe je dit 

moet doen. Om daar achter te komen is het belangrijk om te onderzoeken welke 

vaardigheden de dramaturg hiervoor nodig heeft. Ik ben van mening dat het bewust 

aanleren van goede gespreksvaardigheden de communicatie tussen dramaturg en 

maker nog veel meer zal bevorderen. In het artikel Kunst en Kijkcijfers in de 

Filmkrant (net-versie, oktober 2003, nr. 248) slaat dramaturge Marina Blok mijns 

inziens de spijker op de kop. Zij geeft aan dat het leren van gespreksvaardigheden 

binnen de dramaturgie essentieel is:  

‘Volgens Blok zijn er twee aspecten die het succes van een dramaturg bepalen: 

kennis van zaken en bedrevenheid in het voeren van een constructief gesprek. "Een 
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medewerker van het Riagg die een cliënt krijgt, iemand op zijn gemak moet kunnen 

stellen om een probleem op tafel te leggen, wordt voortdurend getraind. Hij leert hoe 

hij in de gaten houdt waar hij met het gesprek heen wil en of dat aankomt. Die 

vaardigheden zijn ongelooflijk verwaarloosd binnen ons vak."’ 

Marina Blok doelt duidelijk op een meer psychologische aanpak van de 

communicatie tussen dramaturg en maker. Ik heb eerst gezocht naar bruikbare 

gespreksvaardigheden in de gebieden van de communicatiewetenschap en coaching 

en management, maar heb uiteindelijk in de psychologie toch de meeste 

aanknopingspunten gevonden voor gespreksvoering in de dramaturgische praktijk.  

Om een vertaling te maken van psychologische gespreksvaardigheden naar de 

gespreksvoering van de dramaturg zal ik gebruik maken van het theoretische kader 

van G. Lang en H.T van der Molen (2003). Door middel van theoretisch en empirisch 

onderzoek hebben zij verschillende gespreksvaardigheden van elkaar weten te 

onderscheiden. Zij gaan in op de gespreksvoering tussen hulpverlener en cliënt en 

bieden hiermee de hulpverlener een goed kader van vaardigheden van waaruit deze 

kan werken. In deze scriptie wil ik onderzoek doen naar de bruikbaarheid van die 

vaardigheden in de dramaturgische praktijk. Wat kan de dramaturg van deze 

(psychologische) vaardigheden leren, welke zijn het meest bruikbaar en hoe kan de 

dramaturg deze inzetten om de communicatie tussen hem en de maker te 

verbeteren? 

Ik stel mij in dit onderzoek de volgende hoofdvraag: Welke 

gespreksvaardigheden zijn bruikbaar voor de film- en televisiedramaturg? 

  

Onderzoeksmethode 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zal ik een literatuuronderzoek doen. Dit 

zal ik doen aan de hand van het boek Psychologische gespreksvoering van Lang en 

Van der Molen (2003). De theorie die de auteurs ontwikkeld hebben zal ik naast de 

verschillende onderzoeken leggen over de communicatie tussen dramaturg en 

maker. Ik zal door middel van literatuuronderzoek proberen te definiëren welke 

vaardigheden bruikbaar zijn voor de gespreksvoering van dramaturgen. Daarnaast 

zal ik proberen, mij baserend op een gespreksmodel uit de psychologische 

gespreksvoering, een dramaturgisch gespreksmodel te ontwikkelen.  

Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek zal ik slechts in staat zijn een 

literatuurtheoretisch kader te scheppen. De resulterende conclusies en het 

gespreksmodel zullen in vervolgonderzoek getoetst moeten worden. 
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Relevantie 

Het is relevant om te onderzoeken welke gespreksvaardigheden bruikbaar zijn voor 

de dramaturg omdat aan dramaturgen in opleiding niet vanzelfsprekend 

gespreksvaardigheden onderwezen worden. Daarnaast is de discussie binnen de 

filmdramaturgie over hoe de communicatie tussen filmdramaturg en scenarioschrijver 

zou moeten verlopen nog steeds gaande. Een slechte communicatie staat de 

samenwerking tussen dramaturg en maker in de weg. Er heerst onder makers vaak 

onvrede over de samenwerking met dramaturgen. In de bestudeerde literatuur kwam 

ik meerdere malen citaten tegen die een negatief imago van de dramaturg onder 

makers suggereren. Ik veronderstel dat het opdoen van gespreksvaardigheden een 

nieuwe impuls kan geven aan het werk van dramaturgen en dus ook indirect aan alle 

makers die begeleid worden door dramaturgen. 

Daarnaast zal deze scriptie een aanvulling bieden op  de bestaande 

wetenschappelijke literatuur over filmdramaturgie. De theorie over psychologische 

gespreksvoering is vele malen onderzocht en getoetst in empirisch onderzoek. Het is 

dit gegeven dat een wetenschappelijke aanvulling kan geven aan literatuur over 

filmdramaturgie en de communicatievaardigheden van filmdramaturgen. 

In deze scriptie richt ik mij op film- en televisiedramaturgen omdat ik een 

filmwetenschappelijke achtergrond heb. Met regelmaat zal ik de film- en 

televisiedramaturg benoemen als dramaturg. De scenarioschrijver en/of filmregisseur 

zal ik benoemen als maker. Zowel scenarioschrijver als filmregisseur zijn producent 

van een creatief product. De uitkomst van dit onderzoek kan echter een kader bieden 

voor alle dramaturgen die dergelijke gesprekken voeren. Daarnaast zal ik de 

dramaturg en de maker met ‘hij’ betitelen. Dit kan echter ook als ‘zij’ gelezen worden. 

 

Toelichting structuur 

Ik zal in hoofdstuk 1 eerst ingaan op het vak dramaturgie, een korte historische 

schets geven van de dramaturgie en de functies, werkzaamheden en functie-eisen 

van de film- en televisiedramaturg uiteenzetten. Hiermee wil ik een goed overzicht 

geven van wat de dramaturg allemaal doet en kan doen. Ook zal ik in hoofdstuk 1 

ingaan op de verschillende problemen waar dramaturgen in de verschillende fasen 

van een productieproces mee te maken krijgen. De term ‘probleem’ heeft in de 

dramaturgie een andere betekenis dan in de hulpverleningssector. Wel staan beide 

voor de opdracht om probleemoplossend te werk te gaan. In hoofdstuk 2 zal ik 

ingaan op de communicatie tussen dramaturg en maker. Hierbij zal ik aan de hand 

van Lang en Van der Molen voorwaarden beschrijven die moeten worden geschapen 

om een goede communicatie te waarborgen. Ook zal ik ingaan op de cliëntgerichte 
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benadering die ten grondslag ligt aan de gebruikte theorie, beschrijven waar een 

goede dramaturg aan moet voldoen en de verschillende rollen van de dramaturg 

uiteenzetten. In hoofdstuk 3 zal ik de verschillende gespreksfasen en de daarbij 

behorende psychologische gespreksvaardigheden vertalen naar de gespreksvoering 

van de dramaturg. Hierbij zal ik naar aanknopingspunten zoeken binnen de 

dramaturgische praktijk en naar eigen inzicht beoordelen welke vaardigheden 

bruikbaar zijn. Ik zal de vaardigheden verduidelijken aan de hand van een zelf 

uitgevoerde voorbeeldcasus (opgenomen als bijlage 2). De in hoofdstuk 3 genoemde  

vaardigheden zal ik in hoofdstuk 4 vertalen naar een dramaturgisch gespreksmodel. 

In de conclusie zal ik de hoofdvraag beantwoorden, reflecteren over mijn verkregen 

model en suggesties doen voor vervolgonderzoek. 

Ik hoop met deze scriptie voor zowel dramaturgen in opleiding als al werkzame 

dramaturgen nieuw inzicht te bieden in hun gespreksvoering. Het onderzoek doen en 

het schrijven van deze scriptie was een creatief proces. Ik heb geprobeerd de engel 

uit de steen te hakken zonder deze te onthoofden. 
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         De film- en televisiedramaturg 
Om een beeld te schetsen van wat de film- en televisiedramaturg doet zal ik in dit 

hoofdstuk een inventarisatie maken van de verschillende functies, werkzaamheden 

en functie-eisen van de film- en televisiedramaturg. Daardoor krijg ik later in het 

onderzoek ook een beter overzicht van welke vaardigheden voor de film- en 

televisiedramaturg van belang zijn. 

1.1 Dramaturgie  

Volgens Van Dale woordenboek (2005) is dramaturgie de “leer van de dramatische 

kunst”. Redacteur Cardullo (1995, p. 3), schrijver van het boek What is Dramaturgy?, 

voegt hieraan toe dat dramaturgie de leer is die de vaardigheden en technieken van 

de dramatische samenstelling bestudeert en beschrijft. Spekman (2006, p. 5) geeft 

aan dat dramaturgie eigenlijk niets anders inhoudt dan met alle mogelijke middelen 

een toneelstuk, een film of een televisiedrama zo goed mogelijk proberen te 

verwezenlijken en het verhaal in de juiste vorm te gieten. Uit de Syllabus 

Theaterdramaturgie van Dieho (1998, p. 75) komt de volgende definitie van 

(theater)dramaturgie naar voren: ‘Het bevorderen van de theatrale (of mediale) 

communicatie in de interactie met de toeschouwer door het optimaliseren van het 

gebruik van theatrale (of mediale) middelen om een samenhangende 

theater/mediavoorstelling te creëren. Het doel van dramaturgie is om de kwaliteit van 

het (theater)werk te verhogen.’ De definitie van de dramaturg die wordt gehanteerd 

in het Opleidingsplan van de Master Theaterdramaturgie (Dieho & Christophe, 2006, 

p. 2) luidt als volgt: ‘Een dramaturg kent het perspectief van de kunstenaar zonder 

zelf onafhankelijk kunstenaar te hoeven zijn. Hij draagt bij aan het artistieke 

maakproces en heeft de vaardigheden om in dit proces creatief te opereren.’ 

 Bij theater- en filmdramaturgie gaat het voornamelijk om de inhoudelijke 

keuzes die gemaakt worden tijdens het maakproces. Zo zal de dramaturg zich 

afvragen welke theatrale of mediale middelen ingezet kunnen worden om het 

eindproduct te verbeteren. Ook besteedt de dramaturg aandacht aan wat het publiek 

te zien krijgt en wat daarmee gecommuniceerd wordt. Daarnaast plaatst de 

dramaturgie het theaterstuk, de film of het kunstwerk in een historisch, 

maatschappelijk of wetenschappelijk perspectief. Hierdoor draagt de dramaturg bij 

aan het geven van betekenis aan het eindproduct. 
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1.2 Korte historische schets van de dramaturgie 

Al vanaf de oude Grieken werd er aan theater gedaan. Hier ontstonden voor het 

eerst ideeën over hoe een toneelstuk eruit moest zien en aan welke eisen een goed 

verhaal daarbij moest voldoen. De term ‘dramaturgie’ zien we voor het eerst in het 

theater van de achttiende eeuw in Duitsland (Dieho, 1998). Het theater moest daar 

het "uitdrukkings- en opvoedingsmiddel" van het volk worden. Om dit te bereiken 

heeft J. Schlegel in 1747 gewezen op de noodzaak van dramaturgische 

medewerking bij repertoire-opbouw en de behandeling van theaterteksten (Dieho, 

1998, p. 6). In 1753 werd de eerste toneelacademie opgericht waar alle kenners van 

het theater, waaronder ook dramaturgen, bij elkaar kwamen en gingen 

samenwerken. Eén van de grondleggers van de zogehete Hamburgische 

Dramaturgie is Gotthold Lessing. Lessing is tussen 1767 en 1769 literair adviseur 

van het Hamburgische Nationaltheater, waar hij grote invloed heeft op 

repertoirekeuze en tekstbehandeling. Lessing wordt dan ook gezien als één van de 

eersten die het beroep van een dramaturg uitoefent. Tegenwoordig is de dramaturg 

niet meer weg te denken uit het theater.  

 In de film- en televisiewereld krijgt het begrip dramaturgie pas in de jaren 

zeventig van de twintigste eeuw betekenis. De eerste film- en televisiedramaturgen 

in Nederland vinden we bij de televisieomroepen. In 1971 werd officieel bij de NCRV 

de eerste televisiedramaturg aangenomen. Deze beoordeelde toegestuurde 

scenario’s voor de afdeling drama. Hierbij moest beoordeeld worden of de 

ideologische principes van de omroep weerspiegeld werden in het scenario. 

Tegenwoordig vinden we bij alle omroepen in meerdere of mindere mate 

televisiedramaturgen terug. Maar ook bij de productie van films zijn er vaak 

dramaturgen betrokken, met name bij het tot stand komen van het scenario. In 2005 

is de Vereniging voor film- en televisiedramaturgen (VEDRA) opgericht. Zowel film 

als televisie zijn ten opzichte van theater nog relatief jonge media en het beroep van 

de film- en televisiedramaturg is mede daarom nog steeds in ontwikkeling.  

 

1.3 Functies 

In het handboek voor toneel Theater in gebruik stelt Hans van Dam (1996, p. 112 ) 

dat de dramaturg meestal een spiegelende functie heeft, waarin reflectie op de 

gelezen tekst (het scenario) of het getoonde beeld plaatsvindt. Van Dam merkt ook 

op dat er van een (theater)maker als ‘bedienaar’ van een medium maatschappelijke 
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relevantie en wetenschappelijk verantwoorde voorbereiding wordt gevraagd. De 

dramaturg kan met zijn wetenschappelijke opleiding hiervoor zorgen. Dramaturgie 

zorgt voor de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van een creatief 

product (film, tv-programma of toneelstuk). Flim (2006, p. 17) vult hierop aan dat 

inzichten in conceptontwikkeling, analysemethoden en technieken worden gevoed 

door historische en theoretische kennis. De dramaturg is degene die mogelijkheden 

aandraagt, waarmee de voorstelling of film in een historische en literaire context kan 

worden geplaatst en die de makers stimuleert een visie te ontwikkelen. Spekman 

(2006, p. 23) spreekt van een dienstbare functie, een begeleidende taak voor de 

dramaturg. Dieho (2005, p. 12) stelt dat de dramaturg iemand is die tot taak heeft het 

maakproces te onderzoeken, erop te reflecteren, kortom het ensceneringbewustzijn 

te bevorderen. Dit alles heeft als functie het verhogen van de kwaliteit van het 

eindproduct (Flim, 2006). Het eindproduct (het scenario, de film of het 

televisieprogramma) is waar het uiteraard uiteindelijk allemaal om gaat. 

  

1.4 Werkzaamheden 

Dramaturgen kunnen verschillende functies hebben om bepaalde doelen te bereiken. 

Maar hoe worden deze doelen bereikt? Dit hangt altijd af van het project waaraan de 

dramaturg meewerkt. Hieronder zal ik een zo goed mogelijke inventarisatie geven 

van de verschillende werkzaamheden van de film- en televisiedramaturg. Het gaat 

hier slechts om een korte inventarisatie, voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar 

de scriptie van Flim (2006) en de Syllabus van de mediale en theatrale 

maakprocessen van Dieho (2005).  

 Over het algemeen houdt de dramaturg zich bezig met dramaturgische 

observaties, onderzoek en analyse van het creatieve product (Dieho, 2005, p.12) 

Verder houdt de dramaturg zich bezig met conceptontwikkeling, conceptbewaking en 

reflectie op het productieproces.  

Er zijn bureaudramaturgen, beleidsdramaturgen en productiedramaturgen. De 

bureaudramaturg houdt zich bezig met het aanvragen van fondsen en subsidies. 

Ook verzorgt de bureaudramaturg persinformatie en publiciteit rondom een film- of 

televisieproject. De beleidsdramaturg houdt zich bezig met het gevoerde beleid van 

een productiemaatschappij of omroep. De beleidsdramaturg toetst ingediende 

scenario’s aan het beleid. Meestal schrijft hij een beoordelingsrapport over het 

product in het licht van dat beleid. Dit rapport wordt gebruikt door de producent om te 

bepalen of hij geld in het project wil steken. In veel gevallen bepaalt de 

beleidsdramaturg ook mede het beleid. De productiedramaturg, tenslotte, houdt zich 
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voornamelijk bezig met het productieproces. Zo helpt hij mee met het uitwerken en 

realiseren van opdrachten afkomstig van de opdrachtgever. Ook geeft hij advies over 

het aantrekken van de juiste regisseur, brainstormt deze mee over nieuwe 

televisieformats, selecteert schrijvers, stelt deadlines, bewaakt in sommige gevallen 

het budget en is aanwezig gedurende het gehele productieproces om advies over 

scenario, productie en montage te geven. De productiedramaturg begeleidt en geeft 

analytische feedback aan de scenarioschrijver en probeert eventuele knelpunten 

samen met de scenarioschrijver op te lossen. In deze scriptie ligt het zwaartepunt op 

het werk van de productiedramaturg die het meest betrokken is bij het gehele 

productieproces en dus het meeste in contact staat met de makers. 

De Duitse filmwetenschapper Markus Moninger geeft in zijn artikel Der 

Mediendramaturg (Reichel, 2000, p. 402-403) aan dat de dramaturg zich bezighoudt 

met: “Analyse, Sichtung, Stoffentwicklung, Besetzung, controlierende 

Zusammenarbeit mit dem Regisseur in der Funktion als erster kritischer Zuschauer." 

Het is belangrijk dat een dramaturg zich in het publiek, voor wie het product bedoeld 

is, kan verplaatsen en kritisch kan kijken. Ook houdt de door Moninger (2000) 

genoemde mediadramaturg zich bezig met: “Auswahl, Konzeption nach 

Qualitätskriterien, programprofiel der relations de Senders nach generellen Vorgaben 

des Antrags zur Grundversorgung.” Hij benadrukt hiermee nog een keer dat de 

dramaturg die werkzaam is bij een omroep zich voornamelijk bezighoudt met 

oordelen gerelateerd aan het profiel van die omroep. 

1.5 Functie-eisen 

De verschillende soorten dramaturgen moeten ieder aan een aantal 

gemeenschappelijke functie-eisen voldoen om hun werk goed uit te kunnen voeren. 

Ik zal de belangrijkste functie-eisen hieronder uiteenzetten. Hierbij maak ik gebruik 

van de uiteenzetting in de scriptie van Spekman (2006, p. 7-20) waarin zij 

onderzoekt waar de dramaturg zijn vaardigheden kan opdoen. Spekman (2006) 

spreekt in haar scriptie van vaardigden. Ik hanteer hiervoor echter de term functie-

eisen omdat de punten die Spekman noemt niet allemaal te bestempelen zijn als 

vaardigheden.  

In de eerste plaats geeft Spekman aan dat een film- en televisiedramaturg de 

theoretische kennis (opgedaan in o.a. film- en televisiewetenschap) moet kunnen 

toepassen in de praktijk. De dramaturg moet binnen het praktische werkveld een 

brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk.  
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Ten tweede geeft Spekman aan dat een dramaturg praktische filmervaring 

moet hebben. De film- en televisiedramaturg moet precies weten hoe het 

productieproces eruit ziet van een film- of televisieprogramma.  

Als derde moet de dramaturg een proces kunnen begeleiden. De dramaturg 

moet weten hoe de verschillende productieprocessen er uitzien om zo goed mogelijk 

het proces te kunnen begeleiden. Hierbij krijgt de dramaturg te maken met drie 

verschillende fasen in het productieproces. Die fasen zijn de preproductie fase 

(scenario- en productiefase), productiefase (draaiperiode) en de postproductiefase 

(montage, geluid en eventuele visuele effecten). Ik zal later in dit hoofdstuk zelf vijf 

fasen onderscheiden. 

Als vierde moet de dramaturg kennis hebben van scenario- film- en 

televisieanalyse. De verschillende fasen in het productieproces vragen om 

verschillende analysekennis. Om in de schrijffase de scenarioschrijver goed te 

kunnen begeleiden moet de film- en televisiedramaturg kennis hebben van 

scenarioanalyse. De dramaturg moet op de juiste wijze met een scenario om kunnen 

gaan en de knelpunten in het scenario kunnen herkennen. Daarnaast draagt deze 

kennis bij aan het geven van advies, tips en mogelijke oplossingen voor verbetering 

van het scenario. De dramaturg moet analytisch vermogen hebben om constant te 

kunnen reflecteren op hetgeen hem door makers aangeboden wordt. Ook film- en 

televisieanalyse is belangrijk omdat de dramaturg zicht moet hebben op de vertaling 

van het scenario naar de film.  

Als laatste moet de dramaturg zijn analyse van het scenario of de film kunnen 

communiceren. Al naar gelang de opdracht en de werkzaamheden zal de dramaturg 

contact hebben met verschillende partijen. Ten eerste heeft de dramaturg veel 

contact met makers. Dit kunnen schrijvers, regisseurs of editors zijn. Daarnaast is er 

sprake van interne communicatie. Dit is de communicatie met het eigen bedrijf 

(collega’s of baas), de omroep of de producent. Vaak heeft een dramaturg ook nog 

contact met derden. Dit kunnen subsidiegevers of fondsen zijn. De dramaturg zal dus 

over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken om zijn 

werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.  

In deze scriptie zal ik alleen ingaan op de communicatie tussen de dramaturg 

en de maker. Elke maker is echter anders en zal ook anders reageren op adviezen 

van de dramaturg. Daarom is het van belang om dieper in te gaan op bruikbare 

gespreksvaardigheden voor de dramaturg waarmee hij elke maker en dus elke 

persoonlijkheid zou moeten kunnen begeleiden. Ook moet de dramaturg rekening 

houden met het feit dat geen enkel maakproces hetzelfde is. Hierdoor verandert de 

rol van de dramaturg per project maar blijft de manier waarop hij communiceert 
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belangrijk. Schippers (2006, p. 49) geeft in haar scriptie over de waarde van 

dramaturgische communicatie binnen een ‘work in progress’ aan dat communicatie 

essentieel is binnen het werkveld van de dramaturg: “Maar uit alles wat de 

dramaturgen zeggen blijkt dat binnen elk maakproces de communicatie essentieel is. 

Woorden zijn nodig om te benoemen, te bevragen, te spiegelen, te brainstormen, 

branden te blussen en elkaar te vertrouwen. Het zwaartepunt van de 

werkzaamheden van de dramaturg ligt dus bij het woord, de communicatie”. 

Dieho (2006, p. 57) ziet in dat bij creatieve reflectie communicatieve 

vaardigheden onmisbaar zijn. Hij formuleerde dan ook in 2006 een model voor de 

dramaturgie van de dialoog. Deze wordt globaal getypeerd door: 

• Het communiceren van dramaturgische bevindingen met andere makers, 

het voeren van een dialoog over een maakproces. 

• Het genereren van vragen die productief en creatief zijn voor de verdere 

ontwikkeling van een maakproces.  

• Het communiceren van die bevindingen met andere betrokkenen van het 

maakproces. 

In diverse bronnen wordt dus gesproken over het ontzettend grote belang van 

communicatieve vaardigheden, maar nergens wordt ingegaan op wat die 

vaardigheden precies inhouden en hoe je die kan opdoen. 

 

1.6 Problemen voor de dramaturg 

Ik onderscheid vijf verschillende fasen in een filmproductieproces. Deze fasen zijn: 

• Ontwikkelingsfase: onderzoek en ontwikkeling van het concept. 

• Scenariofase: schrijven van het scenario tot definitieve scenario. 

• Preproductiefase: voorbereidingen voor het draaien van de film. 

• Productiefase: de film visueel maken. 

• Postproductiefase: montage en ‘visual effects’ (VFX). 

In al deze fasen kunnen makers voor problemen komen te staan waarbij de 

dramaturg hulp kan bieden bij de oplossing ervan. Er kan sprake zijn van 

bijvoorbeeld verhaaltechnische problemen of ensceneringproblemen. Belangrijk is 

wat de maker wil vertellen en hoe hij dit wil vertellen. Bij het ‘hoe’ komt meer kijken 

dan alleen het schrijven van een scenario. Zo moet er op papier nagedacht worden 

over personages, setting, tijd en plaats. En tijdens de preproductiefase over acteurs 

of actrices die de rollen het beste kunnen vervullen, locatie en tijdsplanning. Al deze 

facetten zijn onderdeel van het productieproces en vragen om het maken van keuzes 

die het verhaal het beste eruit laten komen. Die keuzes kunnen echter aanleiding zijn 
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tot problemen in het maakproces. De problemen kunnen verschillend van aard zijn. 

Een maker komt er bijvoorbeeld niet uit op welke wijze hij zijn personages diepgang 

moet geven of welke acteurs het beste de basisgedachte kunnen communiceren aan 

het publiek. De dramaturg is er om met een blik van buitenaf te reflecteren op die 

keuzes. De dramaturg gebruikt daarvoor een gesprek met de maker om de 

problemen helder te krijgen. 

Bij psychologische gespreksvoering staat de behandeling van persoonlijke 

problemen van cliënten centraal (Lang & Van der Molen, 2003, p. 14). Hoewel ik 

door het gebruik van psychologische gespreksvoering de dramaturg in de positie van 

de hulpverlener en de maker in de positie van de cliënt plaats, wil ik uiteraard niet 

suggereren dat de maker iemand is met persoonlijke problemen. Het is dan ook 

belangrijk om in te gaan op de betekenis van het woord ‘probleem’, dat in volgende 

hoofdstukken meerdere malen gebruikt zal worden. Van Dale (2005) omschrijft een 

probleem als een vraag die een langdurig en moeilijk onderzoek vereist of een ter 

oplossing voorgelegd vraagstuk. Dit is ook van toepassing op de problemen die de 

dramaturg tegen kan komen. Op persoonlijk vlak zou dit eerder kunnen betekenen 

dat iemand een negatief zelfbeeld, relatieproblemen, weinig zelfvertrouwen of een 

angst heeft. Het woord ‘probleem krijgt dus bij de dramaturg een andere betekenis 

dan die waar Lang en Van der Molen (2003) over spreken. Zoals hierboven 

besproken helpt de dramaturg de maker met het oplossen van de problemen die 

ontstaan tijdens het productieproces.   
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        Communicatie 
In het vorige hoofdstuk komt naar voren dat het goed kunnen communiceren van 

adviezen één van de belangrijkste functie-eisen van de film- en televisiedramaturg is. 

Wanneer een dramaturg zijn advies en kennis niet kan overdragen is de functie van 

de dramaturg niet waardevol. In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de 

communicatie tussen de dramaturg en maker.  

Communiceren is het uitwisselen van informatie, schriftelijk of mondeling (Van 

Dale, 2005). In deze scriptie gaat het om mondelinge communicatie tussen de 

dramaturg en de maker. Mondeling communiceren doet de dramaturg met de maker 

door het voeren van gesprekken. Helaas bestaan er nog geen richtlijnen voor 

dramaturgen waaraan deze gespreksvoering moet voldoen. Wanneer we de 

psychologie raadplegen, vinden we wel een dergelijk hulpmiddel bij het voeren van 

hulpverlenende gespreksvoering, namelijk in de vorm van gespreksvaardigheden. Ik 

maak dan ook in dit onderzoek gebruik van gespreksmodellen uit de psychologie 

voor hulpverlenende gesprekken. In alle volgende hoofdstukken zal ik de link leggen 

tussen deze psychologische gespreksvaardigheden en de gespreksvoering die 

plaatsvindt tussen dramaturg en maker om uiteindelijk tot een algemeen hanteerbaar 

dramaturgisch gespreksmodel te komen.  

   

2.1 Voorwaarden voor een hulpverlenend gesprek 

Voordat ik dieper inga op de bruikbare gesprekmodellen en de daarbij horende 

vaardigheden, is het belangrijk om uiteen te zetten aan welke voorwaarden de 

gesprekken moeten voldoen. Ook wordt hieronder duidelijk waarom de 

psychologische gespreksvoeringsvaardigheden bruikbaar zijn voor de 

gespreksvoering van dramaturgen. 

Lang en Van der Molen (2003, p. 14) geven in het begin van hun boek aan dat 

hun gespreksmodellen niet alleen geschikt zijn voor hulpverleners in opleiding, maar 

ook zeer bruikbaar zijn gebleken in vele andere vakgebieden waarin hulpverlening, 

begeleiding, advisering, coaching, voorlichting en dienstverlening van belang zijn. Zij 

spreken van het helpen van ‘gewone’, ‘aanspreekbare’ mensen met vragen en 

problemen. Mensen die in een toestand zijn waarin ze nog verantwoordelijkheid 

kunnen dragen voor hun eigen daden en die wel zelf, maar niet in hun eentje hun 

problemen de baas kunnen worden. Ik ben van mening dat deze gespreksmodellen 
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ook bruikbaar zijn voor de dramaturgie. Dramaturgen zijn begeleiders, adviseurs en 

coaches, en hebben te maken met veel verschillende ‘gewone’ mensen. 

 In deze scriptie gaat het over gesprekken die gevoerd worden volgens de 

West-Europese communicatievormen en de daarbij globaal geldende normen en 

waarden. Daarnaast zal ik alleen ingaan op gesprekken tussen twee personen, 

tweegesprekken. Bij gesprekken met meerdere partijen dient de dramaturg deels 

weer andere vaardigheden toe te passen. Belangrijk voor tweegesprekken is wel dat 

de maker op z’n minst bereidheid toont om over zijn scenario of film te praten. 

Wanneer dit niet zo is, kan er geen gelijkwaardig gesprek plaatsvinden. Flim geeft dit 

ook aan in haar model (zie bijlage 1). Zo beschrijft zij dat de scenarioschrijver niet in 

de verdediging moet gaan of boos moet worden op de dramaturg. De 

scenarioschrijver moet beseffen dat de opmerkingen die de dramaturg plaatst 

positief zijn bedoeld voor het scenario. Ook moet de scenarioschrijver respect tonen 

en vertrouwen hebben in de dramaturg, aldus Flim. Lang en Van der Molen (p. 16) 

geven aan dat wederzijds vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde is en een 

uitgangspunt is voor alle gesprekken, waarin een partij een andere partij adviseert. 

Dramaturge Marina Blok geeft in een artikel in de filmkrant (net-versie, oktober 2003, 

nr. 248)  aan dat niet alleen de houding van de dramaturg een rol speelt, maar dat 

ook de houding van de maker belangrijk is:  

“Sommigen [scenarioschrijvers] zie je denken: 'Rot op, dit is mijn verhaal, zo bedoel 

ik het en als je het niet zo leest, heb je pech gehad.' Dan wordt het voor ons 

[dramaturgen] erg ingewikkeld. Er zijn gewoon schrijvers waartoe je niet doordringt. 

Als daar niet mee te werken valt, moet je ophouden.” 

In de psychologische gespreksvoering wordt uitgegaan van een 

samenwerkingsmodel tussen cliënt en hulpverlener. Dit is ook zeer toepasselijk voor 

de relatie tussen dramaturg en maker. Ze werken samen om tot een zo goed 

mogelijk eindresultaat te komen. Tegenover het samenwerkingsmodel staat het 

diagnose-receptmodel. Dit houdt in dat de hulpverlener een diagnose stelt en daarna 

meteen de oplossing aandraagt zonder rekening te houden met de eigen ideeën en  

gevoelens van de cliënt. In dit model zouden dramaturgen vooral hun kennis willen 

overbrengen en deskundig willen lijken. Hierdoor ontstaat eenrichtingsverkeer en zou 

de maker zich onbegrepen kunnen gaan voelen. Flim haakt hierop in door in haar 

model aan te geven dat de dramaturg alleen moet suggereren in plaats van 

opdrachten te verstrekken (bijlage 1): het diagnose-receptmodel acht ik dus niet 

bruikbaar voor dramaturgische gespreksvoering. Lang en Van der Molen (2003, p. 

27) schrijven dat aan het licht is gekomen dat grotere duidelijkheid en openheid in de 
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benadering van de betrokkenen en meer overleg met hen bij het totstandkomen van 

de adviezen tot een veel hoger percentage opvolging van de adviezen leidde.  

 Belangrijk is dat de dramaturg rekening houdt met de gedachten en gevoelens 

van de maker. De dramaturg heeft tot taak hier de juiste atmosfeer voor te scheppen. 

In de cliëntgerichte benadering van Rogers, waar Lang en Van der Molen (2003) 

deels hun boek op baseerden, komt dit duidelijker naar voren. Ik zal hier op ingaan in 

de volgende paragraaf. 

 

2.2 De cliëntgerichte benadering 

In de cliëntgerichte benadering staat de persoon, als uniek individu, met zijn 

kenmerkende eigenschappen en eigen wijze van denken en voelen centraal (Geluk 

& Glassman, 2003, p. 208). De dramaturg vervult in deze scriptie de rol van 

hulpverlener, de maker die van cliënt. De dramaturg stelt zich vanuit de cliëntgerichte 

benadering geheel ten dienste van de maker. De cliëntgerichte benadering vertelt 

over hoe de mens denkt en handelt en hoe de hulpverlener met de mens om moet 

gaan. Hierbij introduceerde Rogers de theorie van zelfactualisering, waarbij er vanuit 

gegaan wordt dat de mens in staat is om te reflecteren op zijn eigen doen en laten. 

Deze theorie kunnen we ook toepassen op gesprekken tussen dramaturg en maker. 

Uiteindelijk is het de maker die het moet doen, die het scenario  moet schrijven of de 

film moet maken. Hiervoor heeft hij het echter nodig om op zichzelf en zijn gemaakte 

product te reflecteren. Door te reflecteren ziet de maker waar de problemen zitten en 

als we nog een stap verder gaan, hoe hij ze zelf kan oplossen. Wanneer iemand dit 

niet meer alleen kan, is het de dramaturg die reflectie op het product kan bieden. Dit 

doet de dramaturg  of hulpverlener door gunstige omstandigheden te creëren tijdens 

het gesprek. Rogers stelt drie voorwaarden aan deze gunstige omstandigheden 

(Geluk & Glassman, 2003, p. 215-218): 

• Acceptatie: een onvoorwaardelijke positieve waardering, de persoon 

accepteren zoals hij is en de ander in zijn waarde laten. 

• Echtheid: hulpverlener (dramaturg) functioneert authentiek, transparant en 

geïntegreerd. 

• Empathie: zich inleven in de belevingswereld van de cliënt (maker). 

Kort samengevat komt de theorie van Rogers erop neer dat de hulpverlener ‘ruimte’ 

moet bieden aan de cliënt om zijn verhaal te kunnen doen en zich verder te 

ontplooien. Lang en Van der Molen (2003, p.44) zijn echter van mening dat de 

theorie van Rogers iets te beperkt is voor het kunnen helpen van mensen. Ik zal mij 

hier echter wel beperken tot deze theorie omdat het voor een dramaturg 
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voornamelijk belangrijk is om in te zien dat je door gunstige omstandigheden te 

creëren je de basis legt voor het gesprek. Deze gunstige omstandigheden gaan 

vooral in op de houding van de dramaturg, hoe hij zich moet opstellen tegenover de 

maker. Een steeds terugkerende term in literatuur over dramaturgie en de 

psychologische gespreksvoering is de transparantie van de dramaturg en de 

hulpverlener. Dit houdt in dat dramaturg en hulpverlener open zijn over wat ze doen 

en denken en ook aangeven waarom ze iets zeggen of doen. Beiden moeten eerlijk 

gedrag vertonen en geen verborgen agenda’s hebben. Dit komt ook terug in het 

model van Flim (bijlage 1). Als de dramaturg zich zo opstelt kan hij veel bereiken 

binnen het gesprek. 

 

2.3 De geraffineerde dramaturg 

Lang en Van der Molen (2003, p.31-32) spreken van de geraffineerde hulpverlener. 

Hieronder verstaan zij dat de hulpverlener zich menselijk opstelt doch geraffineerd 

bepaalde vaardigheden inzet om de cliënt te kunnen helpen en sturen. De dramaturg 

kan hier een voorbeeld aan nemen. Een geraffineerde dramaturg probeert de feiten 

en de gevoelens van de maker te ordenen, in hun samenhang te plaatsen en aan te 

voelen zoals de maker ze beleeft. Ook probeert deze een beeld te krijgen van de 

denk–, leef- en gevoelswereld , oftewel het referentiekader van de maker. Anders 

dan de hulpverlener hoeft de dramaturg zich niet in alle gevoelens van de maker in 

te leven omdat dit niet nodig is voor het verhaal/scenario. Toch is enig inzicht in het 

referentiekader van de maker erg behulpzaam. De maker moet uiteindelijk het 

artistieke product gaan maken. De dramaturg kan niet méér vragen van de maker 

dan de maker kan, weet, denkt of voelt. Flim geeft in haar model aan dat de 

dramaturg de kwetsbaarheid van de schrijver moet beseffen en de emotie van de 

schrijver moet erkennen en bespreekbaar maken. 

Wanneer de dramaturg op dit alles wat meer zicht heeft gekregen, gaat de 

dramaturg zoeken, ook vanuit zijn eigen referentiekader, naar nieuwe 

gezichtspunten, andere samenhangen of conclusies om die zo nodig voor te leggen 

aan de maker. De dramaturg doet bijvoorbeeld onderzoek omtrent repertoire, thema 

en onderwerp van het verhaal. Daarnaast zet hij zijn eigen (wetenschappelijke) 

kennis in om de maker te helpen. Verder probeert de dramaturg de relatie met de 

maker en zijn eigen gevoelens tegenover de maker zo goed mogelijk in te schatten 

en te bewaken. Dat is belangrijk omdat het een goede samenwerking waarborgt. 

Wanneer hij merkt dat de maker zich niet prettig voelt in de situatie kan de dramaturg 

daarop inspelen.  
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De geraffineerde dramaturg bedenkt daarnaast maatregelen om het gesprek 

zo nodig in goede banen te leiden. Hiervoor geldt dat de dramaturg enerzijds zo 

moet handelen dat de maker zich op zijn gemak voelt en werkt aan de problemen in 

het schijf- of maakproces en anderzijds ook niet moet aarzelen dingen te zeggen die 

soms pijnlijk en wellicht moeilijk te accepteren voor de maker zijn. 

De geraffineerde dramaturg is zeer actief en geconcentreerd bezig op allerlei 

fronten, maar lijkt aan de buitenkant zo rustig dat de maker er weinig van merkt. 

Hierdoor schept de dramaturg rust in het gesprek en houdt deze het gesprek ook in 

de hand. Flim (bijlage 1) geeft aan dat de dramaturg geduld moet weten op te 

brengen en een bescheiden doch enthousiaste opstelling moet handhaven om op 

rustgevende wijze controle over het schrijfproces te houden. 

 

2.4 Rollen van de dramaturg 

Net als de hulpverlener moet de dramaturg zich ervan bewust zijn dat hij 

binnen een dramaturgisch gesprek verschillende rollen kan aannemen.  

Lang en Van der Molen (2003, p. 85) onderscheiden vier rollen van de hulpverlener: 

• de vertrouwensfiguur: De hulpverlener schept duidelijkheid en rust in het 

contact, toont aandacht en begrip voor (de belevingswereld van) de cliënt en 

stimuleert hem om vrijuit te praten. 

• de mededeelzame detective: De hulpverlener probeert een helder beeld te 

krijgen van het denken en doen van de cliënt. Daartoe stelt hij vragen, met 

een uitleg van de achterliggende herkomst en bedoeling van die vragen. 

• de docent: De hulpverlener legt aan de cliënt geleidelijk aan een meer 

effectieve kijk op zijn problemen voor en bespreekt de zinvolheid daarvan 

voor de cliënt. 

• de coach: De hulpverlener begeleidt de cliënt bij het in de praktijk brengen 

van nieuwe inzichten en traint hem zo nodig in nieuw gedrag daarvoor.  

In hoofdstuk 3 zal ik verder ingaan op hoe deze rollen in de praktijk werken voor de 

dramaturg. 
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     Gespreksfasen en vaardigheden 

In de literatuur over dramaturgie bestaat er geen model voor een gestructureerde 

aanpak van een gesprek. Daarom heb ik ervoor gekozen om gebruik te maken van 

het driefasenmodel van Lang en Van der Molen (2003, p. 96-101) om zo de 

vaardigheden, die nodig zijn bij een dergelijk gesprek, stap voor stap te 

verduidelijken. In elke fase neemt de hulpverlener een andere rol aan (zoals 

beschreven in paragraaf 2.5) en zet de hulpverlener andere vaardigheden in om de 

cliënt te helpen. Deze fase-indeling is zeer overzichtelijk en kan dus ook voor een 

dramaturg een richtlijn voor het verloop van een probleemoplossend gesprek zijn. 

Wanneer de dramaturg zijn begeleiding in deze fasen onderverdeelt, kunnen de 

concept-, scenario- of verhaalproblemen worden aangepakt. 

 De drie fasen zijn: 

1. Probleemverheldering 

2. Probleemnuancering  

3. Probleembehandeling  

Deze drie fases kunnen in één gesprek doorlopen worden, verdeeld worden over 

meerdere gesprekken of zelfs in één gesprek meerdere keren herhaald worden. De 

fasen zijn dus niet tijdgebonden. Het gaat hierbij vooral om de verschillende 

vaardigheden die bij de fase horen, waar de dramaturg uit kan putten. Het is zijn taak 

om de best bruikbare vaardigheden op het juiste moment in te zetten. Na de 

bespreking van de vaardigheden in dit hoofdstuk zal ik in hoofdstuk 4 het 

driefasenmodel in een figuur presenteren, waarin de relaties tussen de vaardigheden 

en de fasen duidelijk weergegeven staan. Dit betreft een eigen ontwikkeld figuur 

gebaseerd op het model van Lang en Van der Molen. 

In de volgende paragrafen zal ik voor elke fase uiteenzetten wat het doel 

daarvan is, welke rol de dramaturg aanneemt en welke vaardigheden daarbij van 

toepassing zijn. Bij de uitleg van de vaardigheden zal ik gedeeltelijk de 

beschrijvingen van Lang en Van der Molen aanpassen aan de rollen van de 

dramaturg en de maker. Voor een complete beschrijving van de vaardigheden 

verwijs ik naar de boeken Psychologische gespreksvoering van Lang en Van der 

Molen en Gesprekken in organisaties van Gramsbergen-Hoogland en Van der 

Molen. Tussen de paragrafen zal ik enkele vaardigheden verduidelijken door middel 

van een voorbeeld uit de dramaturgische praktijk, opgenomen in bijlage 2. 
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3.1 Fase van probleemverheldering 

In de fase van probleemverheldering wordt vaak het eerste contact gelegd tussen 

dramaturg en maker. Wanneer beide partijen elkaar al kennen, wordt in deze fase 

vastgesteld dat ze met elkaar gaan werken. Ook wordt de nadruk gelegd op de 

samenwerkingsrelatie tussen dramaturg en maker. Hierdoor wordt de gelijkwaardige 

verhouding tussen beiden duidelijk. Deze fase staat in het teken van het verhelderen 

van de problemen waar de maker mee kampt in zijn concept, scenario of film. Voor 

de dramaturg is het belangrijk om in deze fase goed te luisteren en duidelijkheid te 

verschaffen over het verdere verloop van de samenwerking.  

 

Doel van de fase  

Het doel van de eerste fase is de werkrelatie met de maker tot stand te brengen. Ze 

zien elkaar misschien voor de eerste keer. Het is dan ook van belang dat de 

dramaturg de maker op zijn gemak stelt en ervoor zorgt dat de maker zich veilig 

genoeg voelt om zich te durven uiten. Daarnaast is het doel van deze fase de 

problemen in het concept, scenario of verhaal rustig te verkennen. De dramaturg 

moet hiervoor goed luisteren en begrip tonen. Na het verkennen van de problemen is 

het doel van deze fase om de problemen te ordenen. De maker en de dramaturg 

krijgen een overzicht van waar de problemen liggen en van welke aard deze zijn. Als 

laatste is het in deze fase erg belangrijk dat de dramaturg de maker duidelijkheid 

verschaft over wat de maker van hem kan verwachten. Ook zal de maker in deze 

fase aangeven wat hij van de dramaturg verwacht. 

 

Rol van de dramaturg 

De dramaturg stelt zich in deze fase op als vertrouwensfiguur. Hiermee wordt 

bedoeld dat de dramaturg zorgt voor een goede sfeer binnen het gesprek. De 

dramaturg schept rust in het contact, heeft aandacht en toont begrip voor de maker. 

Termen die we ook in het model van Flim (bijlage 1) terugvinden. Hierdoor stimuleert 

de dramaturg de maker om eerst rustig te vertellen waar zijn verhaal over gaat. Hij 

schept in deze rol duidelijkheid over de verdere werkwijze. De dramaturg moet een 

basishouding aannemen die gericht is op de maker.  

In het artikel  in de Filmkrant (net-versie, oktober 2003, nr. 248) geeft film- en 

televisiedramaturge Marina Blok het volgende voorbeeld:  

“Hoewel het officieel heet dat dramaturgen en scenaristen samenwerken aan een 

project, is de praktijk vaak anders. Mieke de Jong (scenarioschrijfster van de telefilm 

Ochtendzwemmers) vertelt hoe ongemakkelijk ze zich soms voelt tijdens een 
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gesprek met een dramaturg: ‘Soms denk ik: “Dit is niet mijn gesprekspartner”, maar 

dat zeg ik natuurlijk nooit hardop.’” 

Dit fragment geeft aan dat scenaristen wel eens het gevoel hebben niet met de juiste 

persoon te praten. Een dramaturg kan door een luisterende houding te hebben dit 

ongemakkelijke gevoel wegnemen zodat de maker het gevoel krijgt dat hij op gelijke 

voet staat met de dramaturg.  

 

Basisvaardigheden  

Lang en Van der Molen (2003, p. 121) onderscheiden in de fase van 

probleemverheldering twee hoofdklassen basisvaardigheden. Ten eerste zijn goede 

luistervaardigheden belangrijk en ten tweede dient de dramaturg over regulerende 

vaardigheden te beschikken. Luistervaardigheden bestaan uit niet-selectieve en 

selectieve luistervaardigheden. Met de regulerende vaardigheden kan de dramaturg 

het gesprek in goede banen leiden, oftewel de regie houden in het gesprek. 

 In de psychologische gespreksvoering uit het boek van Lang en Van der Molen 

komt echter niet naar voren hoe je constructief feedback kan geven. Gramsbergen-

Hoogland en Van der Molen (1996) delen in hun boek Gesprekken in organisaties 

onder de basisvaardigheden ook zendervaardigheden in. Dit zijn vaardigheden 

waarmee de dramaturg informatie of feedback kan geven. Een belangrijk onderdeel 

van de zendervaardigheden is het geven van constructieve kritiek. Ik hanteer hier 

liever de term feedback omdat dit een positievere connotatie heeft dan het woord 

kritiek. Ik zal dan ook aan het einde van deze paragraaf ingaan op de 

zendervaardigheden feedback en informatie geven. Deze vaardigheden voeg ik toe 

aan mijn onderzoek omdat deze essentieel zijn voor het werk van de dramaturg. De 

maker verwacht vaak feedback van de dramaturg. Het is alleen de manier waarop de 

dramaturg feedback geeft waar veel kritiek op is. Daarom is het belangrijk om er hier 

aandacht aan te besteden.  

Door gebruik te maken van de basisvaardigheden, die overigens in elke fase 

nodig en nuttig zijn, kan de dramaturg een situatie creëren, waarin de maker merkt 

dat er aandacht voor hem is en er met begrip en respect naar zijn verhaal wordt 

geluisterd. Zo worden de belangrijkste onderdelen van de cliëntgerichte 

basishouding volgens Rogers in gedrag tot uitdrukking gebracht (besproken in 

paragraaf 2.3).  

 

Opening van het gesprek 

De dramaturg neemt het initiatief tot het openen van het gesprek. Hierbij geeft de 

dramaturg enige tekst en uitleg over zijn manier van werken. Ook kan hij aangeven 
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wat zijn visie is op de begeleiding. Dat is belangrijk omdat de maker dan meteen 

weet wat hij aan de dramaturg kan hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de 

dramaturg duidelijk maakt dat het om een samenwerkingsrelatie gaat. Daarna is het 

woord aan de maker. De maker kan hierbij uiting geven aan wat hij van het gesprek 

of de gesprekken verwacht. Dramaturg en maker kunnen dan samen begindoelen 

vaststellen. Hiermee is de basis gelegd voor een begincontract, waarin beide partijen 

helder hebben wat ze van elkaar verwachten. Flim (2006, p. 91)  zegt in haar scriptie 

“...voor het ontwikkelen van het vakgebied van de dramaturgie (is het) gewenst dat 

ook scenarioschrijvers weten wat ze kunnen en mogen verwachten van een 

dramaturg.” Daarnaast is zij een voorstander van een samenwerkingscontract waarin 

regels worden opgenomen waar zowel dramaturg als maker zich aan moeten 

houden. Zij ontwikkelde hiervoor een samenwerkingsconvenant, onder de naam “De 

Tien van Flim”, bestaande uit tien regels voor zowel dramaturg als scenarioschrijver 

(Flim, 2006, p. 97). Op deze samenwerkingsregels werd in de interviews die Flim 

had met deskundigen uit het vak echter nogal negatief gereageerd. 

Communicatiedeskundige Yolande Wildschut stelt (Flim, 2006, p.95):  

“Die [de dramaturg] zou de punten moeten bespreken zonder een papier op tafel te 

hebben liggen. In de kennismaking met de scenarioschrijver zou het in de 

gesprekstechniek verweven moeten zijn om die samenwerkingsregels door te 

nemen.” Dit sluit aan bij het samenwerkingsmodel van Lang en Van der Molen (par. 

2.2). De dramaturg schept al pratende duidelijkheid in het eerste gesprek met de 

maker zonder dat meteen een samenwerkingscontract op papier wordt gezet. 

 

Voorbeeld 1: opening van het gesprek 

Dramaturg:  In dit gesprek zullen we samen gaan kijken naar eventuele 

problemen die je hebt ondervonden bij het schrijven van je concept 

versie. Daarnaast zal ik je wat vragen stellen om voor jezelf het 

verhaal duidelijker te krijgen. En ik denk dat het belangrijk is samen 

nog even de opdracht van ONE NIGHT STAND te bekijken en te 

kijken of jouw conceptversie hierop aansluit. Daarnaast kunnen we op 

een aantal knelpunten nog wat meer proberen in te zoomen en samen 

kijken of we er een oplossing voor kunnen vinden. Zullen we het zo 

doen? 

Maker:  Dat is prima, ik laat het helemaal over me heen komen. 
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Dramaturg:  Het is in dit gesprek niet de bedoeling dat ik dingen voor jou ga 

invullen maar dat jij het verhaal helder krijgt, waardoor je ook zelf op 

oplossingen kan komen. Mag ik je vragen wat jij van mij verwacht? 

Maker: Ik verwacht van jou dat je aan mij aangeeft waar voor jou 

onduidelijkheden liggen in het scenario. Maar ook dat we wat dingen 

concreter krijgen. 

 

Niet-selectieve luistervaardigheden 

Na ingestemd te hebben met het begincontract, kan de maker zijn verhaal doen. Hij 

legt uit waar de film over gaat en wat zijn ideeën daarover zijn. De dramaturg luistert 

enkel. De dramaturg moet tijdens het luisteren aangeven dat hij luistert. Hij kan dit 

doen door non-verbaal gedrag te vertonen. Dit betekent dat de dramaturg iets doet 

met zijn gelaatsuitdrukking waarmee hij aangeeft dat hij luistert. De dramaturg moet 

zich dan ook bewust zijn van zijn gelaatsuitdrukking. De belangrijkste 

gelaatsuitdrukking is de glimlach. Af en toe even glimlachen straalt sympathie en 

welwillendheid uit naar de maker. Door te fronsen tijdens het luisteren toont de 

dramaturg enige betrokkenheid en stimuleert hij de maker om zich verder te 

verduidelijken. Ook stimulerend oogcontact is erg belangrijk tijdens dergelijke 

gesprekken. Dat betekent dat de dramaturg zo nu en dan oogcontact zoekt met de 

maker om zijn betrokkenheid kenbaar te maken. Te veel oogcontact kan er echter 

toe leiden dat de maker zich ongemakkelijk gaat voelen, terwijl te weinig oogcontact 

de maker het gevoel kan geven dat de dramaturg te weinig betrokken is. Ook moet 

de dramaturg zich bewust zijn van zijn lichaamstaal. Een ontspannen houding van de 

dramaturg zorgt ervoor dat ook de maker zich ontspannen gaat voelen. In een 

ontspannen sfeer zal de dramaturg beter kunnen luisteren en de maker beter kunnen 

vertellen. Nog belangrijker is dat de dramaturg hiermee vertrouwen wekt. Wanneer 

de dramaturg zich druk en onrustig gedraagt kan de maker dit associëren met 

zenuwachtigheid. Flim (bijlage 1) geeft aan dat de dramaturg op rustgevende wijze 

controle moet houden over het schrijfproces. De dramaturg kan door middel van 

aanmoedigende gebaren, met het hoofd knikken en ondersteunende handgebaren 

maken, de maker laten zien dat hij de aandacht voor hem heeft en de maker 

stimuleren tot verder praten.  

Naast non-verbaal gedrag kan de dramaturg tijdens het luisteren ook het 

verhaal verbaal volgen. Hierbij haakt hij in op wat er gezegd is met kleine 

aanmoedigingen. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: hm,hm, ja ja, o? en toen? 

of de dramaturg kan enkele woorden uit het verhaal van de maker herhalen. De 
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dramaturg haakt hiermee in op het verhaal van de maker zonder hem te 

interrumperen in zijn verhaal. De dramaturg geeft aan dat hij geïnteresseerd is.  

 

Voorbeeld 2: verbaal volgen 

Maker:  Ik denk wel dat het bij het hoofdpersonage gaat om de vraag hoe je 

goed moet leven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er niet 

één voorbeeld is wat wordt voorgeleefd binnen je zuil of binnen je 

cultuur. Dit is echt typisch postmodern. 

Dramaturg: Postmodern zeg je? 

Maker  Ja, de postmoderne samenleving waarin alles gefragmenteerd is, 

waarin alles kan, dat je zelf niet meer weet waar je je aan vast moet 

houden. 

 

Als laatste kan de dramaturg gebruik maken van stiltes. Daarmee geeft hij aan 

dat hij nadenkt over wat er wordt gezegd en moedigt hij de maker aan om door te 

praten. Deze stiltes kunnen echter beter niet te lang of te kort zijn, omdat dat de 

maker een ongemakkelijk gevoel zou kunnen geven. 

 

Selectieve luistervaardigheden 

Wanneer de dramaturg de opdracht en het verhaal van de maker enigszins heeft 

begrepen, kan hij selectiever gaan luisteren. De dramaturg kan bijvoorbeeld inhaken 

op het verhaal van de maker of over een nieuw onderwerp vragen stellen. Lang en 

Van der Molen geven aan dat de vragen van open of gesloten aard kunnen zijn. 

Open vragen geven de maker een grote vrijheid om zijn antwoord te formuleren. 

Gesloten vragen dienen doorgaans om bepaalde informatie van de maker nog even 

te controleren of om bij een niet erg mondige maker makkelijker te komen tot de 

informatie die de dramaturg nodig heeft. Het is aan de dramaturg om te kiezen welke 

soort vraag het beste past. Dramaturgen zijn geneigd om waarom-vragen te stellen: 

waarom wil je dit verhaal vertellen? of waarom introduceer je eerst personage B en 

dan pas de hoofdpersoon? Flim geeft in haar communicatiemodel ook aan dat de 

dramaturg in staat moet zijn om waarom-vragen te blijven stellen (zie bijlage 1). Lang 

en Van der Molen geven echter aan dat met waarom-vragen moet worden 

uitgekeken omdat ze doorgaans als bedreigend worden ervaren. De dramaturg kan 

beter vragen: Mag ik je vragen waarom je dit verhaal wil vertellen? De toon en 

formulering zijn dan beter en de kans is dan groter dat de maker de vraag sneller zal 

accepteren en beantwoorden.  
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Een tweede selectieve luistervaardigheid is het parafraseren van de inhoud. Dit 

betekent dat de dramaturg kort in eigen woorden samenvat wat de maker heeft 

verteld. Hiermee laat de dramaturg zien dat hij naar de maker geluisterd heeft. Ook 

kan de dramaturg controleren of hij het goed begrepen heeft. Daarnaast kan hij door 

middel van het parafraseren van de inhoud het verhaal van de maker nog iets 

scherper krijgen. 

 

Voorbeeld 3: parafraseren van de inhoud 

Dramaturg:  Het belangrijkste thema van je scenario is dus dat je niet aan regels 

en wetten van een bepaald geloofssysteem moet willen voldoen maar 

in jezelf moet geloven. Zie ik het zo goed? 

 

In paragraaf 2.4 heb ik besproken dat de geraffineerde dramaturg zich kan 

verplaatsen in de belevingswereld van de maker, zijn referentiekader. Het is van 

belang dat de dramaturg zich hier te allen tijde bewust van is. Een derde belangrijke 

selectieve luistervaardigheid is het reflecteren van gevoel. Dit houdt in dat de 

dramaturg oog heeft voor hoe de maker zich onder bepaalde omstandigheden in het 

proces voelt of gevoeld heeft. De dramaturg kan dit opmaken uit de toon van de 

stem, de gelaatsuitdrukking en de lichaamstaal van de maker. Als de maker 

bijvoorbeeld gespannen is omdat hij een schrijfdeadline moet halen is het aan de 

dramaturg om dit aan te voelen en begrip te tonen. Deze vaardigheid sluit nauw aan 

bij het creëren van de gunstige omstandigheid empathie, zoals beschreven in 

paragraaf 2.3. Ik wil hieraan toevoegen dat de reflectie van gevoel niet alleen met 

negatieve gevoelens te maken heeft. De dramaturg kan ook het enthousiasme van 

de maker reflecteren. Het gaat bij deze vaardigheid vooral om het aanvoelen van de 

maker en samen op dezelfde golflengte zitten. 

 

Voorbeeld 4a: reflecteren van gevoel 

Maker:  Jij bent de eerste die het gelezen heeft. 

Dramaturg:  Dat is heel spannend dan. 

Maker:  Ja dat vind ik inderdaad heel spannend.  

 

Voorbeeld 4b: reflecteren van gevoel, enthousiasme 

Maker:  Ik zit echt op de goede weg. Het wordt volgens mij heel leuk zo! 

Dramaturg:  Ok, dus je bent behoorlijk tevreden zo! 
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 Nadat de maker tekst en uitleg heeft gegeven over zijn eventuele opdracht, 

ideeën, verhaal of scenario en er al wat problemen naar boven zijn gekomen, is het 

aan de dramaturg om één en ander te concretiseren. De dramaturg parafraseert en 

reflecteert om uit te kristalliseren waar werkelijk de problemen zitten of waar de 

maker het liefste in de gesprekken over wil praten.  

Uiteindelijk is het van belang dat de dramaturg samenvat wat er besproken is. 

De dramaturg kan bijvoorbeeld een aantal gespreksthema’s (problemen) selecteren 

om in verdere gesprekken over te praten. Het samenvatten houdt in dat de 

dramaturg een vrij grote hoeveelheid informatie van de maker overzichtelijk en 

begrijpelijk voor de maker weergeeft. Dit is uitgebreider dan het parafraseren van de 

inhoud. De dramaturg kiest zelf het moment van samenvatten. Meest gebruikelijk is 

dit aan het einde van het gesprek te doen.  

 

Regulerende vaardigheden 

Om het gesprek enige sturing te geven kan de dramaturg af en toe een 

terugkoppeling zoeken naar de begindoelen, besproken in het begincontract. 

Terugkoppelen naar de begindoelen is een regulerende vaardigheid, waarbij de 

dramaturg zorgt voor haalbare doelen en probeert deze effectief te bewaken en na te 

streven. Hulpverlening wordt volgens Lang en Van der Molen opgevat als een 

doelgericht proces waarbij het uiteindelijke productdoel de oplossing van de 

problemen is. Ditzelfde doel hebben maker en dramaturg ook voor ogen.  

 De dramaturg moet zich er bewust van zijn dat mogelijk niet alles wat hij zegt 

even duidelijk is voor de maker. Deze momenten moet de dramaturg aan kunnen 

voelen en hierop kunnen reageren. Flim geeft aan in haar model (bijlage 1) dat de 

dramaturg moet informeren of opmerkingen helder zijn. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan kan de dramaturg de regulerende vaardigheid situatie-verduidelijken inzetten. 

Daarbij weet de dramaturg, de in het gesprek (of in de relatie tussen maker en 

dramaturg) opduikende onduidelijkheden of misverstanden, tijdig te onderkennen, 

het belang ervan te beseffen en ze in het gesprek ter sprake te brengen. Hiermee 

voorkomt de dramaturg dat de verhoudingen scheef gaan lopen.  

 

Voorbeeld 5: situatie-verduidelijken 

Dramaturg:  Ik vraag je dit omdat ik het gevoel heb dat het concept enig verband 

heeft met je eigen leven.  

 

 De vaardigheid hardop denken kan de dramaturg inzetten om zijn gedachten 

voor de maker te verwoorden. De dramaturg kan hierin bijvoorbeeld duidelijk maken 



 
30 

waarom hij bepaalde vragen stelt, hoe hij tot bepaalde conclusies komt, waarom hij 

overstapt op een ander onderwerp of wat er in zijn hoofd omgaat, mits dit nuttig is 

voor het gesprek en het doel. De vaardigheid hardop denken past goed in het model 

van samenwerken en bevordert het transparant handelen van de dramaturg (par. 

2.3). 

 

Zendervaardigheden  

Zendervaardigheden zijn de vaardigheden die het geven van feedback of informatie 

mogelijk maken. Ik zal hier eerst de zendervaardigheid het geven van feedback 

bespreken. De dramaturg zal in zijn carrière hier namelijk mee te maken krijgen 

omdat makers vaak om goede feedback vragen. Of een maker feedback wil zal hij in 

de opening van het gesprek aan kunnen geven. Over het algemeen willen makers 

vaak graag weten wat de dramaturg van hun ideeën vindt. De dramaturg kan in de 

positie staan van eerste lezer, maar dan is het concept, het scenario of de film vaak 

nog fragiel. Niemand anders heeft het nog gezien en nu moet de dramaturg hierop 

feedback gaan geven. De maker kan denken: ‘Misschien vindt de dramaturg het wel 

helemaal niets.’ Wanneer de dramaturg dan keihard zijn kritiek gaat afvuren op de 

maker, zou dit niet subtiel zijn. De maker zal afgeschrikt worden en misschien wel 

het hele idee in de prullenbak gooien of een andere dramaturg gaan zoeken. Flim 

(bijlage 1) geeft aan dat de dramaturg moet beseffen dat de schrijver kwetsbaar is. 

Feedback moet daarom op een constructieve manier gegeven worden. 

Gramsbergen-Hoogland en Van der Molen (1996, p. 40) geven een aantal 

algemene punten weer waarop gelet moet worden bij het geven van feedback. De 

dramaturg moet zijn feedback open en eerlijk uiten. Hij dient dus niet om de 

feedback heen te draaien. Dit draagt bij aan de transparantie van de dramaturg. De 

dramaturg moet in de ik-vorm praten, hierdoor houdt hij de feedback bij zichzelf. 

Tijdens het geven van feedback moet de dramaturg duidelijk maken op welke punten 

hij precies kritiek geeft. Hierna is het zaak dat de dramaturg bij de maker informeert 

of deze begrijpt wat de dramaturg bedoelt. De dramaturg moet daarna de maker de 

kans geven op een weerwoord. Zo kan de dramaturg bijvoorbeeld vragen: Wat vind 

jij daarvan? Dramaturg en maker proberen daarna samen tot een oplossing te 

komen. Belangrijk is dat de dramaturg zijn kritiek niet op de maker, als persoon, richt 

maar op de inhoud van het verhaal of concept. 

 

Voorbeeld 6: feedback geven 

Dramaturg: In de opdracht van ONE NIGHT STAND staat dat ze verhalen zoeken 

die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving, 
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maar ik zie dit niet terugkomen in je scenario. De personages lijken 

naar mijn mening niets met de multiculturele samenleving te hebben 

en het hoofdpersonage vertrekt naar Spanje, waarin ze in een oud 

dorpje terecht komt. Snap je wat ik bedoel? Hoe zie jij dit? 

 

Verder stellen Gramsbergen-Hoogland en Van der Molen (1996) een viertal 

criteria op voor het geven van informatie. Ten eerste is het belangrijk dat de 

dramaturg een overzichtelijke en ordelijke structuur aanbrengt in zijn verhaal. Ten 

tweede kan de dramaturg het beste een eenvoudige stijl hanteren met korte zinnen. 

Ten derde gebruikt de dramaturg bekende woorden en formuleert hij zijn gedachten 

duidelijk. Dramaturgen zijn namelijk soms geneigd om in symbolische taal te spreken 

en dit is vaak onbegrijpelijk voor de maker. Ook behoort de dramaturg geen 

waardeoordeel uit te spreken over het werk. Ten vierde moet de dramaturg zijn 

verhaal bondig en aantrekkelijk houden. Wanneer de dramaturg zijn informatie aan 

de hand van deze vier criteria uit zal de maker hier positief op reageren.  

 

Afsluiten van het gesprek 

Een laatste regulerende vaardigheid in de probleemverhelderende fase is het 

afsluiten van het gesprek. Vaak is de afsluiting van een gesprek tijdgebonden: maker 

en dramaturg hebben een bepaalde tijd beschikbaar gemaakt voor het gesprek. De 

dramaturg dient de tijd in de gaten te houden, zodat hij het gesprek op een goede 

manier kan afsluiten. In de afsluiting is het van belang om even terug te kijken op het 

gesprek. De dramaturg kan dit doen door nogmaals de belangrijkste punten samen 

te vatten, daarna te bespreken hoe hij denkt dat de samenwerking verder zal gaan 

en waar in de volgende gesprekken over gesproken zal worden. Het is echter nuttig 

om ook de maker een samenvatting van het gesprek te laten geven. Hiermee kan 

gecontroleerd worden of maker en dramaturg op dezelfde lijn zitten en heeft de 

maker de gelegenheid om zelf nog eens alles op een rijtje te zetten. Uiteindelijk kan 

er ook nog besproken worden hoe beiden het gesprek hebben ervaren. Dit zal 

doorgaans de vertrouwensrelatie versterken. 

 

3.2 Fase van probleemnuancering 

 

Doel van fase 

Wanneer in de probleemverhelderende fase de problemen helder zijn geworden en 

geordend, is het van belang deze problemen wat meer te nuanceren en dieper op elk 
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probleem afzonderlijk in te gaan. Het doel van deze fase is dat dramaturg en maker 

gaan proberen om meer inzicht te krijgen in de problemen die in de eerste fase zijn 

verwoord. De vaardigheden uit deze fase zullen niet in elk gesprek tussen dramaturg 

en maker ingezet hoeven te worden door de dramaturg, omdat er in sommige 

gevallen niet genoeg tijd is om de diepte in te gaan. Daarnaast kan het voorkomen 

dat de maker in de probleemverhelderende fase al op gang geholpen is door de 

houding van de dramaturg en zijn feedback. De dramaturg kan dan overgaan naar 

de fase van probleembehandeling, waarin hij zich als coach opstelt.  

 

Rol van de dramaturg 

In de fase van probleemnuancering neemt de dramaturg twee rollen aan: eerst die 

van de mededeelzame detective en daarna die van de docent. De mededeelzame 

detective gaat na hoe het denken en doen van de maker in elkaar zit. Hiermee krijgt 

hij een beeld van hoe de maker de problemen zal gaan aanpakken. De 

mededeelzame detective stelt hiervoor vragen, met een uitleg van de achterliggende 

herkomst en bedoeling van die vragen (situatie-verduidelijken). Hij zal vragen stellen 

over stijl, inspiratie, interesses en schrijf- of maaktijd. In deze fase probeert de 

dramaturg verbanden te leggen tussen de informatie die hij krijgt van de maker en 

het concept of scenario. Daarnaast zal hij proberen de informatie op een zo goed 

mogelijke manier te interpreteren zodat hij een beter beeld krijgt van de concept-, 

scenario– of filmproblemen. De dramaturg gebruikt hiervoor nuancerende 

vaardigheden. 

Wanneer de dramaturg enigszins een overzicht heeft van de problemen, 

verplaatst hij zich naar de rol van de docent. In deze rol legt de dramaturg een 

andere, wellicht meer effectieve kijk op de problemen voor en bespreekt het nut 

daarvan voor de maker. Hierbij moet de dramaturg putten uit zijn eigen kennis en 

vaardigheden. Hiermee wordt bedoeld dat de dramaturg zijn kennis van concept-, 

scenario-ontwikkeling of filmanalyse gebruikt om de maker verder te helpen.  

Waar de dramaturg zich in de probleemverhelderende fase nog op de 

achtergrond houdt voor wat betreft zijn eigen kennis, kan hij in deze fase informatie 

geven die nuttig is voor de maker en de oplossing van de problemen. In deze fase 

neemt de dramaturg een actievere rol op zich. 

 

Nuancerende vaardigheden 

De eerder besproken basisvaardigheden dienen ervoor om een goede 

samenwerking tot stand te brengen, ruimte te scheppen voor de maker om zijn 

verhaal te laten doen en ook om al enige feedback te geven. Wanneer het inzetten 
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van de basisvaardigheden echter niet genoeg verheldering biedt in de problemen 

van het maakproces, kan de dramaturg genuanceerder te werk gaan. Dit doet hij 

door middel van de nuancerende vaardigheden. Door deze vaardigheden kunnen 

dramaturg en maker dieper ingaan op de problemen en een verdergaand inzicht 

verkrijgen in het concept, het scenario, de film of de bedoeling van de maker. 

Flim geeft in haar model aan dat de dramaturg empathisch moet handelen bij 

het geven van feedback (bijlage 1). Met de vaardigheid nuancerende empathie toont 

de dramaturg zowel begrip door bijvoorbeeld de duidelijk door de maker uitgedrukte 

gevoelens te reflecteren, alsook interesse in wat er in de maker omgaat. Deze 

vaardigheid gaat echter verder dan enkel het reflecteren van gevoel 

(basisvaardigheid). Om nuancerende empathie te tonen kan de dramaturg gebruik 

maken van de context van het verhaal van de maker en ook wat hij weet uit de rest 

van het contact. Belangrijk hierbij is ook dat de dramaturg luistert naar wat er maar 

‘half’ geuit wordt door de maker. Zo moet de dramaturg rekening houden met het feit 

dat de toon, de houding en het gedrag van de maker bruikbare informatie opleveren. 

Ook kan de dramaturg wederom delen samenvatten en de maker vragen of hij het zo 

goed begrepen heeft. Belangrijk is dat de dramaturg ook in deze fase de maker nog 

even de tijd geeft om zijn verhaal te doen. Er mogen namelijk geen belangrijke feiten 

overgeslagen of vergeten worden. De dramaturg stelt zich hier op als de 

mededeelzame detective. 

 

Voorbeeld 7: nuancerende empathie 

Dramaturg Je vertelde dat het onderwerp je zo aansprak vanwege de ziekte van 

je vader. Houdt dit scenario daar nog enig verband mee? Hoe zie jij 

dit? 

 

De vaardigheid confrontatie kan gebruikt worden door de dramaturg wanneer 

hij merkt dat hij niet tot de maker doordringt. Ook wanneer de maker zelf maar in 

cirkeltjes draait over de oplossing van de problemen in bijvoorbeeld het scenario kan 

de dramaturg de vaardigheid ‘confrontatie’ inzetten. Confrontatie betekent dat de 

dramaturg een reactie geeft op een opvatting van de maker of op punten in het 

concept, scenario of de film. Confrontatie is een vorm van feedback geven, maar 

gaat hiermee veel meer de diepte in. De dramaturg moet daarom goed weten wat hij 

zegt en welk doel hij hiermee voor ogen heeft. Lang en Van der Molen (2003, p. 184-

185) onderscheiden drie vormen van confrontatie: confrontatie met sterke punten 

(strength confrontation), confrontatie met zwakke punten (weakness confrontation), 

en confrontatie waardoor de maker ertoe gezet wordt over te gaan op daden (action 
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confrontation). Uit de Dramaturgen-enquête van Netwerk Scenarioschrijvers (Flim, 

2006, p. 144) bleek dat schrijvers positieve feedback verwachten van de dramaturg. 

Een anonieme schrijver geeft in die enquête aan dat dramaturgen moeten zeggen 

waarin het script goed is. Flim (2003, p.41) merkt op dat gevoelens van onzekerheid 

inherent zijn aan een creatief proces. Uit mijn eigen ervaring blijkt ook dat makers 

vaak onzeker zijn over wat ze maken. Wanneer de dramaturg de sterke punten 

aanstipt worden makers zich hier bewuster van. Door een maker te confronteren met 

de sterke punten van het creatieve product kan het positieve denken over zichzelf en 

het product groeien. Andersom kan het ook voorkomen dat een maker zich arrogant 

opstelt. Bij hem zou het helpen om juist ook eens zwakkere punten aan te stippen 

zodat hij daar over na gaat denken en uiteindelijk beter presteert. De dramaturg moet 

zelf aanvoelen wanneer hij sterke of zwakke punten moet accentueren. Lang en Van 

der Molen (2003, p. 185) stellen dat  het in de meeste gevallen beter is om de cliënt 

eerst met zijn zwakke punten te confronteren. Dan wordt daarna de confrontatie met 

pluspunten voor de cliënt geloofwaardiger. Voor de dramaturgie geldt dit echter niet. 

Hierbij wordt de geloofwaardigheid groter wanneer de dramaturg eerst aangeeft wat 

hij sterk aan het concept, scenario of de film vindt. Daarna kan de dramaturg dieper 

ingaan op de zwakke punten hiervan. Flim (bijlage 1) benoemt dit met de 

sandwichtechniek: begin positief-midden bijsturing- eind positief. 

 

Voorbeeld 8: confrontatie (weakness) 

Dramaturg:  Ik begrijp alleen nog niet helemaal de rol van de imaginaire stieren in 

je scenario? Kun je dat misschien nog iets verder verduidelijken? 

 

Voorbeeld 9: Confrontatie (strenght) 

Dramaturg:  Sterk aan je scenario vind ik dat je heel beeldend schrijft, ik zie bijna 

al een montagestijl erin terug. 

Maker:  Ow, ja?, kun je daar een voorbeeld van noemen? 

Dramaturg:  Ja in scène 6 in het huis van de vader voer je de kijker helemaal mee 

in wat er te zien is in zijn huis. De lezer kan zich precies voorstellen 

wat voor rommeltje het daar is en hoe chaotisch de man zelf is. 

 

Positief heretiketteren is ook een vorm van het accentueren van sterke punten. 

De dramaturg geeft een nieuwe positievere betekenis aan de oorspronkelijk als 

negatief beleefde onderdelen van een probleem. Hierbij geeft de maker zelf aan wat 

hij als een probleem in zijn schrijf- of maakproces ervaart. De dramaturg kan de 

maker door het probleem positief te heretiketteren een nieuw inzicht bieden op het 
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probleem. De dramaturg laat de maker dan anders kijken naar zijn product. Wanneer 

de maker het nieuwe inzicht nogmaals verwerpt zal er dieper op het probleem 

ingegaan moeten worden en gezocht worden naar andere oplossingen.  

 

Voorbeeld 10: positief heretiketteren 

Maker:  Ik heb geprobeerd in de karakterschets van de vader hem een 

sprankje hoop mee te geven. Toch komt dit in het scenario helemaal 

niet naar voren. Ik snap niet waarom het me niet gelukt is. 

Dramaturg:  Maar de vader wordt het gehele verhaal door geschetst als een sterke 

man, een vechter. Hieruit kan de kijker toch ook al opmaken dat de 

man hoop heeft tot het laatste moment om zijn dochter te zien? 

 

Maker:  Ik vind de dialoog in scène 4 chaotisch geschreven. 

Dramaturg:  Maar dat geeft juist de chaotische toestand aan waarin het 

hoofdpersonage zich bevindt. 

 

Om informatie te verduidelijken kan de dramaturg eigen voorbeelden 

gebruiken. Dramaturgen hebben vaak zelf ook wel eens concepten ontwikkeld, een 

scenario geschreven of aan een film meegewerkt en behoren ook te weten hoe dit is. 

In paragraaf 1.5 gaf ik al aan dat kennis van de praktijk één van de functie-eisen is 

van de dramaturg. Met het geven van voorbeelden wordt bedoeld dat de dramaturg 

iets van zijn eigen betekenisvolle ervaringen deelt met de maker. Hiermee sluit de 

dramaturg aan bij het referentiekader van de maker. Daarnaast geeft de dramaturg 

hiermee ook iets van zijn eigen werkervaring bloot waardoor de doelstelling dat de 

dramaturg transparant behoort te zijn wordt versterkt. 

 

Voorbeeld 11: gebruik van eigen voorbeelden 

Dramaturg:  Dit is altijd het moeilijkste punt in een schrijfproces. Maar het komt 

altijd goed. Ik heb daar ook mee gezeten. Bijvoorbeeld toen ik met R. 

werkte aan het scenario voor “Rainflourish”. We moeten er even 

doorheen. 

 

Wanneer de dramaturg het gevoel heeft dat de maker iets dwarszit over de 

samenwerking of vindt dat het gesprek niet prettig verloopt kan de dramaturg zich 

hier direct over uiten. De vaardigheid directheid houdt in dat er openlijk besproken 

wordt wat er zich in de situatie van het contact tussen maker en dramaturg afspeelt. 

Deze vaardigheid lijkt dan ook op de vaardigheid situatie-verduidelijken, maar is pas 
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toepasbaar wanneer maker en dramaturg een goede vertrouwensrelatie hebben 

opgebouwd.  

3.3 Fase van probleembehandeling 

De derde fase die ik zal bespreken, is de fase van probleembehandeling. In deze 

fase ligt het accent op het ondersteunen van de maker en het aanzetten tot 

handelen. De samenwerking tussen dramaturg en maker zal hier minder intensief 

zijn omdat de maker nu zelf stappen moet ondernemen om het creatieve product af 

te ronden. Waar mogelijk zal de dramaturg in deze fase nog wel inspringen en 

eventueel de maker nog voorzien van handige tips. Het is in deze fase echter niet de 

bedoeling dat de dramaturg met oplossingen aankomt. Dit is vooral aan de maker. 

 

Doel van fase  

Het doel van de laatste fase is de maker brengen tot acties. Hierin moet de maker 

formuleren waaraan hij wil gaan werken en wat hij nog wil bereiken met de 

gesprekken. In de gesprekken tussen dramaturg en maker kunnen we er vanuit gaan 

dat beide partijen genoeg kennis hebben over het vakgebied. Mocht de dramaturg 

hier toch over twijfelen, dan kan hij nog een keer nagaan bij de maker of hij over 

bepaalde kennis beschikt. Eventueel kan de dramaturg dan in deze fase nog 

aanbevelingen doen voor het lezen van bepaalde literatuur (een goed boek over 

scenario schrijven bijvoorbeeld) of het bekijken van (inspirerende) audiovisuele 

producten. Mocht er in deze fase dan nog een probleem op tafel liggen waar noch 

maker noch dramaturg iets mee kunnen dan is het zaak voor de dramaturg om zijn 

beperkingen te kennen. Hij kan de maker doorverwijzen naar iemand die meer 

kennis heeft op het specifieke deelgebied. Het belangrijkste doel van de fase van 

probleembehandeling is de zelfstandigheid van de maker bevorderen en het goed 

afronden van het eindproduct en de samenwerking. 

 

Rol van de dramaturg 

In de fase van probleembehandeling neemt de dramaturg de rol van de coach aan. 

De dramaturg is vooral bezig de maker te ondersteunen om constructief verder te 

werken in de richting van zijn doel. Hierbij zijn procesbegeleiding en effectief 

ondersteunen belangrijk. De coach is iemand die de maker ondersteunt, brengt tot 

betere prestaties en leert effectiever te werken om daarmee hopelijk grotere 

successen te behalen. In het artikel in de Filmkrant (net-versie,oktober 2003, nr.248) 

staat: 
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 “Zij (Maria Goos) meet het functioneren van een dramaturg aan de dienstbaarheid 

van diens opstelling: "Ik heb met goede en slechte dramaturgen gewerkt. De slechte 

was een 'artiste manqué' die allerlei dwingende voorstellen deed die niet zoveel van 

doen hadden met wat er stond, maar met wat hij wilde dat er zou staan. Een goede 

dramaturg zal zich altijd bewust zijn van het feit dat zijn werk ten dienste staat van de 

schrijver."  

De dramaturg steunt in de rol van coach de maker bij het realiseren van oplossingen, 

maar dient terughoudend te zijn met het geven van aanwijzingen. Zo kan het 

oplossende vermogen van de maker zelf maximaal tot ontwikkeling komen en maakt 

hij wat hij wil maken, zonder concessies of te sterke invloeden van de dramaturg. 

 

Probleembehandelende vaardigheden 

In de probleembehandelende fase moet niet vergeten worden wat de maker zelf 

tussen de gesprekssessies door al aan zijn verhaal heeft gedaan. De dramaturg kan 

dat in deze fase evalueren. De dramaturg moet dan ook voor zichzelf of met de 

maker nog een keer nagaan of de maker zelf al problemen opgelost heeft tussen de 

gesprekken door. Ze kunnen dan eerst bespreken wat er goed is gegaan en daarna 

waaraan nog gewerkt moet worden.  

In deze fase kan de dramaturg het beste niet meer ingaan op oude twijfels 

maar aansluiten op de daadkracht van de maker. Wanneer de dramaturg de maker 

bijvoorbeeld daadkrachtig hoort zeggen: ‘Ik ga het doen’, dan moet de dramaturg 

hier op aansluiten en hem hierin motiveren. 

De dramaturg laat in deze fase de maker subdoelen formuleren, die op korte 

termijn te verwezenlijken zijn en die vragen om doelgericht handelen. Het vooraf 

formuleren van heldere doelen en de wegen daar naartoe is niet alleen voor de 

maker van belang. Ook de dramaturg heeft daardoor duidelijker voor ogen op welke 

manier hij de maker dient te ondersteunen, zodat hij zijn interventies beter kan 

kiezen om de maker in zijn eigen spoor te houden. De dramaturg kan dit bijvoorbeeld 

bereiken door het stellen van open vragen, te parafraseren en nadruk te leggen op 

successen die de maker al heeft behaald.  

Voorbeeld 12: Formulering van subdoelen 

Dramaturg:  Ik denk dat het belangrijk is om eerst voor jezelf te bepalen waar je 

verhaal eindigt. Wanneer je dat heb besloten kun je de rest van het 

verhaal invullen en naar het einde toewerken. Hoe kijk jij hier 

tegenaan? 
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Voorbeeld 13: Nadruk leggen op  behaalde successen 

Dramaturg:  Je hebt in een week al 13 pagina’s geschreven en het leest echt heel 

goed. Daarnaast zijn we maar weinig problemen tegen gekomen. 

 

 

De afronding van de samenwerking 

De samenwerking dient op een goede manier afgerond te worden. Dramaturg en 

maker kunnen zelf hun tijd indelen of aan de hand van een tijdsplanning werken. Ze 

weten dan waar ze aan toe zijn. Vaak spelen in de film- en televisiewereld praktische 

zaken als tijd en geld een rol waardoor deadlines gehaald moeten worden. Deadlines 

kunnen het moment van afronding bepalen. Belangrijk is dat dramaturg en maker er 

samen voor zorgen dat de doelen binnen de tijd bereikt zijn. 

De afronding hoeft geen definitief karakter te hebben. De dramaturg kan aan 

de maker aangeven dat hij altijd nog een keer kan komen praten, kan bellen of 

mailen. Belangrijk bij de afronding van de samenwerking is dat de dramaturg positief 

afsluit. Anders dan in de hulpverlening zal de dramaturg misschien nog naar het 

eindproduct komen kijken. Ook zullen dramaturg en maker elkaar nog vaker tegen 

komen in het werkveld. Bij de hulpverlening is dit meer gescheiden. 
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        Dramaturgisch gespreksmodel  

In de voorgaande hoofdstukken hebben we kunnen zien dat de psychologische 

gespreksvoering bruikbare en concrete vaardigheden biedt voor de dramaturg. Het 

driefasenmodel van Lang en Van der Molen heeft hierbij als richtlijn gediend. Ik heb 

hieronder geprobeerd de drie fasen in een visueel model samen te laten komen om 

zo een bruikbaar handvat te verkrijgen voor het voeren van dramaturgische 

gesprekken (zie figuur 1). In het model heb ik per fase de rol van de dramaturg en de 

gespreksvaardigheden opgenomen. Het betreft een dynamisch model, aangegeven 

door de pijlen. De dramaturg begint zijn gesprek in de fase van 

probleemverheldering. Hierin opent hij het gesprek, maakt hij samen met de maker 

afspraken voor het verdere verloop van het gesprek, legt hij de nadruk op 

samenwerken en laat daarna de maker aan het woord. Hij stelt zich hierbij op als 

vertrouwenspersoon en gebruikt hiervoor de basisvaardigheden. Wanneer de 

dramaturg weet waarop de maker vooral in wil gaan en wanneer hij feedback nodig 

heeft, is het aan de dramaturg om de juiste vaardigheden uit het gehele model te 

kiezen.  

 De fasen staan allemaal met elkaar in verbinding. De dramaturg kan dan ook 

de fasen binnen een gesprek meerdere keren herhalen of vaststellen in welke fase 

hij met de maker is gebleven voor een vervolggesprek. Ook kan hij de vaardigheden 

uit elke fase afwisselen. Op de basisvaardigheden zal de dramaturg echter in elk 

gesprek en in elke fase moeten kunnen terugvallen. Deze staan dan ook in het figuur 

bovenaan. In sommige gesprekken kunnen de nuancerende vaardigheden worden 

overgeslagen. De dramaturg verplaatst zich dan van vertrouwenspersoon naar de rol 

van coach waarbij hij de probleemverhelderende vaardigheden inzet. Het is 

afhankelijk van tijd en maker of de dramaturg kiest voor het inzetten van de 

nuancerende vaardigheden. Het is dus aan de dramaturg om voor elke maker de 

juiste weg door het model te kiezen. 
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Figuur 1: Dramaturgisch gespreksmodel 
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         onclusie 

 

De film- en televisiedramaturg behoort niet alleen te beschikken over kennis van 

scenario of film, maar moet een scala aan vaardigheden in huis hebben om een 

maker te kunnen begeleiden in zijn maakproces. Het op een goede manier kunnen 

voeren van gesprekken met een maker is hierbij van groot belang. Met behulp van 

gespreksvaardigheden kan de dramaturg de maker optimaal begeleiden.  

In deze scriptie ben ik ingegaan op bruikbare gespreksvaardigheden voor de 

film- en televisiedramaturg. Ik stelde mij in de inleiding de volgende hoofdvraag: 

Welke gespreksvaardigheden zijn bruikbaar voor de film- en televisiedramaturg? In 

de psychologische gespreksvoering heb ik die bruikbare gespreksvaardigheden 

gevonden voor de dramaturg. Zoals de hulpverlener in gesprek gaat met zijn cliënt, 

kan de dramaturg dit ook doen met de maker die hij begeleidt. Hierbij is het van 

belang dat de dramaturg probeert de verschillende processen tijdens het gesprek te 

herkennen en de begeleiding daarop te laten aansluiten. De dramaturg houdt 

rekening met de gevoelens, het referentiekader en de behoefte van de maker, zodat 

hij een gesprek op maat (gericht op de maker en het eindproduct) kan voeren.  

Door in dit onderzoek gebruik te maken van het driefasenmodel van Lang en 

Van der Molen, meen ik voor de dramaturg bruikbare gespreksvaardigheden te 

hebben geïdentificeerd. Het driefasenmodel is een dynamisch model, waarbinnen de 

dramaturg kan kiezen uit verschillende gespreksvaardigheden. Het model biedt een 

overzicht van de verschillende fasen van een gesprek voor het oplossen van 

problemen in het concept, scenario of de film. Dit sluit aan bij de gedachte dat de 

dramaturg de functie heeft om de kwaliteit van het eindproduct te verhogen. 

Daarnaast is aan elke fase een rol verbonden die de dramaturg in moet nemen en 

geeft het model de daarbij horende gespreksvaardigheden. Kennis hebben van de 

drie fasen en de daarbij behorende rollen en vaardigheden is belangrijk, omdat de 

dramaturg dan weet wat het doel is van het gesprek (welke fase), hoe hij zich moet 

opstellen (welke rol) en hoe hij zich het beste kan uiten (welke 

gespreksvaardigheden). De dramaturg moet zich dus alle vaardigheden uit het 

model eigen maken zodat hij op het gewenste moment de juiste vaardigheid 

voorhanden heeft en in kan zetten om de maker te helpen. Bij het inzetten van de 

gespreksvaardigheden, is het aanvoelen van de maker van belang. De dramaturg 

kan zijn keuze voor een gespreksvaardigheid hierop afstemmen. 
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 In deze scriptie kwam in citaten naar voren dat makers ontevreden zijn over het 

werken met dramaturgen. De voornaamste reden voor de ontevredenheid is dat 

dramaturgen de maker niet centraal stellen in de gesprekken. Wanneer de 

dramaturg echter werkt vanuit de cliëntgerichte benadering, die ten grondslag ligt 

aan het driefasenmodel, geeft de dramaturg de maker een grote vrijheid om te 

praten en alles helder te krijgen en stelt hij hiermee de maker en het eindproduct 

centraal in de gesprekken. Het gaat immers in de gesprekken om de ideeën van de 

maker en niet om die van de dramaturg. Dit sluit ook aan bij de dienstbare functie die 

de dramaturg vervult en komt het meeste tot uiting in de probleemverhelderende 

fase, maar speelt ook in de andere fasen een prominente rol. In de conclusie van de 

Dramaturgen enquête van Netwerk Scenarioschrijvers wordt gesteld dat het slagen 

van een scenario afhangt van de chemie tussen maker en dramaturg. Ik ben echter 

van mening dat er ook goed samengewerkt kan worden tussen dramaturg en maker 

wanneer de chemie tussen beiden enigszins ontbreekt. In de cliëntgerichte 

benadering stelt de dramaturg zich geheel ten dienste van de maker en zorgt de 

dramaturg dat de vertrouwensrelatie tussen hem en maker groeit.  

 

Dat het driefasenmodel uit de psychologische gespreksvoering niet geheel 

toereikend is voor de begeleiding van de maker, blijkt uit de toevoeging van de 

zendervaardigheden aan de probleemverhelderende fase. Daar waar de 

hulpverlener zich meer op de achtergrond houdt in deze fase, kan de dramaturg al 

eerder feedback over het concept, scenario of de film geven. Dit sluit aan bij de 

behoefte aan feedback door makers. De dramaturg moet zijn feedback echter pas 

uiten na goed geluisterd te hebben door middel van de luistervaardigheden en het 

gesprek op gang gebracht te hebben door middel van de regulerende vaardigheden. 

De dramaturg moet de zendervaardigheden zich wel eigen hebben gemaakt, want 

wanneer de dramaturg deze niet juist toepast kan de vertrouwensrelatie tussen 

maker en dramaturg direct teniet gedaan worden. 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de nuancerende vaardigheden van 

belang zijn voor de gespreksvoering van de dramaturg. Op het eerste gezicht lijken 

deze vaardigheden weinig bruikbaar voor de dramaturg. Toch zijn het precies deze 

vaardigheden die het concept, scenario of de film een diepere dimensie kunnen 

geven. Wanneer de dramaturg het gevoel heeft dat het eindproduct meer inhoud 

verlangt en het concept, scenario of de film op sommige punten nog niet helder is, 

kan de dramaturg gebruik maken van de nuancerende vaardigheden. Hierbij gaat hij 

bij de maker en het eindproduct meer de diepte in door de problemen te nuanceren. 

Het is ook hier van groot belang dat de dramaturg zich de nuancerende 
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vaardigheden goed eigen maakt. Voor de nuancerende vaardigheden geldt dat 

wanneer deze vaardigheden niet goed worden ingezet, het de vertrouwensband 

tussen dramaturg en maker kan verslechteren. Wanneer de dramaturg echter 

geraffineerd te werk gaat met deze vaardigheden kan dat een enorme toevoeging 

betekenen aan de dramaturgische gespreksvoering. Ik ben van mening dat wanneer 

de dramaturg beschikt over de nuancerende vaardigheden en goed kan aanvoelen 

welke vaardigheid hij wanneer moet gebruiken, hij het beste uit de maker kan halen 

en daarmee samenhangend ook kan bijdragen aan de kwaliteit van het eindproduct. 

 

Vervolgonderzoek 

Voor een vervolgonderzoek zou ik graag het verkregen dramaturgische 

gespreksmodel willen toetsen in de praktijk. In het filmdramaturgische voorbeeld heb 

ik geprobeerd de vaardigheden te gebruiken. Hier liep ik er tegenaan dat ikzelf de 

vaardigheden nog niet helemaal beheers. Ik zal dan ook de vaardigheden mezelf 

nog meer eigen moeten maken door vele dramaturgische gesprekken te gaan 

voeren. Ook zou ik het model graag willen voorleggen aan professionele 

dramaturgen om erachter te komen hoe zij hier tegenaan kijken en in hoeverre zij 

‘onbewust’ over deze vaardigheden beschikken. Het model zou ook getoetst kunnen 

worden in de praktijk. Professionele dramaturgen zouden zich de 

gespreksvaardigheden eigen kunnen maken en ze proberen in te zetten in hun eigen 

gesprekken. Ze kunnen dit dan vergelijken met de situatie voordat ze op de hoogte 

waren van de gespreksvaardigheden.  

Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of de gespreksvaardigheden uit het 

model werkelijk bijdragen aan een betere communicatie tussen dramaturg en maker. 

Ook zal er gekeken moeten worden naar de beleving van de maker hierin.  

 

Aanbevelingen 

Voorop staat dat dramaturgen moeten beschikken over communicatieve 

vaardigheden. Het volgen van cursussen op dit gebied raad ik dan ook ten zeerste 

aan. Daarnaast raad ik aan om een cursus gespreksvaardigheden op te nemen in 

het curriculum van opleidingen dramaturgie. Effectieve gespreksvoering helpt de 

dramaturg om de maker centraal te stellen en vanuit het referentiekader van de 

maker te werk te gaan. Daarnaast raad ik dramaturgen aan om literatuur te lezen 

over gespreksvaardigheden. Door het versterken van de gespreksvaardigheden 

kunnen dramaturgen hun competenties vergroten. 
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In dit onderzoek heb ik een inzicht verkregen in adequaat gebruik van 

verschillende gespreksvaardigheden die ieder hun plaats hebben binnen een 

dramaturgisch gespreksmodel. Voor mij heeft dit kennis opgeleverd die ik in mijn 

verdere carrière als dramaturg kan blijven gebruiken. Daarmee hoop ik ook dat ik 

andere dramaturgen hiermee een inzicht heb kunnen geven in de verschillende 

bruikbare gespreksvaardigheden. Dramaturgen krijgen namelijk vaak de engel wel 

uit de steen gehakt, maar door slechte gespreksvaardigheden onthoofden ze hem 

vaak. Door effectieve gespreksvoering kan de engel heelhuids verschijnen. 
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Bijlage 1 
 
Model Else Flim, 2006, p.90 
 
Voorwaarden/uitgangspunten die de positieve communicatie van de dramaturg 

met de scenarioschrijver bevorderen: 

Een open opstelling aangeven, respect tonen, geduld uitstralen/weten op te brengen, 

leidinggevend gedrag afstemmen op ervaring en vakbekwaamheid scenarist, 

verantwoordelijkheid nemen voor de communicatiestijl, duidelijkheid over de relatie 

bespreekbaar maken, indien gewenst Samenwerkingsregels benoemen of samen 

inventariseren, regels over inhoud script (gerelateerd aan identiteit omroep) 

verduidelijken, kwetsbaarheid schrijver beseffen, niet betuttelend optreden, niet 

vanuit de aanname sturen dus expliciteren, vraag toestemming om feedback te 

geven, feedback geven in de rol van dramaturg, empatisch handelen bij feedback 

geven, gebruik sandwichtechniek: begin positief-midden bijsturing- eind positief, 

analyse die wijzigingen noodzakelijk maakt onderbouwen, in staat zijn waarom-

vragen te blijven stellen, suggereren in plaats van opdrachten verstrekken, niet 

‘meeschrijven’, met een frisse blik niet-vooroordelend reageren, informeren of 

opmerking helder is, vertrouwen in scenarist tonen, psychologische inzichten 

benutten, emotie van de schrijver erkennen en bespreekbaar maken, gevoel van 

gelijkwaardigheid zoveel mogelijk bevorderen, gemaakte fouten toegeven, 

dienstbare houding aannemen, in alle gesprekken duidelijkheid bevorderen, eerlijk 

gedrag vertonen (geen verborgen agenda’s) dus slecht-nieuws-gesprekken niet 

uitstellen, gesprek met samenvatting afronden, afspraken/tijdsplanning schriftelijk 

bevestigen, bescheiden doch enthousiaste opstelling handhaven, op rustgevende 

wijze controle over schrijfproces houden, schrijver betrekken bij opnamen en 

uitnodigen voor viewing. 
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Bijlage 2 
 

Voorbeeldgesprek met Rinske Verberg 

 

Gegevens: 

Rinske Verberg 

Scenarioschrijfster en regisseur 

rinskeverberg@hotmail.com 

06-42161641 

www.rinskeverberg.nl 

 

 

Plan 

Mogelijkheid tot indienen voor ONE NIGHT STAND 

Duur: 40 minuten 

Deadline: 25 augustus 

Regisseur: nog te zoeken 

Hieronder is de opdracht toegevoegd. 

  

Verhaal: 

Een jonge vrouw, die ondanks haar pogingen om bewust en spiritueel te leven 

doodongelukkig is, besluit haar zieke vader in Spanje op te zoeken. In de zoektocht 

naar haar vader belandt ze in een dorpje waar ze in aanraking komt met de absurde 

geloofsovertuiging van de dorpsgenoten. Het hele dorp gelooft trouw in hun toreador 

die vecht tegen imaginaire stieren. Hierdoor ontdekt ze dat je gelukkiger wordt door 

je soms over te geven aan het mysterie van het leven. 

  

Log-line: De echte wijsheid zit niet in het vinden van het perfecte geloofssysteem, 

maar in je overgeven aan datgene waar je geen systeem voor kunt verzinnen. 

 

Werkplan scenarioschrijver: 

Uitwerking grove eerste versie en daaruit 'plan' voor aanvraag destilleren. 

Van 11 - 18 juli een grove eerste versie schrijven. Naar aanleiding hiervan een 

gesprek met Tessel Schmidt. 
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Omschrijving opdracht 

Bron: http://www.vpro.nl/vragen/39776990/ 

 

ONE NIGHT STAND 4 

Oproep aan ‘nieuwe’ filmregisseurs en scenaristen 

 

De NPS, VARA, VPRO, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele 

Omroepproducties, het Nederlands Fonds voor de Film en het CoBO Fonds maken 

zich sterk voor de ontwikkeling van filmtalent en organiseren voor de vierde keer 

ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’. Omdat de Nieuwe 

Lola’s van de VPRO opgaan in deze gezamenlijke reeks, wordt One Night Stand 

vanaf heden een jaarlijks project. 

 

De opzet is een toegankelijke serie van hoge filmische kwaliteit, bestaande uit 9 films 

van 40 minuten. De verhalen zijn geworteld in de hedendaagse, multiculturele 

samenleving. De films zullen in het najaar van 2009 op televisie worden uitgezonden 

en krijgen voor die tijd mogelijk een roulatie in de bioscoop. 

 

Voor wie? 

ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel meer 

als minder ervaren schrijvers. 

Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één 

gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Van scenaristen moet 

tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd. 

 

Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden 

uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Regisseurs kunnen zich bij voorkeur in 

teamverband met een scenarioschrijver aanmelden met een filmplan. Daarnaast 

kunnen scenarioschrijvers afzonderlijke plannen indienen, zonder regisseur. Drie 

filmproducenten zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en 

produceren. 

 

De aanmelding bestaat uit: 

    * Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s. Het plan dient geschikt 

te zijn voor een televisiefilm van 40 minuten onder de noemer ONE NIGHT STAND, 

te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 229.000 per film. 

    * Een korte visie op regie om een beeld te geven van persoonlijke stijl. 
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    * Een curriculum vitae. 

    * Eerder gerealiseerd werk (dvd/vhs) indien beschikbaar. 

    * De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode september 

2008-maart 2009 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s.  

 

Voorstellen kunnen tot en met maandag 25 augustus 2008 om 17:00 uur in 10-voud 

worden ingediend bij de afdeling Drama van de NPS, Sumatralaan 49, 1217 GP 

Hilversum (Postbus 29000, 1202 MA Hilversum). 
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Reflectie gesprek 

 

Eerste gesprek (telefonisch) 

Oriëntering op de opdracht. Rinske vertelde haar ideeën aan mij. Ze is hierin nog 

warrig, maar ze lijkt al wel visueel beeld voor zich te zien. 

Ik heb aangegeven wat ze van mij kan verwachten: 

Ik heb gezegd dat we samen gaan kijken naar eventuele problemen, als die er zijn, 

het voor jezelf op een rijtje krijgen, wat je wil vertellen en hoe je dat wil 

communiceren. Rinske reageerde daarop positief: ‘Oh, dat is wel fijn’. 

Door mij heeft Rinske nu een stok achter de deur om toch echt wat af te leveren.  

 

Dramaturgisch gesprek 

Duur: 1,5 uur 

Locatie: Bij Rinske thuis. 

 

Ervaring dramaturg Tessel Schmidt: 

Ik had me voorbereid door het scenario thuis te lezen en daar enkele vragen over op 

te schrijven. Het gesprek begon wat moeizaam omdat ik de vaardigheden niet direct 

paraat had in prachtig geformuleerde zinnen. Ik had de gespreksvaardigheden 

immers nog nooit in de praktijk ingezet. Daarnaast moest ik mijn best doen om zelf 

niet onzeker over te komen maar rust uit te stralen. Hierbij voelde ik dat het 

belangrijk is om een bepaalde rol aan te nemen. 

Toen ik eenmaal het gesprek had geopend en Rinske aan het woord liet ging 

het makkelijker. Rinske is iemand die heel goed weet wat ze wil vertellen en 

makkelijk hierover praat. Door mijn luistervaardigheden in te zetten in het gesprek 

kreeg Rinske al vertellende helder wat ze nou eigenlijk echt met haar verhaal wil 

zeggen. Ze bracht voortdurend eigen oplossingen aan voor de problemen in het 

scenario. Wel merkte ik dat ze op een gegeven moment echt behoefte had aan 

feedback. Ze wilde weten wat ik als eerste lezer van haar verhaal vond en op welke 

punten ik het nog niet helemaal begreep. Ik heb geprobeerd door middel van de 

zendervaardigheden de feedback bij mezelf te houden. Hierdoor werd zij weer 

gestimuleerd om verhaallijnen helder aan mij uit te leggen waardoor ze vervolgens 

weer zelf tot een oplossing kwam. Over een aantal dingen was Rinske wat onzeker. 

Ik heb haar door strenght confrontation gewezen op een aantal sterke punten in het 

scenario. Uiteindelijk heeft ze me heel goed aan kunnen geven wat ze wel en niet 

prettig vond in het gesprek. 
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Ervaring scenarioschrijfster Rinske Verberg: 

“Aan mijn verwachting is wel voldaan. Ik wil graag dat je wat over mijn tekst zegt, dat 

vond ik heel prettig. Ik vind de dramaturgische input gekoppeld aan de tekst erg fijn. 

Ook vond ik het apart dat je mij liet praten. Dat je me vroeg: ‘Bedoel je dan dat en 

waar ligt de thematiek, koppel dat eens terug?’ Dat is voor mijn gevoel heel vrij. Ik 

heb nu heel veel zin om er verder aan te gaan schrijven. In die zin werkt het ook 

denk ik dat je als dramaturg niet alles invult of bovenop de inhoud gaat zitten en 

streng gaat zeggen: ja maar... Maar gewoon meer het open laat en het vertrouwen 

bij mij legt.” 

“Het leek alsof je ook echt geïnteresseerd was. Bij mij werkt dat heel 

stimulerend. Ik merk ook dat ik in deze fase van het schrijven nog niet precies weet 

hoe alles zit. Maar door deze aanpak merk ik dat ik zelf veel meer paraat heb dan ik 

dacht”. 

 
 


