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Voorwoord 

 

Met deze verslaglegging van het praktijkonderzoek naar organisatieadviesgesprekken, rond ik 

mijn Master Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht af. Het was een 

hele weg om deze scriptie te schrijven, maar ik heb met heel veel enthousiasme aan dit 

onderzoek gewerkt. Bijna vijf maanden lang, dag in dag uit heeft het me bezig gehouden. Ik 

hoor vaak om me heen; ‘je scriptie schrijven is echt een kroon op al je werk’. Nu, dit moet ik 

beamen. Met ups en down is deze scriptie tot stand gekomen, en er zijn momenten geweest dat 

ik het liefst ermee op was gehouden. Het is dan ook een heel groot project geworden, waar ik 

met veel trots op terug kan kijken. 

 Een ding weet ik zeker, zonder alle support om me heen was het nooit gelukt. Ik wil 

dan ook mijn mede-studenten/onderzoekers, Fleur Hardick en Michiel Bongenaar, bedanken 

die samen met mij dit project hebben uitgevoerd. Door onze goede samenwerking en 

vriendschappelijke band die we onderling hebben opgebouwd, is het zware werk een stuk 

lichter geworden. Groepsgenoten om mee te sparren, om maar even in adviestaal te spreken. 

 Ook wil ik Tom Koole, mijn scriptiebegeleider bedanken. Van het begin tot het 

allerlaatste eind heeft Tom op de voet alle ontwikkelingen gevolgd en me met raad en daad 

bijgestaan. Ik ben heel blij dat hij mij zo vrij heeft gelaten om er toch écht mijn eigen 

onderzoek van te maken.  

 Zonder de inzet van de organisatieadviseurs van de Orde van organisatiekundigen en -

adviseurs had dit project nooit tot stand kunnen komen, daarom mijn dank aan de adviseurs 

voor alle medewerking die belangeloos is verricht voor dit onderzoek. En dank aan een aantal 

adviseurs in het bijzonder die mij enkele dagen op sleeptouw hebben genomen om eens te 

kunnen proeven aan het adviseursleven. Ik heb er veel van geleerd.  

 En natuurlijk wil ik mijn ouders bedanken. Niet alleen voor de manier waarop zij mij 

door deze scriptietijd heen hebben weten te slepen en voor alle keren dat ik zat te zeuren en 

dat zij mij op moesten beuren. Maar zeker ook voor alle 4,5 jaar die ik op de universiteit heb 

gezeten en jullie altijd voor me klaar hebben gestaan. Dankjewel, zonder jullie was ik nooit 

afgestudeerd! 

 

Juni 2009, 

 

Carin Hagenaar 
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1. Abstract 

 
Deze scriptie is de verslaglegging van een kwalitatief onderzoek naar de 

handelingstructuren van organisatiekundigen en –adviseurs in organisatie-

adviesgesprekken. In dit onderzoek is door gebruik te maken van de 

conversatieanalytische-methode een onderzoek uitgevoerd naar acht 

opnames van gesprekken van organisatieadviseurs met hun klant(en).  

Het eerste gedeelte van dit onderzoek richt zich op het in kaart 

brengen van de verschillende fases die in een dergelijk gesprek 

voorkomen. Op deze manier creëer je, door een organisatieadviesgesprek 

in faseringen op te delen, de mogelijkheid om dezelfde fases uit andere 

gesprekken met elkaar te kunnen vergelijken. Uit deze indeling van de 

gesprekken bleek dat een organisatieadviesgesprek geen lineair proces is, 

maar een gecompliceerd gesprek, waarin fases vele malen terugkomen. 

Bovendien is een faseovergang niet eenduidig aangegeven in een gesprek, 

wat het markeren en afbakenen van een fase compliceerde.  

Het tweede gedeelte van dit onderzoek richt zich meer specifiek op 

een bepaalde fase uit een organisatieadviesgesprek, het geven van advies 

en hoe in een dergelijk gesprek een advies wordt geformuleerd. Uit de 

transcripten is een corpus samengesteld van alle adviesfragmenten en 

volgens de conversatieanalytische-methode geanalyseerd. Deze advies-

fragmenten laten een grote variëteit aan formuleren van advies zien. In dit 

onderzoek is gekeken naar wie het advies initieert, wie het advies 

formuleert en welk oordeel over een gegeven advies wordt geveld. Door 

deze analyse konden 7 categorieën opgesteld worden, die alle een 

onderscheidende vorm weergeven hoe een advies in een 

organisatieadviesgesprek wordt geformuleerd. Opmerkelijke uitkomsten 

uit deze analyse zijn, dat het niet altijd de organisatieadviseur is die een 

adviesmoment initieert en dat de organisatieadviseur ook niet altijd 

degene is die een daadwerkelijk advies geeft aan zijn klant(en). Klanten 

formuleren zelf ook adviezen, of zijn onderling in gesprek over het 

formuleren van toekomstige handelingen.  
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2. Inleiding 

 

Tot op de dag van vandaag is er weinig onderzoek verricht naar het organisatieadviesgesprek. 

Meer specifiek: er is relatief weinig bekend over het taalgebruik in organisatieadvies-

gesprekken en over de manier waarop een adviesgesprek inhoudelijk is gestructureerd. In deze 

masterscriptie wordt het onderzoek beschreven naar de handelingsstructuren van 

organisatiekundigen en -adviseurs in organisatieadviesgesprekken en worden de gesprekken 

van organisatieadviseurs onder de loep genomen. Hierbij ligt de focus van het onderzoek niet 

op de uitkomsten van een overleg met een organisatieadviseur en een partij, maar ligt de focus 

op het proces van het tot stand komen. Dit onderzoek heeft als doel meer inzichten te 

genereren in typerende kenmerken van de handelingsstructuren in verschillende 

organisatieadviesgesprekken die adviseurs houden met hun klanten. Aanleiding voor dit 

onderzoek is een vraag afkomstig van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs. Deze 

orde heeft de Universiteit van Utrecht gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de typerende 

kenmerken van taalgebruik in organisatieadviesgesprekken, waaraan dit onderzoek kennis 

hoopt bij te dragen. Het onderzoek dient ervoor door middel van een kwalitatieve analyse, 

inzichten te verschaffen in de manier waarop een organisatieadviesgesprek is opgebouwd en 

hoe een dergelijk gesprek er nu uit ziet. In het onderzoek richt ik mij specifiek op de fase van 

het adviesgeven in een organisatieadviesgesprek. Dit lijkt eenvoudig te beschrijven, maar 

iedereen die zich in de materie van een organisatieadviesgesprek verdiept, komt bedrogen uit. 

Er is zeker geen eenduidige manier van adviesgeven te beschrijven, maar er zijn vele manieren 

van advies-geven te ontdekken in organisatieadviesgesprekken.  

Hét organisatieadviesgesprek is niet in één volzin te beschrijven. Een 

organisatieadviesgesprek kan verschillende doelen hebben en daarom kan je dan ook spreken 

van verschillende typen organisatieadviesgesprekken. Om een greep uit het brede arsenaal aan 

typen te geven: het acquisitiegesprek, het interventiegesprek, het evaluatiegesprek, het 

coachingsgesprek en het denkadviesgesprek. Wat onder deze benamingen schuilgaat, zal in dit 

onderzoek nader aan de orde komen. Bij het houden van een bepaald gesprek, hoort de 

organisatieadviseur ook een bepaalde rol aan te nemen. In een bron op internet wordt onder 

andere gesproken over de adviseur als arts, die het bedrijf dat ziek is weer gezond moet 

maken. De controleur, die ingehuurd wordt om het bedrijf in kaart te brengen en aan te wijzen 

waar het niet lekker loopt. De adviseur als windscherm, die wordt ingehuurd om de dagelijkse 

leiding over te nemen van het betreffende bedrijf, om op deze manier de directie tijdelijk vrij 

spel voor andere opgaven te geven. En de loods, waar de adviseur als taak heeft het bedrijf 
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daar te brengen wat hem als opdracht gegeven is.1 In hoeverre deze rollen overeenstemmen 

met de rollen die de organisatieadviseurs die deelnemen aan dit onderzoek hebben, is nog 

maar te bezien. Uit deze beschrijving blijkt echter wel dat het werk van een 

organisatieadviseur gericht is op de taak die hij vervult binnen het bedrijf van de 

opdrachtgever, en dat niet wordt ingegaan op welke manier de gesprekken plaatsvinden en hoe 

deze dan zijn vormgegeven. Belangrijkste doel van het aangeven van deze verschillende rollen 

die een organisatieadviseur kan bekleden is om te laten zien dat er naast dat het 

organisatieadviesgesprek niet in één volzin te beschrijven is, de rol die de adviseur inneemt bij 

het uitvoeren van zijn taak ook niet eenduidig te beschrijven valt. Hierdoor is het 

organisatieadviesgesprek een dynamisch object en daarom zeer interessant voor onderzoek.  

Een duik in de literatuur verschaft wel enige inzichten over een 

organisatieadviesgesprek. Nienhuis (2007) en Bal (2007) hebben recent onderzoek verricht 

naar taalgebruik in denkadviesgesprekken. Aangezien denkadviesgesprekken ook onderdeel 

van het corpus van dit onderzoek zullen uitmaken, kunnen hier relevante inzichten aan worden 

ontleend. In deze scriptie worden ook inzichten ontleend uit onderzoeken naar ‘counselling’ 

en ‘counselling plans’. In een bepaalde mate kunnen in counsellinggesprekken bij 

bijvoorbeeld een arts-patiënt gesprek, ook adviserende elementen voorkomen. Deze inzichten 

opgedaan uit voorgaande onderzoeken blijken toepasbaar om inzichten te genereren in hoe een 

adviesmoment in een organisatieadviesgesprek zal verlopen.  

 In het hier besproken onderzoek wordt niet beoogd een oordeel te vellen over welk 

organisatieadviesgesprek nu het meest toereikend is, of welke adviseur het beste zijn vak 

verstaat. Primair is dit onderzoek er op gericht inzichten te genereren in de 

handelingsstructuren van organisatiekundigen en –adviseurs en de klanten waar zij mee in 

gesprek gaan. Door middel van een conversatieanalyse zullen deze gesprekken worden 

geanalyseerd. Bovendien wordt in dit onderzoek inzicht gegeven op welke manier een 

organisatiegesprek in elkaar zit. Deze faseringen, zoals ze in dit onderzoek zijn bestempeld, 

kunnen een overzicht bieden van wat tijdens een organisatieadviesgesprek besproken wordt en 

welke opbouw in een dergelijk gesprek valt te ontdekken. Deze gegenereerde inzichten dienen 

als basis voor het meer toegespitste conversatieanalytische onderzoek, naar een specifiek 

verschijnsel in organisatieadviesgesprekken, namelijk het formuleren van een advies. 

Secundair zullen deze inzichten ervoor dienen een kader te schetsen voor verder onderzoek 

naar organisatieadviesgesprekken.  

                                                 
1 Bron: http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/adviseren/wat-voor-adviseur-ben-jij.html, 
geraadpleegd op 25 mei 2009 
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 In dit onderzoeksverslag zal ik in hoofdstuk 3 allereerst uitgebreid ingaan op wat de 

Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs nu precies inhoudt en waar zij voor staan. 

Belangrijk voor dit onderzoek is om te begrijpen wat er wordt verstaan onder een 

organisatiekundige of -adviseur. De analysevragen die centraal staan in dit onderzoek worden 

in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 5 zal vervolgens een overzicht worden gepresenteerd 

van de theorie die als basis voor dit onderzoek dient. In hoofdstuk 6 wordt een uitleg gegeven 

wat de conversatieanalyse voor methode is en hoofdstuk 7 geef ik een overzicht van het 

geanalyseerde materiaal. In hoofdstuk 8 en 9 zullen vervolgens de resultaten van dit onderzoek 

worden besproken. Allereerst wordt verder ingaan op de faseringen van een 

organisatieadviesgesprek, om vervolgens meer te richten op het adviesformuleren in een 

dergelijk gesprek. In hoofdstuk 10 worden de conclusies van dit onderzoek besproken en 

worden ook enkele kanttekeningen beschreven die bij dit onderzoek kunnen worden geplaatst. 
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3. Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 

 

Dit onderzoek wordt in opdracht van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 

uitgevoerd. Het is dus een zogezegd praktijkgericht onderzoek naar de handelingsstructuren 

van organisatiekundigen en -adviseurs in een organisatieadviesgesprek, waarbij door middel 

van analyse van het taalgebruik dit is onderzocht. Zoals net in de inleiding beschreven, zal nu 

eerst uitgebreider in worden gegaan wat de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs nu 

precies inhoudt. In paragraaf 3.1 wordt een beschrijving gegeven wat de Orde van 

organisatiekundigen en –adviseurs is, waar deze orde voor staat en waarom zij belang hechten 

aan dit onderzoek. In paragraaf 3.2 wordt beschreven wat een organisatieadviseur nu 

daadwerkelijk doet en welke functieomschrijving hierbij hoort. Dit in het belang voor het 

creëren van een context, aangezien de organisatiekundige en –adviseur centraal staan en het 

uitgangspunt vormen voor dit onderzoek.  

3.1 Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 

De orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa)  is een beroepsvereniging voor 

adviseurs en organisatiekundigen om kennis te delen en te bevorderen. De Ooa behartigt als 

oudste beroepsvereniging voor adviseurs de belangen van de vele aangesloten 

organisatiekundigen en -adviseurs. De Ooa biedt een platvorm voor ontmoetingen tussen 

adviseurs onderling, tussen adviseurs en opdrachtgevers en tussen adviseurs en andere 

beroepsbeoefenaren en wil hierbij uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot 

marktontwikkelingen.2 De Ooa richt zich op universitaire en hoogopgeleide adviseurs, die zich 

in verscheidene werkvelden bewegen. Doelen van de Ooa zijn onder andere het bevorderen 

van uitwisselen van kennis en praktijkervaring van organisatiekundigen en -adviseurs 

onderling en stigma’s willen doorbreken. Door de leden een platvorm te bieden en 

ontmoetingen te realiseren, hoopt de Ooa de organisatiekundigen en -adviseurs te 

ondersteunen in hun marketing. Bovendien heeft de Ooa als doel het professionaliseren van de 

beroepsgroep. Door dit onderzoek mogelijk te maken wil de Ooa zich verdiepen in de 

disciplines die zich richten op het communicatieve proces van adviseren zoals de 

taalwetenschap en de taalfilosofie en het onderzoek bevorderen naar wetenschappelijke 

inzichten over de praktijk van de organisatiekundigen en –adviseurs. Aangezien het voeren 

van gesprekken met opdrachtgevers een rode draad is voor het leveren van diensten door de 

organisatiekundigen en –adviseurs, of zoals de Ooa dit beschrijft: ‘‘organisatie-adviseren’ 

                                                 
2 Bron: http://www.ooa.nl, geraadpleegd op 25-02-2009 
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meestal ook het voeren van enkele ‘gesprekken’ impliceert, of voor zover, het voeren van die 

gesprekken een belangrijk element is, of zelfs een cruciaal ‘gereedschap’, in het ruime 

arsenaal van advieskundige competenties’,3 is de Ooa dan ook geïnteresseerd in onderzoek 

naar de gesprekken van organisatiekundigen en -adviseurs.  

3.2 Organisatiekundigen en –adviseurs 

Om een juiste definitie te kunnen geven van een organisatieadviseur, wordt gebruik gemaakt 

van de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs en de Raad van 

Organisatie-Adviesbureaus (ROA) Deze gedragscode heeft als doel om problemen tussen 

adviseur en klant te voorkomen en dient als richtlijn bij de beoordeling van conflicten tussen 

adviseur en klant en bij het maken van professionele fouten. Bovendien wordt met de 

gedragscode verondersteld bepaalde uitgangspunten die de beroepsgroep hanteren, te 

expliciteren. Omdat er een breed scala aan verscheidene werkwijzen, werkterreinen en 

opvattingen zijn, is de functie van een organisatieadviseur niet eenvoudig te omschrijven. 

Daarom definieert de gedragscode de functie van een organisatieadviseur vrij uitgebreid met 

de volgende kenmerken: ‘De organisatieadviseur levert ten behoeve van een opdrachtgever 

op basis van een overeenkomst een deskundige en onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, 

analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die zich binnen 

en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Hij doet dit door 

aard en mogelijke oorzaken van deze vraagstukken vast te stellen, door alternatieven voor 

oplossingen aan te dragen en de redelijkerwijs te verwachten consequenties duidelijk te 

maken, door methoden en procedures aan te reiken of te ontwikkelen, door veranderingen te 

begeleiden of anderszins kennis en ervaring ten dienste van de opdrachtgever te stellen.
4 Naar 

blijkt uit de bijeenkomst van leden van de Ooa op 27 januari ter introductie van het onderzoek 

naar taalgebruik in organisatieadviesgesprekken, zijn er verschillende stijlen van adviseren. 

Dr. Edu Feltmann, zelf een ervaren adviseur, zette ter introductie tijdens deze bijenkomst de 

verschillende stijlen van adviseren op een rijtje. Volgens Feltmann zijn er drie mogelijke 

paradigmatische adviesbenaderingen te onderscheiden, namelijk: 1) ‘de informerende of 

docerende adviseur’, de adviseur geeft direct antwoord op de vraag van de cliënt, 2) ‘de co-

managende of begeleidende adviseur’, de adviseur voert eerst zelf een onderzoek uit in de 

organisatie voordat een oplossing of advies wordt gegeven, 3) ‘de denkadviseur’, de adviseur 

                                                 
3 Bron: uitnodiging tot deelname aan het onderzoek naar taalgebruik in adviesgesprekken van 
organisatieadviseurs, uitgiftedatum onbekend. 
4 Bron:www.ecom-on.nl/gedragscode.pdf , geraadpleegd op 24-02-2009 
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oriënteert zich op de klant zijn ‘denken’ over de organisatie of het ding en op het discours 

waarin de klant over het probleem vertelt. De adviseur probeert door het toepassen van een 

ander discours de klant zijn probleem anders te gaan laten inzien of met oplossingen te 

komen.5 In alle benaderingen worden meerdere gesprekken gevoerd tussen adviseur en klant 

om steeds verder toe te werken naar hetgeen er voor de klant toe doet en waar deze een 

oplossing voor wil.  

3.2.1 Klankbordgroep organisatieadviseurs 

Bij dit onderzoek zijn meerder organisatiekundigen en -adviseurs betrokken die allen 

aangesloten zijn bij de Ooa. Na een eerste bijeenkomst hebben diverse adviseurs zich 

aangemeld om te fungeren als klankbordgroep voor dit onderzoek. Voor dit onderzoek zijn er 

enkele bijeenkomsten geweest om de beschikbare informatie die uit het onderzoek naar voren 

is gekomen, terug te koppelen. Bovendien heeft de klankbordgroep inspraak gehad waar het 

onderzoek zich specifiek op zou gaan richten. De adviseurs die deel uit maken van de 

klankbordgroep zijn eveneens de adviseurs waar opnames bij zijn gemaakt. Zij zijn allen 

werkzaam in zeer uiteenlopende werkgebieden en disciplines. De werkgebieden beslaan onder 

andere gemeenten, Kamer van Koophandel, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 

groentetelers en de commerciële sector. De opnames die hieraan gekoppeld zijn laten een 

grote diversiteit zien aan gesprekken tussen organisatieadviseur en klant.  

                                                 
5 Bron: http://www.ooa.nl, geraadpleegd op 25-02-2009 
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4. Analysevraag 

 

Deze analyse wordt op twee niveaus uitgevoerd. Door middel van een globale analyse wordt 

er een indeling in fases van de structuur van een organisatieadviesgesprek beschreven. Door 

een organisatieadviesgesprek in faseringen in te delen, creëer ik de mogelijkheid om dezelfde 

fases uit andere gesprekken met elkaar te kunnen vergelijken. (hoofdstuk 8). De analysevraag 

die hier wordt beschreven is echter de focus op een specifiek onderdeel van een van de fases, 

het geven van een advies. Om een zo volledig mogelijke analyse te maken, staat in dit 

onderzoek één analysevraag centraal en wordt deze analysevraag door middel van 

deelaspecten geanalyseerd. 

4.1 Analysevraag 

Op welke manier(en) wordt een advies geformuleerd in een organisatieadviesgesprek? 

 

Het formuleren van advies is niet eenduidig te beschrijven. Daarom zal er in de analyse naar 

verscheidene deelaspecten van dit proces van adviesformuleren worden gekeken. Deze 

deelaspecten die mogelijk kunnen voorkomen zijn: 

 

- Op welke manier wordt in een organisatieadviesgesprek toegewerkt naar het moment van 

advies geven. 

Het eerste deelaspect gaat in op de vraag op welke manier er in een organisatieadviesgesprek 

de aanloop tot het daadwerkelijk geven van een advies in een dergelijk gesprek tot stand komt. 

Meer specifiek hoe er in een organisatieadviesgesprek naar het moment van adviseren 

toegewerkt wordt en of hier verschillende processen in te onderscheiden zijn. Hoe maken de 

adviseur en de klant(en) duidelijk aan elkaar dat er naar een adviesmoment toegewerkt wordt? 

 

- Door wie wordt in een organisatieadviesgesprek het advies geformuleerd, ofwel wie 

formuleren toekomstige handelingen in een dergelijk gesprek, de organisatieadviseur of de 

klant(en). 

Bij dit punt staat het daadwerkelijk geven van het advies in een organisatieadviesgesprek 

centraal. De vraag hoe een advies geformuleerd wordt in een organisatieadviesgesprek, staat in 

relatie tot wie het advies initieert en dus formuleert. Wordt er door de adviseur na een 

uiteenzetting van de klant door de adviseur een advies gegeven, zijn klanten onderling in 

gesprek over het formuleren van toekomstige handelingen of laat de adviseur de klant 
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bijvoorbeeld door middel van het stellen van vragen inzichten genereren, waardoor de klant 

zijn ‘eigen’ advies formuleert?  

 

- Wordt in een organisatieadviesgesprek een reactie gegeven op het advies en door wie wordt 

deze reactie dan gegeven. 

Het laatste deelaspect is om te onderzoeken welke reactie er op het gegeven advies komt in 

een organisatieadviesgesprek. Wordt er over het geformuleerde advies een oordeel 

uitgesproken, of zijn andere handelingen mogelijk als reactie op een advies. Komt er 

überhaupt wel een reactie op het gegeven advies?  

In hoofdstuk 10 zal door middel van een uitgebreide analyse van de verschillende 

adviesfragmenten een antwoord op de hoofdvraag worden gegeven en zal ook verder in 

worden gegaan op de verschillende deelaspecten.  
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5. Theorie en onderzoek naar advies 

 

Tot op de dag van vandaag is, zoals al in de inleiding aangegeven, weinig wetenschappelijk 

onderzoek verricht naar het organisatieadviesgesprek. Theoretische inzichten gebaseerd op 

onderzoek naar organisatieadviesgesprekken, is dan ook niet in grote hoeveelheden 

beschikbaar. Er is echter wel veel onderzoek verricht naar het taalgebruik in andere settingen, 

zoals arts-patiënt gesprekken. Deze zogenoemde counsellinggesprekken en de theoretische 

inzichten kunnen voor dit onderzoek gebruikt worden om meer te weten te komen over 

organisatieadviesgesprekken. Maar allereerst zal ik me richten op de theorie uit onderzoeken 

naar organisatieadviesgesprekken, in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 wordt een overzicht 

verschaft van de literatuur met betrekking tot de fases in een institutioneel gesprek. In 

paragraaf 5.3 wordt de theorie besproken van het geven van advies in institutionele settingen.  

5.1 Onderzoek naar adviesgesprekken 

De Universiteit van Utrecht heeft voorgaande jaren een start gemaakt met onderzoek naar 

organisatieadviesgesprekken. Deze relevante onderzoeken zal ik in deze paragraaf bespreken. 

Het conversatieanalytisch onderzoek verricht naar organisatieadviesgesprekken heeft zich tot 

op heden gericht op een bepaald type adviesgesprek, het zogenaamde denkadviesgesprek. 

Denkadviseren is een vorm van interventiekunde binnen het veld van organisatieadvies en 

veranderkunde6. Nienhuis (2007) heeft zich in haar onderzoek gericht op herformuleringen 

binnen denkadviesgesprekken. De focus van dat onderzoek is specifiek gericht op 

herformuleringen van de klant door de denkadviseur en hoe het komt dat de ene 

herformulering die de denkadviseur geeft aan de klant wel door de klant over wordt genomen 

en andere herformuleringen niet. Herformuleringen dienen ervoor om de klant de 

mogelijkheid te bieden zijn denken te ‘ontstroeven’. Door een dergelijke tussentijdse 

samenvattingen te geven wordt beoogd het denken van de klant te veranderen. Of de klant ook 

daadwerkelijk anders over zijn probleem gaat denken, blijft in het midden.  

Belangrijk inzicht wat uit dit onderzoek naar voren komt is dat op een andere manier 

een advies wordt geformuleerd dan bij de ‘reguliere’ organisatieadviesgesprekken het geval is. 

Bij denkadviesgesprekken wordt het probleem of de situatie van de klant op een andere wijze 

benaderd dan in een regulier organisatieadviesgesprek. Bij een regulier adviesgesprek zal de 

adviseur proberen de klant een oplossing te bieden binnen het bestaande paradigma van de 

klant. Dit betekent dat als de klant een vraag stelt aan de adviseur, de adviseur deze probeert te 

                                                 
6 Bron: www.igop.nl, geraadpleegd op 28-05-2009 
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beantwoorden met een advies. Bij het denkadviseren is echter iets anders aan de orde. Bij deze 

gesprekken draait het er niet zozeer om een kant-en-klaar advies te presenteren aan de klant. 

De adviseur gaat niet mee in de probleembeleving van de klant, maar biedt als ‘advies’ de 

klant alternatieve interpretaties en perspectieven aan, zoals de herformuleringen in het 

onderzoek van Nienhuis (2007). Door deze alternatieve interpretaties en perspectieven aan te 

bieden zou de klant dan zelf zijn ideaalbeelden aan kunnen passen, wat de kloof dicht tussen 

ideaalbeeld en interpretatie van de werkelijkheid. Dat deze herformuleringen bijdragen aan het 

ontstroeven van de klant, blijkt slechts een methode van adviseren. Uit het onderzoek van Bal 

(2007) blijkt, dat er meerdere mogelijkheden zijn om het denken van de klant te veranderen. 

Zij beschrijft deze categorie als ‘interventies’, wat eigenlijk ook het adviseren van de klant 

inhoudt. Voor dit onderzoek schetst dit een referentiekader, die in het licht van deze analyse 

inzichten kan verschaffen op de manier waarop in dit onderzoek adviezen worden 

geformuleerd. Hierbij moet wel vermeld worden dat dit onderzoek zich niet louter richt op 

denkadviesgesprekken, maar een breed scala organisatieadviesgesprekken omvat. Deze 

diversiteit aan gesprekken, zal in hoofdstuk 8 verder worden uitgewerkt. 

5.2 Fasering in adviesgesprekken 

Het onderzoek van Bal (2007) is niet alleen gericht op de interventies, maar er zijn meerdere 

fases beschreven die in een denkadvies gesprek voorkomen. De globale structuur van deze 

gesprekken is in kader gebracht. Deze interactionele handelingen die Bal beschrijft, zijn 

nagegaan en toegepast voor de faseringen die opgesteld zijn in dit onderzoek. Deze 

interactionele activiteiten vormen als het ware de geraamte van het gesprek. De zes 

interactionele activiteiten die Bal beschrijft zijn: opening; probleemformulering; 

contractonderhandeling; interventies; time-out; en de afsluiting van het gesprek. In hoofdstuk 

8 worden deze fases verder toegelicht, hierin geef ik een overzicht van de fases in 

organisatieadviesgesprekken die zijn opgesteld voor dit onderzoek.  

 Het zojuist besproken onderzoek naar interactionele activiteiten in denkadvies-

gesprekken, verschaft al enige inzichten in de manier waarop een adviesgesprek vormgegeven 

is. Toch is het niet onverstandig om voor een breder perspectief naar andere typen 

institutionele gesprekken te kijken, waar ook de fasering in gesprekken zijn onderzocht en in 

kaart gebracht. De onderzoeken naar arts-patiënt gesprekken geeft inzichten in hoe een 

dergelijk gesprek opgebouwd is en welke fases zo’n gesprek bevatten, wat inzichten kan 

verschaffen in hoe een organisatieadviesgesprek is opgebouwd. Het nodigt dan ook uit om 

deze onderzoeken nader te bespreken. 
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 In de conversatieanalyse is het gebruikelijk om naar lokale samenhangen in een 

gesprek te kijken. Als de aangrenzende paren, sequenties en gelede beurten als een 

aaneenschakeling worden behandeld, kunnen bovenlokale samenhangen ontstaan. Deze 

samenhangen die een heel gesprek structuur geven, worden als globale samenhangen 

aangeduid (Ten Have 1987). Ten Have spreekt over supersequenties in raadgevende 

gesprekken, het zogenaamde probleem-presentatie-oplossingssuggestie (P-O). Het komt er bij 

deze gesprekken op neer dat de ene partij, de cliënt, een probleem zal presenteren (fase 1), 

waarop de andere partij, de raadgever, suggesties voor oplossingen zal geven (fase2). Op deze 

suggesties voor oplossingen, kan de cliënt dan weer reageren met een oordeel (fase 3). De 

klant en de adviseur verkeren hier in het traditionele patroon; de cliënt als kennisvrager en de 

adviseur als de kennisgever/raadgever (Hudson 1990). Volgens Ten Have zal het de raadgever 

zijn die de tweede fase, het geven van suggesties voor een oplossing, initieert en zal het de 

klant zijn die de eerste en derde fase initieert. In tegenstelling tot wat Bal (2007) beschrijft in 

haar onderzoek, zijn volgens Ten Have in een raadgevend gesprek slechts vier fases te 

onderscheiden; de openingsfase, de probleemfase, de oplossingsfase en de afsluitingsfase.  

 In onderzoek naar huisarts-spreekuurgesprekken zijn faseringen van deze gesprekken 

menigmaal onderwerp van analyse geweest. Interessant voor dit onderzoek is de wijze waarop 

in een dergelijk counsellinggesprek tussen de verschillende fases wordt gewisseld. 

Meeuwesen (2007) heeft in een onderzoek naar variatie en verandering in medische 

gesprekvoering, patronen gekenmerkt die in een arts-patiënt gesprek voorkomen. Sequentiële 

analyse maakt het mogelijk de gespreksorganisatie en de wijze waarop de 

gespreksstructurering tot stand komt te onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van een analyse 

van fasewisseling in combinatie met conversationele coherentie. De conversationele 

coherentie duidt op een vloeiend en makkelijk verlopend uitwisselingspatroon met een soepel 

verlopende beurtaansluiting (Tracy 1985 in Meeuwesen 2007). Meeuwesen (2007) heeft de 

gespreksfasering van een medisch interview uitgelicht, om na te gaan wie het grootste aandeel 

heeft in de structurerende activiteit van het consult. Gelet op initiatief en commentaar, zal er 

een spanning bestaan tussen de rol van de patiënt en het gespreksleiderschap van de arts. 

Gekeken werd in dit onderzoek wie het initiatief neemt om een fasewisseling te initiëren en of 

deze initiatiefnemer vooruit of achteruit in fase ging. Hieruit bleek, dat de arts de meeste 

initiatieven nam om het gesprek in een voorwaartse richting te leiden. Uit het onderzoek van 

Meeuwesen blijkt dat zowel de arts als patiënt van fase kunnen wisselen in het gesprek. Een 

parallel kan mogelijk getrokken worden met betrekking tot de fasewisseling in een 
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organisatieadviesgesprek, dat zowel de adviseur als de klant het initiatief kunnen nemen om 

van fase te wisselen in het organisatieadviesgesprek.  

Deze analyse van Meeuwesen (2007) heeft geleid tot de formulering van vier 

verschillende typen consulten met elke een eigen patroon. Bij het traditionele patroon initieert 

de arts de fasewisselingen, hoofdzakelijk voorwaarts en neemt de patiënt geen initiatieven. Bij 

het samenwerkingspatroon nemen zowel de arts als de patiënt initiatieven in voorwaartse 

richting. De arts-patiënt relatie is tamelijk gelijk. Bij het conflictueuze patroon wisselt de arts 

constant voorwaarts, terwijl de patiënt veelal achteruit wisselt in fase, er is bij dit patroon geen 

conversationele coherentie. Het klaagpatroon laat eenzelfde manier van fasewisseling zien als 

bij het conflictueuze patroon, maar hier is wel conversationele coherentie.  

 Uit deze typering van arts-patiënt gesprekken kan lering getrokken worden voor het 

inzichtelijk maken van de faseringen in organisatieadviesgesprekken. Zoals blijkt uit het 

onderzoek van Meeuwesen (2007) is een arts-patiënt gesprek geen lineair proces, maar een 

gecompliceerd gesprek waar fases vele malen terugkomen in een gesprek. Ik verwacht dat bij 

een organisatieadviesgesprek iets dergelijks te ontdekken is. Ook kan uit de typering van 

consulten, afgeleid worden dat in een analyse naar organisatieadviesgesprekken, gelet moet 

worden in welke mate er in een gesprek het initiatief tot fasewisseling, van de 

organisatieadviseur of de klant komt.  

5.3 Advies in institutionele gesprekken 

Bij de professionele hulpverlening voltrekken zich dagelijks vele gesprekken tussen 

professional en cliënt. Deze counsellinggesprekken kunnen inzichten verschaffen als het gaat 

om het geven van advies in een institutioneel gesprek. Advies wordt beschreven als een fase in 

het gesprek waar de professional beschrijvingen geeft, aanbevelingen geeft of een cliënt zijn 

toekomstig te ondernemen handelingen uitlegt (Heritage & Sefi 1992 in Silverman 1997). 

Onderzoek naar Aids counselling heeft uitgewezen dat er verschillende manieren zijn om als 

professional, de cliënt advies te geven. Silverman (1997) beschrijft vier vormen van het geven 

van advies in een dergelijk counsellinggesprek. De eerste vorm is het niet-gepersonifieerde 

advies door middel van het verschaffen van informatie aan de cliënt door de counsellor. De 

tweede vorm is het geven van persoonlijk advies in de vorm van een interview. De derde vorm 

is het gecombineerde advies, waarbij er door de counsellor tussen de eerste twee vormen van 

adviesgeven wordt afgewisseld. De vierde vorm van adviesgeven bestaat uit het stellen van 

vragen door de counsellor aan de cliënt, waaruit de cliënt door middel van antwoorden op deze 

vragen zijn eigen advies kan opmaken. Volgens DeCapua en Dunham (1993) hebben 
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adviesgevers drie voornaamste doelen met het geven van advies: om de adviesvrager te helpen 

bij het helder krijgen van zijn of haar probleem, om te helpen bij het exploreren van de 

verschillende opties voor de oplossing van het probleem en om de adviesvrager bepaalde 

aanwijzingen voor een oplossing aan te bieden, wat meestal betrekking heeft op een 

toekomstig uit te voeren handeling van de adviesvrager. 

 Een advies dat aan de cliënt wordt gegeven, wordt niet altijd zonder meer 

geaccepteerd. Jefferson en Lee (1981 in Silverman 1997) stellen dat de acceptatie van advies 

door de cliënt in een counsellinggesprek niet heel problematisch zal verlopen, omdat er vanuit 

wordt gegaan dat de cliënt ook daadwerkelijk op zoek is naar advies en het gegeven advies 

daarom ook zal accepteren. Toch kan het gegeven advies door de counsellor niet het advies 

zijn waarnaar de cliënt op zoek was. Of als het doel van het gesprek voor de cliënt helemaal 

niet het verkrijgen van advies was, zal het toewerken naar een adviesmoment door de 

counsellor moeilijker te bewerkstelligen zijn. Peräkylä (1995) beschrijft het geven van advies 

eveneens als niet heel problematisch. Volgens Peräkylä is het de taak van de counsellor de 

cliënt door middel van ‘statements’ advies te leveren, waarbij de counsellor de ‘statement’ als 

een nieuwe handeling moet presenteren om succesvol in zijn handeling te zijn. Volgens 

Nathans (2005) betekent een succesvol adviesgesprek niet per definitie dat de adviseur zijn of 

haar plannen erdoor gedrukt krijgt, maar dat er sprake is van een situatie waarin de adviseur 

oprecht interesse toont voor de (belevings)wereld van de cliënt, om een advies geaccepteerd te 

krijgen.  

 Koole en Ten Thije (1994) beschrijven in het boek ‘The construction of intercultural 

discourse’ welke communicatiesituaties tezamen de totstandkoming van het 

geïnstitutionaliseerd adviseren bepalen in een onderwijsinstelling. Deze taalhandelings-

patronen zijn rapporteren en interactief plannen maken. Door adviseurs moeten bepaalde 

taalhandelingen uit worden gevoerd om het advies geaccepteerd te krijgen en te kunnen 

verantwoorden. Zoals bijvoorbeeld een plan zodanig herformuleren totdat collega’s 

instemmen met het plan. Dit onderzoek naar de constructie van het maken van verschillende 

plannen in interactie, is in kaart gebracht. De relatie tussen degene die een plan maken en 

degene die het plan uit moeten voeren, is bij een adviesgesprek verschillend. Koole en Ten 

Thije (1994) onderscheiden vier verschillende type plannen; ‘counselling plan’; ‘policy plan’; 

‘internal plan’ en ‘external plan’. Bij een ‘counselling plan’ zijn niet alle ‘planning actors’ ook 

degenen die het plan uit moeten voeren. De counsellor maakt wel de plannen, maar voert deze 

niet uit, maar wel alle ‘performing actors’ zijn betrokken bij het maken van de toekomstig uit 

te voeren handelingen. Bij een ‘policy plan’ maken de ‘planning actors’ plannen voor een 
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groep waartoe zij zelf ook behoren. Bij een ‘internal plan’ formuleert een team van 

uitvoerende actoren zijn eigen plannen voor toekomstig handelen. Bij een ‘external plan’ 

maken de ‘planning actors’ plannen voor een ander team van ‘performing actors’. Degene die 

de plannen maken zijn dus niet betrokken bij het uitvoeren van de geformuleerde toekomstige 

handelingen. 

 De onderzoeken naar adviesgeven in counsellinggesprekken zijn voor deze analyse 

toereikend om inzichten te verschaffen in de manier waarop een advies geformuleerd kan 

worden in een institutioneel gesprek. Dat er niet één manier is om een advies te geven in een 

institutioneel gesprek blijkt uit de theorie van Silverman (1997) en Peräkylä (1995). Hieruit 

kan lering worden getrokken bij de analyse van de organisatieadviesgesprekken, dat ook in 

deze gesprekken meerdere vormen van het geven van advies voor kunnen komen. Bovendien 

blijkt een gegeven advies niet altijd zonder meer te worden geaccepteerd. Er zijn bepaalde 

handelingen vereist om een advies door klanten geaccepteerd te krijgen. Te verwachten is, dat 

in de organisatieadviesgesprekken een reactie door de klant komt op het advies geformuleerd 

door de organisatieadviseur. Dit blijkt eveneens uit de beschrijving van de verschillende fases 

in raadgevende gesprekken die Ten Have (1987) geeft.  

 Uit het onderzoek naar de verschillende ‘plans’ zoals beschreven door Koole en Ten 

Thije, blijkt dat in acht moet worden genomen wie de plannen maakt en wie degene zijn die 

deze plannen uitvoeren. Doordat duidelijk is geworden dat in een counsellinggesprek er altijd 

een actor is die wel plannen maakt, maar deze niet uitvoert (in dit onderzoek de 

organisatieadviseur) zal er een discrepantie kunnen ontstaan in de acceptatie en uitvoering van 

het advies. Mensen maken plannen voor toekomstig handelen en belangrijk hierbij is, dat het 

vaak andere mensen zijn die de plannen maken dan diegenen die de plannen uit moeten 

voeren.  
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6. Methode 

 

In dit hoofdstuk zal de basis gelegd worden voor het verdere onderzoek. In paragraaf 6.1 zal ik 

beschrijven wat de conversatieanalyse voor onderzoeksmethode is en waarom het voor dit 

onderzoek als methode wordt gehanteerd.  

6.1 Conversatieanalyse 

De conversatieanalyse is een methode voor analyse die eind jaren 60 en begin jaren 70 is 

ontstaan uit een stroming in de sociologie, de etnomethodologie. De etnomethodologie is een 

methode om te onderzoeken welke manier leden van een cultuur gebruiken om hun sociale 

werkelijkheid te creëren. Pioniers in het onderzoek naar conversatieanalyse zijn onder andere 

Harvey Sacks, Emanuel Schegloff en Gail Jefferson. De eerste onderzoeken waar de 

conversatieanalyse zijn oorsprong vindt zijn gebaseerd op opnamen van ‘suicide calls’ en 

‘group therapy sessions’ (Ten Have 1999). Sacks, Schegloff e.a. hebben zich vervolgens meer 

op dagelijkse conversaties tussen familieleden, vrienden en kennissen gericht, met de gedachte 

dat deze niet-institutionele gesprekken betere inzichten verschaffen in de lokale organisatie 

van gesprekken en interactionele kenmerken zoals beurtwisselingen. Later richtte de 

conversatieanalisten zich wederom op gesprekken uit institutionele settings zoals medische 

gesprekken (Heritage & Maynard 2006). Theoretisch uitgangspunt hierbij is dat de 

gegenereerde inzichten uit dagelijkse conversaties de basis vormen voor institutionele 

gesprekken en dus toe te passen zijn bij analyses naar institutionele gesprekken.  

De conversatieanalyse is een onderzoeksrichting op het gebied van de 

interactieanalyse. Dit houdt in dat in onderzoeken wordt gekeken naar de principes van 

gespreksorganisatie waarmee de deelnemers aan een gesprek, door gebruik te maken van deze 

principes, betekenis geven aan wat ze zeggen (Mazeland 2003). De conversatieanalyse is een 

kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij gesprekken worden geanalyseerd en beschrijvingen 

worden geven van principes die optreden in het taalgebruik van de deelnemers van het 

gesprek. De interpretatie van de taalhandelingen die de gesprekdeelnemers uiten in een 

gesprek, is bij de conversatieanalyse niet zozeer gericht op het geven van een beschrijving 

vanuit intenties van degene die handelt, maar is gericht op dat waar die gedraging in de 

desbetreffende situatie door de deelnemers voor gehouden wordt7. Het gaat er dus om, hoe die 

gedraging binnen de fase van het betreffende gesprek functioneert en hoe deze 

                                                 
7 Bron: http://www2.fmg.uva.nl/emca/basis.htm & http://www2.fmg.uva.nl/emca/OPN.htm,  
geraadpleegd op 25-03-2009 
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gespreksdeelnemers met de handeling omgaan en niet hoe deze handeling bedoeld zou zijn. 

Over de cognitieve of psychologische motieven, wordt door de conversatieanalytici dus niet 

gespeculeerd. De conversatieanalytici richten zich puur op het beschrijven van de 

taalhandelingen en de betekenis die er door de gespreksdeelnemers aan wordt gegeven.  

 De conversatieanalyse is ook een explorerende methode, wat betekent dat naarmate het 

onderzoek vordert, bepaalde patronen herkend kunnen worden in de gesprekken. In dit 

onderzoek is deze manier van analyse goed toepasbaar. Eerst zijn de organisatieadvies-

gesprekken globaal geëxploreerd, om het verloop van de interactie te bepalen en weer te 

geven. Dit resulteert in een fasering, waar bepaalde patronen opvallen, de fases in een gesprek. 

Deze fases zijn verder geanalyseerd en er is vervolgens meer op een specifieke fase van het 

organisatieadviesgesprek gericht, de adviesfase. Deze patronen en interactionele handelingen 

die in de gesprekken te ontdekken zijn worden in dit onderzoek expliciet gemaakt. Door deze 

explicitering zullen patronen kenbaar worden gemaakt, die vaak vanzelfsprekend lijken, maar 

waar degene die de handeling uit, vaak helemaal niet bij stil heeft gestaan. Op deze manier 

kunnen inzichten worden gegenereerd die voor een spreker, in dit onderzoek de 

organisatieadviseur, een stuk bewustwording creëert en inzichten verschaft in het taalgebruik 

en handelingsstructuren van de organisatieadviseur. Het toepassen van de CA-methode in dit 

onderzoek blijkt niet altijd eenvoudig. De conversatieanalyse richt zich in eerste instantie op 

het niveau van weergeven van beurtwisseling, paardelen en sequenties. Omdat er voor dit 

onderzoek zeer complexe gesprekken zijn geanalyseerd, is het eigenlijk onmogelijk om de 

methode van de conversatieanalyse op dit niveau toe te passen en de transcripten op deze 

manier te analyseren. In deze scriptie is dus gericht op de kenmerken van de meer globalere 

interactionele activiteiten in een gesprek. 

 Dat de conversatieanalyse niet zozeer gericht is op het geven van een beschrijving 

vanuit intenties van degene die handelt, maar er voornamelijk op gericht is observeerbare 

kenmerken te beschrijven, is aan de ene kant een groot voordeel van de CA-methode. Je kan 

op deze manier in je analyse objectief beschrijvingen geven, die voor de lezer of 

medeonderzoeker controleerbaar en reproduceerbaar zijn. Toch heeft ook de CA-methode 

nadelen, zoals er bij elke onderzoeksmethode voor- en nadelen te beschrijven zijn. Nadeel van 

de conversatieanalyse is, dat in tegenstelling tot andere methoden in de sociale 

wetenschappen, de conversatieanalyse afziet van methoden om extra gegevens te verzamelen. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van interviews om achterliggende gedachten en meningen van 

de participanten van het onderzoek te achterhalen. Door de onderzoeker wordt ook geen 

gebruik gemaakt van observaties tijdens een gesprek zoals in de etnografie wel gebruikelijk is 
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en een belangrijke basis vormt voor onderzoek naar groepsdynamiek. Bij de 

conversatieanalyse wordt dat buiten beschouwing gelaten. Dit omdat deze gegevens volgens 

de CA-methode niet objectief en te manipulatief zijn, terwijl door het gebruik van opnames er 

een oneindigheid aan empirische gegevens ontstaat (Ten Have 1987). 

 De conversatieanalytische-methode is voor dit onderzoek echter toereikend. Voordeel 

van de conversatieanalyse is dus dat er bij de CA-methode puur wordt gekeken naar de 

taaluitingen van gespreksdeelnemers. De motieven van een taaluiting, wat niet zichtbaar is in 

het transcript, worden buiten beschouwing gelaten, omdat de CA-methode zich alleen richt op 

observeerbare kenmerken. Op deze manier verschaft de CA-methode bij de analyse 

controleerbare en reproduceerbare resultaten. Met de CA-methode blijf je het dichtst bij een 

objectieve analyse, waar de gegevens gevonden in het onderzoek zeker van waarde zijn.  
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7. Corpus 

 

7.1  Materiaal 

Voor dit onderzoek zijn negen video- en geluidsopnames van acht verschillende 

organisatiekundigen en –adviseurs gemaakt. Alle opnames zijn gemaakt in een tijdsperiode 

van 30 januari 2009 tot 2 april 2009. Tabel 1 geeft een overzicht weer van de data van opname 

en de duur van deze opnames. Bij de deelnemers aan het gesprek is OA de organisatieadviseur 

en P de klant. 

 

Opname Datum 
Duur 

(minuten) 

Deelnemers 

gesprek 

1 30-01-2009 110,5 OA: 1/ P: 3 
2 03-02-2009 118,5 OA: 1/ P: 3 
3 12-02-2009 169,5 OA: 1/ P: 3 
4 13-02-2009 60,6 OA: 1/ P: 2 
5 18-02-2009 166,0 OA: 1/ P: 1 
6 24-02-2009 84,0 OA: 1/ P: 1 
7 02-03-2009 126,0 OA: 1/ P: 1 
8 09-03-2009 131,6 OA: 1/ P: 2 
9 02-04-2009 90,0 OA: 1/ P: 1 

Tabel 1 

 

7.2 Procedure 

Voor het maken van de opnames, is van tevoren overleg gepleegd met de betreffende adviseur, 

over de procedure van de opname. Alle adviseurs die deelnamen aan het onderzoek zijn 

aangesloten bij de Ooa en waren op de hoogte van het lopende onderzoek en het doel 

waarvoor de opnames zouden gaan dienen. Alle adviseurs hebben op vrijwillige basis 

geparticipeerd in het onderzoek. Bovendien is er via de adviseur medewerking en 

toestemming gevraagd van de klanten waarmee de adviseur een afspraak had. Hierbij zijn 

anonimiteit over naams- en bedrijfsgegevens gegarandeerd. Alle klanten en adviseurs hebben 

vooraf hun toestemming gegeven om opnames met een camera en voice-recorder te mogen 

maken en hebben toegezegd hun medewerking te willen verlenen aan dit onderzoek 
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7.3 Setting 

Bij alle opnames zaten de klant(en) en adviseurs zoveel mogelijk opgesteld in een u-vorm, 

waar de camera voor is opgesteld. Op deze manier konden alle deelnemers aan het gesprek op 

beeld worden vastgelegd. Dit was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bij het uitwerken van 

het materiaal, het maken van de transcripten van de opnames, er bij onduidelijkheid van welke 

uitspraak bij welke spreker hoort, van de videobeelden gebruik kon worden gemaakt. 

Bovendien kan door gebruik te maken van videobeelden de non-verbale communicatie 

vastgelegd worden. Tijdens de opnames lag er als back-up opname een voice-recorder op de 

tafel waaraan de adviseur en klant(en) zaten.  

 Bij een onderzoek waar bij een ‘natuurlijk’ gesprek opnames worden gemaakt, is er 

altijd de mogelijkheid dat de aanwezigheid van een videocamera en een voice-recorder in de 

ruimte het gesprek kan beïnvloeden, omdat degene die opgenomen worden weten dat ze 

deelnemen aan een onderzoek. Om deze observatieparadox zoveel mogelijk uit te sluiten, is 

ervoor gekozen om alle opnames op locatie op te nemen in de normale setting, waar de 

betreffende adviseur ook daadwerkelijk overleg zou plegen met zijn of haar klant(en). Om het 

gesprek niet verder te beïnvloeden dan noodzakelijk, zijn de onderzoekers tijdens het gesprek 

niet in dezelfde ruimte aanwezig geweest. Als onderzoeker heb ik slechts de camera en voice-

recorder in de ruimte geïnstalleerd. Bovendien is voorafgaand aan de opnames niet uitgebreid 

uitgelegd waar het onderzoek zich precies op zou richten, zodat het nog maar de vraag is of de 

participanten zich bewust waren van de verschijnselen die in dit onderzoek zijn onderzocht en 

of de participanten deze verschijnselen hebben kunnen beïnvloeden (Huisman 2000).  

De enige manier waarop het gesprek beïnvloed kan zijn, is door de onderbreking van 

één van de onderzoekers elke 55 minuten van het gesprek. Dit was noodzakelijk omdat er van 

opnameband gewisseld moest worden, omdat deze slechts maximaal 60 minuten op kon 

nemen. Er is echter zorg voor gedragen dat de afleiding tijdens deze onderbreking tot een 

minimum is beperkt. Zo mengde de onderzoeker zich niet in het gesprek of observeerde de 

deelnemers van het onderzoek. 

7.4 Selectie opnames 

Alle mogelijkheden tot opname van een gesprek met een organisatieadviseur zijn benut. In 

eerste instantie was gekozen om geen opnames te maken van coachingsgesprekken, maar dit 

criterium is bij nader inzien toch niet haalbaar gebleken en om deze reden is er geen gehoor 

aan gegeven. De gemaakte opnames zijn niet van tevoren geselecteerd. Omdat de 
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transcribenten betaald werden is vanwege financiële redenen er voor gekozen om van elke 

adviseur de eerste opname te transcriberen, hierdoor is één opname niet gebruikt voor het 

onderzoek. Van elke adviseur is dus een opname opgenomen in het corpus. In totaal zijn er 

voor dit onderzoek acht opnames opgenomen in het corpus, van acht verschillende 

organisatieadviseurs.  

7.5 Transcripten 

De video-opnames alleen zijn voor analyse niet toereikend. Om gedetailleerde analyses te 

kunnen maken zijn de opnames uitgeschreven tot gedetailleerde transcripten volgens de 

conversatieanalytische transcriptieconventies zoals Mazeland (2003) deze hanteert (zie 

appendix 1 transcriptieconventies). Nadat de transcripten van de acht geselecteerde opnames 

beschikbaar waren, kon er worden begonnen met de analyse van de 

organisatieadviesgesprekken.  
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8. Resultaten: Fases in organisatieadviesgesprekken  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de eerste analyse van de 

organisatieadviesgesprekken. Deze analyse gaat in op de vraag welke faseringen in 

organisatieadviesgesprekken te onderscheiden zijn en op welke manier deze gesprekken 

getypeerd kunnen worden. Deze eerste analyse is de basis van de meer gedetailleerde analyse 

die in hoofdstuk 9 wordt besproken. Allereerst wordt een inleiding gegeven waarom juist het 

aangeven van faseringen in een organisatieadviesgesprek van belang is voor dit onderzoek 

(8.1). Vervolgens wordt in paragraaf 8.2 besproken welke faseringen gehanteerd zijn om de 

organisatieadviesgesprekken onder te kunnen verdelen in bepaalde fases en van welk 

uitgangspunt hierbij gebruik is gemaakt. In paragraaf 8.3 zal aan de hand van deze faseringen 

een typering van organisatieadviesgesprekken plaatsvinden. 

8.1 Belang faseringen in organisatieadviesgesprekken 

In het theoretisch kader is een overzicht gegeven van onderzoeken naar organisatieadvies-

gesprekken. Deze interactionele handelingen die Bal beschrijft, zijn nagegaan en toegepast 

voor de faseringen die opgesteld zijn in dit onderzoek. De reden waarom het van belang is 

voor dit onderzoek, om allereerst een overzicht te verschaffen welke faseringen in een 

organisatieadviesgesprek voorkomen, zijn tweeledig. Allereerst is het van belang om een 

duidelijke afbakening te verschaffen van de verschillende onderwerpen en handelingen in een 

organisatieadviesgesprek, waar de faseringen uit voortkomen. Dit om op deze manier de 

informatie te verkrijgen om bepaalde delen van een gesprek naast elkaar te leggen en te 

vergelijken met elkaar, om zo meer generaliserende uitspraken te kunnen doen over een 

bepaald deelaspect van een organisatieadviesgesprek. Bovendien creëer je door een 

organisatieadvies in faseringen op te delen, de mogelijkheid om dezelfde fases uit andere 

gesprekken met elkaar te kunnen vergelijken of tegen elkaar af te zetten. Deze keuze stelt me 

in staat om een representatief overzicht te verschaffen van de verschillende adviesmomenten 

in een organisatieadviesgesprek. De eerste analyse van dit onderzoek, op welke manier een 

organisatieadviesgesprek in verschillende faseringen ingedeeld kan worden, staat dus in dienst 

van de tweede hoofdvraag van dit onderzoek die zich richt op één bepaalde fasering uit de 

gesprekken. In dit hoofdstuk zullen alleen de resultaten van de analyse naar faseringen worden 

beschreven en niet de analyses zelf worden getoond. Deze keuze is gemaakt omdat de analyse 

alleen als uitgangspunt dient voor de uitgebreidere analyse zoals deze in hoofdstuk 10 wordt 

beschreven. Van belang voor het onderzoek is het dus, door de indeling in faseringen, te 
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voorkomen dat je appels met peren gaat vergelijken. Of om in termen van de 

organisatieadviesgesprekken te blijven: voorkomen dat adviesmomenten met een formulering 

van het probleem vergeleken wordt. 

 Ten tweede is het indelen van organisatieadviesgesprekken in faseringen van belang 

omdat op deze manier een overzicht verschaft kan worden welke elementen in een 

organisatieadviesgesprek voorkomen. Op deze manier is te achterhalen wat een organisatie-

adviesgesprek nu als een echt organisatieadviesgesprek kenmerkt. Bovendien kunnen, door 

een gesprek in te delen in bepaalde fases, inzichten worden gegenereerd op welke manier een 

organisatiegesprek nu is opgebouwd.  

8.2 Fases in een organisatieadviesgesprek 

Zoals zojuist al eerder is vermeld, zijn de interactionele handelingen zoals beschreven door 

Bal (2007) nagegaan. Deze interactionele activiteiten zijn weliswaar nagegaan en gebruikt om 

de verschillende fases vast te stellen in een organisatieadviesgesprek, maar er is bij een eerste 

analyse al snel gebleken dat deze indeling tekort schiet voor dit onderzoek. De oorzaak 

hiervan is mogelijk te vinden in het feit dat de interactionele activiteiten zoals door Bal 

beschreven, gebaseerd zijn op een specifieke vorm van een adviesgesprek, namelijk de 

denkadviesgesprekken. Voor dit onderzoek zijn de faseringen die worden beschreven dan ook 

aangepast en uitgebreid en aan de hand van deze nieuwe inzichten zijn de verschillende fases 

die in een organisatieadviesgesprek voor kunnen komen opgesteld. De uitbreiding met de 

ontbrekende fases in een organisatieadviesgesprek zijn opgenomen als niet eerder erkende 

fases. Deze nieuwe en meer uitgebreide manier van het analyseren van fases in een 

organisatieadviesgesprek is voor dit onderzoek als faseringen bestempeld. Tabel 2 verschaft 

een overzicht van de faseringen van een organisatieadviesgesprek zoals deze in dit onderzoek 

worden gehanteerd met een uitleg erbij wat met een bepaalde fase in een gesprek wordt 

bedoeld. Hierbij moet wel vermeld worden dat niet elke fase zoals hier is weergeven ook 

daadwerkelijk in elk organisatieadviesgesprek voor hoeft te komen, maar dat dit geen 

implicaties hoeft te hebben voor de kwaliteit van een organisatieadviesgesprek. Deze fases 

zijn dan ook niet bedoeld om een organisatieadviesgesprek te toetsen op volledigheid of 

kwalitatieve aspecten door te analyseren in hoeverre een gesprek de verschillende fases, zoals 

in dit onderzoek opgesteld, bevat.  
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Faseringen 

Fase Uitleg fase 

Opening: Een van de gespreksdeelnemers opent het gesprek, 
dit kan zowel de adviseur als de klant zijn. 

Introductie 
Wie is wie? Elkaar leren kennen (optioneel, veelal 
alleen bij acquisitiegesprek) 

Agendasetting Databespreking: wanneer, hoe, waar. En bespreking 
wat er in het gesprek gaat gebeuren en hoe het 
gesprek gaat verlopen. 

Evaluatie: Van eerder gesprek met adviseur (niet bij 
acquisitiegesprek) 

 Van gesprek zelf (meestal aan het eind van gesprek) 
Probleem- 

formulering: 

De klant vertelt hier het probleem. 
Kenmerk: lange beurt van de klant en de adviseur 
alleen korte beurten 

Vragen stellen adviseur De adviseur stelt vragen aan de klant om op deze 
manier het probleem duidelijk te krijgen 

Aanleiding probleem  De reden van aanwezigheid, waarom welk 
probleem besproken wordt 

Achtergrondinformatie Het verstrekken van informatie door klant met 
betrekking tot het probleem wat de klant heeft 

Probleembeschrijving Dit kan zowel door de adviseur als de klant worden 
gedaan. Dit hoeft geen definitieve vasttelling van 
het probleem te zijn 

Contractonderhandeling:  
 

Wat de klant wil van adviseur (kenmerkt zich 
doordat de gespreksdeelnemers afspraken maken 
over de taak die de adviseur heeft tijdens het 
gesprek met de klant.) Kenmerk van 
denkadviesgesprek 

Time-out: Onderbreking van het gesprek, korte pauze 
Inventarisatie:  
 

Terugkoppeling door adviseur aan klant, wat in het 
gesprek als probleem/problemen zijn geformuleerd. 
Kenmerk: samenvattend gedeelte in gesprek. Veelal 
aan het einde van gesprek met de vraag: ‘wat levert 
dit gesprek nou op?’ 

Adviseren/oplossing:  
 

De organisatieadviseur geeft advies, maar kan ook 
door de klant geformuleerd worden door middel van  
vragen die de adviseur stelt aan de klant. 

Brainstormen 

 

Eventuele oplossing bedenken (zowel door adviseur 
als klant of adviseur en klant) Of het eens worden 
over zojuist gegeven advies/oplossing 

Interventie: Term afkomstig van denkadviseren: Interventie van 
de adviseur en reactie van klant hierop 

Afsluiting: 
 

Pre-closings-ronde: de gespreksdeelnemers 
bekijken met elkaar of het gesprek afgerond kan 
worden. En aansluitend de afsluitingsbezegeling. 

Tabel 2 Overzicht fases in organisatieadviesgesprek 
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8.3 Resultaten fasering 

Niet in elk gesprek komen alle fases, zoals in tabel 2 weergegeven, voor. Uit onderzoek van de 

organisatieadviesgesprekken is gebleken dat vaak bepaalde fases over worden geslagen of dat 

de informatie, die in een bepaalde fases besproken kan worden, als bekend wordt 

verondersteld. Belangrijk bij organisatieadviesgesprekken is het onderkennen van de 

asymmetrie in deze gesprekken. Dit betekent dat er van te voren een doel van het gesprek 

vastgesteld is en elk type gesprek een eigen doel van het gesprek vertegenwoordigt. Te 

verwachten is dat de rollen van de gespreksdeelnemers van te voren zijn vastgesteld. De 

organisatiekundige of –adviseur vertegenwoordigt de kennisrol en de klant of cliënt vraagt om 

een advies (Ten Have 1987). 

Uit deze indeling van de gesprekken bleek ook dat een organisatieadviesgesprek geen 

lineair proces is, maar een gecompliceerd gesprek, waar fases vele malen terugkomen in een 

gesprek (Meeuwesen 2007). Dat het overzicht van faseringen, zoals weergegeven in tabel 2 

slechts een ideaalsituatie weergeeft, blijkt ook uit analyse van de organisatieadviesgesprekken. 

In elk gesprek zijn de meest fases aan de orde gekomen, zij het in steeds verschillende 

volgorden. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat een organisatieadviesgesprek niet een 

van te voren inhoudelijk vastgelegd gesprek is, maar dat deze door het contextgebonden werk 

van de gesprekspartners geconstrueerd wordt.  

Bij de indeling van de gesprekken in fases bleek moeilijker dan verwacht vast te stellen 

waar een fase eindigt en waar een volgende fase start. Dit omdat de gespreksdeelnemers niet 

expliciet aangeven waar een onderwerp eindigt, of waar een nieuw onderwerp wordt gestart. 

Door de duur van de gesprekken en het niet sequentiële verloop van een gesprek, blijkt het 

moeilijk om globale samenhang te kenmerken.  

Door de gesprekken in te delen in fases kunnen op deze manier identieke fases, waar 

deze ook in een gesprek voorkomen, worden gelokaliseerd en is het mogelijk geworden om 

twee gesprekken die niet een identieke opbouw en verloop hebben, met elkaar te vergelijken.  
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8.4 Typering van organisatieadviesgesprekken 

Nu een overzicht is verschaft uit welke fases een organisatieadviesgesprek kan bestaan en bij 

elke fase een beschrijving is gegeven wat er met een dergelijke fase wordt bedoeld, wordt een 

verdere analysestap in het proces gemaakt. Door aan de hand van analyses van de transcripten 

van de opgenomen organisatieadviesgesprekken deze faseringen zoals weergegeven in tabel 2, 

in te delen, kunnen inzichten worden gegenereerd over de inhoud en opbouw van een 

organisatieadviesgesprek. Op deze manier kan een inventarisatie worden gegeven van 

verschillende typen organisatieadviesgesprekken in dit onderzoek. 

 Deze typering is van belang, omdat het een extra kader verschaft om de 

organisatieadviesgesprekken in een bepaalde context te plaatsen en over het doel van het 

gesprek te kunnen speculeren. Bovendien heeft deze typering als doel een overzicht te 

verschaffen of er gesproken kan worden over één type adviesgesprek, of dat dit helemaal niet 

zo eenduidig te typeren valt. Hierbij moet wel vermeld worden dat deze typering slechts een 

indicatie is en nooit elk type adviesgesprek zal omvatten, maar door deze typering wordt juist 

een kader geschetst welke type gesprekken zijn gebruikt voor dit onderzoek.  

Om tot een oplossing van het probleem van de klant te komen, worden vaak meerdere 

gesprekken gevoerd tussen adviseur en klant. Dit proces van gesprekken start veelal bij een 

intakegesprek en kan zich vervolgens via een weg van verschillende gesprekken voltrekken. 

De typering van organisatieadviesgesprekken is opgesteld aan de hand van informatie uit de 

BoKS; Body of Knowledge & Skills8, door de Ooa en met de medewerking van de 

klankbordgroep van organisatieadviseurs en zijn niet afgeleid uit de fasering. De type 

gesprekken die gevoerd kunnen worden door een organisatieadviseur zijn in tabel 3 

weergegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Bron: http://www.ooa.nl/download/?noGzip=1&id=569608, geraadpleegd op 30-05-2009 
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Type organisatieadviesgesprek 

Type gesprek Uitleg type 

Intake-

/Offertegesprek/ 

Acquisitiegesprek 

Offerte of opdracht rond krijgen en aangaan van een relatie met klant. 
De verduidelijking van de klantvraag en context over het bedrijf 
wordt hier besproken. Het formuleren van een opdracht als doel 

Voortgangsgesprek 

Project- / projectmatige gesprekken over het bereiken van de 
opdrachtdoelen, de samenwerking en afstemming over het nog te 
doorlopen traject. Meer een tussentijds evaluatiegesprek 

Interventiegesprek/ 

diagnosegesprek/ 

Adviesgesprek 

Het verdiepen in de vraag of het probleem: onderzoek naar oorzaken 
van het probleem, oplossingen verkennen en resultaatbesprekingen 

Auditgesprek 
Een bijzondere vorm van het interventiegesprek/ diagnosegesprek, 
met een controle inslag.  

Coachingsgesprek 
Interventiegesprek gericht op één persoon, heel soms één team. Doel 
om persoon te coachen en niet om (delen van) de organisatie te  
adviseren  

Evaluatiegesprek 
Na afronding van de opdracht terugkijken op inhoudelijke en 
procesmatige samenwerking. Algemene evaluatie tevredenheid klant. 

Denkadviesgesprek 

Specifieke manier van organisatieadviesgesprek: de adviseur  
oriënteert zich op de klant zijn ‘denken’ over de organisatie of het  
ding en op het discours waarin de klant over het probleem vertelt. 
Gericht op het aanwenden van een ander discours zodat de klant  
anders tegen probleem aan gaat kijken of met een oplossing te komen  

Tabel 3 Overzicht type organisatieadviesgesprek 

 

 Dat er een breed scala aan verschillende typen organisatieadviesgesprekken bestaan, 

blijkt uit tabel 3. Belangrijk voor dit onderzoek, is om in ogenschouw te nemen dat er in het 

corpus van dit onderzoek wederom een grote diversiteit aan gesprekken is opgenomen. 

Verschillende opbouw van fases in een gesprek, kunnen tot verschillende gesprekken leiden. 

Bepaalde fases zullen bijvoorbeeld bij een acquisitiegesprek een belangrijker onderdeel van 

het gesprek uitmaken dan bij bijvoorbeeld een interventiegesprek. Bij een acquisitiegesprek 

zal geen uitgebreide adviesfase te verwachten zijn. Deze diversiteit in gesprekken blijkt 

eveneens uit de verschillende opbouw van fases in de organisatieadviesgesprekken. Nu de 

fasering en typering van de gesprekken helder zijn, kan verder ingezoomd worden op een 

bepaalde fase, het geven van advies, in het organisatieadviesgesprek. 
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9. Resultaten: Advies in organisatieadviesgesprekken 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de conversatieanalyse die is uitgevoerd 

naar het geven van advies in een organisatieadviesgesprek. De vraag die hierbij centraal staat 

is: Op welke manier(en) wordt een advies geformuleerd in een organisatieadviesgesprek? Aan 

de hand van de deelsaspecten, zoals beschreven staat in hoofdstuk 4, zal een antwoord op de 

centrale vraag worden gegeven. In paragraaf 9.1 wordt allereerst een algemene beschrijving 

gegeven van de adviesfragmenten. In paragraaf 9.2 worden de categorieën besproken die zijn 

opgesteld en die de verschillende manieren van het formuleren van een advies in een 

organisatieadviesgesprek weergeven. Vervolgens zal in deze paragraaf een gedetailleerde 

analyse worden gegeven, van de verschillende categorieën en bijbehorende fragmenten 

geselecteerd uit het corpus. In paragraaf 9.3 zal een overzicht worden verschaft dat de tendens 

van het formuleren van advies abstraheert.  

9.1 Adviesfragmenten 

Voor dit onderzoek zijn acht organisatieadviesgesprekken geanalyseerd. Uit deze transcripten 

zijn 20 adviesfragmenten geselecteerd. Deze adviesfragmenten kunnen uit enkele honderden 

regels tekst bestaan, omdat het erg lastig is een specifiek punt aan te wijzen waar een fase 

voorafgaand aan de adviesfase eindigt, en waar de adviesfase start. De oorzaak hiervan kan 

liggen bij het feit dat de probleemstelling die uitgebreid in elk gesprek voorkomt, eigenlijk al 

als een ruim te interpreteren verzoek om raad over de geschetste situatie opgevat kan worden 

(Ten Have 1987). Hierbij moet ook opgemerkt worden, dat in het ene gesprek meer 

adviesmomenten voorkwamen dan in het andere gesprek. Wellicht ligt de oorzaak hiervan in 

het doel van het gesprek en het soort gesprek dat de adviseur heeft gehouden met zijn 

klant(en). In hoofdstuk 8 is dit nader weergeven. Het is echter voor dit onderzoek niet van 

belang om de oorzaak hiervan te achterhalen. Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen 

op welke manier een advies wordt geformuleerd in een organisatieadviesgesprek.  

 Om de analyse op een juiste manier te kunnen beschrijven, moesten keuzes gemaakt 

worden. Voor deze analyse is er voor gekozen om bij elke categorie telkens slechts één 

fragment te bespreken. Deze keuze is gemaakt omdat het uitgebreide en gecompliceerde 

fragmenten zijn. Elke analyse, geeft echter wel een volledige weergave van de tendens in een 

adviesmoment. Ieder adviesfragment geselecteerd uit het corpus is uitgebreid onder de loep 

genomen en op basis van alle 20 adviesfragmenten zijn dan ook de categorieën opgesteld. 
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9.2 Categorieën advies geven 

Zoals in hoofdstuk 5 al bleek, zijn in de theorie vier vormen van adviesgeven te vinden in een 

counsellinggesprek: het niet-gepersonifieerde advies; het geven van persoonlijk advies; het 

gecombineerde advies; en het stellen van vragen door de counsellor aan de cliënt. Uit een 

eerste analyse blijkt echter dat deze weergave veel te simplistisch is. Er zijn voor dit 

onderzoek dan ook meerdere categorieën opgesteld. Deze categorieën verschaffen een 

overzicht op welke manieren een advies gegeven wordt in een gesprek en hoe deze 

adviesmomenten eruit zien. Deze categorieën zijn in tabel 4 weergegeven. In tabel 4 zijn 7 

categorieën beschreven en uit het overzicht van deze categorieën blijkt, dat er een veelvoud 

aan mogelijkheden is om advies te formuleren in een organisatieadviesgesprek. Bij het 

opstellen van de categorieën is een onderscheid gemaakt tussen het initiëren van een 

adviesfase, het daadwerkelijk uitspreken van een advies oftewel voorstel formuleren voor 

toekomstig handelen en de mogelijke reactie die op het zojuist geformuleerde advies of 

voorstel voor toekomstig handelen komt. In deze analyse zal per categorie een analyse worden 

besproken van één fragment uit het corpus. 

 

Categorieën advies 

Categorie 1:  
klanten initiëren onderwerp en formuleren onderling toekomstig handelen � 
adviseur voorstel voor toekomstig handelen � klant meedoen met formuleren 

Categorie 2:  
klant initieert voorstel voor advies � klanten formuleren samen met adviseur 
voorstellen voor toekomstig handelen 

Categorie 3:  adviseur initieert voorstel voor advies � klant meedoen met formuleren 

Categorie 4:  
Vraag klant om advies �adviseur initieert en formuleert advies � klant 
oordeel � expansie advies door adviseur 

Categorie 5:  Klant initieert adviesfase en formuleert advies � adviseur oordeel op voorstel 

Categorie 6:  Adviseur door middel van vragen stellen klant tot inzichten laten komen 

Categorie 7:  klant geeft probleem aan � adviseur monologische manier van adviseren 

Tabel 4: overzicht van de categorieën van advies 
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9.2.1 Categorie 1 

klanten initiëren onderwerp en formuleren onderling toekomstig handelen � vervolgens 

adviseur voorstel voor toekomstig handelen � klant meedoen met formuleren 

 

In fragment 1 zijn de klanten voorafgaand aan dit fragment onderling in gesprek over de 

communicatie in het bedrijf. Er wordt een stand van zaken gegeven hoe het met het bedrijf zit 

en de communicatie met het buitenland wordt ook kort aangehaald, dit naar aanleiding van een 

vraag die de organisatieadviseur heeft gesteld. Wanneer P3 in regel 2876 zijn vraag stelt, is er 

in de voorafgaande fase al een probleem gesignaleerd.  

 
Fragment 1: Transcript 30-01-09 

 

2876 P3 En hoe gaat het dan voortaan met buitenland? Dan denk  

2877  ik is het °niet° helder. 

2878 P1 Oke 

2879 P3 Dus daar-daar, (.) 

2880 P1 En moet het dan in een mail? 

2881 P3 Dat weet ik [niet 

2882 P2                    [wee’ nie’ 

2883 P3 Ik-ik [vind dat jullie kunnen als directie wel iets  

2884 P2         [Ik vind dat 

2885 P3 duidelijker op ‘t schema [wanneer zetten want daardoor 

2886 P2                                        [Ja 

2887 P3 krijgen degenen die het ove- of nou ja over[komt tussen 

2888 P2                                                                     [nee te zien 

2889 P3 aanhalingsteken die krijgen daardoor ook veel meer 

2890  vragen denk ik (.) 

2891 P1 Ja [die worden 

2892 P3     [dan zeggen ze “hoe zit dat nou?” dus die worden d’r 

2893  elke [keer mee ge’ ja dat kan heel verveel- want je moet 

2894 P1        [heel pijnlijke. 

2895 P3 elke keer moe’ je dat weer uitleggen. 

2896 P1 Ja 

2897 P2 En daar kun je ook weer [wat mee doen ja nee dus we 

2898 P3                                         [ja 
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2899 P2 [moeten het gewoon eh  

2900 P1 [Ja 

2901 P3 Ja (1,0) 

2902 P2 Ook die communicatie [moet nog weer opgepept worden. 

2903 P1                                      [ja 

2904  Ja 

2905 P3 Ja en of de mail dan de beste manier is, [weet ik niet  

2906 P2                                                               [weet ik niet ik 

2907  vind mail helemaal [niet maar ik vind mail [vaak erg 

2908  (   ) altijd verkeerd. 

2909 P3                                [maar    je    kunt     moeilijk je  

2910 P1                                                                     [NEE ‘k vind  

2911  mail heel vervelend. 

2912 P3 kunt natuurlijk ook niet ZEStig mensen af om het te  

2913  vertellen. [‘k bedoel dus je moet [ergens iets een  

2914 P2                 [nee 

2915 P1                                                     [Ja 

2916 P3 tussenweg zien [te vinden 

2917 P1                          [Nee maar da’ ’s dus ook  

2918 P3 Ja  

2919 P1 de P3- de vraag van jou kijk mail heeft op de een of  

2920  andere manier in zich, dat het 

2921 P2 Het gaat ontzettend vaak fout. 

2922 P1 Ja 

2923 P2 Dan staat er één woord verkeerd en [dan is het weer eh 

2924 P3                                                           [ja en dan komt het 

2925  helemaal verkeerd [over  

2926 P1                               [Ja he 

2927 P2 P3- een heel gevaarlijk medium. 

2928 P1 en dan komt (ook) 

2929 P2 ((lach)) Wordt er gevraagd  

2930 P1 Punt dat je denk van ja ja zo kan je ‘em ook lezen. 

2931 P2 Ja ja als net de komma verkeerd staat dan is is is-t 

2932 P1 Voordat ik ook eve:n zit aan eh 

2933 P3 Ja (.) ja 
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2934 P1 Eh wat is nou handig.(0,8) 

2935 P3 Ja 

2936 P2 Ik denk leidinggevende-overleg dat dat een °handig 

2937  mo-middel is° en voor de rest gewoon een beetje door 

2938  de gang wandelen. (0,9) 

2939 P1 (h)  

2940 P2 J[a 

2941 P1  [Ja 

2942 P2 Ja toch? 

2943 P3 Ja (4,6) 

2944 P1 Nee da-dat zou natuurlijk eh als je [zegt van 

2945 OA                                                         [Wat dacht je van een 

2946  een eh een KJOEW-EN-EE op een eh op jullie pagina 

2947  ergens. Misschien wil je er wel een speci↑ale pagina er  

2948  van maken? Hebben jullie jullie hebben toch intranet? 

2949 P3 °Ja, (1,5) maar.° 

2950 P1 De meest gestelde vragen over eh (buitenland) 

2951 OA Ja maar dat is ↑heel [(       ) 

2952 P3                                  [( verander moment  ) 

2953 OA Wat zei je? 

2954 P3 Het verandert. Het werd ontwikkelings[traject 

2955                                                                [Vragen en  

2956  ant[woorden over KAA-EN-WEE in ontwikkeling. 

2957 P3      [ja 

2958 P2 JA (0,9) 

2959 P1 Maar komen die vragen. (.) 

2960 P2 °ja° Ik vind na[tuur 

2961 OA                        [kan je regisseren 

2962 P2 Nee 

2963 OA De vraag is of je dat wil, 

2964 P2 Maar dan moet je dat in[tern houden 

2965 OA                                       [De vraag is of je het.  

2966 P2 [Dan moet je             

2967 OA [>Maar dit is toch intern?< 

2968 P2 Ja ja op[enlijk 
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2969 P3             [↑Ja maar dat is intern 

2970 P2 Je [zou natuurlijk ja dan toch [vind ik geen gek idee 

2971 P3     [°ja°                                   [ja 

2972 P2 waarom niet? Waarom niet wa-waarom mag je geen  

2973  vragen [stellen. 

2974 P3             [Nee het gaat me te [ver om het aan de muur te  

2975  hangen in je tent he, 

2976 P2                                             [ja 

2977  Nee maar wa-waarom >ik vind dat helemaal niet zo’n  

2978  gek idee< dan gaan we daar daar ka- dan kan je naar  

2979  zo iemand toe om daarover te gaan praten= 

2980 P3 En dan kan je in de nieuwsbrief [zetten dat ze (   )opgezet 

2981 P2                                                     [weet je tenminste waar 

2982  je het over ↑ja, 

2983 P1 Ja 

2984 P3 Ja 

2985 P1 Ja 

2986 P3 Als mensen dan willen [kijken (         ) 

2987 OA                                      [En dan zorg je dat je die KJOE- 

2988  EN-EE [ook even in het leidinggevende over[le- 

2989 P2              [die die vragen al heeft                       

2990 P3                                                                         [ja 

2991 OA agendeert en dat je als leiding[gevende met je afdeling,  

2992 P2                                                 [ja 

2993 P1 Ja  

2994 OA daar ook effe aandacht aan besteedt, (.) 

2995 P2 En dat je ook voortdurend duidelijk maakt dat het  

2996  stellen van een vraag niet betekent dat je een  

2997 OA dat je per[se een antwoord 

2998 P2                [een aantekening[ (h)k(h)rijgt 

2999 P1                                          ((lachen)) 

3000  ((door elkaar praten)) 
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In dit fragment is te zien dat de klanten een bepaald onderwerp openen. P3 start deze fase van 

het gesprek met een vraag: ‘En hoe gaat het dan voortaan met buitenland? Dan denk ik is het 

niet helder.’ (r. 2876-2877). In dit fragment is het echter niet de adviseur die hier een 

antwoord op formuleert, maar de andere klanten, P2 en P1, gaan meedenken over een 

mogelijke oplossing. De klanten zijn onderling voorstellen aan het formuleren over de 

toekomstige handeling die de beste aanpak of oplossing is voor het probleem, wat P3 in regel 

2876-2877 heeft gestart. In het fragment is te zien dat vanaf regel 2878 tot 2944 de klanten 

onderling in gesprek zijn, zonder dat de adviseur zich hier in mengt. Zo wordt in regel 2880 

door P1 een voorstel gedaan voor mogelijke oplossing: ‘en moet het dan in een mail?’. Dat dit 

als een mogelijke voorstel tot oplossing van het probleem wordt gezien, blijkt uit regel 2905, 

wanneer P3 een antwoord formuleert of de vraag van P1: ‘ja en of de mail dan de beste manier 

is, weet ik niet’. Verscheidene opties worden door de klanten geopperd en besproken. 

Uiteindelijk formuleert P2 in regel 2936 een nieuwe voorstel voor toekomstig handelen: ‘Ik 

denk leidinggevende-overleg dat dat een handig mo-middel is en voor de rest gewoon een 

beetje door de gang wandelen’ (r. 2936-2938). De klanten lijken onderling met dit voorstel in 

te stemmen, met een ‘ja’ van P1, P2 en P3 in regel 2940-2943.  

 Vervolgens doet de adviseur in regel 2945-2948 een suggestie voor een toekomstige 

handelen op eigen initiatief, het maken van een Q&A (question & answer-pagina): ‘Wat dacht 

je van een een eh een KJOEW-EN-EE op een eh op jullie pagina ergens. Misschien wil je er 

wel een speciale pagina er van maken? Hebben jullie jullie hebben toch intranet?’. Hier 

neemt de OA de rol van adviseur op zich door met een voorstel te komen, niet omdat de OA 

hiertoe uit wordt genodigd door de klanten, maar omdat de OA zelf inbreekt in het gesprek. 

Vervolgens wordt er door P3 op gereageerd met een zacht uitgesproken oordeel over het 

voorstel van OA: ‘°Ja, (1,5) maar.°’.  

Dit voorstel van de OA leidt vervolgens tot een discussie tussen de klanten, waar de 

meningen onderling verschillen. De OA mengt zich af en toe in deze discussie door op 

discussiepunten van de klanten te reageren. In regel 2970 lijkt P2 in te stemmen met het 

voorstel van de OA: ‘Je zou natuurlijk ja dan toch vind ik geen gek idee’. Toch is de OA niet 

meer de centrale persoon in het gesprek waar tegen wordt gepraat. De klanten gaan onderling 

in gesprek met het uitbreiden van het voorstel van OA uit regel 2945-2948.  

In regel 2987-2994 mengt de OA zich weer in het gesprek, niet doordat hij door de 

klanten wordt aangewezen als een volgende spreker, maar doordat de OA zichzelf selecteert 

en inbreekt in het gesprek: ‘[En dan zorg je dat je die KJOE- EN-EE ook even in het 

leidinggevende overle-‘… ‘agendeert en dat je als leidinggevende met je afdeling, daar ook 



 39 

effe aandacht aan besteedt,’. De OA suggereert hier een uitbreiding van die toekomstige 

handeling zoals geformuleerd door de OA in regel 2945-2948. Minsten één klant, P2, gaat in 

op deze uitbreiding van de OA, door het voorstel voor advies uit te breiden: ‘En dat je ook 

voortdurend duidelijk maakt dat het stellen van een vraag niet betekent dat je een een 

aantekening (h)k(h)rijgt’ (r.2995-2998). P2 gaat hier meeformuleren aan een voorstel voor het 

toekomstige handelen.  

 

Conclusie 

In dit fragment is te zien dat de rolverdeling zoals de situatie geschetst in het theoretisch kader 

(de adviseur geeft advies en klant reageert hier op; de klant formuleert advies door middel van 

het stellen van vragen door de adviseur) niet langer is dat de OA een advies formuleert en dat 

hier een reactie op komt van de klant, door middel van een acceptatie of afwijzing van het 

advies. Maar dat de klanten eerst onderling voorstellen voor toekomstig handelen onderling 

aan het bespreken zijn, ze geven elkaar dus eigenlijk adviezen en wijzen deze af of accepteren 

dit advies, waar klanten de rol van adviseur op zich nemen. Op het moment dat de OA een 

voorstel voor toekomstig handelen formuleert, door in te breken in het gesprek, komt er 

wederom niet een acceptatie of afwijzing op dit voorstel van de klanten, maar gaat zeker één 

klant zelf meedoen met het formuleren van toekomstige handelingen.  

 Hier zie je eigenlijk dat er dus twee ‘plans’ zich afwisselen. Met het voorstel van 

advies van de OA is het een counselling plan, waar de klanten een reactie op geven. En er een 

discussie tussen de klanten is. Hier formuleert de OA namelijk een voorstel voor toekomstig 

handelen, maar is de adviseur niet degene die het voorstel uit moet voeren, dit zijn namelijk de 

klanten. Het overleg van de klanten onderling waar er voorstellen voor toekomstige handelen 

worden geformuleerd in regel 2876 tot 2944 (hoe moet in de toekomst het probleem met het 

buitenland aan worden gepakt) zou je kunnen zien als een ‘internal plan’, beschreven door 

Koole en Ten Thije (1994:124). Je ziet hier dat degene die de plannen maken (de klanten) ook 

diegene zijn die het uit moeten voeren en de counsellor, de adviseur in dit gesprek, niet deel 

lijkt te nemen aan deze plannen maken. De klanten zijn dus bezig met het formuleren van hun 

eigen toekomstige handelingen, wat mogelijk is omdat er meerdere klanten meedoen aan het 

gesprek. 
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9.2.2 Categorie 2 

klant initieert voorstel voor advies � klanten formuleren samen met OA voorstellen voor 

toekomstig handelen 

 

In de fase voorafgaand aan fragment 2, zijn de klanten een probleem aan het beschrijven die 

zich in de scholengemeenschap voordoet. De organisatieadviseur mengt zich ook in dit 

gesprek, door het probleem te herformuleren en duidelijkheid te verschaffen. Er wordt door de 

docenten niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimtes in de scholen-

gemeenschap en er zijn roosterproblemen. In onderstaand fragment wordt hier een voorstel 

voor een mogelijke oplossing geformuleerd. 

 

fragment 2: Transcript 13-02-09 

 

1577 P2 =°Je zou ook kunnen zeggen van we zitten hier bij   

1578  Een academie met u::h u::h tien eerste jaars groepen  

1579  Die doorlopen↓ u::h een heleboel dezelfde  [vakken  

1580 OA                                                                       [ja 

1581 P2 Gedurende bepaalde periode°= 

1582 OA =ja 

1583 P2 Daar kun je een soort u::h u::h matrix op maken van 

1584  [ okeu  uhh oke (1.3) uh schrijf je maar in op de module  

1585  Die je wilt ge↑ven  bij wijze van spreken [en dan is  

1586 OA                                                                    [ja           ja  

1587 P2 Dat g[elijk de informatie die naar het rooster gaat 

1588 OA          [ja           ja                                 ja         ja 

1589 P2 Naast dat je dan natuurlijk wel uh op je beschikbaarheid  

1590  Moet sturen van die docenten↑want met deeltijd  

1591  Aanstellingen wordt dat dan wel natuurlijk een  

1592  Stuk lastiger↓= 

1593 OA = ja, ja 

1594  >Nee maar ik feite is ‘t< zou je wel naar een systeem toe 

1595  Kunnen dat je zegt van dit is het onderwijs wat gegeven 

1596  Moet worden, gegeven het aantal studenten in  

1597  Verschillende uh richtingen .hh enn::h (.) betekent  

1598  ((onverstaanbaar)) ((gelach))= 
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1599 P2 =Ja uhh we willen ernaartoe dat ((onverstaanbaar))  

1600  >Maar je zou[ door kunnen slaan in de hoop te zeggen  

1601 OA                      [ja                          ja 

1602 P2 Van docenten[ schrijf jullie ook maar in< 

1603 OA                       [jaaa                ja 

1604 P2 Om je takenp[laat vol te[ krijgen[ bij wijze van spreke↓ 

1605 OA                      [jaaa          ja          ja 

1606 P1 Of dat haalbaar is dat weet ik nie(h)t zeke(h) ma(h)ar 

1607 P2 N::ee d-dat is…  

1608 ?? Vaak.. ((onverstaanbaar))  

1609 P2 Dat lukt je niet in twee drie jaar, dat lukt je niet↓= 

 

De klant start in regel 1577-1587 met een voorstel voor toekomstig handelen ‘Je zou ook 

kunnen zeggen van we zitten hier bij een academie met u::h u::h tien eerste jaars groepen die 

doorlopen u::h een heleboel dezelfde vakken gedurende bepaalde periode’… ‘Daar kun je een 

soort u::h u::h matrix op maken van uhh oke (1.3) uh schrijf je maar in op de module die je 

wilt geven  bij wijze van spreken en dan is dat gelijk de informatie die naar het rooster gaat’. 

De ‘ja’ die de OA menigmaal uitspreekt als continueerder, kan er op wijzen dat de OA aan 

geeft dat de klant door kan spreken. Het is echter ook een aanwijzing, dat de adviseur degene 

is tegen wie wordt gepraat is het gesprek, hij is de geadresseerde van de uitingen van P2. 

Vervolgens neemt de OA in regel 1593 de beurt en gaat meeformuleren met het voorstel van 

P2 (r.1593-1597). P2 uit in regel 1599 waar de klant naartoe wil werken ‘Ja uhh we willen 

ernaartoe dat’. Deze uiting lijkt eigenlijk niet meer op het gezamenlijk formuleren van de 

klant met de adviseur van een toekomstige handeling. Deze uiting lijkt eerder een 

besluitformulering van de klant van ‘dit is waar we naartoe willen’. P2 spreekt dan ook niet 

langer op een abstractieniveau, maar door zijn zinsformulering in een ‘we’-vorm te verpakken, 

lijkt hij aan te willen geven dat de klanten gezamenlijk een besluit hebben genomen waar ze 

naartoe willen. P1 mengt zich echter in regel 1606 ook in het gesprek, met de uiting ‘Of dat 

haalbaar is dat weet ik nie(h)t zeke(h) ma(h)ar’, waar P1 een oordeel over het voorstel geeft 

door en met een twijfel op te reageren. Dit keer is het niet dat het voorstel van de adviseur in 

twijfel wordt getrokken, maar het voorstel van de klant, P2.  
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Conclusie 

De gesprekspartners stellen zich op als gelijkwaardig met een even groot aandeel in het 

gesprek. Wat dit gesprek kenmerkt, is dat de adviseur en de klanten gezamenlijk werken aan 

de formuleringen van toekomstige handelingen en beide voorstellen initiëren voor een 

mogelijke oplossing van het probleem. Je ziet in dit fragment dat het de klant is die het 

initiatief neemt tot het formuleren van een mogelijke oplossing en dat de adviseur hier op 

inhaakt. Anders echter dan bij fragment 1, zijn hier niet de klanten onderling met elkaar aan 

het praten over hun mogelijke toekomstige handelen, waar als de OA een aandeel in het 

gesprek wil hebben in moet breken in het gesprek, maar doen zij dit gezamenlijk met de 

adviseur en is de adviseur ook degene aan wie de uitingen geadresseerd zijn.  

 

9.2.3 Categorie 3 

OA initieert voorstel voor advies � klant meedoen met formuleren 

 

In de fase voorafgaand aan fragment 3, wordt door een van de klanten een aanleiding van een 

probleem beschreven door middel van een anekdote, dat er nog een probleem is met de andere 

taak die bedrijfsadviseurs krijgen. De probleembeschrijving die hierop volgt, geeft aan dat er 

bij bedrijfsvoorlichting een manier gevonden moet worden om tot betere resultaten te komen. 

In onderstaand fragment wordt door de organisatieadviseur gereageerd op deze 

probleembeschrijving.  

 
Fragment 3: Transcript 03-02-09 

 

344 OA:                 [ja ja (.) 

345 OA: voor voor mij mij mijn indruk in in ’t totaal heb ik  

346  ook wel dat uh bedrijfs↓voorlichting uh uh ja >hoe noem  

347  ik dat dan< (.) 

348  dat daar nog kwalitatief het meeste aan gesleuteld  

349  moet gaan worden (.) tenminste (.)  

350  dat dus mis- misschien dat 

351  je ‘t met zo’n audit niet helemaal diepgravened bezig  

352  maar dat is niet echt ‘t gevoel eh eh wat je uit uit de  

353  audit ↑krijgt .hh maar dat je daar eh eh 

354  maar dat je echt inhoudelijk en en 
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355  in st-st ja ondersteunende ↑structuur 

356 P2: [ja  

357 P3: [eigenlijk de mensen nog uh ja uh ja je zegt ‘t  

358  >misschien verkeerd< maar eigenlijk wat strakker moet  

359  krijgen zodanig dat er efficiënter en effect[ief eh de  

360 ?                                                                      [ja 

361 P3 zaken neer gaat leggen (.) 

 

In regel 344-355 initieert de OA het onderwerp over bedrijfsvoorlichting: ‘voor voor mij mij 

mijn indruk in in ’t totaal heb ik ook wel dat uh bedrijfsvoorlichting uh uh ja >hoe noem ik dat 

dan< (.)’ en start een voorzichtige formulering, gekenmerkt door een twijfelachtige 

formulering van de OA, voor een voorstel voor toekomstig handelen: ‘dat daar nog kwalitatief 

het meeste aan gesleuteld moet gaan worden (.) tenminste (.)dat dus mis- misschien dat je ‘t 

met zo’n audit niet helemaal diepgravened bezig’. Door bij dit voorstel voor advies niet vanuit 

de OA zijn eigen ‘indruk’ te spreken en in zijn uiting niet te spreken over ‘we’ moeten dit 

probleem aanpakken, maar zich te richten naar de klant als degene die de audit uitvoert, door 

‘je’ te gebruiken, laat de adviseur zien dat deze zich opstelt in het gesprek als de counsellor. 

De OA lijkt hier enigszins voorzichtig aan te willen kaarten dat de manier waarop de klant op 

dit moment bezig is, niet helemaal de juiste is. De klanten reageren met een oordeel over dit 

voorstel van toekomstig handelen en P3 gaat meedoen met het formuleren van de suggestie 

van de OA. Het lijkt er hier op dat de klant zelfs wat stelliger een advies formuleert of de 

suggestie van de OA stelliger herformuleert: ‘eigenlijk de mensen nog uh ja uh ja je zegt ‘t 

misschien verkeerd maar eigenlijk wat strakker moet krijgen zodanig dat er efficiënter en 

effectief eh de zaken neer gaat leggen’ (r.357-361). Toch lijkt er enige twijfeling bij de klant 

of hij wel het voorstel van de adviseur kan herformuleren, door het gebruik van de ‘nog uh ja 

uh ja je’ een nuancering aan zijn uiting te willen geven.  

 

Conclusie 

In dit fragment is te zien dat de adviseur hier een voorstel voor advies initieert en dit ook 

formuleert, in tegenstelling tot wat in fragmenten 1 en 2 te zien is, waar de klant een 

onderwerp opent en met voorstellen komt. De klant gaat hier wederom meedoen met het 

formuleren. Belangrijk verschil tussen de fragmenten, tot nu toe besproken, is dat het in dit 

fragment de klant is die een advies initieert en dat er niet eerst een overleg van de klanten 

onderling aan vooraf is gegaan. Deze fragmenten zijn goed met elkaar te vergelijken, omdat in 
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alle fragmenten de adviseur met meerdere klanten in gesprek is. Dat er meerdere klanten zijn, 

kan een implicatie betekenen op welke manier een adviesfase begint en wie deze fase initieert. 

Het kan het verloop van het gesprek beïnvloeden. Uit de analyse van deze drie fragmenten 

blijkt echter, dat er op drie verschillende manieren een adviesmoment kan worden 

gekenmerkt.  

 

9.2.4 Categorie 4 

Vraag klant om advies �OA initieert en formuleert advies � klant oordeel � expansie 

advies door OA 

 

In dit fragment zijn de klant en de adviseur aan het praten over de alertheid van de klant. De 

klant heeft in het gesprek aangegeven dat hij hier problemen mee heeft. Ook heeft de klant 

aangegeven, voortkomend uit dit gebrek aan alertheid, dat hij niet altijd even direct kan 

reageren op een gebeurtenis. De adviseur geeft de klant een ‘tool’ om hiermee om te gaan en 

legt dit uit in het onderstaande fragment.  

 
Fragment 4: Transcript 24-02-09 

 

1710 P1  om het maar plastisch te zeggen maar ik weet echt niet  

1711  Wat ik wel moet doen[°dat is het lullige°  

1712 OA                                     [Ja                         ja oke 

1713  Daar zit al de veronderstelling in dan je uhh (.) 

1714  Dat daar uh dat je het goeie en het verkeerde kan 

1715  Doen↓ (3.1) 

1716 P1  .pt naja of zo door blijven gaan zoals ik altijd gedaan heb 

1717  (0.7)) 

1718 OA  [nou voor is het verschil tussen alert en niet  

1719 P1  [ en dan denk ik ja dat dat ik het niet 

1720 OA  Alert .hh  is volgens mij doen↓ 

1721  (3.0) 

1722 OA  Das het enige verschil↓  

1723 P1  (2.0) °ja dat klinkt wel heel simpel° 

1724  (.) 

1725 OA  Ja↓ (.)>maar eigenlijk is die ook zo simpel< 
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1726  Want u::h je zegt toch ook[ van  

1727 P1                                            [nee want ik merkte zelf 

1728  Dat ik u::hm of dat ik u::hm (.) .pt  (.)> dat ik gewoon  

1729  Sommige dingen< of niet zie of te laat zi:e↓ (.) 

1730  Daarom dacht ik van <is het wel ontwikkelbaar> ↑? 

1731 OA  (3.0) uhum 

1732  (1.0) 

1733 OA  ja denk ik wel↑ [want er is  

1734 P1                            [Naja dat zei je net ook maar dan denk ik  

1735  Van [ja .hh wat kan ik dan doen om het wel te zien als 

1736 OA         [ja 

1737 P1  ik het niet zie? D-dat begrijp je wat ik be[doel?  

1738 OA                                                                    [Maar wel 

1739  [ja ik snap het helemaal alleen je ziet het 

1740 P1  [Het geeft zo’n .hh zo’n loop gevoel= 

1741 OA  =je je zei je je ik >tuurlijk zijn er situaties waarin je het   

1742  Niet ziet< .hh maar in zijn heel veel situaties waarin je  

1743  Het wel ziet↓ en waar je ook niet handelt↓ 

1744  (.) en volgens begint die daar (0.6) u::h  

1745  je voelt hey ((wijst met haar vinger)) >dit kun je  

1746  Echt niet maken hier kom je niet mee weg<= 

1747 P1 =ja= 

1748 OA  (0.6) en toch (.) al weet je u::h >ik kan me heel goed  

1749  Voorstellen dat je dan even niet weet< hoe het hand  

1750  Zit met wa[wat moet je  

1751 P1                   [wat doe- k ja=  

1752 OA  = maar wat als je nou een::s ((OA staat ook en haalt haal 

1753  Schouders op)) (3.0) 

1754 P1 Ja ja  

1755 OA Zou ik doen↓  

1756  (2.0) 

1757 P1  Ja= 

1758 OA  =ik bedoel iedereen kijkt dan van <wat doet die man 

1759  [Nou?> hahaha 

1760 P1  [ja ja ja  
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1761 OA  =maar dat geeft niet want dat geeft jou tijd ↑ om uit te  

1762  Uit te leggen wat je nu net gedaan he[bt  

1763 P1                                                             [ja = 

1764 OA  =En je staat wel ↑ dus dan heb je ook de aandacht 

1765 P1 ja [naja dat is succes verzekerd hoor hahaha   

1766 OA      [Haha                                             ja haha  

1767  Frank wat doe je nou? [Ja weet ik eigenlijk ook niet  

1768 P1                                      [nee 

1769 OA  Maar het voelt niet even niet goed dus ga ik nu even  

1770  Proberen te formuleren wat [hier gebeurt↓ 

1771 P1                                               [ ja 

1772 OA  (.) .hh en dan heb je dus tijd voor jezelf gecreëerd waarin 

1773  je d[us (0.5) <de u:h> het is let- ja wat kinderen  

1774 P1       [ja  

1775 OA  Ook zeggen het is letterlijk doen= 

1776 P1  =Ja 

1777  (3.0) 

 

In dit fragment is heel duidelijk te zien dat de OA de rol van adviseur op zich neemt. De klant 

geeft in regel 1710-1711 aan dat hij echt niet weet wat hij moet doen: ‘om het maar plastisch 

te zeggen maar ik weet echt niet wat ik wel moet doen °dat is het lullige°’. Dit lijkt op een 

impliciete vraag om advies. De adviseur reageert hier niet op door direct een antwoord te 

formuleren wat de klant dan wel zou moeten doen, maar reageert met een ‘formulering’ van de 

uiting die de klant zojuist heeft gegeven. In de scriptie van Bal (2007) wordt dit beschreven als 

een interventie. De klant reageert hierop met een tegenvoorstel ‘pt naja of zo door blijven 

gaan zoals ik altijd gedaan heb’ (r.1716). In regel 1720-1722 formuleert de OA een suggestie 

voor wat de mogelijke oplossing van zijn probleem kan zijn, waar het naar de mening van de 

OA het verschil zit: ‘Alert .hh  is volgens mij doen(3.0) das het enige verschil.’. De klant lijkt 

met deze suggestie voor de oplossing van zijn vraag niet tevreden te zijn: ‘(2.0) °ja dat klinkt 

wel heel simpel°’ (r.1723). De adviseur lijkt deze uiting van de klant op te vatten als een 

aansporing om haar suggestie te ondersteunen door hier verder op in te haken, waar de klant 

wederom met een negatief oordeel komt (r.1725-1729). De klant reageert dus op het advies of 

de suggestie van de adviseur met een negatief oordeel over dit advies, maar gaat niet meedoen 

met het formuleren van toekomstige handelingen voor een oplossing van zijn probleem. Dit in 
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tegenstelling tot wat er in fragment 1 en 2 van deze analyse gebeurde. In plaats van mee te 

gaan formuleren aan een mogelijke plan van aanpak, stelt de klant uitbreidingsvragen aan de 

adviseur. De OA vat deze uitingen van de klant ook op als vraag, door er een antwoord op te 

geven. In regel 1752-1753 lijkt de OA met een nieuw voorstel te komen voor hoe de klant zijn 

probleem aan zou kunnen pakken: ‘maar wat als je nou een::s ((OA staat ook en haalt 

schouders op)) (3.0)’. Dit is als een advies te kenmerken omdat degene die dit advies uit moet 

voeren niet de adviseur is (dus degene die het advies geeft), maar de klant is, degene die het 

advies ontvangt. Dit is ook te zien aan het woordgebruik van de adviseur, die ‘je’ gebruikt en 

niet ‘we’ moeten dit in het vervolg doen. Dit advies wordt in regel 1755-1764 verder 

uitgebreid. Wanneer de OA een lange uiteenzetting geeft over hoe de klant in de toekomst zou 

kunnen handelen om zijn probleem op te lossen, lijkt de klant hiermee akkoord te gaan. De 

klant stelt geen verdere vragen meer aan de OA en onderbreekt de OA niet om een oordeel te 

vellen over het advies, maar geeft met een ‘ja’ in regel 1754 e.v. continueerders aan de OA. 

De klant lijkt in regel 1765 enigszins cynisch te reageren op het voorstel van de OA: ‘ja naja 

dat is succes verzekerd hoor hahaha ‘. Dit lijkt de OA aan te sporen om verder uit te weiden te 

geven en extra argumenten aan te dragen om het voorstel voor toekomstig handelen in regel 

1767-1775 kracht bij te zetten. 

 

Conclusie 

Te zien in dit fragment, in tegenstelling tot fragment 1 en 2, is dat de klant vraagt om een 

advies van de adviseur en dat deze toekomstige handelingen suggereert, waarna de klant hier 

oordelen over uit. Als er niet naar tevredenheid een antwoord op komt, stelt de klant 

uitbreidingsvragen. Er wordt dus niet direct ingestemd met het advies van de OA. Anders ook 

dan bij fragment 1 en 2, is dat hier de klant het initiatief geeft aan de OA om een advies te 

formuleren, en niet zelf de initiatiefnemer is voor het formuleren van het advies. De klant gaat 

niet meeformuleren hoe die geadviseerde handeling zou kunnen worden vormgegeven. Dit is 

een duidelijke voorbeeld van een counselling plan, omdat in dit fragment veel duidelijker de 

rolverdeling zichtbaar is tussen adviseur en klant, waar de adviseur het advies formuleert en de 

klant vraagt om advies en ook degene is die het advies in de praktijk moet gaan brengen. 
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9.2.5 Categorie 5 

klant initieert adviesfase en formuleert advies � OA oordeel op voorstel 

 

In het gesprek waar onderstaand fragment uit komt, zijn de klant en de organisatieadviseur aan 

het praten over wat de klant zijn probleem is en waardoor dit probleem is ontstaan. Er worden 

opties geformuleerd hoe de klant in de praktijk het beste kan optreden tegenover de klant. 

Deze vorm van adviesgeven is in categorie 4 al aan de orde gekomen. Fragment 5 is de 

adviesfase die op een ander adviesmoment volgt. De klant lijkt de eerder geformuleerde 

adviezen en voorstellen in deze categorie samen te vatten en op deze manier een eigen advies 

te formuleren.  

 

Fragment 5 Transcript 02-03-09 

 

328 P1 ((onverstaanbaar))  

329  dus(.) laat als jullie meerdere partijen op ‘t oog heb↓ben 

330  vraag die gewoon om- om een voorstel te doen,(.) 

331  ga daarmee in gesprek en kijk wat je echt het beste  

332  vind pas↑sen.(1,2) 

333  of is dat niet wat je be↑doelt?= 

334 OA =nou ja misschien is dat wel je oordeel 

335  maar >‘t lijkt me net zo goed mogelijk als je  

336  een veel<- dat je verwondert bent dat het voor hun 

337  niet vanzelfsprekend is, dat degeen die adviseert 

338  om dat te doen (1,2) dat vervolgens ook degeen 

339  is die helpt om dat waar te ma↓ken. (0,8) 

340  die heeft er inmiddels lang over nage↑dacht (1,4) 

341  is waarschijnlijk ook wel gemotiveerd om het te laten  

342  luk↑ken. (1,4) 

343  wat brengt hun op de gedachte ↑he 

344  >die nieuwschierig zijn of die je (eigenlijk zou kunnen   

345  hebben)< uhm om zelfs maar te overwegen he 

346  dat niet vanzelfsprekend te vin↓den (.) 

347  en natuurlijk kan je daar wel wel allerlei 

348  °alternatieve gedachtes bij hebben maar° (1,5) 
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349  het lijkt me alsof zij als aangesprokene 

350  een soort verwondering zou kunnen hebben 

351  °(([onverstaanba[ar))° 

352 P1    [↑ohw            [ja 

353 OA En dat kan best in de toon van ja goh   

354  natuurlijk het is jullie keus en uh pri↓ma 

355  maar je zit nog in je ouwe advies (.) traject (1,5) 

356  op dat mom[ent 

357 P1                     [ uhm ↓uhm 

358 OA °Tenzij dat niet zo is maar° (1,6) 

 

In regel 328-332 start de klant samen te vatten van wat er in het voorafgaande in het gesprek is 

besproken, hier kan het woord ‘dus’ een aanwijzing voor zijn: ‘dus(.) laat als jullie meerdere 

partijen op ‘t oog hebben vraag die gewoon om- om een voorstel te doen,(.) ga daarmee in 

gesprek en kijk wat je echt het beste vind passen.(1,2)’. De klant vat niet alleen samen, maar 

door het voorgaande uit het gesprek in eigen woorden te herformuleren, lijkt het erop of hij 

aan zichzelf in de tweede persoon een plan voor toekomstig handelen aan het geven is. De 

reden waarom hij dit enigszins afstandelijk formuleert, blijkt uit regel 333, wanneer de klant 

aan de OA vraagt: ‘of is dat niet wat je bedoelt?’. Hier spreekt een twijfel in door, waar hij een 

goedkeuring voor zijn eigen plan van aanpak of advies aan de OA vraagt. De adviseur 

beantwoordt de vraag door in regel 334-351 met een antwoord te reageren. De adviseur lijkt 

echter nog niet helemaal overtuigd van het voorstel voor toekomstig handelen van de klant en 

lijkt met een expansie te komen. 

 

Conclusie 

Opmerkelijk aan dit fragment is dat niet OA het advies geeft en de klant hier op reageert, maar 

dat de klant zijn eigen advies formuleert. Ondanks dat de klant zijn eigen advies formuleert, 

lijkt hij toch om een oordeel van de adviseur te vragen. Hier verschuift de rolverdeling 

eigenlijk weer, waar niet de klant de rol van adviseur meer heeft, maar deze na formulering 

van zijn eigen advies teruggeeft aan de adviseur door om een goedkeuring te vragen. De 

adviseur reageert hier op met een oordeel op de formulering van toekomstig handelen van de 

klant en reikt hierbij ook een andere visie/uitbreiding aan, aan de klant. Doordat de adviseur 

met een ‘je kan’-vorm tegen de klant praat, lijkt het hier duidelijk om een advies te gaan wat 
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de klant uit moet voeren en waar de OA een oordeel over formuleert wat niet de OA, maar de 

klant in de praktijk moet brengen.  

 

9.2.6 Categorie 6 

Adviseur door middel van vragen stellen klant tot inzichten laten komen 

 

Voorafgaand aan dit fragment, zijn de organisatieadviseur en de klant aan het praten over wat 

er in de volgende vergadering van de klant zal gaan gebeuren. De organisatieadviseur laat de 

klant enkele mogelijke scenario’s beschrijven, wat voor punten er op de agenda zullen staan 

voor de vergadering en hoe de klant hier op zal reageren. Aan de hand van de beschrijving van 

mogelijke scenario’s door de klant, gaat de adviseur in regel 2420 verder op enkele punten die 

de klant zojuist heeft beschreven.  

 

Fragment 6 Transcript 24-02-09 

 

2420 OA Dus het begint al bij wat er op de agen[da staat. 

2421 P1                                                               [Ja 

2422  (2.0) 

2423 OA [En (        ) 

2424 P1 [Is ieder onderwerp van wezenlijk belang voor de 

2425  aanwezigen. 

2426 OA Ja 

2427 P1 En wat is dan belang ja: daar kan je eindeloos gaan 

2428  pennen natuur[lijk ja. 

2429 OA                         [Nee oké maar dat weet je voor jezelf.  

2430 P1 Ja= 

2431 OA =Staan er morgen agendapunten van wezenlijk belang 

2432  voor jou op? 

2433  (1.5) 

2434 P1 E::h         

2435 OA Zo eh e[ven uit als in je fantasie deze drie punten het  

2436 P1             [zo op 

2437 OA ↑zijn 

2438  (2.5) 
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2439 P1 .pt (.) nou ja anders vergaderen in de staff is natuurlijk 

2440  van w(h)ezenlijk b(h)elang voor mij [((lacht)) dus die 

2441 OA                                                             [((lacht)) maar niet 

2442 P1 is 

2443 OA als agenda↓punt (0.6) het is wezenlijk van voor jou dat  

2444  het anders [↑gaat maar [niet door er over te ↑praten want  

2445 P1                  [Ja               [ja  

2446 OA dat werk word [je doodziek va[n 

2447 P1                          [Nee                [nee nee 

2448  (1.0) 

2449 P1 Nee nouja dan staat er wat op eh dat jaar↑plan  

2450 OA Is dat we-van wezenlijk belang? Voor jou?  

2451  (2.3) 

2452 P1 Ja  

2453 OA Ja?= 

2454 P1 =Ja 

2455 OA Hoe? 

2456 P1 Omdat er een aantal items in staan die me::h van direct 

2457  belang voor het functioneren van mijn clubs ↓zijn 

2458  Bijvoorbeeld het verbeterd kunstwerk staat in het  

2459  jaarplan. 

2460 OA Oké maar dan is het jaarplan niet interessant maar de 

2461  acties die in het jaarplan [staan 

2462 P1                                          [Ja: de acties in het jaarplan     

2463  dat bedoel ik [hoor daarom is het daarom is interessant 

2464 OA                       [Ja  

 

In regel 2420 lijkt de OA door middel van een samenvattend gedeelte te concluderen waar het 

probleem hem nu in zit bij de klant: ‘Dus het begint al bij wat er op de agenda staat.’ De klant 

stemt hiermee in, in regel 2421. Hierna valt er een stilte van 2 seconden, waarna de klant en de 

adviseur tegelijk de beurt willen nemen. De OA lijkt met de uiting: ‘en’ in regel 2423 de klant 

aan te willen sporten verder te praten, wat de klant in regel 2424 ook doet. Door de vragen die 

de OA stelt aan de klant in regel 2450: ‘Is dat we-van wezenlijk belang? Voor jou?’ en in regel 

2455: ‘hoe?’ lijkt de adviseur de klant na te willen laten denken over het onderwerp en of deze 

zaken waar de klant zich druk over maakt ook daadwerkelijk ‘van wezenlijk belang’ zijn. De 
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klant beantwoordt de vragen van de adviseur, waarna de adviseur in regel 2460 een interventie 

pleegt: ‘Oké maar dan is het jaarplan niet interessant maar de acties die in het jaarplan 

staan’. Ze herformuleert hier de klant en met dit herformuleren formuleert de adviseur ook een 

advies aan de klant, omdat de OA de klant nieuwe inzichten verschaft. De klant gaat met deze 

herformulering akkoord.  

 

Conclusie 

Waarom is dit fragment nu een adviesfragment? Dit is eigenlijk tweeledig. Doordat de 

adviseur vragen stelt aan de klant, wil de OA de klant eigen inzichten laten verwerven. Op 

deze manier zou de klant zijn eigen advies formuleren (Silverman 1997). Het lijkt er in dit 

fragment echter op, dat deze vragen-stel-methode van de OA niet het gewenste effect bereikt, 

omdat de OA hier overstapt op het geven van een interventie. Door middel van deze 

interventie verschaft de OA de inzichten aan de klant. 

 

9.2.7 Categorie 7 

Klant stelt vraag aan OA � OA monologische manier van adviseren 

 

In de fase voorafgaand aan fragment 7, zijn de klanten en de adviseur aan het praten over hun 

ervaringen met het nieuwe concept dat recent is doorgevoerd in het bedrijf. In dit gesprek 

wordt een evaluatie gemaakt of het nieuwe concept wel een succes is en op welke manier de 

werknemers van het bedrijf zich aan moeten passen aan de nieuwe situatie. In fragment 7 stelt 

de klant een vraag aan de organisatieadviseur naar aanleiding van deze evaluatie van het 

concept. 

 
Fragment 7: Transcript 03-02-09 

362 P2: ja en hoe hoe speelt daar de drie locaties in ↑mee?  

363  Heb je daar nog eh beeld van ↑gekregen? 

364 OA: (0.6).hh zal ik zal ik eens even iets iets eh iets naars  

365  ↓zeggen= 

366 P2: =Als? 

367 OA:  ((lacht)) 

368 P2:  ((onverstaanbaar)) 

369 P1: Als er (()) de tekening gebruikt worden he=  

370 OA:                                                                      =(h)jaja 
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371 P3: ik zou zeggen benoem het maar zoals je t ‘[gezien ↓hebt 

372 OA                                                                     [nee, nee maar 

373 OA: hoe heet ’t maar uh bijvoorbeeld (.) 

374  uh uh >ik weet niet wanneer dat t is geweest< maar ik  

375  ben hier ook een keer op een vrijdag geweest (1,2) oh dat  

376  was met een uh een voorbereidende 

377  uh >hoe heet ’t< uh uh uh uhmm  

378  uh >hoe heet ’t< de voorbereiding van de ↓audit .hh ‘t ’t  

379  dan dan dan dan krijg ik de ↑indruk (.) uh:: al- als als  

380  klant hier die even aan de balie komt  

381  ja dat ‘t dat er eh te weining gewerkt wordt (.) 

382  D’r is .hh d’r wordt veel ↓gepraat (.) en ‘t is  

383  heel ↑open en ik heb zoiets van  

384  ↓ja dat straalt eh dat ziet uh  

385  er een derde ook (.) en dat heeft te maken denk ik met de  

386  instelling van mensen die (.)  

387  veel te weining bewust zijn hoe ze  

388  hoe open structuur dat er hier bijvoorbeeld is (.) want  

389  ze kunnen best uh uh goed (.)bezig zijn geweeest want  

390  dat kan ik niet be↑oordelen (0.5) 

391  alleen de indruk die je van de buitenkant krijgt (.) 

392  ja (.) en dat heeft- en dat is iets wat wat in in in in in  

393  >gedrag en houding< ligt (0.4) ja dus dat iets wat  

394  wat uh uh uh waarvan ik uh en ik (.) dat kan natuurlijk  

395  >ook een (.) toevallig- heid geweest zijn hè<  

396  ma[ar dat is wel een indruk 

397 P1:      [uh uh   

398 OA: zo uh hier krijg en uh daar (0,8) ik denk ook  

399  eigenlijk >naar de naar de< maar dat is meer mijn ↓beeld  

400  uh uh uhm:: ‘t ‘t is een hele voorlichting en eigenlijk  

401  een hele lastige taak ) (0,6) ↑ja want je je ‘t is eigenlijk  

402  toch maar eerste ↑lijns (.) 

403  en van de andere kant wil toch uh uh dat  

404  efficiente en en en en effectief zo effectief mogelijk in-  

405  eh::- ↑zetten en dat betekent ook eh ja op de juiste eh eh  
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406  mo↑menten(.) de juiste (.) 

407  ja zeg maar kanalen ook gebruiken 

408  want ja je zit met websites >de  

409  voorlichtingsdienst met een (( onverstaanbaar)) je zit  

410  met seminars< en eigenlijk dat uh hele spul (.) goed op  

411  elkaar afgestemd krijgen zodanig dat je (.) dat je de de 

412  <ondernemer uh die een vraag heeft< (0,5 op een hele  

413  goede manier kunt uh uh uh::: bedienen maar van de  

414  andere kant ook nog efficiënt zijn ↑intern (.)  

415  ja ja dat vergt (.) veel zo[rg 

416 P2                                        [jij jij hebt heel veel kamers  

417  gezien dus ((onverstaanbaar)) (.) 

418 OA: ja ik heb ze allemaal gezien 

 

In dit gesprek opent de klant de adviesfase, door expliciet een vraag te stellen aan de adviseur 

met een verzoek om informatie‘ja en hoe hoe speelt daar de drie locaties in mee? Heb je daar 

nog eh beeld van gekregen?’ (r. 362-363). De klant en de adviseur verkeren hier in het 

traditionele patroon; de cliënt als kennisvrager en de adviseur als de kennisgever/raadgever. 

Vervolgens lijkt de adviseur de klant voor te willen bereiden op wat hij voor antwoord op de 

vraag gaat geven: ‘.hh zal ik zal ik eens even iets iets eh iets naars zeggen’ (r.364-365). De OA 

lijkt doordat de klanten nog een kleine aanmoediging geven, van start te gaan met het 

uiteenzetten van zijn indrukken. Deze weergave van de indrukken van de OA gebeurt in een 

lange beurt, van regel 373-415, waar de klanten niet onderbreken om aan te geven dat deze 

nog luisteren, of om expansie te geven. Het antwoord dat de OA geeft, is niet een direct 

antwoord op de vraag, maar een uitwijding van de indruk die de adviseur heeft gekregen van 

het bedrijf van zijn klant waar hij nu mee aan tafel zit. De OA gebruikt opvallende 

nuanceringen, wanneer hij zijn mening geeft over hoe het personeel van de kamer van 

koophandel aan het werk is en hoe dit overkomt bij klanten. De nuancering start bij het geven 

van oorzaken waarom het personeel datgene uitstraalt (door de open structuur). Een duidelijke 

nuancering past de adviseur aan het eind van regel 394-396 toe: ‘dat kan natuurlijk ook een (.) 

toevalligheid geweest zijn hè maar dat is wel een indruk’. Het ‘eigenlijk’ in regel 399 kan ook 

duiden op een nuancering van de OA, door met nuancering en voorzichtige opbouw zijn 

mening te formuleren. Wellicht om de klanten hun ‘positive face’ te bewaren.  
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Conclusie 

De manier waarop in dit fragment een adviesmoment wordt geïnitieerd is hetzelfde als hoe dit 

in categorie 4 gebeurt. Wat deze categorieën echter van elkaar onderscheidt, is de manier 

waarop in deze fragmenten een daadwerkelijk advies wordt geformuleerd. Bij deze categorie 

wordt er een lange uiteenzetting door de adviseur gegeven, waarbij de adviseur zijn uitingen 

enigszins voorzichtig formuleert met veel nuanceringen. De adviseur wordt in dit fragment 

niet onderbroken en kan een monoloog houden om zijn mening uiteen te zetten. 

 

9.3 Schematisch overzicht advies geven 

De categorieën die zojuist zijn besproken, laten een grote verscheidenheid zien aan manieren 

waarop een advies wordt geformuleerd in een organisatieadviesgesprek. De fase van advies 

geven, zijn bovendien niet eenduidig te classificeren als één categorie. Veelal worden in een 

advies door zowel de adviseur als de klant meerde adviescategorieën ‘toegepast’ die elkaar 

opvolgen of afwisselen. Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt deze verschillende manieren 

die elkaar afwisselen niet te hanteren als één categorie, maar onder te verdelen in de 

verschillende categorieën. Het blijkt anders niet mogelijk om een typering te geven van de 

manieren waarop een adviesmoment kan worden geformuleerd, omdat de verschillende 

handelingsstructuren, en dus de categorieën, telkens terugkomen in een andere volgorde. De 

categorieën zouden als gevolg oneindig zijn. Dat er vele mogelijkheden zijn om een 

adviesmoment te beschrijven, blijkt dus al uit de categorieën. Om dit te abstraheren en weer te 

kunnen geven dat er echter nog veel meer wegen bewandeld zouden kunnen worden, is een 

schematisch overzicht opgesteld dat de verschillende mogelijkheden weergeeft.  

Het schema verschaft een overzicht van elk adviesmoment dat in het corpus aanwezig 

is. In deze categorieën zijn drie stappen van actie te onderscheiden. In het overzicht van de 

categorieën is te zien, dat een adviesmoment gekenmerkt wordt doordat er altijd een advies 

wordt gegeven. De handelingen voor en na het adviesmoment lopen sterk uiteen. Er is echter 

uit de categorieën op te maken, dat er altijd een handeling aan het adviesmoment voorafgaat 

en er in enkele gevallen ook een reactie komt op het advies, of deze nu door de adviseur of 

door de klant wordt geïnitieerd. Als er op basis van deze informatie naar de advies fragmenten 

wordt gekeken, kan een schematisch overzicht worden gegeven zoals in figuur 1. Op deze 

manier kunnen de stappen die ondernomen worden door zowel de klant als de adviseur 

duidelijk worden gemaakt.  
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3. reactie op advies 

 

klant klant(en) 
en adviseur 
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Figuur 1 schematisch overzicht advies geven 

 

Een advies in een organisatieadviesgesprek komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Er is veelal 

een bepaalde actie vereist die aan adviesgeven vooraf gaat. Dit is stap 1, wie initieert het 

advies. De verschillende mogelijkheden die vooraf gaan aan het daadwerkelijke advies wat 

geformuleerd wordt in stap 2, kan uit verschillende handelingen bestaan. De adviseur kan 

voorafgaand aan het advies, vragen stellen aan de klant om bijvoorbeeld duidelijk te weten te 

komen wat het probleem nu precies is. Ook kan de klant aan de adviseur, door middel van een 

lange beurt van de klant, de adviseur een stand van zaken geven hoe het er nu voor staat in de 

organisatie. En er kan door de klant expliciet om een advies gevraagd worden aan de adviseur, 

wat bij de andere drie opties bij stap 1 impliciet blijft.  

Vervolgens komt er een advies, waarbij wel vermeld moet worden dat stap 1, met 

uitzondering van het expliciet adviesvragen aan de adviseur, ook zeker in andere fases van het 

gesprek voor kan komen, maar omdat dit niet leidt tot een advies worden deze acties niet 

onder het adviesgeven geschaard. Bij stap 2 komt dus een advies. Je zou in eerste instantie 

verwachten dat de adviseur de aangewezen persoon is (rolverdeling) in het gesprek om een 

advies uit te brengen, maar dit is zeker niet in alle geanalyseerde fragmenten aan de orde. De 

klant kan evengoed een advies formuleren, dit kan door middel van het generen van inzichten 

naar aanleiding van vragen die de adviseur heeft gesteld of doordat de klant onderling in 
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adviseur 

 

adviseur 

 

klant(en) 
 

adviseur 



 57 

gesprek is over het formuleren van toekomstige handelingen. Ook kunnen klanten gezamenlijk 

met de adviseur naar een voorstel voor toekomstig handelen toewerken. 

Na de formulering van het advies volgt veelal nog een derde actie van klant en 

adviseur, de reactie op het zojuist gegeven advies. De klant kan instemmen (akkoord) met het 

advies van de adviseur, of de klanten kunnen instemmen met het advies van een van de 

klanten. Indien er  meerdere klanten zijn, kunnen zij na het advies onderling in overleg met 

elkaar gaan. In de categorieën is ook terug te zien, dat de adviseur een oordeel op het voorstel 

van de klant kan geven of een herformulering toepast. 

Een parallel kan hier getrokken worden met de globale samenhangen zoals deze door 

Ten Have (1987) is beschreven. In het theoretisch kader zijn deze samenhangen die een heel 

gesprek structuur geven als supersequenties in raadgevende gesprekken, de probleem-

presentatie-oplossingssuggestie (P-O), gepresenteerd. In fase 1 zal de cliënt het probleem 

presenteren. Bij de faseringen in dit onderzoek is dit onder de fase van probleemformulering 

geschaard. De tweede fase die Ten Have (1987) beschrijft, is het geven van suggesties voor 

oplossingen, die de raadgever zal formuleren. Deze tweede fase zoals door Ten Have 

beschreven, is ook bij het formuleren van een advies in dit onderzoek gekenmerkt. Uit analyse 

van de organisatieadviesgesprekken, blijkt echter uit de categorisering en het overzicht in 

figuur 1, dat het niet alleen de adviseur is die een advies geeft en voorstellen voor toekomstig 

handelen formuleert, maar dat ook de klanten adviezen en toekomstige handelingen kunnen 

formuleren. Ten Have beschrijft fase 3 als een fase waar de cliënt weer kan reageren met een 

oordeel op het voorstel van toekomstig handelen en het geformuleerde advies. Uit dit 

onderzoek blijkt bij stap 3, dat het niet alleen de klant is die een oordeel kan geven op het 

geformuleerde advies van de organisatieadvies, maar dat ook de organisatieadviseur een 

oordeel kan geven op de voorstellen van toekomstig handelen die de klant(en) hebben 

gegeven. De samenhangen die een gesprek structuur geven zoals deze door Ten Have (1987) 

worden beschreven, blijken voor dit onderzoek een te simplistische weergave van de 

werkelijkheid. Wel ondersteunt dit onderzoek de handelingsstructuren beschreven als 

supersequentie, maar blijkt er een meer dynamische rollenpatroon te bestaan tussen 

organisatieadviseur en klant(en). 
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10. Conclusie en discussie 

 

10.1 Conclusie en discussie 

In deze scriptie is een onderzoek uitgevoerd naar de handelingstructuren van 

organisatiekundigen en –adviseurs in organisatieadviesgesprekken Uitgangspunt voor dit 

onderzoek was een vraag van de Ooa, om organisatieadviesgesprekken onder de loep te 

nemen. Nadat er opnames bij acht verschillende organisatiekundigen en –adviseurs zijn 

gemaakt, is een start gemaakt met de analyse. Deze analyse is op twee niveaus uitgevoerd: 

door middel van een globale analyse is een indeling in fases van de structuur van een 

organisatieadviesgesprek beschreven, om vervolgens te focussen op een specifiek onderdeel 

van een van de fases, het geven van een advies.  

Allereerst zijn er fases in een organisatieadviesgesprek opgesteld en aan de hand van 

deze fasering is een analyse uitgevoerd. Alle transcripten van de acht opgenomen gesprekken 

met een organisatieadviseur en zijn klant(en) zijn geanalyseerd en ingedeeld in fases. Uit deze 

indeling van de gesprekken bleek dat een organisatieadviesgesprek geen lineair proces is, 

maar een gecompliceerd gesprek, waar fases vele malen weer terugkomen in een gesprek. Dit 

is niet uitzonderlijk, want ook arts-patiënt gesprekken en counsellinggesprekken blijken vaak 

niet sequentieel van aard te zijn (Meeuwesen 2007). Een opmerkelijke uitkomst uit deze 

analyse is wel, dat organisatieadviesgesprekken complex van aard zijn, veelal een tijdsduur 

van twee uur of zelfs meer en moeilijk te doorgronden. Dit omdat er geen gebruik wordt 

gemaakt van een agendasetting die puntsgewijs wordt afgewerkt, maar met het vorderen van 

het gesprek er onderwerpen bijkomen en andere punten niet verder worden uitgewerkt. Het 

bleek dan ook al snel moeilijker dan verwacht om vast te stellen waar een fase eindigt en waar 

een volgende fase start. Vaak lopen fases ook enigszins door elkaar of fases wisselen elkaar 

snel af.  

Door aan de hand van de fasering de verschillende organisatieadviesgesprekken naast 

elkaar te leggen, is het mogelijk geweest de gesprekken op een meer abstract niveau (de fases) 

met elkaar te vergelijken. Hieruit bleek dat elk organisatieadviesgesprek zijn eigen opbouw 

heeft. De gesprekken zijn niet symmetrisch, ofwel, elk organisatieadviesgesprek heeft zijn 

eigen verloop en volgorde van fases. Het is dus niet mogelijk om twee gesprekken volledig 

met elkaar te vergelijken. Maar door de fasering toe te passen is het wel mogelijk geworden 

om bepaalde fases te benoemen en te lokaliseren, waardoor deze fases, waar deze dan ook in 

een gesprek voorkomen, toch met elkaar kunt vergelijken.  
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 Nadat de organisatieadviesgesprekken die opgenomen zijn in het corpus alle 

geanalyseerd waren aan de hand van faseringen, bleek één onderdeel van het 

organisatieadviesgesprek in het bijzonder interessant voor nader onderzoek. De tweede 

analyse is toegespitst op de fase van het adviesgeven. De vraag die hierbij centraal stond was: 

Op welke manier(en) wordt een advies geformuleerd in organisatieadviesgesprek?. Aan de 

hand van de adviesfragmenten geselecteerd uit het corpus, zijn 7 categorieën opgesteld die alle 

een verschillend beeld laten zien van hoe een advies in een organisatieadviesgesprek wordt 

geformuleerd. In tegenstelling tot wat de literatuur beschrijft, zijn dus meer dan vier vormen 

van adviesgeven in de organisatieadviesgesprekken gevonden (Silverman 1997). Bij het 

opstellen van de categorieën is een onderscheid gemaakt tussen het initiëren van een 

adviesfase, het daadwerkelijk uitspreken van een advies of voorstel formuleren voor 

toekomstig handelen en de mogelijke reactie die op het zojuist geformuleerde advies of 

voorstel voor toekomstig handelen komt.  

 Door deze analyse zijn opmerkelijke activiteiten van zowel de adviseur als de klant 

inzichtelijk gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat het lang niet altijd de adviseur is die een 

advies geeft, oftewel een voorstel voor toekomstig handelen formuleert (Koole en Ten Thije 

(1994) beschrijven dit als een ‘counselling plan’) zoals bij categorie 1, 2 en 5 beschreven is. In 

enkele gesprekken zijn fragmenten gevonden, waar de klant onderling voorstellen voor 

toekomstig handelen aan het formuleren zijn, zonder dat de adviseur hieraan deelneemt of 

door de klanten wordt uitgenodigd te participeren in het gespreksmoment. Dit is door Koole 

en Ten Thije (1994) beschreven als een ‘internal plan’. Je ziet hier dat degenen die de plannen 

maken (de klanten) ook diegenen zijn die ze uit moeten voeren. Categorie 3 laat zien dat het 

ook mogelijk is om samen met de adviseur op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing van 

het probleem, waar dus zowel de adviseur als de klant gezamenlijk voorstellen formuleren 

voor toekomstig handelen. Categorie 6 laat een beeld zien dat bij het denkadviseren vaak 

toegepast wordt (Nienhuis 2007), door middel van het stellen van vragen de klant tot inzichten 

te laten komen. Enkele malen werd de adviseur wel als een traditionele 

informatiegever/oplosser voor het probleem gezien, zoals bij categorie 4 en 7 beschreven is, 

wanneer de klant expliciet om advies vroeg aan de organisatieadviseur, of om een oordeel 

vroeg.  

Bij de formulering van een advies, blijken de rollen die de organisatieadviseur en de 

klant bekleden niet volgens het traditionele patroon te verlopen, zoals vaak het beeld is dat in 

de theorie over counselling wordt geschetst. Ten Have (1987) spreekt over asymmetrische 

gesprekken, met een bepaalde rolverdeling en veelal een (hoofd)onderwerp. Raadgevende 



 60 

gesprekken hebben volgens Ten Have een expliciet doel, raad geven voor een probleem, met 

een duidelijke rolverdeling; cliënt en raadgever en met één hoofdonderwerp; het probleem in 

kwestie. Nu blijkt uit fasering al dat er vaak meer dan één probleem in kwestie wordt 

besproken in een organisatieadviesgesprek. Uit de analyse van het adviesformuleren blijkt dat 

de rolverdeling wie wat doet, dus de cliënt vraagt om raad en de raadgever geeft de raad, 

helemaal niet zo evident is. Ook de cliënt kan raad geven, oftewel een voorstel van toekomstig 

handelen formuleren voor zichzelf of met anderen. En ook de raadgever hoeft niet de rol van 

raadgever te bekleden. Soms wordt deze zelfs buiten spel gezet.  

 De vragen die ik mij gesteld heb na analyse van de adviesfragmenten zijn, waarom er 

bepaalde manieren van adviesgeven meerdere malen in het corpus terug te vinden zijn en 

andere slechts een enkele keer voorkwam. En waarom de organisatieadviseurs juist voor deze 

manieren van het formuleren van een advies hebben gekozen en of de klanten tevreden zijn 

met het advies wat zij hebben ontvangen tijdens het gesprek. Wat zeggen de verschillende 

categorieën nu over de verschillende benaderingen van adviseren? Uit mijn analyse blijkt, dat 

zowel adviseur als klant gebruik kunnen maken van verschillende categorieën van het 

adviesgeven in een gesprek. Uit de analyse van de verschillende fragmenten is niet eenduidig 

een type categorie van adviesgeven onder een organisatieadviseur te scharen. Bij een type 

gesprek als het denkadviseren bijvoorbeeld, meent de organisatieadviseur geen adviezen te 

geven aan de klant (Nienhuis 2007), uit de analyse van de verschillende 

organisatieadviesgesprekken waar ook een denkadviesgesprek in is opgenomen, blijkt dat de 

adviseur wel degelijk adviezen formuleert.  

Antwoorden op deze vragen blijft slechts giswerk en kan niet uit de analyse van een 

transcript worden opgemaakt. Het zou echter wel interessant zijn om de achterliggende 

motieven te achterhalen, door middel van het afnemen van interviews. Toch blijkt het lastig 

om bij analyse van de fragmenten, geen interpretaties te maken, maar om alleen de 

controleerbare verschijnselen te beschrijven. Omdat ik zelf bij de opnames aanwezig bent 

geweest en met zowel de klanten als de adviseurs hebt gesproken, heb ik toch enige 

achtergrondinformatie gekregen, waardoor ik af en toe geneigd was om of een oordeel te 

vellen of een stap te ver te zetten in de analyses of interpretaties van het gegeven te maken. De 

nieuwsgierigheid is bij mij gewekt om bijvoorbeeld te kijken naar de invloed/effect van een 

advies op een organisatie of om na te gaan op welke manier een advies wordt 

geïmplementeerd of dat er juist niets mee wordt gedaan. Dit onderzoek richtte zich echter op 

het verschaffen van inzichten in de interactionele handelingen in zo’n adviesmoment. Naar 

mijn mening is er ook geen één beste manier om een advies uit te brengen, wat eigenlijk de 
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grote diversiteit aan manieren van adviseren in dit corpus al laat zien. Ik denk dat de 

verschillende interacties tussen adviseur en klant samenvallen met verschillende ideeën over 

adviesgeven. Wat de een als belerend zal opvatten, zal de andere klant als een welkom advies 

ervaren. Het is belangrijk dat dit in ogenschouw wordt genomen. 

Dit onderzoek naar de handelingstructuren van organisatiekundigen en –adviseurs in 

organisatieadviesgesprekken, heeft geprobeerd bij te dragen aan het verschaffen van nieuwe 

inzichten in dergelijke gesprekken. Tot op heden hebben de conversatieanalytici deze rijke 

bron aan diverse gesprekken links laten liggen, maar daar is met dit onderzoek verandering in 

gekomen. Zowel de resultaten van de fasering van organisatieadviesgesprekken als wel het 

meer toegespitste gedeelte op het formuleren van een advies, heeft interessante gegevens 

opgeleverd. Dat dit onderzoek slechts het startsein betekent voor nader onderzoek, is na het 

presenteren van de resultaten bijna vanzelfsprekend.  

 Ik pleit dan ook voor vervolg onderzoek naar organisatieadviesgesprekken. Het corpus 

wat centraal stond in dit onderzoek, is nog lang niet uitgeput. De fase van adviesgeven zou 

nader bestudeerd kunnen worden. In dit onderzoek zijn niet voorafgaand aan de opnames 

bepaalde criteria gesteld aan de organisatieadviesgesprekken en de gemaakte opnames zijn 

niet van tevoren geselecteerd, er is dus niet gericht op een specifiek type organisatieadvies-

gesprek. Ook is er bij de opnames geen criterium gesteld aan het aantal gesprekspartners die 

deelnamen aan het gesprek, hierdoor zijn er in het corpus gesprekken opgenomen van een 

adviseur met één klant, maar ook met meerdere klanten. Als dit bij vervolgonderzoek wel 

criteria zouden zijn, blijken wellicht de punten die in dit onderzoek evident lijken, helemaal 

niet zo evident te lijken bij nadere analyse. Ook zou het voor het mogelijk maken van meer 

generaliserende uitspraken, een uitbreiding van het corpus noodzakelijk zijn en meerdere 

opnames bij adviseurs maakt dit ook mogelijk.  

 Voor vervolgonderzoek is het zeker aan te raden om meer te focussen op een klein 

deelaspect of verschijning in een organisatieadviesgesprek. Ook zou het mogelijk interessant 

zijn om naast een kwalitatieve analyse, een kwantitatieve analyse uit te voeren. Bijvoorbeeld 

met de focus hoe vaak een specifieke categorie van het geven van advies in het corpus voor 

komt. In dit onderzoek is vrij globaal naar de interactionele handelingen gekeken. Met het 

onderzoek naar fases in de gesprekken is geprobeerd een zogenaamd geraamte weer te geven 

van hoe een organisatieadviesgesprek er uit zou kunnen zien. De analyse van het advies geven, 

richtte zich op een van de fases die voorkomen in het organisatieadviesgesprek. Uit de 

resultaten blijkt, dat er geen eenduidige manier aan te wijzen is op welke manier een advies 

wordt gegeven. Dat in dit onderzoek geen oordeel over de manieren van het formuleren van 
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advies uit wordt gesproken, is al eerder kenbaar gemaakt. Toch vind ik het van belang dit 

nogmaals aan te halen, dat er in dit onderzoek niet getracht is een antwoord te geven op de 

vraag welke manier van adviseren goed is welke niet juist is.  

 

10.2 Praktische toepassing uitkomsten onderzoek 

Dit onderzoek naar de handelingstructuren van organisatiekundigen en –adviseurs in 

organisatieadviesgesprekken is in opdracht van de Ooa uitgevoerd. De resultaten zoals deze in 

hoofdstuk 8 en 9 zijn weergegeven, onthullen enkele niet eerder gegenereerde inzichten. Voor 

de organisatiekundigen en –adviseurs waarbij de opnames voor dit onderzoek zijn gemaakt, is 

de analyse van adviesgeven en de opgestelde categorieën een inzicht in de manier van werken 

van een desbetreffende adviseur. Echter niet alleen de organisatieadviseurs waarbij opnames 

zijn gemaakt, zullen relevante inzichten uit dit onderzoek kunnen verwerven. De manieren 

waarop een organisatieadviesgesprek is opgebouwd in verschillende fases en de grote 

diversiteit aan verschillende typen organisatieadviesgesprekken, zijn zeer nuttig voor inzichten 

in opbouw van een dergelijk gesprek. Deze spiegeling van het handelen van de 

organisatieadviseurs, wordt nader uitgewerkt in het rapport voor de Ooa.  

 De gegenereerde inzichten in adviesgeven oftewel formuleren van toekomstige 

handelingen, laten een divers beeld zien op welke manieren er nu een advies in een 

organisatieadviesgesprek geformuleerd kan worden. Het is niet altijd duidelijk wanneer 

precies een adviesfase gestart wordt of wanneer klanten tevreden zijn met het advies. Ik denk 

dat dit eveneens een struikelblok in de gesprekken kan zijn voor de adviseurs, omdat niet altijd 

evident zal zijn waar de input van een adviseur gewenst is. In hoeverre ga je als adviseur 

bijvoorbeeld mee in de voorstellen van de klant of laat je de klanten onderling brainstormen. 

Door deze patronen en interactionele handelingen die in de gesprekken te ontdekken zijn in dit 

onderzoek expliciet te maken, zijn patronen kenbaar gemaakt, die vaak vanzelfsprekend lijken, 

maar waar degene die de handeling uit, vaak helemaal niet bij stil heeft gestaan. Op deze 

manier is getracht inzichten te genereren die voor een spreker, in dit onderzoek de 

organisatieadviseur, een stuk bewustwording creëert en inzichten verschaft in het taalgebruik 

en handelingsstructuren van de organisatieadviseur.  

Met deze scriptie is ook beoogd door enige inzichten te genereren op welke manieren 

er een advies geformuleerd kan worden, de organisatieadviseurs handvatten te reiken welke 

mogelijkheden er zijn. Mogelijk kunnen organisatieadviseurs die weerstand ondervinden bij 

de acceptatie van het advies bij de klanten, door middel van een andere manier van 
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adviesformuleren, deze weerstand verkleinen. Door als organisatieadviseur de klanten mee te 

laten doen aan het formuleren van toekomstige handelingen, kunnen vernieuwende 

oplossingen ontdekt worden. Dit onderzoek biedt dus diverse wetenschappelijke inzichten in 

organisatieadviesgesprekken, die zeker ook in de praktijk toegepast kunnen worden door 

organisatiekundigen en –adviseurs.  
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Nawoord 

 

Dit is mijn scriptie van het praktijkonderzoek naar de handelingstructuren van organisatie-

kundigen en –adviseurs in organisatieadviesgesprekken.Het was een hele weg om tot deze 

scriptie te komen en niet alles in dit onderzoek is vanzelfsprekend tot stand gekomen. De 

transcripten lieten lang op zich wachten, hierdoor zijn enkele transcripten minder nauwkeurig 

bestudeerd dan andere transcripten. Bovendien maakte het grote corpus aan adviesgesprekken 

het onderzoek af en toe wel onoverzichtelijk. 

 Maar ik vond het vooral een heel erg leuk onderzoek om aan te werken. Een traject van 

vijf maanden, het lijkt vooraf veel tijd, maar toch blijkt het op het laatste moment een race 

tegen de klok om alles op papier te krijgen. Veel op het laatste moment moeten lezen en 

schrijven, dat zorgde voor enige stress. Ik vond het heel erg leuk en interessant om zelf alle 

opnames te maken en kennis te maken met de mensen die mee hebben gewerkt aan opnames. 

Er is vele uren door het land gereisd om de opnamen voor dit onderzoek te maken, van de 

meest chique kantoren tot aan de boerderijen op het platteland aan toe. Op deze manier is het 

materiaal dat gebruikt is voor dit onderzoek echt gaan leven, wat een grote motivatiefactor 

voor mij is geweest. Dit is het eindresultaat, aan de ene kant ben ik blij dat het erop zit, aan de 

andere kant jammer dat het nu tijd is geworden om afscheid van de Universiteit te nemen.  

 

Juni 2009, 

 

Carin Hagenaar 
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Appendix: Transcriptieconventies 

 

Transcriptieconventies (Mazeland 2003) 

Teken Uitleg teken 

(1.5) een stilte met de duur van het aantal aangegeven seconden 

(.) een stilte korter dan 0.2 seconde 

tekst= er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van de twee op elkaar 

=tekst volgende sprekers of tussen de op elkaar volgende beurten 

[tekst 
[tekst 

de twee sprekers beginnen tegelijkertijd 

tek[st 

     [tekst 
de tweede spreker begint halverwege de eerste spreker 

. de punt wijst op een dalende intonatieverloop aan het eind van de uiting 

, de komma wijst op een licht stijgende intonatieverloop 

? het vraagteken wijst op een sterk stijgende intonatieverloop aan het einde van 
de uiting 

! een uitroepteken wijst op een uitroepachtige prosodie 

↑ toonbeweging omhoog, voor de duur van een lettergreep 

↓ toonbeweging omlaag, voor de duur van een lettergreep 

accent de onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd 

re::kken de betreffende (mede-) klinker is opvallende langer dan normaal 

LUID de in hoofdletters gespreven tekst wordt relatief luid uitgesproken 

°zacht° relatief zacht uitgesproken uiting (sdeel). Wanneer een uiting steeds zachter 
wordt, is het weergegeven als °zacht°° 

afbre- de spreker houdt plotseling in en breekt de productie van een woord of 
uitingsdeel abrupt af 

>sneller< de tekst wordt relatief sneller uitgesproken 

<langzaam> de tekst wordt relatief langzamer uitgesproken 

·hHh duidelijk hoorbare inademing. Elke h staat voor een duur van ongeveer 0.2 
seconde. De hoofdletter H staat voor een relatief luidere inademing 

hh hoorbare uitademing 

((zucht)) karakterisering van een non-verbale activiteit 

(    ) spreker zegt iets wat de transcribent niet kan verstaan 

(iets) de transcribent  niet zeker van dat de tussen haakjes vermelde tekst een 
correctie weergave is van de gesproken tekst 

[naam] de oorspronkelijke naam is vervangen door een formeel en inhoudelijk 
vergelijkbare vorm (i.v.m. bijvoorbeeld anonimiseren) 
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