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1 Inleiding 
Vijf uur ’s middags. Je bent al urenlang aan het vergaderen. Het einde is nog lang niet 

in zicht. Je schenkt je zoveelste kopje koffie nog maar eens in.  

Voor veel vergaderdeelnemers zal dit een herkenbaar scenario zijn. Er verschijnt dan ook steeds 

meer adviesliteratuur over efficiënt en effectief vergaderen, waarin termen als ‘belang van 

teamcultuur’, ‘voorzitter als scheidsrechter’ (Kuipers-Bos, 1999)  en ‘mensgericht vergaderen’ (Braas, 

2007) veelvuldig voorkomen. Deze ontwikkeling is logisch, aangezien ‘onze samenleving steeds meer 

kan worden gekenmerkt  als een overlegmaatschappij’  (Janssen, 2004,  p. 22). In de vele 

adviesboekjes over vergaderen staan tips als ‘rond de discussie af met een voorstel en vraag of de 

groep zich daarin kan vinden’ (Kuipers-Bos, 1999, p. 36) en ‘houd de beurtwisseling in de hand’ 

(Braas, 2007, p. 49). Maar waar komen deze adviezen eigenlijk vandaan? Weten we wel zoveel over 

vergaderen? Realistische uitspraken worden gedaan  door nauwkeurig te observeren hoe 

deelnemers omgaan met elkaars uitingen in de vergadersetting. Dit vergt echter veel tijd en geduld, 

omdat er aan de hand van één vergadering weinig te zeggen valt. Een ander obstakel bij het 

onderzoeken van vergaderingen, is dat organisaties over het algemeen niet happig zijn op het ter 

beschikking stellen van hun vergaderingen voor onderzoeksdoeleinden. Het gaat vaak om gevoelige 

informatie, die niet voor ieders oren bestemd is. Het was mogelijk dit onderzoek uit te voeren 

vanwege de bereidheid van stichting A 1 om hun managementteamvergaderingen op te laten nemen. 

Stichting A is een maatschappelijke instelling met ongeveer tweehonderdvijftig betaalde krachten in 

dienst. De stichting heeft een aantal voorzieningen en projecten verspreid over een middelgrote stad 

in Nederland. De vergaderingen zijn opgenomen op het centrale kantoor. Met stichting A is de 

afspraak gemaakt dat de informatie alleen voor eigen onderzoeksdoeleinden gebruikt zal worden en 

dat namen van mensen, organisaties en afdelingen een pseudoniem krijgen. 

Veel van de adviezen aan voorzitters zijn gericht op het afsluiten van agendapunten, losse 

onderwerpen en vergaderonderdelen. Hierdoor werd  de nieuwsgierigheid naar dit thema vergroot. 

Hoe handelt de  voorzitter bij het afsluiten van onderwerpen in de vergaderpraktijk? Is hij de enige 

die toewerkt naar afsluiting of is er sprake van interactionele samenwerking? Om te kijken wat er nu  

daadwerkelijk gebeurt in het proces van onderwerpafsluiting, zijn drie 

managementteamvergaderingen opgenomen en geanalyseerd. In de analyses  is de focus gelegd op 

de ‘vraag naar inzicht in het hoe’ (Huisman, 2001, p. 29). De onderzoeksvraag ziet er als volgt uit: 

Hoe sluiten vergaderdeelnemers onderwerpen af in een formele vergadering? 

                                                           
1
 Stichting A is een pseudoniem , de echte naam wordt hier uit privacyoverwegingen niet weergegeven.  
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Hierbij is, na een eerste selectieronde, de focus gericht op de handeling ‘doen van voorstel of 

verzoek’ en op de handeling ‘geven van evaluatie’. Deze keuze is met name  gebaseerd  op het feit 

dat het doen van een voorstel of verzoek een prospectieve handeling betreft, dus op de toekomst 

gericht is en het geven van een evaluatie een retrospectieve handeling, dus naar het verleden 

verwijst.  De achterliggende gedachte is dat het naast elkaar zetten van deze twee verschillende 

groepen interessante bevindingen op zou kunnen leveren. De termen uit de onderzoeksvraag en de 

twee handelingssoorten zullen in hoofdstuk 2 geoperationaliseerd worden.  

Het algemene doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het onderzoeksveld van de 

conversatieanalyse in institutionele contexten. Het specifieke doel is een nauwkeurige beschrijving te 

geven van de wijze waarop onderwerpen in vergaderingen worden afgesloten. Met deze beschrijving 

wordt beoogd bij te dragen aan de theorievorming over onderwerporganisatie in vergaderingen. Uit 

de uiteindelijke theorievorming  vloeien weer goed gefundeerde adviezen voort. Uit dit onderzoek 

worden tevens enkele adviezen voor de voorzitter gehaald2.  

Om tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen, wordt allereerst in hoofdstuk 2 

de theorie besproken. Hierin wordt een kader geschetst waar vanuit de analyses begrepen en in 

perspectief geplaatst kunnen worden. In hoofdstuk 3 komt naar voren welke analysemethode is 

gebruikt, welke procedures tijdens het onderzoek zijn doorlopen en waar het onderzoeksmateriaal 

uit bestaat. De bespreking van de uitgevoerde analyses vindt in hoofdstuk 4 plaats. In hoofdstuk 5, de 

conclusie, wordt de vraag die in dit onderzoek centraal staat beantwoord. Het geheel wordt 

afgesloten met een discussie in hoofdstuk 6, waarin kanttekeningen bij het uitgevoerde onderzoek 

worden geplaatst.  

                                                           
2
 De adviezen zijn te vinden in bijlage 1. Er wordt hierbij niet gepretendeerd goed onderbouwde adviezen te 

geven, dit kan pas wanneer er door meer onderzoek een stevigere basis is gelegd.   
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2 Theorie 
In dit hoofdstuk wordt de relevante theorie in een kader geplaatst. Dit kader dient om de analyses te 

begrijpen en in perspectief te kunnen plaatsen. In paragraaf 2.1 wordt verduidelijkt welke specifieke 

kenmerken de institutionele context van dit onderzoek met zich meebrengt. In deze paragraaf wordt 

ook het beurtwisselingsmodel  voor gewone tweegesprekken uitgelegd en de afwijkingen hierop die 

ontstaan door de institutionele context.  Paragraaf 2.2 behandelt sequentieorganisatie en de 

aspecten die daar onder vallen, zoals aangrenzende paren en preferentieorganisatie. In paragraaf 2.3 

wordt onderwerporganisatie onder de loep genomen, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 

afsluiting van onderwerpen. De laatste twee paragrafen gaan ten slotte in op de twee 

handelingssoorten  die in dit onderzoek centraal staan, het doen van een voorstel of verzoek en het 

geven van een evaluatie. De theorie wordt op sommige plekken geïllustreerd met 

voorbeeldfragmenten uit het onderzoeksmateriaal. 

2.1 Institutionele setting: formele vergadering 

De data die zijn gebruikt voor dit onderzoek, zijn afkomstig uit vergaderingen. Een vergadering kan 

op vele manieren gedefinieerd worden. Boden ( 1994, p. 84) hanteert de volgende definitie: 

“A planned gathering, whether internal or external to an organization, in which the participants have 

some perceived (if not guaranteed) role, have some forewarning (either longstanding or quite 

improvisatorial) of the event which has itself some purpose or “reason” a time, place, and, in some 

general sense, an organizational function.” 

In deze definitie komt naar voren dat de bijeenkomst gepland is, een (al dan niet vaste) rolverdeling 

kent en met een doel of functie wordt gehouden. Boden (1994) specificeert de definitie door nog toe 

te voegen  dat formele vergaderingen vaak op vaste momenten plaatsvinden, dat er een van tevoren 

vastgestelde agenda gevolgd wordt en dat ze worden voorgezeten door een aangestelde voorzitter.  

Schwartzman (1989, p. 62-63) maakt het onderscheid tussen scheduled meetings en unscheduled 

meetings, waarbij het verschil gebaseerd wordt op de formele procedures die gebruikt worden voor 

zaken als beurttoewijzing, volgorde, vaststelling van de vergaderduur en verantwoordelijkheid om te 

rapporteren over de vergaderresultaten. Volgens het onderscheid dat Schwartzman en Boden maken 

zijn de voor dit onderzoek gebruikte managementteamvergaderingen formeel en ‘scheduled’. Er 

wordt met een van tevoren bepaalde agenda gewerkt, op vaste momenten vergaderd en de 

vergaderingen worden door een vaste voorzitter geleid.  

Hierna zal dieper worden ingegaan op de van tevoren bepaalde rolverdeling. Dit item is van belang 

omdat de voorzitter in zijn rol bepaalde bevoegdheden heeft die de overige vergaderdeelnemers niet 

hebben. Dit kan consequenties hebben voor het afsluiten van onderwerpen, omdat hij hier naar alle 

waarschijnlijkheid een grotere rol in zal spelen dan de andere vergaderdeelnemers. De rolverdeling 

hangt deels samen met de beurtwisseling, dit komt in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 aan de orde. De 

beurtwisseling verloopt in vergaderingen anders dan in  alledaagse conversatie, de aanwezigheid van 

de voorzitter vormt hierbij een van de veroorzakende factoren. Ook dit heeft mogelijke 

consequenties voor de procedure waarmee naar onderwerpafsluiting wordt toegewerkt.  
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Rolverdeling 

Het feit dat de conversatie zich afspeelt in een institutionele context, heeft belangrijke  

consequenties voor het verloop hiervan. Zo zijn in vergaderingen de conversatiestructuren en de 

sprekersrollen deels van tevoren vastgelegd. Mazeland (1995) spreekt hier van ‘globale situationele 

identiteiten’ (p. 76). In de geobserveerde managementteamvergaderingen is er de identiteit van 

‘voorzitter’ en de identiteit van ‘overige vergaderdeelnemer’. Joosten (1995) wijst op de ‘globale 

gespreksorganisatorische identiteit van de voorzitter als beurtverdelende instantie’ (p. 59). 

Aangezien de  voorzitter ook de identiteit van vergaderdeelnemer kan bezitten, ‘switcht’ hij als het 

ware tussen deze twee rollen.  

De manier waarop geconverseerd wordt in vergaderingen, wijkt dus af van ‘gewone conversatie’, 

waar het beurtwisselingssysteem van Sacks e.a. zich op richt. Sacks e.a. hebben zich hierbij gefocust 

op spontane tweegesprekken, ofwel ‘dyades’ (Houtkoop, 1983).  Dit systeem zal in de volgende 

paragraaf worden uitgelegd.  

2.1.1 Beurtwisseling 

Sacks, Schegloff en Jefferson (afgekort als: SSJ) hebben een model ontwikkeld, waarbij beurtwisseling 

in alledaagse gesprekken als basis dient. Een beurt bestaat uit één of meer beurtopbouweenheden. 

Een beurtopbouweenheid kan een woord zijn, maar ook een hele zin. Wanneer een 

beurtopbouweenheid eindigt, ontstaat er een mogelijk voltooiingspunt (MVP), ook wel de plaats-

relevant-voor-beurt-overdracht (PRO). Wanneer een MVP bereikt wordt, gelden de volgende regels 

(Houkoop & Koole, 2000; Mazeland, 2003): 

1) De huidige spreker draagt de beurt over aan de volgende. 

2)Wanneer de huidige spreker de beurt niet overdraagt aan de volgende, kan een volgende spreker 

zichzelf selecteren. 

3)Als er geen zelfselectie plaatsvindt, kan de huidige spreker doorgaan. 

Bovengenoemde regels zijn bij het eerstvolgende MVP opnieuw van toepassing. 

Sprekers kunnen ook een beurt produceren die uit meerdere beurtopbouweenheden bestaat. Het 

moet dan voor de ontvangers wel duidelijk zijn dat de beurt niet is afgelopen bij een MVP. In 

paragraaf 2.1.2 wordt hier onder het kopje ‘lange beurten’ meer over verteld.  

De beurtwisseling in institutionele settings, zoals een vergadering, wijkt af van de beurtwisseling in 

alledaagse gesprekken. Hier zal de volgende paragraaf verder op ingaan.  

2.1.2 Beurtwisseling in vergaderingen 

Huisman  (2001, p.143) stelt dat er bij de beurtwisseling in vergaderingen ‘institutionele contraints’  

zijn op de beurtwisselingsprincipes die door Sacks e.a. zijn opgesteld :  

-er is een voorzitter die de beurtwisseling kan reguleren  

-er is preallocatie van beurten  

-er is lokale allocatie van beurten  

-er komen relatief lange beurten voor. 
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Voorzitter als beurtverdeler 

Larrue e.a. (1993) kennen bij de specifieke beurtwisselingsregels die gelden bij een voorgezeten 

vergadering een belangrijke positie aan de voorzitter toe. Dit is degene die over het spreekrecht van 

de deelnemers gaat. Wanneer de spreker het einde van zijn beurt aangeeft, wijst de voorzitter de 

volgende spreker aan. Volgens Larrue e.a. (1993, p. 183) komen er wel  inserted dialogues 

(ingevoegde dialogen) voor. Dit is de dialoog die plaatsvindt nadat vergaderdeelnemer X de beurt 

heeft gekregen van de voorzitter. Deelnemer X begint dan met deelnemer Y een dialoog. Wanneer 

deelnemer X aangeeft aan de voorzitter dat hij klaar is met zijn beurt, wijst de voorzitter de volgende 

weer aan. Volgens Larrue e.a. (1993) zijn tijdens een ingevoegde dialoog de beurtwisselingsregels 

zoals door SSJ opgesteld van toepassing.  

Preallocatie en lokale allocatie van beurten 

Het systeem dat Larrue e.a. (1993) uitleggen, komt overeen met ‘preallocatie’ van beurten. Deze 

term betekent in de context van vergaderingen  dat de toewijzing van beurten (deels) van tevoren is 

vastgelegd. ‘Bij ‘allocatie’ van beurten verloopt de beurtwisseling zoals in  paragraaf 2.1.1 is 

uitgelegd, dus volgens het systeem dat Sacks e.a. met gewone conversatie als basis hebben 

ontwikkeld.  In de meeste vergaderingen verloopt de beurtwisseling over het algemeen niet zo strikt 

als in Larrue e.a. (1993) beschreven is. Hierin maakt het wel een groot verschil welk onderdeel van de 

vergadering gaande is. Huisman (2001, p. 153), stelt dat de vergadering ‘een mengvorm is waarin 

deelnemers zich op sommige plaatsen richten op interactionele routines en op andere plaatsen in 

het gesprek laten ontwikkelen als in gewone conversatie’. Wanneer de voorzitter bijvoorbeeld het 

onderdeel ‘rondvraag’ of ‘mededelingen’ introduceert, verloopt de beurtwisseling zoals in Larrue e.a. 

beschreven: 

Fragment 1 (vergadering 3 - 2) 

23 Els DAT was mijn e:hm ↓toe↓lichting.= 

24 Vz =↓MOOI. MEDEDELING:EN. ↑PIET 

In dit fragment is te zien dat Els het einde van haar beurt aangeeft en dat de voorzitter vervolgens de 

volgende spreker aanwijst. Dit fragment hoort bij het vergaderonderdeel ‘mededelingen’ en verloopt 

via preallocatie van beurten.  

 Als er echter een agendapunt wordt geïntroduceerd dat bestaat uit een onderwerp waar meerdere 

deelnemers mee te maken hebben, verloopt de beurtwisseling volgens de beurtwisselingsregels die 

beschreven zijn door Sacks e.a. Een vergadering bestaat dus uit een combinatie van ‘preallocatie van 

beurten’ en ‘lokale allocatie van beurten’  (Huisman, 2001, p. 144). 

Volgens Houtkoop (1983, p. 116) onderscheidt een ‘dyade-in-meerpartijengesprek’ zich echter van 

oorspronkelijke dyades ‘doordat er altijd een andere aanwezige tussen kan komen’. Dit gebeurt dan 

door ‘zelfselectie’ of door ‘een hoordersbijdrage te leveren’. Deelnemers kunnen ook om de beurt 

vragen. Wanneer zij als reactie hierop de beurt door de voorzitter toegewezen kregen, is dit een 

‘gefiatteerde beurt’ (Houtkoop, 1983, p  120). Door het vragen om de beurt kunnen deelnemers 
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laten zien dat ‘ze zich ervan bewust zijn dat ze een inbreuk maken op de geldende procedure’ 

(Houtkoop, 1983, p. 121):  

Fragment 2 ( vergadering 1-2) 

44 Vz Mooi. (2.1 )Vacature  Bolks↓beek definitief  

45  rooster z[omer- 

46 Ben                 *(misschien)nog heel even  één ding over die  leer↑geld *of eh?    

In bovenstaand voorbeeld wordt de zelfselectie van Ben op een vragende manier geformuleerd. Hij 

vraagt als het ware toestemming om te spreken, als hij dit krijgt volgt er een gefiatteerde beurt. 

Collectieve activiteit 

Larrue e.a. (1993, p. 182) benadrukken dat het soort beurtwisseling dat zij beschrijven een fully 

coorperative activity moet zijn, de voortgang van het proces is afhankelijk van de collectieve 

oriëntatie. Wanneer de vergaderdeelnemers niet bereid zijn mee te werken met de voorzitter, kan 

de voorzitter het specifieke beurtwisselingssysteem niet laten functioneren. ‘Er is weliswaar een 

norm dat de voorzitter bepaalde rechten heeft, maar die norm moet wel elke keer opnieuw door de 

participanten gezamenlijk worden geconstrueerd’ (Huisman, 2000, p. 144).  Specifieke 

beurtwisselingsregels  kunnen dus niet van bovenaf opgelegd worden  vanuit de institutionele 

context van vergaderingen. ‘Door zich te oriënteren op de institutiespecifieke regels, brengen 

gespreksdeelnemers gemeenschappelijk een specifiek type sociale situatie tot stand’ (Houtkoop & 

Koole, 2000, p. 71). Huisman (2001, p. 69) stelt dat ‘het vergaderkader geen statische situatie vormt’, 

het vergaderkader ‘is dus dynamisch’ .  

Een criterium waarop deelnemers kunnen besluiten de rol  van de voorzitter wel of niet te 

accepteren, is categorization of the speaker (Atkinson e.a. 1978, p.137). Wanneer iemand oproept 

tot vergaderen, dus van de deelnemers verlangt zich te richten op de institutionele context van de 

vergadering, wordt deze persoon door de deelnemers gecategoriseerd. Als deze persoon de 

voorzitter betreft, wordt de oproep als relevant beschouwd om te (blijven) luisteren.  

Lange beurten 

Voor het produceren van een lange beurt zijn verschillende middelen beschikbaar, die vallen onder 

de noemer ‘incompleetheidsmarkeringen’ (Houtkoop & Koole, 2000, p. 70). Een lange beurt wordt 

ook wel discourse unit (DU) genoemd. Tijdens een discourse unit veranderen de 

beurtwisselingsregels. Degene die een lange beurt aan het produceren is heeft de rol van ‘primaire 

spreker’ en de gesprekspartners zijn de ‘DU-recipiënten’, die ‘bij voorkeur voortgangsondersteunend’ 

handelen (Mazeland, 2003, p.216). Er is onderscheid te maken tussen open en gesloten lange 

beurten. Gesloten lange beurten bevatten een ‘beurteinde markering’ (Joosten, 1993, p. 128): 
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Fragment 2 -herhaling ( vergadering 1-2) 

44 Vz Mooi. (2.1 )Vacature  Bolks↓beek definitief  

45  rooster z[omer- 

46 Ben                 *(misschien)nog heel even  één ding over die  leer↑geld *of eh?    

In bovenstaand fragment geeft Ben aan één ding (r. 46) te willen zeggen. Daardoor is het voor de 

overige deelnemers duidelijk dat wanneer dit ding gezegd is, zijn beurt als afgelopen beschouwd kan 

worden. Ben heeft hier dus een beurteinde markering gegeven.  

Joosten (1993, p. 130) benoemt specifiek voor vergaderingen nog een drietal mogelijkheden 

waarmee sprekers een lange beurt kunnen produceren: 

a) de spreker krijgt de beurt door de voorzitter toegewezen 

b)de spreker spreekt in zijn rol als voorzitter 

c)de spreker neemt een bijzondere positie in (zoals een gastspreker) 

Naar aanleiding van Huisman (2001, p. 148) kan hieraan toegevoegd worden dat een beurt vanwege 

een agendapunt aan een deelnemer toegewezen kan zijn,  dit is tevens een geval van een 

‘geprealloceerde beurt’: 

Fragment 3  (vergadering 1-21) 

1026 Vz                                                                       [ °>ja ja ja ja.<°  (1.1) Is goed. (1.4) Dan  

1027  zijn wij hululum bij >punt vier bijlage vier.< Kwaliteitsevaluatie en plan van 

1028  aanpak. (1.9) Geef ik het woord aan Els. 

In dit voorbeeld is te zien dat de voorzitter aan de hand van het agendapunt kwaliteitsevaluatie en 

plan van aanpak (r. 1027-1028) de beurt aan Els geeft. Els kan nu de mogelijkheid benutten om een 

lange beurt te produceren.  

2.2 Sequentieorganisatie 

Sequenties worden beschreven als ‘handelingsmatig samenhangende reeksen van beurten waarin 

gespreksdeelnemers gecoördineerd een interactionele activiteit realiseren’ (Mazeland, 2003, p. 73). 

Hierna zal worden uitgelegd welke basis aan sequenties ten grondslag ligt en hoe deze basis kan 

worden uitgebreid. Ook zal aandacht worden besteed aan ‘preferentieorganisatie’, dit is een 

verschijnsel dat samenhangt met sequentieorganisatie. 
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2.2.1 Aangrenzende paren 

Het belangrijkste ‘structureringsprincipe’ waar sequentieorganisatie op is gebaseerd, is het 

‘aangrenzende paar’(Mazeland, 2003, p. 73). De spreker initieert een eerste paardeel, waarbij een 

passend tweede paardeel relevant wordt. Het meest voorkomende voorbeeld van een aangrenzend 

paar is de vraag-antwoordsequentie. De spreker stelt een vraag, het geven van een antwoord is hier 

een logisch vervolg op. Het uitblijven van een verwacht tweede paardeel, zoals een antwoord op een 

vraag,wordt door de gespreksdeelnemers als  noticeable absence beschouwd ( Mazeland, 2003,  p. 

85). Een aangrenzend paar kan op verschillende manieren worden uitgebreid door ‘sequentie-

expansie’ (Mazeland, 2003, p. 73). Wanneer deze uitbreiding plaatsvindt voor het eerste paardeel, is 

dit pre-expansie. Als dit tussen het eerste en het tweede paardeel gebeurt, heet het insertie-

expansie en wanneer er na het tweede paardeel een uitbreiding plaatsvindt wordt er gesproken van 

postexpansie. Door de verschillende expansievormen kan er dus met één aangrenzend paar als basis 

een langere, samenhangende interactie ontstaan. 

2.2.2 Preferentieorganisatie  

Na het doen van een eerste paardeel, is het aan de gesprekspartner van de spreker om een respons 

te geven. Deze respons kan geprefereerd of niet-geprefereerd zijn. Schegloff (2007) spreekt van 

‘plus’ en ‘min’ respons.  Het wel of niet geprefereerd zijn van de respons, het tweede paardeel dus, 

heeft gevolgen voor het verloop van de sequentie. Preferentie heeft te maken met het 

sequentiedoel. Wanneer een spreker iemand uitnodigt en de gesprekspartner slaat deze uitnodiging 

af, is het doel van de sequentie niet geslaagd. Wanneer de uitnodiging wordt aangenomen, is er 

projectsucces. Het tweede paardeel is dan zodanig ingevuld dat het ‘project dat het eerste paardeel 

lanceert’ geslaagd is (Mazeland, 2003, p. 93).  Mazeland (2003) stelt dat er eigenlijk maar twee 

beurten nodig zijn wanneer het tweede paardeel geprefereerd is. Er is dan immers geen 

problematische situatie, waardoor een soepel verloop van de sequentie mogelijk is. Lastiger wordt 

het wanneer er een niet-geprefereerde respons op het eerste paardeel volgt, ofwel als ‘het tweede 

paardeel niet het resultaat oplevert waar met de sequentie naartoe gewerkt wordt’ (Mazeland, 2003, 

p. 76). In de meeste gevallen ‘zijn er dan meer beurten nodig (Mazeland, 2003, p. 76). Schegloff 

(2007, p. 117) fomuleert het als volgt: 

“Sequences with agreeing or “+”  second pair parts are “closure-relevant” and ones with dispreferred 

or disagreeing or “- “ second pair parts are “expansion-relevant”. “ 

Schegloff stelt hierbij dat  er niet noodzakelijk een geprefereerd tweede paardeel hoeft te zijn om op 

een natuurlijke manier de sequentie af te kunnen sluiten . Het is ook mogelijk dat er een niet-

geprefereerd tweede paardeel volgt, maar dat de gesprekspartners tot  overeenstemming weten te 

komen. Wanneer dit niet lukt vindt er dus sequentie-expansie plaats in de vorm van postexpansie.  

2.2.3 Postexpansie   

Aan uitingen in de derde positie zijn minder eenduidige kenmerken toe te kennen dan aan uitingen in 

de tweede positie.  Schegloff (2007, p. 181)  stelt het zo: 

“Although some sequences do appear to require some third-position object to achieve closure (..), 

“third position” is a much less determinate position than second. “ 
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Minimale postexpansie  

Een derdepositieafsluiter  is een vorm van  ‘minimale post-expansie’ (Schegloff, 2007, p. 118), 

waarbij er een minimale uitbreiding van de sequentie plaatsvindt. Deze uitingen zijn bedoeld om aan 

te geven of voor te stellen dat sequentieafsluiting plaats gaat vinden. Er zijn verschillende soorten 

van deze derdepositieafsluiters te onderscheiden. Zo kan ‘okay’ de acceptatie van een tweede 

paardeel markeren.  Minimale derdepositieafsluiters kunnen ook bestaan uit  evaluaties zoals ‘mooi, 

goed of prima’. Evaluaties, oftewel  assessments (Schegloff, 2007, p. 124) tonen het standpunt dat 

wordt ingenomen tegenover het tweede paardeel.  Op dit type derdepositieafsluiter zal in paragraaf  

2.3 onder het kopje ‘discontinuïteitmarkering’ en paragraaf 2.5 onder het kopje ‘evaluatie in de 

derde positie’ dieper worden ingegaan. Er kan ook een  ‘samengestelde derdepositieafsluiter’ 

voorkomen, ‘waarin afzonderlijk wordt gereageerd op twee verschillende aspecten van de beurt met 

het tweede paardeel’ (Mazeland, 2003, p. 137).  

Non-minimale postexpansie  

Non-minimale postexpansie is de ‘sequentie-epansie  na het tweede paardeel die meer dan één 

sequentiële positie beslaat’ (Mazeland, 2003, p. 139). Non-minimale postexpansie hangt vaak samen 

met het niet-geprefereerd  zijn van een tweede paardeel. Er kan bij een niet-geprefereerd tweede 

paardeel wel minimale postexpansie voorkomen, maar dit is dan nadat er overeenstemming is 

bereikt over het niet-geprefereerde verloop, zoals ook al in paragraaf 2.2.2 is beschreven.  

Na een geprefereerd tweede paardeel kan een ‘cross- speaker-paar van minimale responsen’ 

plaatsvinden (Mazeland, 2003, p. 140). Dit zijn meerdere minimale responsen die elkaar opvolgen, 

zoals in het volgende voorbeeld:   

(Fragment 4)  vergadering 1-2 

40 Ben   (   ) meenemen naar (coördinatoren) en (   )= 

41 Vz =Nou leuk.=  

42 Els = Graag  

43  (1.4) 

44 Vz Mooi.  

Dit voorbeeld laat zien dat een drietal minimale responsen elkaar opvolgen. Hier moet echter wel bij 

opgemerkt worden dat het in een ‘cross- speaker-paar gebruikelijker zou zijn dat Ben in plaats van Els 

de minimale respons levert. Ben is immers degene die de uiting heeft geproduceerd waarop 

gereageerd wordt. Wanneer de voorzitter en respons geeft op de uiting van Ben, is het logischer dat 

Ben hier weer op reageert dan dat Els dit doet.  

2.3 Onderwerporganisatie 

“Topic in a conversation is what the conversation is about.” (Maynard, 1980, p. 263).  
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Volgens  Sacks (1992) ligt het echter  gecompliceerder dan in bovenstaand citaat beschreven en moet 

er verder gekeken worden dan alleen naar de inhoud. Voordat een topic überhaupt tot stand kan 

komen gaat er een heel proces aan vooraf. Hierbij komt het begrip ‘topicorganisatie’ kijken. 

Topicorganisatie3 gaat met name om de ‘procedures waarmee topic-ontwikkeling interactioneel 

geregeld wordt’ (Mazeland, p. 177). In dit onderzoek draait het om de afsluiting van onderwerpen. 

Mazeland (2003, p. 208)stelt dat een onderwerp pas ‘definitief is afgesloten met het begin van een 

volgende, maar dat wil nog niet zeggen dat gespreksdeelnemers niet actief, op een geordende 

manier naar afsluiting van het lopende topic toe kunnen werken’.  De stap van het oude naar het 

nieuwe onderwerp kan op verschillende manieren verlopen.  

Discontinuïteitmarkering 

Drew e.a. (1998) wijzen erop dat het lastig is te bepalen waar het ene onderwerp precies overgaat in 

het andere onderwerp, omdat het een soort onzichtbare stapsgewijze voortgang betreft. Er zijn 

echter middelen die het makkelijker maken om te bepalen waar het ene onderwerp overgaat in het 

andere. Een voorbeeld hiervan is een pre-closing-item, die de volgende beurt topicaal gezien van de 

huidige ontbindt. Een discontinuity marker (Drew, 1998, p. 510) heeft dezelfde functie. Pre-closing-

items en discontinuity markers  zijn indicatoren dat de uiting die volgt geen betrekking meer heeft op 

het vorige onderwerp, waardoor de gesprekspartner een signaal krijgt niet te gaan zoeken naar een 

verband met de voorgaande uitingen. Onder deze indicatoren worden uitingen als  ‘okay’ en ‘goed’  

geschaard. Ook Mazeland (2003, p. 238) benadrukt dat pre-closing- items als ‘okay, goed en prima’ 

niet ‘bijdragen aan verdere ontwikkeling van het topic’. Uiteraard bestaat er een verband tussen 

discontinuity markers en de in paragraaf 2.2.3 beschreven derdepositieafsluiters. Een uiting kan een 

markering van onderwerpovergang en een sequentieafsluiting tegelijk zijn.  Het verschil bestaat eruit 

dat onderwerpovergang niet altijd hoeft te betekenen dat de sequentie wordt afgesloten en dat 

sequentieafsluiting meestal niet betekent dat onderwerpafsluiting plaatsvindt. Een voorbeeld van 

een situatie waarbij het onderwerp wel wordt afgesloten maar de sequentie niet, is in een interview 

waarbij iemand iets vraagt over een bepaald onderwerp en antwoord krijgt over een totaal ander 

onderwerp. Dit is dan wel een sterk gemarkeerde onderwerpovergang, een onderwerpafsluiting als 

deze kan niet soepel en stapsgewijs verlopen. 

                                                           
3
 Omdat veel auteurs over ‘topic’ spreken, wordt deze term in de theoriebespreking een aantal keer gebruikt. 

In de overige onderdelen van dit onderzoek zal van ‘onderwerp’ gesproken worden.  
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Co-class membership 

Een manier waarop een onderwerpovergang stapsgewijs kan verlopen, is het  onderwerp te 

presenteren als ‘lid van dezelfde klasse als die waaruit het lopende topic komt’ (Mazeland, 2003, p. 

184). Sacks ( 1992, volume 1, p. 757) spreekt hier van ‘co-class membership’.  Sacks noemt hierbij  als 

voorbeeld  dat een kind en hond onder dezelfde klasse geschaard kunnen worden wanneer het gaat 

om het huren van een appartement, omdat kinderen en huisdieren beide als mogelijke obstakels 

kunnen gelden om als huurder toegelaten te worden. Wat betreft vergaderingen kunnen volgende 

onderwerpen bijvoorbeeld geïntroduceerd worden door te verwijzen naar de klasse 

‘vergaderpunten’.  Tussen verschillende onderwerpen, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te 

maken hebben, ontstaat dan toch samenhang omdat ze allemaal onder de klasse ‘vergaderpunten’ 

vallen.  

2.4 Voorstel en verzoek  

De handelingen die in dit onderzoek centraal staan bij het beantwoorden van de centrale vraag, zijn 

het ‘geven van een evaluatie’ en ‘doen van voorstel of verzoek’. Op de laatstgenoemde handeling 

wordt in deze paragraaf dieper ingegaan. Een voorstel of verzoek kan beschouwd worden als  een 

aangrenzend paar waarbij in het tweede paardeel ‘steeds een beslissing genomen moet worden’ 

(Mazeland, 2003, p. 75). Er moet besloten worden of het voorstel of verzoek wordt geaccepteerd of 

afgewezen. Wanneer een spreker een voorstel  of een verzoek doet, dan is het doel van de sequentie 

bereikt wanneer instemming plaatsvindt. Het interactionele  project dat het voorstel  of verzoek 

initieert, mislukt als het voorstel of verzoek wordt afgewezen. Wanneer in een tweede paardeel het 

verzoek of voorstel wordt afgewezen, is dit tweede paardeel ook anders vormgegeven  dan wanneer 

het voorstel of verzoek geaccepteerd wordt. Niet-geprefeerde tweede paardelen worden vaak met 

meer ‘omhaal’ gegeven dan tweede paardelen die wel geprefereerd zijn (Mazeland, 2003, p. 93). 

Prospectieve handeling 

Mazeland (2003, p. 243) koppelt de term prospective tying  aan gespreksafsluitende topics. Als 

voorbeeld wordt het maken van afspraken gebruikt, maar ook het doen van een voorstel of verzoek 

valt onder prospective tying. Een voorstel of verzoek ‘anticipeert’ immers ‘op de toekomst’. ‘De 

gespreksdeelnemers verwijzen al naar iets gemeenschappelijks na dit gesprek en bereiden daarmee 

de stap uit het gesprek voor’ (Mazeland, 2003, p. 243). Houtkoop-Steenstra (1987,  in: Mazeland, 

2003, p. 243)  stelt dat ‘de bezegeling van dit soort afspraken in de afsluitingssectie vaak de vorm van 

een drieledige postsequentie heeft’.  In het eerste deel van deze postsequentie verzoekt degene die 

het voorstel of verzoek gedaan heeft om een bevestiging. Het tweede deel wordt gevuld door de 

gesprekspartner door dit verzoek te accepteren. De afsluiting bestaat uit ‘de kennisneming  daarvan 

door de initiatiefnemer’,dus degene die het voorstel of verzoek geïntroduceerd heeft. Deze afsluiting 

kan ‘als soort derdepositieafsluiter ‘ beschouwd worden (Houtkoop-Steenstra, 1987. In: Mazeland, 

2003, p. 243).  
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2.5 Evaluatie 

In de voorgaande paragraaf is meer duidelijk geworden over de handeling ‘doen van voorstel of 

verzoek’. In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op de handeling ‘geven van evaluatie’. Het 

begrip  ‘evaluatie’ is een veelomvattende term. Gespreksdeelnemers kunnen op een indirecte manier 

aangeven hoe ze bepaalde zaken beoordelen. Dit  gebeurt door de manier waarop ‘standen van 

zaken’ geformuleerd worden. ‘De formulering van standen van zaken herbergt dus al een soort 

impliciete beoordeling van de stand van zaken’ (Huisman, 2001, p. 59-60). Dit onderzoek richt zich 

echter op expliciete beoordelingen, die worden volgens Huisman (2001, p. 60) als ‘aparte 

handelingen in het gesprek verricht’.  Omdat het in dit onderzoek om onderwerpafsluiting draait, 

wordt er gekeken naar evaluaties die in deze context plaatsvinden.  

Evaluatie in de derde positie 

Zoals in paragraaf 2.2.3 onder het kopje ‘minimale postexpansie’ en in paragraaf 2.3 onder het kopje 

‘discontinuïteitmarkering’ duidelijk werd, kunnen evaluaties in de derde positie gebruikt worden om 

een sequentie of onderwerp af te sluiten. Zoals in paragraaf 2.2.3 al naar voren kwam, tonen 

evaluaties in de derde positie het standpunt dat wordt ingenomen ten opzichte van het tweede 

paardeel.  

Evaluatie als topic-afsluitende sequentie 

Een andere manier waarop evaluaties gebruikt kunnen worden om een onderwerp af te sluiten, is als 

‘topic-afsluitende sequentie’ (Mazeland, p. 211). Mazeland stelt dat onderwerpafsluiting een 

‘interactioneel proces is’ en dat ‘de meeste technieken waarmee gespreksdeelnemers afsluiting van 

een onderwerp bewerkstelligen sequentieel van aard zijn’. De evaluatie in een topic-afsluitende 

sequentie wordt in het eerste paardeel gegeven door de ontvanger, hiermee wordt ‘stelling 

genomen’ tegenover hetgeen verteld is. De verteller kan instemmen met deze evaluatie,de positie 

waarin hij of zij dit doet is het tweede paardeel. Als er wordt ingestemd  ‘is er overeenstemming over 

hoe er met het vertelde omgegaan moet worden. Sequentiële overeenstemming is bevorderlijk voor 

onderwerpafsluiting’ (Mazeland, p. 208).  Het paardeel kan nog worden afgesloten met een 

derdepositieafsluiter, waarin het afsluitingsvoorstel wordt geaccepteerd.  

Extra handeling 

Pomerantz (1984) stelt dat er tijdens het formuleren van een evaluatie naast de handeling  

‘beoordelen’ nog een handeling uitgevoerd kan worden, zoals bijvoorbeeld complimenteren en 

klagen. In het tweede paardeel kan er wel of niet ingestemd worden met deze handeling. Wanneer 

er wel wordt ingestemd is dit een preferred next action, wanneer er niet wordt ingestemd is dit een 

dispreferred next action (Pomerantz, 1984, p 63). Wanneer instemming geprefereerd is, zijn er 

verschillende manieren waarop die instemming met de evaluatie gedaan kan worden. Een manier is 

de evaluatie uit het eerste paardeel  herhalen en bijvoorbeeld het woordje ‘ook’ toevoegen. 
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Een stapje verder gaat de upgrade techniek (Pomerantz, 1984, p. 65). Een manier waarop deze 

gebruikt kan worden is door in het tweede paardeel een sterkere evaluatie te geven dan de initiator 

van het eerste paardeel heeft gedaan. In het tweede paardeel zou dan bijvoorbeeld ‘prachtig’ 

gebruikt kunnen worden wanneer in het eerste paardeel ‘mooi’ is gebruikt. De andere manier is in 

het tweede paardeel meerdere evaluaties achter elkaar te geven:  

Fragment 5  (vergadering 2-7) 

2513 Piet =het is een goed idee dus e:h 

2514  (.) 

2515 Vz °Goed. Mooi.°  

In regel 2515 van dit voorbeeld herhaalt de voorzitter het goed dat Piet in regel 2513 gebruikt om het 

idee te evalueren 4. De voorzitter voegt hier nog mooi  aan toe.  

 Upgrade instemmingen komen volgens Pomerantz (1984) vaak direct na de evaluatie uit het eerste 

paardeel. Soms is er zelfs sprake van een stukje overlap.  

Retrospectieve handeling 

Waar het doen van een voorstel of verzoek als prospectieve handeling beschouwd kan worden, kan 

het geven van een evaluatie als retrospectieve handeling worden bestempeld. Een evaluatie 

refereert aan iets dat al is gebeurd in de voorgaande conversatie. Hiermee verwijst de 

gespreksdeelnemer dus naar het verleden. Mazeland (2003, p. 51) omschrijft retrospectiviteit als 

volgt: ‘de spreker laat in zijn beurt zien hoe de voortgangersbeurt begrepen wordt’. 

In dit hoofdstuk is een kader gecreëerd waar vanuit de analyses beter begrepen en in perspectief 

geplaatst kunnen worden. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet. 

Hierin zal naar voren komen welke methode aan dit onderzoek ten grondslag ligt, hoe de 

onderzoeksprocedure is verlopen en hoe het onderzoeksmateriaal eruit ziet.  

                                                           
4
 Het goed kan echter ook op de voortgang van de vergadering slaan en niet op het idee. Deze gedachte wordt 

in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt.  
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3 Opzet onderzoek 

3.1 Methode  

De methode die in dit onderzoek wordt gehanteerd is de conversatieanalyse. De conversatieanalyse, 

is ontstaan in de jaren zestig. De belangrijkste grondleggers zijn Harvey Sacks en zijn leerlingen 

Jefferson en Schegloff. De conversatieanalyse richt zich op ‘de procedures waarmee 

gespreksvoerders hun interacties op ordelijke wijze vormgeven’ (Houtkoop & Koole, 2000, p. 67). Het 

gaat dus niet om de inhoudelijke aspecten van uitingen, de bedoelingen of  achterliggende motieven  

van de spreker, maar hoe er met geproduceerde uitingen wordt omgegaan door 

gespreksdeelnemers. In de conversatieanalyse wordt er gebruik gemaakt van geluidsopnamen, die 

vervolgens worden verwerkt in gedetailleerde transcripties.  Op deze manier hoeft er geen 

kunstmatige omgeving gecreëerd te worden, zodat de conversatie in haar natuurlijke context kan 

worden bestudeerd. 

De conversatieanalyse is ontstaan uit de etnomethodologie, deze stroming kan omschreven worden 

als ‘de studie van vaardigheden die ten grondslag liggen aan sociaal georganiseerde interactie’ 

(Houtkoop & Koole, 2000, p. 65). Deacon e.a. (1999, p. 305) omschrijven de etnomethodologie als 

een microsociological analysevorm, met deze term wordt gedoeld op het feit dat de stroming zich bij 

het onderzoek vooral op kleinschalige, alledaagse situaties  richt. Op ‘lokaal niveau’ (Mazeland, 2003, 

p. 11) richt  de conversatieanalyse zich op de organisatie van beurtwisseling, sequentieorganisatie, 

herstelorganisatie en preferentieorganisatie. Op meer globaal niveau gaat het volgens Mazeland 

(2003, p. 15) met name om ‘de wijze waarop de thematische ontwikkeling van een gesprek verloopt 

en de manieren waarop deelnemers gesprekken openen en afsluiten’. 

In dit onderzoek wordt de analysemethode gebruikt die Ten Have (1997, p. 21) als collection studies  

bestempelt. In deze methode worden een aantal vergelijkbare gevallen bij elkaar genomen, zodat ze 

een groep vormen. Binnen deze groep kunnen weer verschillende categorieën worden opgesteld. 
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3.2 Onderzoeksprocedure 

Om de conversatie te kunnen analyseren, zijn de vergaderingen zowel op camera als op een digitale 

voicerecorder opgenomen. De opgenomen vergaderingen zijn vervolgens van de voicerecorder 

overgezet naar de computer. Voor het maken van de globale transcripten zijn de geluidsbestanden 

beluisterd met het programma Soundscriber. Het maken van de nauwkeurige transcripten is gebeurd 

met behulp van het geluidsbewerkingsprogramma Audacity. Met dit programma kunnen 

bijvoorbeeld stiltes tot op de milliseconde nauwkeurig worden opgespoord. Tijdens het maken van 

nauwkeurige transcripten moeten er altijd keuzes gemaakt worden. Er zijn zoveel elementen die 

meegenomen kunnen worden in de analyses, dat het aan de transcribent is om hier een selectie in  

te maken. ‘Het transcript is dus geen neutraal datadocument’ (Ochs, 1979, Green et al. 1997,in: 

Huisman, 2001, p. 34). Voor het maken van de transcripten zijn de conventies gebruikt die in 

Mazeland (2003) staan beschreven5. Voor de namen van de vergaderdeelnemers en alle overige 

namen die in de vergaderingen voorkomen zijn pseudoniemen gebruikt. Hierbij is erop gelet dat de 

pseudoniemen ongeveer hetzelfde klinken en uit evenveel lettergrepen bestaan als de 

oorspronkelijke namen.  

In de conversatieanalyse is een spiraalvormige onderzoeksprocedure gebruikelijk. Dit onderzoek is 

daar geen uitzondering op. De data zijn niet verzameld om een theorie te ‘falsificeren of verifiëren’ 

(Huisman, 2001. p. 29). De analyses leveren steeds nieuwe, interessante observaties op, waardoor de 

onderzoeksvraag wordt bijgesteld en nieuwe theorie wordt bijgezocht. Aan deze theorieën kunnen 

dan weer nieuwe inzichten worden ontleend, die worden meegenomen in de volgende analysefases. 

De spiraal wordt beëindigd wanneer er relevante en interessante conclusies getrokken kunnen 

worden die door de analyses goed  worden onderbouwd. 

Al in een vroeg stadium van dit onderzoek werd duidelijk dat ‘onderwerpafsluiting’ als 

onderzoeksthema centraal zou staan. Dit centrale thema is later in de onderzoeksprocedure verder 

gespecificeerd. Allereerst zijn alle topicafsluitingen in de eerste opgenomen vergadering gemarkeerd  

en nauwkeurig getranscribeerd. Deze fragmenten zijn vervolgens opgedeeld in verschillende 

categorieën. De categorieën zijn gebaseerd op handelingen die voorkomen voordat een onderwerp 

wordt afgesloten, zoals het samenvatten van een onderwerp en het doen van een verzoek. 

Aangezien de fragmenten redelijk grofweg zijn ingedeeld, was er  veel overlap tussen de categorieën. 

De volgende stap was specificatie van de categorieën en de selectie van enkele categorieën. In deze 

fase zijn uiteindelijk de handelingen ‘doen van voorstel of verzoek’ en ‘geven van evaluatie’ 

geselecteerd. Deze handelingen zijn vervolgens aan een kwalitatieve analyse onderworpen. De 

observaties van handelingen bij onderwerpafsluiting zijn vergeleken met de observaties uit andere 

vergadercontexten, om het ‘specifieke functioneren van bepaalde elementen beter te begrijpen’ 

(Ten Have, 1997, p. 25). Het is immers moeilijk om uitspraken te doen over specifieke observaties 

zonder vergelijkingsmateriaal. 

                                                           
5
 Deze conventies zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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Het ‘algemene idee’ achter conversatieanalytisch onderzoek naar institutionele interactie is ‘dat 

mensen, door hun handelen en spreken op bepaalde, conventionele manieren te organiseren, hun 

interactie ‘maken tot’  specifieke, meer of minder ‘formele’ of ‘institutionele’ praktijken’ (Atkinson, 

1982; Heritage, 1984, in: Ten Have, 1997, p. 19). In de analysefase zijn bestaande theorieën als basis 

genomen. Er is gekeken of vergaderdeelnemers handelen volgens de conventionele manieren die in 

theorieën zijn vastgelegd, of er juist van afwijken. Hierbij is van belang hoe al dan niet wordt 

gehandeld naar die interactienormen, oftewel conventionele manieren en of hier bepaalde patronen 

in ontdekt kunnen worden.  

3.3 Data 

Het onderzoeksmateriaal bestaat uit managementteamvergaderingen. Er is gekozen voor 

managementteamvergaderingen omdat deze in de betreffende organisatie het meest gestructureerd 

verlopen. Een vaste voorzitter begeleidt de vergaderingen en het team heeft een (grotendeels) vaste 

samenstelling. Dit heeft als voordeel dat de opgenomen vergaderingen makkelijker samen te voegen 

zijn bij het samenstellen van het onderzoeksmateriaal . Het managementteam ziet er als volgt uit: 

Figuur 1: hiërarchische structuur vergaderdeelnemers 
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In figuur 1 is te zien hoe de onderlinge verhoudingen tussen de vergaderdeelnemers op formeel 

niveau liggen. Te zien is dat Chris 6, tevens de voorzitter, aan het hoofd van de organisatie staat. Els is 

de adjunct-directeur en vormt samen met Chris de directie. Carien is hun directiesecretaresse. De 

directie geeft leiding aan de vijf clustermanagers: Piet, Linda, Ben, Roos (interim-manager) en Kees. 

Alleen in de eerste vergadering zijn er buiten deze vaste deelnemers nog mensen aanwezig. Dit 

betreft de stagiaire Lara, die een presentatie geeft over een uitgevoerd onderzoek en de twee ICT-

medewerkers Jan en Hans, die komen luisteren naar de presentatie van Lara. 

Normaal gesproken vergadert het team op vaste tijden, namelijk eens in de twee weken op 

donderdagochtend. Tijdens de onderzoeksperiode was dit echter niet het geval, in verband met de 

zomerperiode. De data en tijdsduur van de vergaderingen zijn in de tabel hieronder weergegeven: 

Vergaderdatum Duur van de vergadering 

Vergadering 1:   3-07-2008 02:16:33 

Vergadering 2: 17-07-2008 02:13:44 

Vergadering 3: 28-08-2008 01:09:15 
Tabel 1 Data en tijdsduur van de opgenomen vergaderingen 

In totaal is dus ongeveer vijf uur en veertig minuten aan vergadertijd opgenomen. In de tabel is te 

zien dat de eerste twee vergaderingen langer dan twee uur duren en de derde vergadering 

beduidend korter is. De reden voor dit verschil is dat er iets is misgegaan met de geluidsopname en 

de opname daardoor voortijdig is afgebroken. Besloten is om de vergadering wel mee te nemen in 

dit onderzoek, omdat het ontbreken van het laatste vergadergedeelte niets afdoet aan de 

onderzoekswaarde van het eerste gedeelte. Bovendien zou de volgende vergadering pas een maand 

later zijn, dit was een extra reden om de vergadering van achtentwintig augustus toch mee te 

nemen.  

                                                           
6
 In het organigram zijn dezelfde pseudoniemen als in de transcripten gebruikt. Het gaat hier dus niet om de echte namen 

van de vergaderdeelnemers, deze zijn uit privacyoverwegingen weggelaten.  
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Zoals gezegd zijn de vergaderingen ook op beeld vastgelegd. De belangrijkste reden voor het maken 

van beeldopnamen is dat makkelijker is na te gaan welke vergaderdeelnemer wat heeft gezegd. 

Wanneer veel deelnemers door elkaar spreken, is het moeilijk uitingen van elkaar te onderscheiden. 

Verder is er voor gekozen de non-verbale informatie alleen op te nemen in de transcripten als dat 

relevant is voor de analyse. Wanneer er op de geluidopname een stilte te horen is, kan er non-

verbaal van alles gaande zijn. Zo kan iemand een positieve respons geven door alleen te knikken. 

Stilte kan dus zeker niet als ‘interactioneel vacuüm’ beschouwd worden (Schegloff, 2007, p. 179). 

Daar bovenop stelt Jefferson (1983c, in: Mazeland, 2003, p. 58) dat  ‘er iets bijzonders aan de hand is’ 

wanneer de stilte de ‘standaard maximumduur van  1 seconde’ overschrijdt. Een lange stilte kan 

bijvoorbeeld op een communicatiestoornis duiden. Door weergave van het non-verbale gedrag 

worden eventuele tekenen hiervan aan het licht gebracht. Zo kunnen vergaderdeelnemers elkaar 

niet-begrijpend aankijken, hun handen vragend in de lucht steken of naar de tafel staren in het geval 

van een  pijnlijke situatie.  Bij de opnames is er specifiek op gelet dat de voorzitter goed in beeld is, 

door de camera precies op zijn zitplaats te richten. De voorzitter is namelijk in het geanalyseerde 

materiaal degene die veruit het vaakst de afsluiting van een onderwerp initieert. De ruimte waarin de 

tweede en de derde keer vergaderd werd, is ongeschikt om met één camera alle personen te op 

beeld te kunnen vangen. 

In dit hoofdstuk is omschreven hoe het onderzoek is opgezet. Nu duidelijk is hoe het analyseproces is 

verlopen en waaruit het onderzoeksmateriaal bestaat, kan beschreven worden welke bevindingen de 

analyses hebben opgeleverd. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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4 Resultaten 
Zoals eerder is aangegeven, is de vraag die centraal staat in dit onderzoek: 

Hoe sluiten vergaderdeelnemers onderwerpen af in een formele vergadering? 

Hierbij is, na een eerste selectieronde, de focus gericht op de handeling ‘doen van voorstel of 

verzoek’ en op de handeling ‘geven van evaluatie’. Deze twee verschillende handelingssoorten zullen 

in de resultaatbespreking grotendeels apart behandeld worden.  In paragraaf 4.1 zal de handeling 

‘doen van een verzoek of voorstel’ besproken worden, in paragraaf 4.2 komt de handeling ‘ geven 

van evaluaties’ aan bod.  In de theoriebespreking werd duidelijk dat er al bepaalde ideeën zijn 

uitgewerkt wat betreft de handelingen die in dit onderzoek geanalyseerd worden. In de presentatie 

van de resultaten zal naar voren komen of en vooral hoe deze gespreksnormen al dan niet bevestigd 

worden in het onderzoeksmateriaal. Aan de hand van voorbeeldfragmenten zullen verschillende 

items besproken worden.  

Het item ‘onderwerpovergang door agendaverwijzing’ wordt voor de prospectieve en retrospectieve 

handelingen samen besproken in paragraaf 4.3, omdat hiervoor bij beide handelingen dezelfde (non-

verbale) patronen zijn waar te nemen.  

In de tussentijdse conclusies zullen de belangrijkste bevindingen worden samengevat. In paragraaf 

4.4 zullen tot slot de handelingen ‘doen van voorstel en verzoek’ en ‘geven van evaluatie’ naast 

elkaar gezet worden. Hierin zal naar voren komen dat deze  handelingen niet los van elkaar staan.  
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4.1 Doen van voorstel of verzoek  

In deze analyse wordt besproken hoe een onderwerp  wordt afgesloten met het doen van een 

verzoek of een voorstel. De analyse is in verschillende items en subitems opgedeeld. Allereerst 

worden de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op onderwerpafsluiting.  

Daarna wordt besproken op welke wijze de rol van de voorzitter naar voren komt in de situaties 

waarin het doen van een verzoek of voorstel voorafgaat aan onderwerpafsluiting.  Ten slotte worden 

de handelingen besproken die plaatsvinden in een andere vergadercontext dan onderwerpafsluiting. 

Het is immers moeilijk om uitspraken te doen over observaties, wanneer er geen 

vergelijkingsmateriaal tegenover staat. Door te kijken naar het vergelijkingsmateriaal is te zien of de 

bevindingen specifiek gelden voor de handeling ‘doen van voorstel of verzoek’ bij 

onderwerpafsluiting.  

4.1.1 Geprefereerde respons van één of meerdere personen 

Wanneer er een verzoek of voorstel wordt gedaan, is het de vraag of een verzoek wordt ingewilligd 

en of het voorstel wordt aangenomen. Uit hoofdstuk 2 7 , de theoriebespreking, blijkt dat afwijzing 

van het verzoek en afslaan van het voorstel  niet-geprefereerd is. In het theoriehoofdstuk komt 

tevens het item ‘prospectieve handelingen’ aan bod 8. Het doen van een verzoek of voorstel is een op 

de toekomst gerichte handeling. Wanneer dit geaccepteerd wordt, ontstaat er een 

afsluitingsrelevante situatie. Er bestaat dan overeenstemming over toekomstige afspraken.  In de 

fragmenten uit het onderzoeksmateriaal is te zien dat het onderwerp steeds wordt afgesloten na een 

geprefereerd tweede paardeel. Er zijn wel verschillen te observeren in de reacties. Hierin zijn twee 

verschillende categorieën te onderscheiden: het voorstel of het verzoek wordt door één persoon 

geaccepteerd en het voorstel of verzoek wordt door meerdere personen geaccepteerd. De eerste 

categorie komt twee van de zes keer voor en de tweede categorie vier keer 9. 

De volgende voorbeelden illustreren beide categorieën.  

Geprefereerde respons van één persoon  

Voorafgaand aan het volgende fragment gaat het over een definitie van de wijze waarop één van de 

voorzieningen registreert. Els meldt dat zij deze definitie niet in haar bezit heeft. Linda heeft 

aangegeven dat zij de definitie wel tot haar beschikking heeft.  

 

                                                           
7
 Zie paragraaf 2.4 Voorstel en verzoek 

8
 Zie paragraaf 2.4 Voorstel en verzoek onder het kopje ‘prospectieve handeling’ 

9
In dit hoofdstuk komen een aantal indicaties in de vorm van getallen voor. Belangrijk om te vermelden is 

hierbij dat deze getallen enkel dienen om een beter beeld te scheppen over het aantal gebruikte 

voorbeeldfragmenten. Deze kwantitatieve indicaties dienen dus zeker niet als argument om resultaten mee te 

versterken.  
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Fragment 6 ( vergadering 2-2) 

1106 Els (Nou) als jij mij dat nog één keer wil sturen ↓d[an] e:h 

1107 Linda                                                                                     [Ja] 

1108  (1.5) ((Linda schrijft iets op)) 

1109 Vz Bladzijde ↑drieën↓twinti:g  

In regel 1106 doet Els een verzoek. Dit verzoek heeft geen betrekking op het hele onderwerp, de 

registratie van de voorzieningen, maar op een praktisch aspect ervan. Het lijkt erop dat het verzoek 

aan Linda gericht is, want zij geeft een instemmend ja en voelt zich dus blijkbaar aangesproken. 

Gezien de voorgaande conversatie lijkt Linda ook de relevante persoon om te reageren. Ja als 

instemmende reactie is geprefereerd. Met de acceptatie van Linda is een afspraak voor de toekomst 

gemaakt, die door Linda ook op papier wordt vastgelegd (r. 1108). De voorzitter gaat in regel 1109 

over op een nieuw onderwerp. 

Voorafgaand aan fragment 7 is er al een flinke tijd een discussie aan de gang over het 

beloningsvoorstel dat Piet heeft ingediend. 

Fragment 7 ( vergadering 2-4) 

1763 Vz  Ja. (1.3) Jongens ik GA het >nu op tijd< afronden voorstel 

1764  ((knikt naar Linda)) 

1765  is dat Piet terugkomt met een e:h iets ander be↑loningsvoorstel 

1766  en eh dat  we wel ↑VRA↑gen om eh >(breder is)<  stevig te °betale[n.° 

1767 Linda                                                                                                                           [>°Ja° 

1768  zullen we hem dan< mee↑ne↑men ↑met die ↑check? 

1769  (.) ((Linda kijkt naar voorzitter)) 

1770 Vz °Ja.° (1.1) hHh BIJlage ↓ZE↓VEN DE WERK↓druk  (.) van ↑Piet en Els en ↓Ben 

De voorzitter doet twee voorstellen, in regel 1765 en 1766. Het eerste voorstel heeft betrekking op 

het nemen van een besluit over het besproken onderwerp en het tweede voorstel is hier een 

aanvulling op. Opvallend is dat het eerste voorstel retrospectief is, het is een soort samenvatting van 

hetgeen in de voorgaande conversatie is besproken. De aanvulling hierop is alweer meer op de 

toekomst gericht. Het non-verbale gedrag van de voorzitter wijst erop dat  hij zich met deze 

voorstellen tot Linda richt. Linda geeft een instemmend ja . Het lijkt erop dat ze een toevoeging aan 

de voorstellen van de voorzitter doet, hem (r. 1767) verwijst mogelijk naar beloningsvoorstel (r. 

1764). Haar voorstel  gaat over een praktisch aspect, aanvullend op  het voorstel van de voorzitter.  

De voorzitter stemt hier  mee in met ja (r. 1769) en gaat vervolgens over op  een nieuw onderwerp 

(de werkdruk).  
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Geprefereerde respons van meerdere personen 

In de bovenstaande twee voorbeelden is te zien dat het verzoek en een voorstel van één persoon 

een geprefereerde respons  krijgen. In de volgende voorbeelden zijn er meerdere personen die 

instemmen: 

Fragment 8 (vergadering 1-21) 

1022 Ben Ja (of) verplaatsen naar eind tweeduizend acht is [dat wat?  

1023 Els                                                                                          [>Ja ja ja ja<= 

1024 Vz =°J[:::a° 

1025 Ben      [Zodat het niet vergeten wordt maa[r ehm 

1026 Vz                                                                       [ °>ja ja ja ja.<°   

1027  (1.1) ((kijkt op blaadje)) 

1028  Is goed. 

1029  (1.4)  ((deelnemers kijken  naar blaadje en voorzitter slaat pagina om)) 

1030  Dan zijn wij hululum bij >punt vier bijlage vier.< Kwaliteitsevaluatie 

1031  en plan van aanpak. 

1032  (1.9) ((voorzitter kijkt naar blaadje en dan naar Els)) 

1033  Geef ik het woord aan Els. 

Ben doet in dit fragment een voorstel (r. 1022), waar zowel Els (r. 1023) als de voorzitter (r. 1024) 

instemmend op reageren.  Het voorstel heeft betrekking op de praktische kant van een onderwerp, 

niet op het hele onderwerp. Ben doet nog een toevoeging aan zijn voorstel, waarin hij uitlegt 

waarom het voorstel goed is. Dit is enigszins opmerkelijk, omdat zowel Els als de voorzitter al 

instemmend met ja hebben gereageerd en dus al akkoord zijn gegaan met een afspraak voor de 

toekomst. De voorzitter reageert nogmaals instemmend op deze toevoeging en geeft zijn acceptatie 

van het voorstel ook expliciet aan met is goed (r. 1028). In de stilte die volgt neemt niemand de 

beurt. De deelnemers kijken naar hun blaadje en de voorzitter slaat een pagina om, waarna hij een 

nieuw onderwerp initieert(r. 1030-1033). 

In het volgende fragment gaat het om een gesprek dat gevoerd moet gaan worden met boze 

medewerkers. Voorafgaand aan het fragment is de conversatie hier al een tijd over gegaan. Hierbij 

krijgt Linda verschillende adviezen van de vergaderdeelnemers. 
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Fragment 9 (vergadering 2-1) 

 418 Linda ↓Ja . Maar >ik denk dat ik< want jij ((wijst naar Kees)) gaat 

419   volgende week op eh op vakan↑tie dat ik jou ((maakt hoofdbeweging naar 

420  Els)) daar wel even bij ↑no↑dig h[eb] 

421 Els                                                                            [Ja.] [Ja nee precies 

422 Linda                                                                                     [Voor dat gesprek.  ((lacht)) 

423  (Da(h)t) ga ik  niet in  mijn eentje aan= 

424 Els =N:ee[n:ee 

425 Linda            [N(h)ee 

426  (0.9) ((alle deelnemers kijken naar  hun blaadje)) 

427 Vz ↑O↑kay  goed >dit waren de mededelingen< voorals↓nog (0.6) e::::h 

428  bladzijde  vijf de >mededelingen die er  ↑stonden< hHHh een DERde 

429   a ZEE TEE  ↑team 

In regel 418-420 doet Linda een verzoek aan Els, waarbij ze aangeeft  dat ze Els ergens bij nodig 

heeft. Els stemt hiermee in (r. 420). Ondanks het instemmen van Els, verduidelijkt Linda in regel 422 

waarvoor Els precies nodig is. Ook versterkt ze haar verzoek door een reden te geven in regel 423. Els 

reageert met nee nee (r. 424). Dit kan als instemmend worden gezien, omdat Linda in regel 423 ook 

een negatieve formulering gebruikt. Linda gebruikt met de derdepositieafsluiter nee dezelfde uiting 

als Els in regel 425, wat tevens als instemmend kan worden gezien. De afspraak die hiermee gemaakt 

is kan niet beschouwd worden als allesomvattend voor het besproken onderwerp. Gedurende de 

bespreking van het onderwerp zijn in de voorgaande conversatie ook andere afspraken gemaakt. De 

voorzitter sluit af met de derdepositieafsluiters okay en goed en met de woorden dit waren de 

mededelingen vooralsnog(r. 427).   

4.1.2 Voorstel of verzoek wordt niet geaccepteerd 

In de context van onderwerpafsluiting kan het ook voorkomen dat er een voorstel of verzoek wordt 

gedaan, maar dat dit niet geaccepteerd wordt. Er wordt dus wel een poging gedaan tot 

onderwerpafsluiting, maar de daadwerkelijke afsluiting vindt niet plaats. Dit verschijnsel is in het 

onderzoeksmateriaal in  totaal dertien keer waar te nemen. In fragment 10  loopt de overgang naar 

een nieuw onderwerp hiermee ook vast. In dit fragment stelt de voorzitter voor om een bepaald 

agendapunt te bespreken.   
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Fragment 10 (vergadering 1-27) 

1669 Vz gewoon ↓af. (2.4) ((steekt twee handen vragend omhoog)) 

1670  >WILLEN WE GELIJK< agendapunt tien erachter↑aan doen 

1671  over het em↑TEE traject? 

1672  (.) 

1673 Els NO::U NEE dit had er een beetj[e  

1674 Vz                                                         [Oh. 

1675 Els mee te maken maar je [mag ook je volg-  

1676 Vz                                           [°Doen we het niet.°= 

Els stemt niet in met het voorstel van de voorzitter om agendapunt tien (r. 1670) op dat moment te 

gaan bespreken. Ze probeert er iets aan toe te voegen, maar de voorzitter valt haar steeds in de rede 

en reageert met doen we het niet (r. 1676) alleen op het feit dat Els zijn voorstel heeft afgewezen. 

Het maken van een afspraak voor de toekomst, in dit geval de directe voortgang van de vergadering, 

loopt hier dus vast.  

4.1.3 Rol van de voorzitter  

De voorzitter kan op verschillende manieren zijn taak uitoefenen. In de zes fragmenten waarin het 

doen van een voorstel of verzoek voorafgaat aan onderwerpafsluiting  is te zien dat de voorzitter 

steeds degene is die een nieuw onderwerp initieert. Hier wordt in paragraaf 4.3 dieper op ingegaan. 

De rol van de voorzitter wordt in het onderzoeksmateriaal op twee andere manieren onderstreept: 

De voorzitter is degene die met een voorstel komt 

In het volgende fragment is de voorzitter ook degene die met een voorstel komt. Dit verschijnsel is in 

twee van de zes fragmenten te ontdekken.  

Herhaling -Fragment 7 ( vergadering 2-4) 

1763 Vz  Ja. (1.3) Jongens ik GA het >nu op tijd< afronden voorstel 

1764  ((knikt naar Linda)) 

1765  is dat Piet terugkomt met een e:h iets ander be↑loningsvoorstel 

1766  en eh dat  we wel ↑VRA↑gen om eh >(breder is)<  stevig te °betale[n.° 

1767 Linda                                                                                                                           [>°Ja° 

1768  zullen we hem dan< mee↑ne↑men ↑met die ↑check? 
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1769  (.) ((Linda kijkt naar voorzitter)) 

1770 Vz °Ja.° (1.1) hHh BIJlage ↓ZE↓VEN DE WERK↓druk  (.) van ↑Piet en Els en ↓Ben 

In regel 1763 verwijst de voorzitter expliciet naar het afronden. Het is onduidelijk wat het (r. 1763) 

precies inhoudt. Het is onwaarschijnlijk dat hij hiermee de hele vergadering bedoelt, omdat het 

fragment zich ergens halverwege de vergadering afspeelt.  Het lijkt er meer op dat hij het over het 

huidige onderwerp heeft. De voorzitter doet vervolgens twee voorstellen, waarop Linda instemmend 

reageert. De voorzitter stemt met ja (r. 1770) weer in op het voorstel van Linda en gaat vervolgens 

over op  een nieuw onderwerp (de werkdruk).  

De voorzitter mengt zich in een dialoog tussen twee andere vergaderdeelnemers 

Het volgende voorbeeld illustreert de observatie dat de voorzitter zich in een dialoog tussen twee 

andere vergaderdeelnemers mengt alvorens hij overgaat tot onderwerpafsluiting. Dit komt in één 

van de zes fragmenten voor. Voorafgaand aan dit fragment kan Els iets niet terugvinden in een 

document van Piet en vraagt hem om verduidelijking. Piet reageert hier vervolgens op:  

Fragment 11  (vergadering 2-3) 

1447 Piet Volgens mij ↑n:::::::↑n- (1.5) ((streept iets aan op 

1448  blaadje)) dat wee ‘k niet dat [moet ik nog  °n:agaan° 

1449 Els                                    [NA ik wil hier nog even naar  

1450  kijken met jou [°ge]woon°  

1451 Piet                             [Ja] 

1452 Els want  >‘k ↑heb< hier ook nog een vraag over. ↑Ja? 

1453  (1.0) ((alle deelnemers kijken op hun blaadje)) 

1454 Vz JA? 

1455  (.) 

1456 Piet ↓Yes 

1457  (0.9)    ((alle deelnemers kijken op hun blaadje)) 

1458 Vz ZESenVIJF↓tig  

In bovenstaand fragment geeft Els aan dat ze samen met Piet nog ergens naar wil kijken (r. 1449-

1450). Na het geven van een reden voor het verzoek in regel 1452 gebruikt ze op vragende toon ja. In 

eerste instantie volgt er een stilte (r. 1453). De voorzitter herhaalt het ja van Els, maar dan op luidere 

toon. Hij selecteert hiermee Piet als volgende spreker, niet door zijn naam te noemen, maar omdat 

Piet de relevante persoon is om een reactie op het verzoek te geven. Pas na het ja? van de voorzitter 

(r. 1454) geeft Piet een instemmend yes ( r. 1456). 
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4.1.4  Doen van voorstel of verzoek in andere vergadercontext 

In de bovenstaande analyse is besproken hoe het doen van een voorstel of een verzoek verloopt 

voordat afsluiting van een onderwerp plaatsvindt. Om te zien of dit verloop specifiek geldt voor 

onderwerpafsluiting, is het van belang ook naar deze prospectieve handelingen te kijken  in  een 

context waarbij er geen onderwerp wordt afgesloten. Opvallend is dat het doen van een voorstel of 

verzoek er hier anders uitziet dan bij onderwerpafsluiting het geval is. Een belangrijke observatie is 

dat het voorstel of verzoek als onderdeel van een lange beurt voorkomt. In totaal komt  in het 

materiaal twintig  keer het doen van een voorstel of verzoek voor in een andere context dan 

onderwerpafsluiting. Dertien keer hiervan is het voorstel of verzoek opgenomen in een lange beurt.  

Voorstel of verzoek is onderdeel van lange beurt 

In fragment 12 is te zien dat het voorstel van Els past in de lange beurt, oftewel de zogeheten 

discourse unit die ze aan het produceren is. Het gaat hier over de verantwoordelijkheid van 

werkgroepen.  Voor het stukje monoloog hieronder is Els al enige tijd aan het woord. 

Fragment 12 (vergadering 1-22) 

1074 Els rappor↑tage en de verbeterplannen komen ↑hier  dus ik stel voor >da’ we 

1075  bijvoorbeeld< in september of oktober weer  een evaluatie hier hebben >van nou< 

1076  wat is er ↓nu (.) <vanuit die> plannen ↑hè dus plan van aanpak ↑si↑wa ij ↑vier de audits  

1077  en de werkgroepen da’ we daar nog een keer een evaluatie van (hier) ↑krij↑gen de 

1078  verantwoording die hier ligt van wat >vindt heb-< wat krijgt priori↑teit >want we hoeven< 

1079  niet alles te ↓doen we moeten ook prioriteiten ↓stel↓len 

Te zien is dat het voorstel niet zozeer op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van een lange 

beurt. In regel 1074-1075 wordt eigenlijk het concrete voortstel al gedaan met dus ik stel voor dat we 

bijvoorbeeld in september of oktober weer een evaluatie hier hebben. Wat daarna volgt, is een 

specifiekere invulling van het voorstel door uit te weiden over waar de evaluatie precies over zal 

gaan. Door zo lang door te spreken zonder pauzes, krijgen de andere vergaderdeelnemers nauwelijks 

de kans om instemmend te reageren op haar voorstel. Opvallend aan het doen van een voorstel als 

onderdeel van een lange beurt, is dat Els en de voorzitter verreweg het vaakst deze lange beurten 

produceren. Van de dertien keer dat er een verzoek of voorstel binnen een lange beurt is gedaan, is 

Els zeven keer degene die deze beurt produceert, de voorzitter vijf keer en slechts één keer wordt dit 

door een andere vergaderdeelnemer gedaan.  Mogelijk heeft dit betrekking op de hiërarchische 

positie in de organisatie, aangezien de voorzitter tevens de directeur is en Els de adjunct-directeur.  
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4.1.5 Tussentijdse conclusie 

Uit de theorie komt naar voren dat een verzoek of voorstel zowel geaccepteerd als afgewezen kan 

worden. Als er wordt ingestemd met het voorstel of verzoek,wordt er projectsucces behaald. 

Aangezien het doen van een verzoek of voorstel een prospectieve handeling is, wordt er in het geval 

van acceptatie ook een overeenkomst voor de toekomst gesloten, waardoor een afsluitingsrelevante 

situatie ontstaat. Voordat de onderwerpafsluitingen plaatsvinden, wordt het voorstel of verzoek  in 

de geanalyseerde fragmenten door één of meerdere personen geaccepteerd. Het komt ook voor dat 

een voorstel of verzoek niet geaccepteerd wordt. Dan is er wel  een poging tot onderwerpafsluiting, 

maar vindt de daadwerkelijke afsluiting niet plaats. Dit is een indicatie dat het accepteren van een 

voorstel of verzoek inderdaad een afsluitingsrelevante situatie oplevert. Ter vergelijking is ook 

gekeken naar voorstellen en verzoeken op plekken in de vergadering waar geen onderwerp wordt 

afgesloten. Een belangrijke observatie in de contexten waarbij geen onderwerpafsluiting plaatsvindt, 

is dat het voorstel in een lange beurt is opgenomen. Hierdoor wordt het voor de 

vergaderdeelnemers moeilijk om te reageren en ‘verdwijnt’ het voorstel of verzoek als het ware  in 

de beurt. 

Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat  het doen van een verzoek of voorstel voordat 

onderwerpafsluiting plaatsvindt grotendeels (vijf van de zes keer) betrekking heeft op een deelaspect 

van het besproken onderwerp. Het gaat dan dus niet om een afspraak die het hele onderwerp omvat 

en daarom de afsluiting relevant maakt, met uitzondering van fragment  7. Dit fragment vormt 

tevens een uitzondering omdat één van de voorstellen retrospectief is, het is een soort samenvatting 

van de voorgaande conversatie. In de overige fragmenten gaat het veelal om praktische aspecten die 

naar de toekomst verwijzen, zoals een voorstel over een datum  of een verzoek om iets op te sturen. 

Dit zou erop kunnen wijzen dat het doen van een verzoek of voorstel mogelijk als afsluitingstechniek 

gebruikt wordt, evenals het maken van afspraken als vorm van prospective tying, zoals beschreven 

staat in hoofdstuk 2 10.  

                                                           
10

 Zie paragraaf 2.4 Voorstel en verzoek onder het kopje ‘prospectieve handeling’ 
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Ten slotte is gekeken naar de rol van de voorzitter. De voorzitter is in twee van de zes gevallen zelf 

degene die een voorstel doet, om vervolgens het onderwerp na acceptatie van dat voorstel af te 

sluiten. Tevens is te zien dat hij zich in de dialoog mengt  door een vergaderdeelnemer te selecteren. 

Bij deze handeling oriënteert hij zich op zijn voorzittersrol als de in hoofdstuk 2 11 beschreven 

‘gespreksorganisatorische identiteit’. Opvallend is verder dat Els  een bijzondere positie in lijkt te 

nemen, omdat zij verreweg het vaakst een lange beurt produceert waarin een voorstel of verzoek is 

opgenomen. In de theorie12 is te zien dat de voorzitter op grond van zijn vergaderpositie lange 

beurten kan produceren.  In de organigram in hoofdstuk 3 (figuur 1) is te zien dat Els samen met 

Chris de directie vormt. Mogelijk heeft dit een verband met het kunnen produceren van lange 

beurten. Dit zou erop kunnen duiden dat hiërarchische verhoudingen een rol spelen in het verloop 

van de vergaderingen.  Het is echter lastig een onderscheid te maken tussen de technische 

vergaderpositie van de voorzitter en de hiërarchische  positie. Het produceren van een lange beurt 

kan door de overige vergaderdeelnemers geaccepteerd worden omdat zij aan de rol van de 

voorzitter extra rechten toekennen, maar ook omdat zij de voorzitter in de functie van directeur 

respecteren. Een combinatie van beide oorzaken is ook goed mogelijk. In het geval van Els is het 

produceren van lange beurten eerder toe te schrijven aan haar hiërarchische positie in de 

organisatie, omdat zij in eerste instantie geen bijzondere vergaderpositie inneemt. Haar ‘situationele 

identiteit’ is vanuit de oorspronkelijke rolverdeling gewoon ‘vergaderdeelnemer’.  

 
 
 

                                                           
11

Zie paragraaf 2.1 Institutionele setting: formele vergadering onder het kopje ‘rolverdeling’ 

12
Zie paragraaf 2.1.2 Beurtwisseling in vergaderingen onder het kopje ‘lange beurten’  
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4.2 Evaluaties 

In deze analyse komt naar voren  hoe een onderwerp wordt afgesloten met het geven van een 

evaluatie. De analyse begint met het presenteren van de observaties van evaluaties in de tweede en 

de derde positie voordat onderwerpafsluiting plaatsvindt.  Dan zal er aandacht worden besteed aan 

de prosodie van de evaluatieve uiting ‘mooi’. Bij prosodie moet gedacht worden aan zaken als 

intonatie en volume. Vervolgens komt de rol van de voorzitter aan bod. Aan evaluaties in andere 

vergadercontexten dan onderwerpafsluiting wordt ook nog aandacht besteed. De analyse wordt met 

een tussentijdse conclusie afgesloten.  

4.2.1 Evaluatie in de tweede en derde positie 

Uit de theorie (hoofdstuk 2)13 blijkt dat de evaluatie van een topic wordt beschouwd als een eerste 

paardeel van een aangrenzend paar. In het tweede paardeel kan er worden ingestemd met deze 

evaluatie door middel van een second assessment. Wanneer er ook daadwerkelijk overeenstemming 

is bereikt over de evaluatie, en er dus een geprefereerd tweede paardeel is, ontstaat er een situatie 

waarin onderwerpafsluiting relevant is. Het aangrenzende paar kan nog worden aangevuld met een 

derdepositieafsluiter, waarin het afsluitingsvoorstel bevestigd wordt. Naast evaluaties als second 

assessment, blijkt uit de theorie dat evaluaties op verschillende manieren in de derde positie voor 

kunnen komen. Woorden als ‘mooi’, ‘goed’ en ‘prima’ kunnen als derdepositieafsluiters gebruikt 

worden. Ze dienen dan om een sequentie af te sluiten. Evaluaties in de vorm van pre-closing-items of 

discontinuïteitmarkeringen kunnen gebruikt worden om aan te geven dat het onderwerp over zal 

gaan in een nieuw onderwerp. Van beide categorieën, dus evaluaties in de tweede en  in de derde 

positie, zijn hieronder voorbeelden opgenomen. 

Evaluatie in de tweede positie 

Voorafgaand aan het volgende fragment is de conversatie gericht op de vraag of de managers bij een 

voorlichtingsbijeenkomst aanwezig moeten zijn. De vergaderdeelnemers komen er niet uit en Els 

oppert het aan iemand te vragen: 

Fragment 13 (vergadering 2-8) 

2599 Els Ik vraag het aan Martine. [Ja? 

2600 Vz                                                 [>Hartstikke ↓mooi.< Onder JOUW E:H (.) 

2601  verantwoordelijkheid ((grijnst naar Els)) 

2602  (.)  

2603 Els >(zet maar) neer< 

                                                           
13

Zie paragraaf 2.5 Evaluatie 



Onderwerpafsluiting in vergaderingen                                                                  Januari 2009  

 

33 

 

2604  (1.1)  ((Els schrijft iets op)) 

2605 Vz >DAN zijn we bij de< ↑ROND↑vraag   

Els vraagt in regel 2599 om overeenstemming met haar aanbod iets aan Martine te gaan vragen. De 

voorzitter geeft hier een positieve evaluatie (hartstikke mooi) op en voegt hier nog iets aan toe (r. 

2600-2601). Deze evaluatie lijkt een vervanging te zijn voor ja, dus kan beschouwd worden als 

instemmend tweede paardeel, waarbij gelijk duidelijk wordt welk standpunt de voorzitter tegenover 

het eerste paardeel van Els inneemt. Wat Els haar reactie is, is niet helemaal duidelijk omdat de 

woorden niet volledig verstaanbaar zijn. Het lijkt er op dat ze met de aan de notulist gerichte 

woorden zet maar neer (r. 2603) instemt met de uiting van de voorzitter. Nadat Els zelf ook iets 

genoteerd heeft, sluit de voorzitter het huidige onderwerp af in regel 2605.  

Dit fragment volgt na een lange beurt van Els, die hiermee wordt afgesloten: 

Fragment 14 (vergadering 3-2) 

23 Els DAT was mijn e:hm ↓toe↓lichting.= 

24 Vz =↓MOOI. MEDEDELING:EN. ↑PIET 

Nadat Els in regel 23 expliciet het einde van haar beurt heeft aangegeven, reageert de voorzitter hier 

direct op met de evaluatie  mooi (r. 24) en initieert dan een nieuw onderwerp. Mooi  functioneert 

hier als ontvangstbevestiging. Hoewel het in de tweede positie voorkomt,  wordt mooi hier tevens 

gebruikt om de overgang naar het nieuwe onderwerp te markeren. Het heeft hier dus een dubbele 

functie. Het kan echter zo zijn dat mooi niet op de inhoud van regel 23 slaat, maar alleen gebruikt 

wordt om de voortgang van de vergadering te stimuleren. In dat geval heeft mooi maar één functie. 

Combinatie van de tweede en derde positie 

Voorafgaand aan het volgende fragment heeft de voorzitter aan Ben gevraagd of hij naar iets wil 

informeren bij zijn voorziening. Helaas is de reactie van Ben niet helemaal te verstaan. Het wordt in 

de eerste regel van fragment 2 in combinatie met de daaropvolgende positieve reacties wel duidelijk 

dat hij instemt:  

Herhaling- Fragment 2 ( vergadering 1-2) 

40 Ben   (   ) meenemen naar (coördinatoren) en (   )= 

41 Vz =Nou leuk.=  

42 Els = Graag  

43  (1.4)  ((voorzitter schenkt zichzelf koffie in)) 

44 Vz Mooi. (2.1 ) ((kijkt op blaadje)) 

45  Vacature  falks↓meer definitief  rooster zomer- 
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In fragment 2 is te zien dat de voorzitter een positieve evaluatie (r. 41) geeft op de opmerking van 

Ben (r. 40). Els reageert ook positief op de opmerking van Ben. Beide deelnemers reageren los van 

elkaar op de opmerking van Ben, de opmerkingen volgen elkaar zo snel op dat het erg 

onwaarschijnlijk is dat Els in regel 42 op de voorzitter reageert. Haar uiting kan daarom niet als 

‘second assessment’ worden beschouwd. Na iets te hebben ingeschonken gebruikt de voorzitter 

mooi (r. 44). Dit woord kan als evaluatie en als pre-closing item fungeren. Hierna initieert hij immers 

een nieuw onderwerp.  Ook is het een derdepositieafsluiter, omdat met mooi  tevens de sequentie 

wordt afgesloten. De uitingen in regel 41, 42 en 44 vormen een cross-speaker-paar van minimale 

responsen.  

Evaluatie in de derde positie  

Fragment 15 vormt de afsluiting van een discussie over welke afdelingen welke onderwerpen zullen 

bespreken. Els meldt dat er in het clusteroverleg een uitspraak over een bepaald vraagstuk gedaan 

zal worden. De voorzitter reageert hier op: 

Fragment 15 (vergadering 1-29) 

1803 Vz J::A, >dat hoeven wij niet weten dat gaan wij °verder (  )°<                

1804  (0.7) 

1805 Els N:a, m[ededeling zou ik wel (  ) 

1806 Vz             [J:A (m-) medede↓ling of mededelingen. (1.0)Hartstikke ↓mooi. 

1807  (.) 

1808 Linda J:a ((kucht)) 

1809  (.) 

1810 Vz hHHh punt TIEN vervolg emDEE traject. (1.2) ((papiergeritsel) ↓Els.  

In dit fragment is te zien dat de voorzitter een uitspraak doet dat hoeven wij niet weten dat gaan wij 

verder (r. 1803 ). Els is het er niet mee eens: mededelingen zou ik wel  (r.1805). Wel  als 

tegenovergestelde van niet is hier een indicator van het niet overeenstemmen. Het na (r. 1805)  

wordt gebruikt als  prestarter voor een ‘niet-geprefereerde voortzetting’ (Mazeland,  2003, p. 111) 

en fungeert dus ook als indicator voor het niet overeenstemmen. De voorzitter lijkt het wel met Els 

eens te zijn, na het instemmende woordje ja herhaalt  hij een deel van haar uiting (mededeling) in 

regel 1806. Hierna geeft hij een evaluatie met hartstikke mooi  (r. 1806). Hierop volgt een 

bevestigend ja (r. 1808) van Linda. Hartstikke mooi  komt hier in de derde positie voor en is een 

uitbreiding van de eerder gegeven instemming. Het is echter de vraag of het hier als oordeel 

functioneert over de uiting van Els of zijn eigen instemming, of dat het puur als poging tot afsluiten 

begrepen moet worden. Omdat Els in regel 1805 aangeeft niet in te stemmen met het idee van de 

voorzitter, is de omschakeling naar een krachtige positieve evaluatie als hartstikke mooi (r. 1806) niet 

logisch. Het is dus niet aannemelijk dat hartstikke mooi  betrekking heeft op de inhoud van regel 

1805.  Direct na het ja van Linda brengt de voorzitter in regel 1810 een volgend onderwerp in.  
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Voordat fragment 16 zich afspeelt verwijst Lara naar een e-mail die ze heeft rondgestuurd aan de 

vergaderdeelnemers. Ze geeft de deelnemers de kans hier een vraag over  te stellen:  

Fragment 16  (vergadering 1-8) 

330 Lara Dus als je aan de hand daarvan °nog een vraag hebt. ° 

331  (1.4) ((voorzitter kijkt rond)) 

332 Vz Nee h↑è? ((Linda en Piet schudden hun hoofd)) 

333   Goed zo. hhH rookbeleid 

In regel 330 verwijst Lara naar een e-mail die aan alle vergaderdeelnemers is verstuurd. Na een stilte, 

waarin niemand de beurt neemt om een vraag te stellen over de e-mail, antwoordt de voorzitter nee 

hè (r. 332). Door het schudden van hun hoofd geven Linda en Piet hier een  ‘nee- signaal’ en dus 

antwoord op de vraag. De voorzitter reageert hier op  met de positieve evaluatie goed zo (r. 333).  

Goed zo komt in de derde positie van de sequentie en lijkt hier meerdere functies te hebben. Het is 

een inhoudelijke reactie op de respons van de deelnemers en het dient  als derdepositieafsluiting en 

pre-closing-item. Na het goed zo gaat hij immers over op een nieuw onderwerp 

(rookbeleid),waarmee hij ook de sequentie afsluit.   

Dit fragment is onderdeel van een gesprek over vertrekkende personeelsleden. De 

vergaderdeelnemers vragen zich af of er nog afscheid genomen gaat worden van de vertrekkers. De 

voorzitter vraagt Els dit te na te gaan: 

Fragment 17 (vergadering 1-33) 

2180 Vz hHHh NEE MAAR JIJ vraagt aan personeelszaken of *d’r nog e:h 

2181 Els                                                                                              [J:a >ja ja ↓°ja°< 

2182  (.) 

2183 Vz °Okay.° (1.3) MOOI (1.6)  e::h >geen verdere(st-) INTERN OVERleg.< (.) >(Raad  

In fragment 17 is te zien dat de voorzitter een vraag stelt aan Els, waarop zij  vier keer het 

instemmende antwoord ja (r. 2181) geeft. Na het gebruik van het pre-closing-item okay geeft de 

voorzitter de evaluatie mooi (r. 2183). De voorzitter initieert vervolgens het onderwerp intern 

overleg. Mooi vormt samen met okay de derdepositieafsluiting. Het is echter onduidelijk wat er nog 

van het evaluatieve karakter van mooi over is. Mooi kan hier dienen om aan te geven dat de 

voorzitter tevreden  is met het instemmende antwoord van Els, maar kan ook enkel dienen als pre-

closing-item. Okay zou als ontvangstbevestiging kunnen worden beschouwd en mooi als het 

standpunt dat de voorzitter tegenover de informatie uit het tweede paardeel van Els inneemt. Als 

pre-closing-items dienen de twee uitingen alleen maar om aan te geven dat de volgende uiting geen 

betrekking meer zal hebben op het huidige onderwerp.  
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4.2.2 Prosodie 

Kijkende naar de prosodie, valt op dat de evaluaties die als derdepositieafsluiters of pre-closing-items 

functioneren vaak benadrukt worden en er sprake is van een dalende toon: 

Fragment 18 (vergadering 3-4) 

42 Kees Bij por↓taal de rapportage in[dienen 

43 Vz                                                   [>°Ja precies .°<  (0.7) >°Is goed°< (1.8) 

44  VERDER NOG IE↑MAND HIER↑OVER  (.) Hartstikke leuk ↓mooi (0.4) 

45  hHHHh BIJLAGE VIE:::R 

Zowel leuk als mooi  (r. 44) worden in dit voorbeeld benadrukt. Bij mooi is er sprake van een dalende 

toon. Na een inademing verheft de voorzitter zijn stem.  

Fragment 19 (vergadering 3-5) 

51 Vz GOED. >NOU DAN HEBBEN WE EEN AANTAL BELANGRIJKE be↑sluiten 

52  genomen< volgens ↑mij  hhHHhh (2.3)  ja? 

53  (.) 

54 Piet ↓Ja= 

55 Vz =Hartstikke ↓m:ooi. (.)  hHh >(NICOLIEN) en de ↑ (KERK)< 

Bij het  mooi (r. 55) in dit voorbeeld wordt er nadruk op het woord gelegd en is er  een langgerekte 

en dalende toon. Na het mooi en een inademing vervolgt de voorzitter op luide toon.  

Fragment 20  (vergadering 3-6) 

61 Els Daar ↑h(h)ou je toch van? 

62  (.) 

63 Piet Zeker.  

64  (0.5) 

65 Vz ↑O↓K:AY ((zucht))  (.) HARTstikke ↓mooi (.) DAN MIJN STUKKEN  

Ook hier is een dalende toon en een benadrukking van het woord mooi (r. 65). Wederom verheft de 

voorzitter hierna zijn stem bij het initiëren van een nieuw onderwerp. Er lijkt een patroon te zitten in 

de prosodie van evaluaties als derdepositieafsluiter en pre-closing-item. Dit patroon bestaat uit een 

dalende toon, benadrukking van het woord en verheffing van de stem na het woord.  
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4.2.3 Rol van de voorzitter  

Evenals te zien is bij de handeling ‘doen van een voorstel of verzoek’, is bij het geven van evaluaties 

de voorzitter degene die onderwerpen afsluit. Op de overgang van het ene naar het ander 

onderwerp wordt in paragraaf 4.3 dieper ingegaan. Met het gebruik van pre-closing-items en 

evaluaties markeert hij deze afsluiting, zoals te zien was in de voorgaande paragrafen. Er zijn echter 

twee soorten uitzonderingen op de afsluitende rol van de voorzitter te vinden in het 

onderzoeksmateriaal. Deze uitzonderingen betreffen afwijzing  van het geïnitieerde onderwerp en 

initiatie van een onderwerp door een andere deelnemer dan de voorzitter.  

Niet accepteren van geïnitieerde onderwerp 

Voorafgaand aan het volgende fragment heeft de voorzitter aan Ben gevraagd of hij naar iets wil 

informeren bij zijn voorziening. Ben geeft een reactie: 

 Herhaling- Fragment 2 ( vergadering 1) 

40 Ben   (   ) meenemen naar (coördinatoren) en (   )= 

41 Vz =Nou leuk.=  

42 Els? = Graag  

43  (1.4) ((voorzitter schenkt zichzelf koffie in)) 

44 Vz Mooi. (2.1 ) ((kijkt op blaadje)) 

45  Vacature  falks↓meer definitief rooster z[omer- 

46 Ben                                                                            [(misschien)nog  

47  heel even  één ding over die  keer↑veld of eh?    

In dit fragment is de voorzitter in regel 44-45 bezig een nieuw onderwerp te introduceren, maar 

wordt geïnterrumpeerd door Ben. Ben verwijst in zijn uiting naar keerveld (r. 47), dit is het 

onderwerp dat besproken werd voordat de voorzitter overging op de vacature falksmeer (r. 45). Ben 

formuleert zijn interruptie wel in vraagvorm, waardoor de indruk wordt gewekt dat hij om een 

gefiatteerde beurt vraagt. De poging van de voorzitter om het onderwerp af te sluiten met een 

evaluatie, kan in dit fragment als mislukt beschouwd worden. 

In fragment 21 probeert de voorzitter met een mededeling en een evaluatie het onderwerp af te 

ronden: 

Fragment 21 ( vergadering 1 -3) 

58 Vz Zij hebben opdracht gekregen ook vanuit de gemeente om contact op te  

59  nemen met ons over de warenbanken.  
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60  (1.2)  ((schenkt iets in)) 

61 Vz En kinderen van warenbank. (2.8 ) ((kijkt op blaadje)) 

62  Dus das mooi. Definitief rooster 

62  zomerperiode zijn alle achterwachten gere[geld zijn 

63 Els                                                                              [>Nee nee nee wacht eens even<  

64  die vacature falksmeer . (2.0) ((kucht))  

65  ((alle vergaderdeelnemers kijken op hun blaadje)) 

66  °Vergeet je°. 

In het bovenstaande fragment doet de voorzitter in regel 58 en 59 een mededeling, die hij in regel 61 

afmaakt.  De voorzitter continueert dan zijn beurt met de evaluatie dus das mooi (r. 61), waarop hij 

verder gaat met het nieuwe onderwerp definitief rooster zomerperiode (r. 61-62). Els overlapt hem 

vervolgens, waarbij ze erop wijst dat hij nog een punt vergeten is. Nadat Els de voorzitter gewezen 

heeft op het vergeten onderwerp vacature falksmeer (r. 64) geeft ze de reden voor het feit dat ze het 

nieuwe onderwerp (nog) niet accepteert: vergeet je (r. 66).  Opvallend is dat Els niet om de beurt 

vraagt bij haar interruptie, wat Ben in het voorbeeld daarvoor wel doet. Hierbij kan nogmaals 

gewezen worden op het feit dat de Els adjunct-directeur is en dat de hiërarchische positie in de 

vergadering mogelijk een rol speelt. Ook bij dit fragment kan gesteld worden dat de poging van de 

voorzitter om het onderwerp af te sluiten met een evaluatie mislukt.  

Onderwerp wordt niet door voorzitter geïnitieerd 

Voorafgaand aan dit fragment is de situatie wat ongemakkelijk, omdat Piet heeft aangeven kwaad te 

zijn. Hij heeft te horen gekregen dat het congres dat hij aan het organiseren is niet meer door kan 

gaan in het huidige jaar. Er worden verschillende nieuwe ideeën geopperd.  Els stelt een alternatieve 

situatie voor waar Piet zich misschien meer in zou kunnen vinden. Piet reageert hier op: 

Fragment 22  (vergadering 2-7) 

2511 Piet ik heb gewoon ↓geen zin om hier op te [reageren 

2512 Vz                                                                          [↑O↑kay= 

2513 Piet =het is een goed idee dus e:h ((maakt drukke handgebaren)) 

2514  (.) ((alle deelnemers staren naar de tafel)) 

2515 Vz °Goed. Mooi.° hHh 

2516  (2.3) ((voorzitter en Els kijken elkaar aan)) 

2517 Els ↑Nou (1.6) DAN STAAT er ook nog een e::h kwar↑TAALborrel ge↑pland  
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In het bovenstaande fragment wil Piet geen reactie geven (r. 2511). De voorzitter accepteert dit met 

okay (r. 2512).Okay functioneert hier als ontvangstbevestiging en kan ook betekenen dat de 

voorzitter het letterlijk okay vindt dat Piet niet wil reageren. Kijkende naar de boosheid van Piet is 

het dan echter een wat magere reactie. Piet gaat nog verder met zijn beurt, wat niet onlogisch is 

gezien zijn eerdere opmerking dat hij geen zin heeft om hier op te reageren (r. 2511).  Hij geeft hier 

een positieve evaluatie op het idee (r. 2513), dat in de voorgaande conversatie is voorgesteld. De 

voorzitter reageert hier ook met positieve evaluaties op: goed en mooi (r. 2515). Beide termen 

kunnen  hier gebruikt zijn als pre-closing-item  en als evaluatie.  Na de stilte initieert Els  een nieuw 

onderwerp (r. 2517). Dit is opvallend, omdat de voorzitter steeds degene is die het initiëren van een 

nieuw onderwerp voor zijn rekening neemt. Mogelijk zaten in de blikken die Els en de voorzitter 

hebben uitgewisseld (r. 2516) aanwijzingen voor Els dat zij iets moest ondernemen. Gezien de positie 

van Els als adjunct-directeur, is zij mogelijk ook de aangewezen persoon om de voorzittersrol over te 

nemen wanneer dit nodig is. 

4.2.4 Evaluaties in andere vergadercontext 

Om erachter te komen of bovenstaande bevindingen specifiek voor evaluaties bij 

onderwerpafsluiting gelden, is er ook gekeken naar evaluaties op andere plekken in de vergadering. 

Van de in totaal zesennegentig evaluaties die voorkomen in andere vergadercontexten dan 

onderwerpafsluiting, bevatten veertien het woord ‘goed’ en zes het woordje ‘mooi’.  Opvallend is dat 

‘goed’ hierbij vaak (vijf van de veertien keer) in de uiting ‘maar goed’ voorkomt: 

Fragment 23 (vergadering 2) 

1598 Ben N::ee maar goed eh ik dacht dat kun je ook expliciet noemen of↓zo  
 

Maar goed heeft hier meer het karakter van een pre-closing-item en is nauwelijks nog evaluatief te 

noemen. Met uitzondering van de uiting  maar goed lijken de evaluaties die gebruikt worden wel 

daadwerkelijk het standpunt over een tweede of derde paardeel weer te geven, wat bij evaluaties als 

pre-closing-items niet altijd het geval is. De evaluaties leveren een bijdrage aan de conversatie die 

betrekking heeft op het besproken onderwerp. Wanneer een evaluatie in de tweede positie 

voorkomt, geeft dit het standpunt weer over het door de gesprekspartner geproduceerde eerste 

paardeel. Als de evaluatie in de derde positie voorkomt, geeft dit aan hoe de vergaderdeelnemer 

tegenover het tweede paardeel staat. De volgende twee voorbeelden illustreren dit: 

Evaluatie in de tweede positie 

Onderstaand fragment is onderdeel van een gesprek over het in beeld brengen van het aantal 

mensen dat buiten slaapt. 

Fragment 24 ( vergadering 2) 

1177 Piet Maar d’r is een verSCHIL met de buitenslaapservice en e:h  ja= 

1178 Vz =JA nee >(ga het) opzoeken< ↑goed (.)↑goed dat je dat in beeld eh brengt  
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In dit fragment wordt goed  (r. 1178) door de voorzitter tweemaal gebruikt om een standpunt te 

geven over de handelingen van Piet. Dit gebeurt in de reactie op het eerste paardeel dat Piet heeft 

geproduceerd.  

Fragment 25 volgt op een uitleg van Els over een stuk dat ze heeft geschreven. 

Fragment 25 (vergadering 1-24) 

1433 Vz °O↓kay.° > Is (daar) een reactie op?< 

1434  (0.8) 

1435 Linda >Ik vind het< een heel mooi  ↓stuk= 

1436 Piet =J:a 

1437  (0.6) 

1438 Ben Niets meer aan ↓doen 

Het mooi van Linda (r. 1435) is een respons op de vraag van de voorzitter. Zij geeft een evaluatie op 

het stuk, waarin het mooi duidelijk dient om haar standpunt weer te geven. Mooi behoudt hier dus, 

in tegenstelling tot pre-closing-items, haar evaluatieve karakter.  Opvallend is hier dat mooi er anders 

uitziet wat prosodie betreft dan bij pre-closing-items. De uiting wordt hier niet benadrukt en er is 

geen sprake van dalende intonatie.   

Het volgende fragment is onderdeel van het overleg over een congres. De voorzitter geeft aan 

Carien, de directiesecretaresse, door dat hij zal blijven slapen: 

Fragment 26 (vergadering 1-32) 

2148 Vz En dan blijf ik ↑sla↓pen. (0.4) ↑Ca↓rien 

2149  (2.1) 

2150 Els °(Ja) gezelli[g.° 

2151 Carien                      [En ↑jij El- e[::h 

Els geeft met ja gezellig (r. 2150) een evaluatie op de opmerking van de voorzitter. Carien reageert 

niet op de evaluatieve opmerking van Els, maar gaat in op de inhoud uit regel 2148, de opmerking 

dat de voorzitter zal blijven slapen. Ja gezellig geeft aan hoe Els denkt over het feit dat de voorzitter 

ergens blijft slapen.  

Evaluatie in de derde positie  

Dit fragment maakt onderdeel uit van het bespreken van de stand van zaken rondom een aantal 

documenten die op tijd ingeleverd moeten worden.  
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Fragment 27 (vergadering 1-6)  

255 Vz  (RADAR LOOPT ook lekker?  

256  (2.0 ) ((voorzitter kijkt Linda aan)) 

257 Linda °J:a, ut° e:h (.) dreigt te gaan lukken. 

258  (0.4) 

259 VZ ↓J:oh= 

260 Linda =J(h)a  haha(h)h 

261  (1.1) 

262 Vz Hartstikke ↓mooi 

263  (0.4) 

264 Els ‘k heb een hele strakke ↑plan↑ning ge↑maakt dus eh 

De voorzitter reageert in bovenstaand fragment met hartstikke mooi op het positieve antwoord van 

Linda. Op deze evaluatie wordt niet  gereageerd, Els geeft in regel 264 met ik heb een hele strakke 

planning gemaakt antwoord op de vraag die de voorzitter in regel 255 stelde. Het joh in regel 259 

zou als ontvangstbevestiging begrepen kunnen worden. Ook kan het hier als uiting van positieve 

verbazing beschouwd worden. Hartstikke mooi geeft dan het standpunt van de voorzitter over de 

ontvangen informatie aan.  De prosodische kenmerken van mooi  zijn deels hetzelfde als in de 

fragmenten die voor onderwerpafsluiting plaatsvinden. Mooi wordt benadrukt en de toon daalt 

hierbij. Een reden hiervoor kan zijn dat de voorzitter met hartstikke mooi probeert het onderwerp af 

te sluiten, maar dat dit niet wordt opgepikt door de vergaderdeelnemers. Els gaat in regel 264 

immers door op de vraag die de voorzitter in regel 255 stelt.  

4.2.5 Tussentijdse conclusie 

Uit de analyses blijkt dat evaluaties zowel in de tweede als in de derde positie van een sequentie 

voorkomen. In de tweede positie lijken de evaluaties een dubbele functie te vervullen, het zijn dan 

zowel reacties op het eerste paardeel, zoals een instemmende reactie, als evaluaties. Er wordt hierbij 

een standpunt ingenomen tegenover het eerste paardeel.      
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Evaluaties in de derde positie komen vaak voor als derdepositieafsluiter en pre-closing-item tegelijk, 

er wordt dan met dezelfde uiting een sequentie en een onderwerp afgesloten. De theorie over 

second assessments die onderwerpafsluiting relevant maken wordt door de analyses niet 

onderstreept. Deze theorie heeft betrekking op het voorkomen van evaluaties in een 

onderwerpafsluitende sequentie. Op een evaluatie in het eerste paardeel geeft de ontvanger dan 

een evaluatie in het tweede paardeel. Als dit een instemmende evaluatie is, is er sequentiële 

overeenstemming, wat bevorderlijk is voor onderwerpafsluiting. Een fenomeen dat wel te 

observeren is, is het instemmen met de gegeven evaluatie door middel van een uiting als ‘ja’. Deze 

instemming kan zowel na een uiting in de tweede als na een uiting in de derde positie voorkomen.  

Het lijkt echter niet zo te zijn dat een instemming na de evaluatie zorgt voor een meer 

afsluitingsrelevante situatie. In het onderzoeksmateriaal zijn immers ook een aantal gevallen waarin 

onderwerpen direct na een evaluatie worden afgesloten. De evaluaties waarbij dit gebeurt, zijn te 

beschouwen als pre-closing-items. Het is bij deze vorm van evaluaties echter de vraag in welke mate 

er nog van een ‘evaluatief karakter’ kan worden gesproken. De uitingen, die in de vergaderingen uit 

‘mooi’ en ‘goed’ bestaan, lijken weinig betrekking te hebben op het standpunt dat wordt ingenomen 

ten opzichte van voorgaande uitingen. 

Ter vergelijking is gekeken naar evaluaties in vergadercontexten waarbij geen onderwerp wordt 

afgesloten. Hierbij is opvallend dat het woordje ‘goed’ ook haar evaluatieve karakter lijkt te verliezen 

in de veel voorkomende uiting ‘maar goed’. Deze observatie vormt echter een uitzondering, omdat 

de rest van de evaluaties wel daadwerkelijk gebruikt lijken te worden om een oordeel over een 

aspect van het onderwerp te geven. De evaluaties die in deze contexten voorkomen hebben dus 

meer directe betrekking op de inhoud, in tegenstelling tot de evaluaties als pre-closing-items. De 

vraag is hier in hoeverre de laatstgenoemde categorie  nog als evaluatief beschouwd kan worden. 

Het evaluatieve karakter lijkt immers verdwenen te zijn.  

Wat prosodie betreft lijkt er een patroon te zijn.  Het woord ‘mooi’ wordt door de voorzitter 

benadrukt en met een dalende intonatie uitgesproken, voordat hij overgaat naar een nieuw 

onderwerp.  Er is echter te weinig vergelijkingsmateriaal beschikbaar om hier meer duidelijkheid over 

te scheppen.  In een voorbeeld uit de vergadercontext waarbij geen onderwerp wordt afgesloten, 

wordt ‘mooi’ niet benadrukt en is er ook geen dalende intonatie. In een ander voorbeeld ziet ‘mooi’ 

er echter bijna hetzelfde uit als in de context van onderwerpafsluitingen. 

De rol van de voorzitter komt naar voren  door de observatie dat hij steeds de persoon is die de 

afsluitende evaluatie geeft en een nieuw onderwerp introduceert. Het kan wel voorkomen dat de 

voorzitter in de rede wordt gevallen tijdens het introduceren van een nieuw onderwerp, doordat een 

van de deelnemers terug wil komen op het vorige onderwerp.  
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4.3 Onderwerpovergang door agendaverwijzing 

Een belangrijk onderdeel van onderwerpafsluiting is de overgang naar het nieuwe onderwerp. Nadat 

de aanzet tot afsluiting is gegeven door een evaluatie of een voorstel of verzoek, wordt er een  nieuw 

onderwerp geïntroduceerd. In deze analyse zijn fragmentdelen geselecteerd die illustreren hoe de 

overgang naar een nieuw onderwerp verloopt na een evaluatie en een voorstel of verzoek. De 

overgang van het oude naar het nieuwe onderwerp kan zowel stapsgewijs als abrupt verlopen. Een 

opvallend patroon is dat de voorzitter geregeld naar de agenda verwijst wanneer hij een nieuw 

onderwerp initieert. De aandacht is daarom in deze analyse op onderwerpovergang door middel van 

agendaverwijzing gericht. De bevindingen wat betreft agendaverwijzing zijn in twee categorieën te 

verdelen. In de eerste categorie verwijst de voorzitter naar een specifiek agendapunt, in de tweede 

categorie verwijst hij naar een vergaderonderdeel. Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen deze 

twee categorieën, aangezien vergaderonderdelen als mededelingen en rondvraag als agendapunt 

zijn opgenomen14. De keuze om deze twee categorieën apart te behandelen komt voort uit de 

observatie dat de deelnemers ander non-verbaal gedrag vertonen bij het verwijzen naar een 

vergaderonderdeel. Hier lijkt een duidelijk patroon in te zitten.  

Omdat er tussen het doen van een voorstel of verzoek en het geven van evaluaties wat betreft  de 

overgang naar een nieuw onderwerp door middel van agendaverwijzing hetzelfde patroon in non-

verbaal gedrag is waar te nemen, worden de bevindingen van beide categorieën samengevoegd.  

Voorzitter verwijst naar agendapunt 

In het volgende fragment wordt verwezen naar de agenda, in de vorm van het  verwijzen naar een 

bijlage: 

Fragment 28  (vergadering 1-21) 

1026 Vz                                                                       [ °>ja ja ja ja.<°  (1.1) Is goed. (1.4) Dan  

1027  zijn wij hululum bij >punt vier bijlage vier.< Kwaliteitsevaluatie en plan van 

1028  aanpak. (1.9) ((alle deelnemers bladeren door hun papieren)) 

1029  Geef ik het woord aan Els. 

De voorzitter geeft met  dan zijn we bij (r. 1027) aan dat er een bepaald traject doorlopen wordt en 

dat ze binnen dat traject bij een bepaald punt zijn aanbeland.  Hij laat dus zien dat de selectie van zijn 

gekozen onderwerpen ‘via een bepaalde rangorde verloopt’ (Mazeland, 2003, p. 196). Hetzelfde doet 

hij in fragment 29: 

Fragment 29  (vergadering 1-29)  

1808 Linda J:a ((kucht)) 

                                                           
14

 Dit is bekend bij de onderzoeker, omdat de opgestelde agendapunten voor de opgenomen vergaderingen 

door de organisatie ter beschikking zijn gesteld.  
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1809  (.) 

1810 Vz hHHh punt TIEN vervolg emDEE traject.  

1811  (1.2) ((deelnemers bladeren door hun papieren) ↓Els. 

In dit fragment verwijst hij wederom  naar de agenda, waar punt tien(r. 1810) onderdeel van is. Het 

onderwerp komt op deze wijze niet zomaar uit de lucht vallen, het behoort tot de klasse 

‘agendapunten’.  

Voorzitter verwijst naar vergaderonderdeel 

In onderstaand fragment verwijst de voorzitter naar het vergaderonderdeel rondvraag: 

Fragment 30  (vergadering 2-8) 

2603 Els >(zet maar) neer< 

2604  (1.2)  ((Els schrijft iets op)) 

2605 Vz >DAN zijn we bij de< ↑ROND↑vraag  ((kijkt om zich heen)) 

De voorzitter geeft aan dat ze bij de rondvraag (r. 2605) beland zijn. Waar de deelnemers bij het 

verwijzen naar agendapunten collectief op hun blaadje kijken of beginnen te bladeren, gebeurt dat 

hier niet. Op het beeldmateriaal is te zien dat de voorzitter om zich heen kijkt, wat gezien de 

betekenis van rondvraag in deze institutionele setting logisch verklaarbaar  is. In het volgende 

fragment vertoont de voorzitter hetzelfde soort gedrag: 

Fragment 31 (vergadering 3-2) 

23 Els DAT was mijn e:hm ↓toe↓lichting.= 

24 Vz =↓MOOI. ((kijkt naar zijn blaadje)) 

25  MEDEDELING:EN. ((kijkt in het rond)) 

26  ↑PIET ((kijkt Piet aan)) 

In fragment 31 kijkt de voorzitter ook eerst rond bij het noemen van het vergaderonderdeel 

mededelingen (r. 25) . Dan selecteert hij Piet als volgende spreker. Dit doet hij door Piet zijn naam te 

noemen en hem tegelijkertijd aan te kijken.  
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4.4 Voorstel of verzoek en evaluaties samengevoegd 

In deze paragraaf worden het doen van een voorstel of verzoek en het geven van evaluaties naast 

elkaar gezet. De twee soorten handelingen staan namelijk niet helemaal los van elkaar. Sterker nog, 

vaak komen ze samen in de context van onderwerpafsluiting. Wanneer er een voorstel of verzoek 

wordt gedaan, kan er als reactie een evaluatie plaatsvinden in de tweede positie van de sequentie. 

Wat echter het meest voorkomt, is dat er na een instemmende reactie op het verzoek of voorstel in 

de derde positie een evaluatie voorkomt. 

Wat uit de analyses van beide handelingen naar voren komt, is dat een geprefereerde voortzetting, 

zoals een instemming, een afsluitingsrelevante situatie oplevert. In de meeste gevallen wordt er met 

de acceptatie van een prospectieve handeling, zoals het doen van een voorstel of verzoek, een 

overeenkomst voor na de vergadering gesloten. Wanneer projectsucces behaald is, kan hier met de 

retrospectieve handeling, het geven van een evaluatie, nog naar verwezen worden. Een evaluatie 

verwijst echter lang niet altijd naar de voorgaande uitingen. Uit de analyses blijkt dat evaluaties vaak 

puur als pre-closing-items of derdepositieafsluiters gebruikt worden en daarbij geen betrekking 

hebben op de inhoud van de voorgaande uitingen. 

De rol van de voorzitter komt zowel bij een evaluatie als bij een voorstel of verzoek op verschillende 

manieren naar voren. Wat opvalt aan de analyses van zowel een verzoek of voorstel als een 

evaluatie, is dat naast de voorzitter Els een bijzondere vergaderpositie in lijkt te nemen. Zij vertoont 

meer kenmerken die samenhangen met de voorzittersrol dan de andere vergaderdeelnemers. Zo is 

zij naast de voorzitter de enige die lange beurten produceert en interrumpeert ze de voorzitter 

zonder om de beurt te vragen. Dit kan te maken hebben met haar positie als adjunct-directeur15. De 

vergaderidentiteiten zouden dan verband hebben met de hiërarchische positie die de deelnemers in 

de organisatie bekleden. 

Ten slotte is in paragraaf 4.3 te zien dat de onderwerpovergang na beide handelingen, of combinatie 

van beide handelingen, op dezelfde manier verloopt. De voorzitter kan bij initiatie van een 

onderwerp naar een agendapunt verwijzen. Ook kan hij naar een agendaonderdeel, zoals de 

‘rondvraag’, verwijzen. Bij de laatste categorie valt op dat de verwijzing naar een onderdeel wordt 

onderstreept met non-verbaal gedrag, zoals rondkijken of degene aankijken van wie de naam wordt 

genoemd.  Deze benadrukking door middel van non-verbaal gedrag is bij het  verwijzen naar een los 

agendapunt niet aan de orde.  

                                                           
15

 Zie organigram in hoofdstuk 4 onder het kopje ‘data’ 
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5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de vraag die in dit onderzoek centraal staat: 

Hoe sluiten vergaderdeelnemers onderwerpen af in een formele vergadering? 

Een onderwerp is pas afgesloten met het begin van een volgend onderwerp. Er zijn echter vele 

manieren om naar de afsluiting toe te werken. Deze vallen onder de bredere term 

onderwerporganisatie, oftewel de procedures waarmee onderwerpontwikkeling interactioneel 

georganiseerd wordt.  De focus in dit onderzoek is gericht op de handelingen ‘doen van voorstel of 

verzoek’ en ‘geven van evaluatie’ bij het afsluiten van een onderwerp. Om de onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden, zijn er drie managementteamvergaderingen op beeld en geluid opgenomen. 

Deze vergaderingen zijn vervolgens aan een kwalitatieve analyse onderworpen. Over de handelingen 

‘doen van voorstel en verzoek’ en ‘geven van evaluatie’ zijn door verschillende auteurs theorieën 

uitgewerkt. In de analyses is gekeken of de interactienormen, die in de theorieën zijn vastgelegd, 

bevestigd worden. De focus is hierbij gericht op hoe deze normen al dan niet bevestigd worden in de 

opgenomen vergaderingen.  

Uit de analyses blijkt dat het doen van een voorstel of verzoek voordat onderwerpafsluiting 

plaatsvindt vooral betrekking heeft op praktische aspecten van de besproken onderwerpen. Het 

voorstel of verzoek verwijst niet naar het hele besproken onderwerp, maar naar een deelaspect 

hiervan. Deze observatie versterkt de gedachte dat een verzoek of voorstel als specifieke 

afsluitingstechniek gebruikt wordt. Bij verwijzing naar het complete onderwerp zou de handeling 

‘doen van voorstel of verzoek’ ondergeschikt kunnen zijn aan bijvoorbeeld de handeling 

‘samenvatten’. Door enkel een deelaspect van het onderwerp te behandelen in het voorstel of 

verzoek, staat de handeling ‘doen van voorstel of verzoek’ meer op zichzelf en is niet zomaar een 

bijkomstige handeling.  Deze gedachte is te linken aan bestaande theorie over prospective tying 

(Mazeland, 2003). Het maken van afspraken wordt in deze theorie als voorbeeld genomen. Met een 

verzoek of voorstel wordt, net als bij het maken van een afspraak, verwezen naar iets 

gemeenschappelijks na het gesprek. Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat afsluiting plaatsvindt na 

het accepteren van het verzoek of voorstel door één of meerdere personen. Met het accepteren 

anticiperen zowel de initiator van het verzoek of voorstel als degene die accepteert op de toekomst, 

waarbij overeenstemming wordt bereikt. Hierdoor ontstaat een afsluitingsrelevante situatie. Dit 

wordt benadrukt door de observatie dat wanneer een voorstel of verzoek niet geaccepteerd wordt, 

de onderwerpafsluiting ook mislukt.  Dit kan beschouwd worden als indicatie dat acceptatie van een 

voorstel of verzoek inderdaad een afsluitingsrelevante situatie oplevert. 
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Ter vergelijking is gekeken naar situaties in de vergaderingen waarbij wel een voorstel of 

verzoek wordt gedaan, maar waarbij geen onderwerp wordt afgesloten. Een belangrijk verschijnsel in 

de vergadercontext waarin geen onderwerpafsluiting plaatsvindt, is het ‘wegvallen’ van een voorstel 

in een lange beurt, oftewel discourse unit 16. Wanneer het voorstel is opgenomen in een lange beurt, 

is het voor de vergaderdeelnemers moeilijk om hierop te reageren. Dit heeft ook nog eens te maken 

met de theorie dat ontvangershandelingen  in een discourse unit  bij voorkeur 

voortgangsondersteunend zijn (Mazeland, 2003). Een ontvanger zal dus niet snel een complete 

reactie midden in een lange beurt van de spreker geven. Dit is een mogelijke reden waarom een 

voorstel in een lange beurt wel in de context voorkomt waarin geen onderwerpafsluiting plaatsvindt 

en niet in de context van onderwerpafsluiting. 

Het geven van een evaluatie komt in het onderzoeksmateriaal zowel in de tweede als in de derde 

positie van een sequentie voor. De theorie over second  assessments (Mazeland, 2003; Schegloff, 

2007) wordt niet onderstreept door het materiaal uit de opgenomen vergaderingen. Deze theorie 

heeft betrekking op het voorkomen van evaluaties in een onderwerpafsluitende sequentie. Op een 

evaluatie in het eerste paardeel geeft de ontvanger dan een evaluatie in het tweede paardeel. Als dit 

een instemmende evaluatie is,  is er sequentiële overeenstemming, wat bevorderlijk is voor 

onderwerpafsluiting. Dit specifieke verschijnsel is niet waar te nemen in het onderzoeksmateriaal. 

Een soortgelijk fenomeen is echter wel te observeren in het materiaal, met als verschil dat er in het 

eerste paardeel geen evaluatie wordt gegeven. In de tweede positie hebben de evaluaties in de 

geanalyseerde vergaderingen veelal een ‘dubbelrol’.  Het zijn dan zowel evaluaties als reacties op het 

eerste paardeel. Er wordt hierbij een respons op de uiting van het eerste paardeel gegeven, waarbij 

tegelijk een standpunt tegenover deze uiting wordt ingenomen. 

In de derde positie komen evaluaties voor als derdepositieafsluiter en pre-closing-item 

tegelijk. Met een derdepositieafsluiter wordt de sequentie afgesloten. Een  pre-closing-item sluit  het 

onderwerp af. Het is een markering dat de volgende uiting topicaal gezien geen verband meer heeft  

met de vorige uitingen. Wanneer een onderwerp wordt afgesloten, wordt tegelijk de sequentie 

afgesloten. Andersom geldt dit vaak niet. De evaluaties in de derde positie komen voor in de vorm 

van  minimale postexpansie, waarbij de evaluatie slechts één positie  beslaat. Ze komen ook voor in 

de vorm van non-minimale postexpansie, waarbij er meerdere sequentieposities in beslag worden 

genomen. Een veel voorkomend voorbeeld van het laatstgenoemde fenomeen is dat er wordt 

ingestemd met een evaluatie. Na de evaluatie volgt dan een instemmende uiting als ‘ja’ . Dit 

fenomeen is echter ook te observeren bij evaluaties in de tweede positie en kan dus niet als specifiek  

kenmerkend voor  postexpansie worden beschouwd. 

                                                           
16

 Van het doen van een verzoek is geen voorbeeld  in een lange beurt gevonden.  



Onderwerpafsluiting in vergaderingen                                                                  Januari 2009  

 

48 

 

Het is niet zo dat alleen een instemmende reactie een afsluitingsrelevante situatie oplevert. 

Het komt ook voor dat onderwerpen direct na het geven van een evaluatie worden afgesloten. In dit 

geval kan er gesproken worden van een evaluatie als  pre-closing-item.  Bij evaluaties in deze vorm 

lijkt er nauwelijks een ‘evaluatief karakter’ te zijn. In het onderzoeksmateriaal  hebben de woorden 

‘mooi’ en ‘goed’ in de rol van pre-closing-item geen betrekking meer op de voorgaande uitingen, 

maar worden eerder als op zichzelf staande termen gebruikt om de overgang van het ene naar het 

andere onderwerp te markeren. 

Ter vergelijking is gekeken naar vergadersituaties waarin geen onderwerpafsluiting 

plaatsvindt.  In deze context lijken evaluaties wel daadwerkelijk gebruikt te worden om een oordeel 

over een voorgaande uiting te geven. Deze evaluaties  hebben dus meer directe betrekking op de 

inhoud en voegen echt iets toe aan het besproken onderwerp, in tegenstelling tot de evaluaties als 

pre-closing-items. De vraag ontstaat in hoeverre de laatstgenoemde categorie  nog als evaluatief 

beschouwd kan worden. Het evaluatieve karakter lijkt immers verdwenen te zijn. Kenmerkend voor 

deze categorie is ook een abrupte overgang. Met één woord wordt aangegeven dat de overgang 

plaatsvindt. Er is hierbij nauwelijks interactionele samenwerking  om tot onderwerpafsluiting te 

komen. 

De handelingen ‘doen van voorstel of verzoek’ en ‘geven van evaluatie’  staan niet los van 

elkaar. Ze kunnen samen in één sequentie voorkomen. Op een voorstel of verzoek komt dan als 

reactie een evaluatie. De evaluatie kan ook in de derde positie voorkomen, als respons op een 

instemmende reactie in de tweede positie. Uit de analyses van zowel een voorstel of verzoek en een 

evaluatie blijkt dat een geprefereerde instemming een afsluitingsrelevante situatie oplevert. Met de 

acceptatie van de prospectieve handeling ‘doen van een voorstel of verzoek’ wordt een 

overeenkomst voor na de vergadering gesloten. Tegelijk met het accepteren van het voorstel of 

verzoek wordt projectsucces behaald, omdat het doel van de sequentie hiermee bereikt is. Naar dit 

projectsucces kan met de retrospectieve handeling ‘geven van een evaluatie’ worden verwezen. De 

spreker laat dan met een evaluatie zien hoe de voortgangersbeurt begrepen wordt.  In dit geval is er 

sprake van veel interactionele samenwerking, de deelnemers focussen gezamenlijk op de 

onderwerpafsluiting.  

De rol van de voorzitter komt bij het afsluiten van onderwerpen op verschillende  manieren naar 

voren. Door het gedrag  van de voorzitter in de vergaderingen verloopt de beurtwisseling anders dan 

bij spontane tweegesprekken. De sprekersrollen zijn door de institutionele context deels van tevoren 

vastgelegd. De voorzitter switcht tussen de gespreksorganisatorische identiteit van voorzitter en van 

vergaderdeelnemer. Als deelnemer reageert hij wanneer hij iets te zeggen heeft over het onderwerp 

dat op dat moment besproken wordt. Dit hangt samen met zijn positie in de organisatiestructuur, 

dus het feit dat hij directeur is.  Zijn rol als voorzitter blijkt uit het feit dat hij steeds degene is die een 

afsluitende evaluatie geeft en daarna een nieuw onderwerp initieert. Hij is hierbij de initiator van 

onderwerpafsluiting. 
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Bij een voorstel of verzoek zijn de bevindingen hierin minder eenduidig.  Wanneer 

aangenomen wordt dat  de handeling ‘doen van een voorstel of verzoek’ als bewuste 

afsluitingstechniek wordt gebruikt, is de voorzitter niet altijd degene die deze afsluiting initieert. Dit 

wordt ook door andere deelnemers gedaan. Wanneer de voorzitter een nieuw onderwerp 

introduceert, komt het voor dat hij hierbij in de rede wordt gevallen. Deelnemers vragen hierbij wel 

om de beurt en oriënteren zich hiermee op de rol van de voorzitter. Wanneer zij de beurt 

toegewezen krijgen door de voorzitter is dit een gefiatteerde beurt. Opvallend is echter dat één 

deelneemster de voorzitter interrumpeert zonder hierom te vragen. Deze deelneemster is Els, de 

adjunct-directeur. Ook is zij naast de voorzitter de enige die lange beurten produceert.  Het is 

waarschijnlijk dat haar positie als adjunct-directeur verband heeft met haar bevoegdheden in de 

vergadering. Zij vertoont meer kenmerken die te koppelen zijn aan de gespreksorganisatorische 

identiteit van de voorzitter dan de andere deelnemers. Doordat zij deze bijzondere (hiërarchische)  

positie inneemt accepteren de andere deelnemers mogelijk ook de afwijkende handelingen. Door 

haar in de categorie te plaatsen waarin ze meer rechten heeft dan de overige deelnemers, wordt het 

vergaderkader niet doorbroken.  Een andere mogelijkheid is dat Els zich eenvoudigweg niet 

oriënteert op de institutiespecifieke regels. In dat geval zou dit echter waarschijnlijk duidelijker 

blijken uit de reacties van de overige deelnemers. 

Opvallend bij de overgang van het ene naar het andere onderwerp, is dat er door de voorzitter 

regelmatig naar de agenda wordt verwezen bij het introduceren van een nieuw onderwerp. Hiermee 

laat hij zien dat de selectie van de gekozen onderwerpen via een bepaalde rangorde verloopt. Door 

de agendaverwijzing verloopt de overgang soepeler dan wanneer de nieuwe onderwerpen aselect 

geïntroduceerd zouden worden. 

Er is in de opgenomen vergaderingen ook gekeken naar het non-verbale gedrag  bij de 

overgang van het ene naar het andere onderwerp. In deze observaties valt op dat het non-verbale 

gedrag van de voorzitter anders verloopt  bij het introduceren van een agendapunt dan bij een 

agendaonderdeel. Dit geldt zowel voor een voorstel of verzoek als voor een evaluatie.  Bij verwijzing 

naar een agendaonderdeel, zoals rondvraag of mededelingen,  illustreert de voorzitter het onderdeel 

met non-verbaal gedrag. Dit doet hij door rond te kijken of degene wiens naam hij noemt aan te 

kijken. Wanneer hij een los agendapunt introduceert, benadrukt hij dit niet door non-verbaal gedrag. 

Mogelijk heeft dit te maken met allocatie en preallocatie.  Bij de onderdelen rondvraag en 

mededelingen is immers preallocatie van beurten. Hierbij is voor een groot deel al van tevoren 

duidelijk wie de beurt toegewezen zal krijgen.  De voorzitter gaat bijvoorbeeld bij de rondvraag één 

voor één  de vergaderdeelnemers af, van links naar rechts.  Bij het introduceren van losse 

agendapunten (onderwerpen) is het  van tevoren veel minder duidelijk wie de beurt krijgt of neemt. 

Dit is afhankelijk van de vraag welke deelnemer(s) iets over het onderwerp te vertellen heeft. Omdat 

het voor de voorzitter ook minder duidelijk is wie de beurt krijgt of neemt, zal zijn non-verbale 

gedrag ook meer zoekend zijn. Vanuit dit perspectief bekeken is het logisch dat hij op zijn blaadje 

kijkt in plaats van de deelnemers aan te kijken. 
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In de onderzoeksopzet werd uitgelegd dat er gekeken zou worden of interactienormen die uit 

theorieën naar voren komen onderstreept worden. Gesteld kan worden dat sommige globale 

interactienormen, zoals het ontstaan van een afsluitingsrelevante situatie door een geprefereerde 

respons, wel onderstreept worden. In de theorie worden echter ook een aantal zaken genoemd die, 

in het kader va de onderzochte handelingssoorten, mogelijk zijn maar niet als algemeen geldende 

regels of normen gepresenteerd worden. Het feit dat een aantal van de genoemde mogelijkheden 

niet voorkomen, wil hier dus niet zeggen dat ze niet bevestigd zijn. Het gaat er in dit onderzoek meer 

om hoe bepaald interactionele verschijnselen in de vergaderingen voorkomen dan of ze voorkomen. 

Wat de adviesliteratuur betreft, levert dit onderzoek een bijdrage aan theorieën waarop de adviezen 

gebaseerd kunnen worden. Een advies als ‘rond de discussie af met een voorstel en vraag of de groep 

zich daarin kan vinden’, dat in de inleiding genoemd werd, wordt door dit onderzoek al iets steviger 

onderbouwd. In bijlage 1 is het advies voor de voorzitter te vinden dat uit dit onderzoek voortkomt.  
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6 Discussie 
Ter afsluiting wordt er in deze discussie nog een kritische blik op het  uitgevoerde onderzoek 

geworpen. Ten eerste kan worden opgemerkt dat het gebruikte onderzoeksmateriaal afkomstig is  

uit formele vergaderingen. Dit type vergadering brengt een aantal specifieke kenmerken met zich 

mee. Sommige aspecten, zoals de agenda en de deelnemersrollen, zijn al van tevoren bepaald. 

Wanneer een ander type vergadering als onderzoeksbasis zou worden genomen, worden 

onderwerpen wellicht op een hele andere manier afgesloten. Zo is het goed mogelijk  dat in een 

meer informele vergadering de rol van de voorzitter minder sterk aanwezig is bij 

onderwerpafsluiting. 

Dit punt hang samen met het feit dat de gebruikte vergaderingen afkomstig zijn van één 

organisatie. De consequentie hiervan is dat  de bevindingen door verschillende 

organisatiegerelateerde factoren veroorzaakt kunnen zijn. Huisman (2001, p. 54) noemt bijvoorbeeld 

de ‘organisatiecultuur’ als belangrijke oorzaak voor  de ‘gedragspatronen van teams’. Zo zou de 

bevinding dat overeenstemming een afsluitingsrelevante situatie oplevert, te maken kunnen hebben 

met het feit dat de organisatie een overlegcultuur kent. Door die overlegcultuur zijn medewerkers 

gewend dat besluiten pas worden genomen nadat goed overleg heeft plaatsgevonden. Dit zou 

kunnen doorwerken in de manier van vergaderen en dus ook in het afsluiten van onderwerpen. 

Eventueel kwantitatief vervolgonderzoek zou zich op dezelfde handelingen in vergaderingen van 

verschillende organisaties kunnen richten. De analyses die zijn uitgevoerd in dit onderzoek hebben 

een kwalitatieve insteek. De getallen die zijn  gebruikt, dienen puur en alleen om een indruk te geven 

van de gebruikte frequentie van voorbeeldfragmenten. Aan de hand van deze kwantitatieve 

indicaties zijn geen uitspraken te doen die de bevindingen versterken. Met de analyses die gedaan 

zijn, is immers ook niet geprobeerd een theorie te bewijzen of te weerleggen. De observaties die 

gedaan zijn laten zien wat er in de opgenomen vergaderingen gebeurt. Met kwantitatief onderzoek 

zouden hypotheses die voortvloeien uit dit onderzoek getoetst kunnen worden. Het zou bijvoorbeeld 

interessant zijn de volgende hypothese te toetsen: 

Het instemmen met een voorstel leidt vaker tot onderwerpafsluiting  dan het niet instemmen met een 

voorstel.  

Omdat het lastig is uit één organisatie goed onderbouwde conclusies te trekken, zoals 

bovengenoemde kanttekeningen al aangaven, is het aan te bevelen vergaderingen uit verschillende 

organisaties naast elkaar te leggen. 
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Een andere opmerking die bij dit onderzoek geplaatst kan worden, is dat uit de vele 

handelingen die vooraf kunnen gaan aan onderwerpafsluiting, er enkel twee zijn uitgekozen. Deze 

keuze is onder andere gebaseerd  op het feit dat het doen van een voorstel of verzoek een 

prospectieve handeling betreft, dus op de toekomst gericht is en het geven van een evaluatie een 

retrospectieve handeling, dus naar het verleden verwijst.  De achterliggende gedachte was dat het 

naast elkaar zetten van deze twee verschillende groepen interessante bevindingen op zou kunnen 

leveren. Dat er voor deze twee specifieke handelingssoorten gekozen is, betekent dus niet dat de 

andere categorieën niet interessant genoeg zijn om te onderzoeken. In het tijdsbestek van dit 

onderzoek was het simpelweg nodig om het onderzoek af te bakenen, en dat heeft geresulteerd in 

de keuze voor de handeling ‘doen van voorstel of verzoek’ en de handeling ‘ geven van evaluatie’.  

Tot slot stelt Mazeland (2003, p. 13) het volgende: ‘de te onderzoeken interactie mag niet beïnvloed 

zijn door het feit dat er onderzoek naar wordt gedaan; een eis waar bijna nooit voor de volle honderd 

procent aan voldaan kan worden’. In de geobserveerde vergaderingen werd de te onderzoeken 

interactie niet (merkbaar) beïnvloed, maar werd er wel naar gerefereerd: 

Fragment 32 (vergadering 1) 

1 Els Ja het is (een heel) pak↑ket e::n wat ik e::h (0.4) wil bespr- (hm) 

2  (1.3) 

3 Vz Ik kijk naar (naar de ) n(h)on-verbale communicatie aan de o(h)verkant,  

4  [dat KAN IK NU (ZELF) Z(h)OEKEN hè. Ik zie (    ) 

5  [((hard gelach)) 

6  [het wordt GOED ONTVANGEN, het wordt GOED ONTVANGEN h(h)oor.  

7  Hahaha(h)ah. 

8 Piet [(     ) IK K(h)IJK (IK K(h)IJK e::h) (1.2) op de camera 

In bovenstaand fragment doorbreekt de voorzitter het vergaderkader door te verwijzen naar de 

aanwezigheid van de camera. Piet haakt hier op in door ook te verwijzen naar de camera.  Huisman 

(2001, p. 37) schaart dit verschijnsel onder de term ‘observatieparadox’.In de eerste vergadering is 

deze paradox het duidelijkst aanwezig. Tijdens het eerste deel van deze vergadering was de 

onderzoekster, in de transcripten als ‘Lara’ aangeduid, ook aanwezig. Er werden, vooral in het begin 

van de vergadering, een aantal opmerkingen en grapjes over de onderzoekssituatie gemaakt. Na de 

eerste vergadering werd er door de vergaderdeelnemers steeds minder gerefereerd aan de 

onderzoekssituatie. Verwijzingen naar de onderzoekssituatie hebben de te onderzoeken interactie 

niet beïnvloed, de voorzitter heeft waarschijnlijk niet op een andere manier onderwerpen afgesloten 

dan hij zonder opnameapparatuur gedaan zou hebben. Na een  opmerking of grapje over de 

onderzoekssituatie werd er weer teruggekeerd naar het vergaderkader. Het aanwezig zijn van de 

opnameapparatuur verzwakt de onderzoeksobservaties dus nauwelijks tot niet.  
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Nawoord 
Deze scriptie vormt de afsluiting van mijn master Communicatiestudies. De drijfveren om dit 

onderzoek te gaan doen zijn met name voortgekomen uit drie vakken: Mondelinge Interactie, 

Communicatie op de Werkvloer en Moraliteit in institutionele communicatie. Door het vak 

Mondelinge Interactie leerde ik hoe de conversatieanalyse in elkaar zit en hoe je deze methode toe 

kunt passen.  Het leuke vond ik toen dat je uit zoiets kleins als een stukje interview eindeloos veel 

interessante observaties kunt halen. Twee jaar later werd ik bij het vak Communicatie op de 

werkvloer enthousiast gemaakt over de studie naar communicatie in organisaties. Het stuk 

discoursanalyse dat betrekking had op vergaderingen vond ik zo leuk, dat ik besloot daar iets mee te 

gaan doen tijdens mijn stage of scriptie. Tijdens het laatste blok voor mijn stage volgde ik het vak 

Moraliteit in institutionele communicatie. Hier hadden we interessante discussies over discours in 

institutionele contexten, vooral nadat we zelf iemand uit een maatschappelijke instelling hadden 

geïnterviewd en die interviews gingen analyseren. Door deze drie vakken is dus het enthousiasme 

ontstaan voor de conversatieanalyse, de interesse voor de institutionele setting en de uiteindelijke 

voorkeur voor een maatschappelijke instelling.  

De keuze voor het thema ‘onderwerporganisatie’ is later ontstaan, tijdens het opnieuw bestuderen 

van het boek Inleiding in de Conversatieanalyse (Mazeland, 2003). Het hoofdstuk over 

onderwerporganisatie trok al snel mijn aandacht en interesse. Zoals te verwachten was, moest ik wel 

wennen aan de (spiraal)vorm van onderzoek doen. Na jaren van  onderzoeksvragen beantwoorden 

door kwantitatieve analyses, leek het in eerste instantie alsof ik teveel aan het dwalen was. Na een 

tijdje ging het beter voelen en kwamen de charmes van de conversatieanalyse weer meer naar 

boven. Het is een onderzoeksmethode waarbij je je nog niet direct hoeft vast te leggen, steeds meer 

interessante theorie erbij vindt en je steeds dieper in het onderzoeksmateriaal graaft. De wekelijkse 

besprekingen hebben erg geholpen bij het krijgen van meer grip  op het onderzoeksmateriaal. Als ik 

het even niet meer wist werd ik door aanwijzingen weer op het goede spoor gezet. 

 Het is wel te merken dat de conversatieanalyse nog niet echt een algemeen gewaardeerde methode 

is. Reacties van mensen als  ‘ga je écht op al die details letten?’ en ‘maar wat héb je er dan 

uiteindelijk aan?’ waren er in overvloed.  Mijn reactie was dan weer dat ik het een uitdaging vind om 

juist in die details patronen te ontdekken en daar weer grotere lijnen aan te verbinden. En dat is 

eigenlijk hoe ik deze scriptieperiode ervaren heb: als een uitdaging. Hopelijk zal men dit in de 

toekomt ook zo ervaren en inspireert dit onderzoek  tot vervolgonderzoek!                
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Bijlage 1: Advies aan de voorzitter 
De bevindingen uit het uitgevoerde onderzoek kunnen beschouwd worden als kleine bouwstenen tot 

theorievorming over conversatie in vergaderingen. Uit deze theorievorming kunnen vervolgens 

praktische adviezen worden afgeleid. Dit draagt uiteindelijk weer bij aan goed gefundeerde 

adviesliteratuur over vergaderingen. In deze bijlage zullen enkele  praktische adviezen aan de 

voorzitter gegeven worden. Het eerste deel van deze adviezen is direct afgeleid uit de 

onderzoeksbevindingen. Het tweede gedeelte is tot stand gekomen door het nogmaals bekijken van 

het onderzoeksmateriaal, dit keer vanuit een ander perspectief. Sommige eerder gebruikte 

fragmenten worden opnieuw toegepast om de adviezen te illustreren.  

Advies direct afkomstig uit onderzoeksbevindingen  

Uit de onderzoeksbevindingen is gebleken dat overeenstemming een situatie oplevert waarin de 

afsluiting van onderwerpen makkelijker wordt. Dit wordt onderstreept door eerder opgestelde 

theorieën. Dit is een belangrijk gegeven, want er zijn verschillende technieken om tot  

overeenstemming te komen. Concreet uit de bevindingen blijkt dat voorstellen vaak verdwijnen in 

lange beurten. Doordat er een hele lap tekst volgt na het voorstel, is de focus op het voorstel 

verdwenen en komt er geen reactie op. Het volgende fragment is hier een voorbeeld van.  

Fragment 1-  (herhaling fragment 10 - vergadering 1-22) 

1 Els rappor↑tage en de verbeterplannen komen ↑hier  dus ik stel voor >da’ we 

2  bijvoorbeeld< in september of oktober weer  een evaluatie hier hebben >van nou< 

3  wat is er ↓nu (.) <vanuit die> plannen ↑hè dus plan van aanpak ↑si↑wa ij ↑vier de audits  

4  en de werkgroepen da’ we daar nog een keer een evaluatie van (hier) ↑krij↑gen de 

5  verantwoording die hier ligt van wat >vindt heb-< wat krijgt priori↑teit >want we hoeven< 

6  niet alles te ↓doen we moeten ook prioriteiten ↓stel↓len 

In regel 1-2 wordt het concrete voortstel van Els al gedaan met dus ik stel voor dat we bijvoorbeeld in 

september of oktober weer een evaluatie hier hebben. Wat daarna volgt, is een specifiekere invulling 

van het voorstel door uit te weiden over waar de evaluatie precies over zal gaan. Door zo lang door 

te spreken zonder pauzes, krijgen de andere vergaderdeelnemers nauwelijks de kans om 

instemmend te reageren op haar voorstel. Als voorzitter is het verstandig om op dit soort ‘verstopte 

handelingen’ te letten. Door het voorstel eruit te pikken en nog eens te noemen, krijgen de 

deelnemers mogelijkheid tot reageren. Op deze manier kan sneller overeenstemming worden 

bereikt. Hierdoor kunnen items sneller worden afgesloten, wat bevorderlijk is voor de effectiviteit 

van de vergadering. Dit adviespunt kan ook worden toegepast op handelingen als ‘geven van een 

conclusie’, die verstopt kunnen raken in een lange beurt. 
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Het geven van een evaluatie na een uiting van één van de vergaderdeelnemers laat het standpunt 

zien dat de voorzitter tegenover die uiting inneemt. Hiermee wordt getoond dat er wordt geluisterd 

naar de vergaderdeelnemer en dat er over de uiting is nagedacht. Dit kan door de 

vergaderdeelnemer als bereidheid tot samenwerking beschouwd worden, waardoor deze deelnemer 

ook weer meer bereid is tot samenwerking. Het is wel goed om woorden als ‘goed’ en ‘mooi’ niet 

teveel als evaluatie te gebruiken.  Deze woorden komen zo vaak voor dat ze hun evaluatieve kracht 

hebben verloren.  

Ten slotte was in het onderzoeksmateriaal te zien dat er vaak naar de agenda wordt verwezen bij het 

introduceren van een nieuw onderwerp. Het is goed om dit te blijven doen, aangezien het de 

vergaderdeelnemers helpt het overzicht op de vergaderstructuur te bewaren en de overgang naar 

het nieuwe onderwerp soepel te laten verlopen.   

Advies afkomstig uit nieuwe observaties 

De voorzitter heeft de volgende vraag gesteld: 

Geef ik de vergaderdeelnemers voldoende mogelijkheid tot participeren in de vergadering?  

Een eenduidig antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ is moeilijk te geven op deze vraag. Er wordt eerst een 

voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de voorzitter bezig is met het geven van mogelijkheden tot 

meer deelnemen aan de vergadering. Daarna worden enkele situaties getoond waarin  de voorzitter 

te snel tot een conclusie overgaat, waardoor participatie van deelnemers bemoeilijkt wordt.  

Bevorderen van participatie 

Een punt waaruit blijkt dat de voorzitter bezig is met de participatie van de deelnemers, is dat hij 

vaak probeert instemming van meerdere personen te krijgen. Hij neemt dus niet altijd genoegen met 

slechts één antwoord, maar betrekt meerdere personen erbij. Het volgende fragment illustreert dit: 

Fragment 2 (vergadering 1-4) 

1 Vz Ja (>waarom zeggen we niet gewoon<) nu vanaf nu [voor al die vacatures tot] 

2 Els                                                                                              *↑Ja dat bedoel ik ook.+ 

3 Vz en met het eind van het jaar zeggen we honderd euro. = 

4 Els =Ja hoor (dat [mag).= 

5 Linda                         [ja. 

6 Vz =Zullen we [dat doen? 

7 Ben                      [ Ja. 

8 Piet Ja (lijkt [me logisch) 

9 Kees               [Ja 
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10  (0.8) 

11 Vz Okay= 

In dit fragment wacht de voorzitter totdat meerdere personen hebben gereageerd op zijn 

voorstellen. Wanneer Els en Linda al hebben ingestemd, vraagt hij nog eens zullen we dat doen (r. 6), 

om dan pas na de reacties van Ben, Piet en Kees tot okay (r. 11) over te gaan.  

Te snel conclusies trekken  

Uit de vergaderingen zijn ook wat verbeterpunten te halen, om deelnemers meer mogelijkheid tot 

participeren te geven.  Het grootste punt van kritiek komt neer op het te snel conclusies trekken. 

Hieronder worden voorbeelden gegeven.  

Fragment 3 (Herhaling fragment 11 - vergadering 1-27) 

1 Vz gewoon ↓af. (2.4) ((steekt twee handen vragend omhoog)) 

2  >WILLEN WE GELIJK< agendapunt tien erachter↑aan doen 

3  over het em↑TEE traject? 

4  (.) 

5 Els NO::U NEE dit had er een beetj[e  

6 Vz                                                         [Oh. 

7 Els mee te maken maar je [mag ook je volg-  

8 Vz                                           [°Doen we het niet.°= 

Els gaat niet akkoord  met het voorstel van de voorzitter om agendapunt tien (r. 2) op dat moment te 

gaan bespreken. Ze wil er nog iets aan toevoegen, maar de voorzitter valt haar steeds in de rede en 

reageert met doen we het niet (r. 8) alleen op het feit dat Els zijn voorstel heeft afgewezen. Het 

maken van een afspraak voor de toekomst, in dit geval de directe voortgang van de vergadering, 

loopt hier dus vast. Dit is zonde, omdat Els hier niet de kans heeft gekregen om een toevoeging te 

doen. Wanneer ze dat wel had kunnen doen, zou er waarschijnlijk sneller overeenstemming kunnen 

ontstaan. Nu wordt met de uiting doen we het niet (r. 8) de kans op overeenstemming erg klein 

gemaakt.  

Fragment 4 (Herhaling Fragment 16 - vergadering 1-8) 

1 Lara Dus als je aan de hand daarvan °nog een vraag hebt. ° 

2  (1.4) ((voorzitter kijkt rond)) 

3 Vz Nee h↑è? ((Linda en Piet schudden hun hoofd)) 
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4   Goed zo. hhH rookbeleid 

In fragment 4 is te zien dat de voorzitter met nee hè (r.3 ) de deelnemers al een bepaalde richting uit 

dirigeert. Hij trekt hier erg snel een conclusie. Het is lastig om tegen de uiting nee hè in te gaan, 

omdat het een gesloten vraag is waarin de stelling van de voorzitter al verscholen ligt.  

Fragment 5 (vergadering 1- 18) 

1 Vz J::a >ik geloof het wel<. hHh DE we hebben ook nog (nakomende)  

2  actiepuntenlijst waarvan ik alleen de eerste zes punten hoef te behandelen zei 

      3  Carien. Nou, da- is mooi. Dus het eh EVALUEREN van de TA↑BAKSwet.  

4  *↑ELS. 

5 Els [Die komt de volgende keer op de agend[a heb (ik over gemaild) 

6 Vz                                                                           [Okay, klaar.= 

7 Els =Nou[ tss 

8 Vz            [EVALUEREN INTERNE doorstroom  

Fragment 5 illustreert het afkappen van een uiting. De voorzitter geeft Els de beurt, maar beëindigt 

het onderwerp bijna direct met okay klaar (r. 6). De gedachte dat dit erg snel is wordt bevestigd door 

de reactie van Els in regel 7.  

Samengevat kunnen de volgende adviespunten aan de voorzitter worden gegeven:  

 Filter handelingen als ‘het doen van een voorstel’ of ‘geven van een conclusie’ uit een lange 

beurt en laat de deelnemers hier op reageren.  

 Gebruik evaluaties om te laten zien dat je luistert, maar wees voorzichtig met veelgebruikte 

(stop)woordjes als ‘goed’ en ‘mooi’ als evaluaties. 

 Verwijs bij het introduceren van een nieuw onderwerp naar de agenda.  

 Ga door met het betrekken van meerdere deelnemers bij het bereiken van 

overeenstemming. 

 Kijk uit met het te snel trekken van conclusies. 

Om het eigen gedrag en het gedrag van de andere vergaderdeelnemers nog eens te kunnen 

bestuderen, is er bij dit advies een DVD van de eerste vergadering toegevoegd. 
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Bijlage 2: Transcriptconventies  
De conventies die hier beschreven worden, zijn afkomstig uit het boek Inleiding in de conversatie-

analyse van Mazeland (2003). 

Kenmerken van het transcriptiesysteem zijn: 

Elke nieuwe beurt begint op een nieuwe regel; 

Beurten worden relatief ten opzichte van elkaar gepositioneerd, hetzij door meting van een 

tussenliggende pauze, hetzij door markering van de plaats waarop overlap tussen beurten begint; 

Prosodische productie-eigenschappen die interpretatief relevant lijken, worden zo mogelijk 

genoteerd.  

Gespreksorganisatorische relaties 

 (1.5) Een stilte met een duur van het aantal aangegeven secondes, hetzij binnen een 

uiting van eenzelfde spreker (beurt-intern), hetzij tussen de beurten van twee 

opeenvolgende sprekers (beurt-extern). In het laatste geval wordt zo’n stilte 

meestal op een afzonderlijke regel geschreven.  

(.) Stilte korter dan 0,2 seconde 

Tekst= 

=tekst 2 

Er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van twee op elkaar volgende 

sprekers, of tussen opeenvolgende uitingseenheden van dezelfde spreker 

[Spreker 1 

[Spreker 2 

Deze twee gespreksdeelnemers beginnen tegelijkertijd een beurt 

 

Sp[reker1 

    [spr 2 

Een tweede spreker begint tijdens de beurt van de huidige spreker, precies op 

het punt waarop het haakje staat 

Sp[reke]r1 

    [ja:   ] 

De tweede, sluitende haak geeft het punt aan waarop de uiting van de tweede 

spreke ophoudt (relatief ten opzichte van de uiting van de eerste spreker).  

Prosodie 

De interpunctietekens van de schrijftaal (punt, komma, e.d.) fungeren niet als leestekens, maar als 

aanduiding van globale intonatielijnen: 

. De punt wijst op een dalend intonatieverloop aan het eind van het betreffende 

uitingsdeel 

, De komma wijst op een licht stijgend intonatieverloop 

?  Het vraagteken wijst op een sterk stijgende intonatie aan het eind van het 

betreffende uitingsdeel (het hoeft hier niet om een vraag te gaan) 
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! De spreker produceert het betreffende uitingsdeel met een uitroepachtige 

prosodie  

↑ Toonbeweging omhoog (voor de aanduiding van een lokale toonbeweging, voor 

de duur van één lettergreep, of binnen een lettergreep 

↓ Toonbeweging omlaag 

aksent De onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd 

re:kken De betreffende (mede)klinker is opvallend langer dan ‘normaal’ is voor deze 

spreker 

LUID De in hoofdletters geschreven tekst wordt relatief luid uitgesproken 

°zacht° Relatief zacht uitgesproken uiting(sdeel) 

Afbre- 

afbreke- 

De spreker houdt plotseling in, en breekt de productie van een woord of 

uitingsdeel abrupt af (er is een duidelijke articulatorische breuk) 

> De tekst die volgt, wordt relatief sneller uitgesproken (afsluitingsteken: <) 

< Idem, relatief langzamer (afsluitingsteken: >) 

Geluidsproductie 

.hHh Duidelijk waarneembare inademing; elke h staat voor een duur van ongeveer 0.2 

van een seconde. De hoofdletter H staat voor een relatief luidere inademing of 

een deel daarvan  

hh Hoorbare inademing 

lhachehnd Een of meer h’s duiden erop, dat de betreffende lettergrepen lachend worden 

uitgesproken; hah  en dergelijke zijn pogingen om (reeksen) lachpartikels weer te 

geven 

((snuift)) Karakterisering van een non-verbale activiteit, of andere opvallende 

verschijnselen ((hoest, kucht, ironisch))  

Transcriptieproblemen 

 (   ) Spreker zegt iets dat de transcribent niet kan verstaan (de lengte tussen haakjes 

is een globale aanduiding voor het aantal gemiste lettergrepen, 3 tekenposities 

per lettergreep) 

(iets) De transcribeerder is er niet zeker van dat de tussen haakjes vermelde tekst een 

correcte weergave is van de gesproken tekst 

 


