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II\LEIDING





1 Inleiding

1.1 Het thema 'besluitvorming in vergaderingen'

Er bestaan veel ideetsn over vergaderen en besluitvorming in organisaties.

Bijvoorbeeld dat er te vaak, te lang en te inefficient wordt vergaderd, dat de

echte besluitvorming niet in vergaderingen plaatsvindt maar daarbuiten, dat

vergaderingen saai en langdradigzijn, dat de besluitvorming er niet rationeel
genoeg verloopt. Kortom, je hoort nogal eens dat het allemaal minder, snel-

ler en beter kan.

Er kan echter een groot verschil bestaan tussen de inzichten over
effectief management en het daadwerkelijk gedrag van succesvolle nnnagers
(zie b.v. Kotter 1982). In deze studie is gekeken naar daadwerkelijk verga-

dergedrag. Daarvoor zijn met behulp van video-opnames echte vergaderin-

gen bestudeerd van drie managementteams uit drie verschillende organisa-

ties. De studie is niet uitgevoerd om de algemeen heersende ideeEn over ver-
gaderen en besluitvorming te toetsen. Het doel is om een beschrijving te ge-

ven van de wijze waarop besluiten in vergaderingen interactioneel totstand-

komen door middel van taalgebruik. Het gaat om een beschrijving van wat er

waarneembaar in de interactie gebeurt. Een conclusie op grond deze studie
zal zijn dat besluiten veel vluchtiger en veel minder concreet en tastbaar zijn
dan wel wordt gedacht.

De aanleiding voor het onderzoek was de observatie dat besluitvor-
ming in de communicatieadviespraktijk veelal wordt geconceptualiseerd vol-
gens een klassiek individueel-rationeel perspectief (zie b.v. Sternberg 1996).

In een dergelijk perspectief is de rationele logica de norm en is het startpunt
van de redenering vaak eenduidig, alsof er slechts een gezichtspunt is van-
waar uit een besluit genomen moet worden. Echter, op grond van de inzich-
ten die de conversatieanalyse en de studie van taalgebruik hebben opgele-
verd, is het zeer onaannemelijk dat besluiten die in interactie worden geno-

men ook inderdaad volgens individueel georiEnteerde rationele procedures

verlopen. Diverse gezichtspunten van meer personen komen terecht in een

grotendeels verbaal interactieproces. In gesprekken spelen allerlei sociaal-in-

teractieve taalgebruiksprocessen een rol op grond wuurvan we kunnen veron-

derstellen dat besluiten niet volgens individualistische, rationele modellen
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worden gevormd en dat het misschien ook onzin is om te denken dat het ooit
volgens die modellen zou kunnen (Huisman 1995).

Inmiddels zijn er naast het dominante klassieke model allerlei alter-
natieve theorieEn over besluitvorming ontwikkeld die meer recht doen aan

de realiteit, zoals bijvoorbeeld theorieEn over 'bounded rationality' en 'satis-

fycing' (Simon 1945), de 'garbage-can-theorie' (Cohen et al. 1972, verwant
is Olsen 1976), theorie over het leren van organisaties (Argyris en Schon
1996) en het incrementele model (zie Miller et al. 1996 voor een overzicht).

Toch is in die benaderingen nog weinig tot geen aandacht besteed

aan de rol van interactionele mechanismen en is er veelal voorbij gegaan aan

het feit dat besluiten die in gesprekken totstandkomen, worden gevormd

door middel van taal. Daarmee komen we op het terrein van de interpretatie
van werkelijkheden (rgl. Bouwen 1993). Shotter (1993, hst.9) vindt dat er in
managementsfudies een beter begrip zou moeten ontstaan van conversatie en

conversationele realiteiten en van de formatieve kracht van taalgebruik. Hij
wijst erop dat goede managers zich onderscheiden door de vaardigheid in
vage of slechts gedeeltelijk gespecificeerde situaties een meer bepaalde for-
mulering te vinden die aansluit bij een gevoel over de tendens van de

situatie. Managers worden nog te veel gezien als mensen die eerst zaken
moeten uitvinden voordat ze iets kunnen doen. Hij wil ze zien als mensen

die de realiteit formulerenderwijs consffueren. Daarom is het van belang om
te bestuderen hoe deelnemers aan vergaderingen door middel van taal-
gebruik besluiten interactioneel vormen. Dit kan het inzicht in besluitvor-
mingsprocessen vergroten.

Allereerst zijn in deze studie besluiwormingsprocessen gerelateerd

aan gespreksvaardigheden. Het werk van ruulagers bestaat voor het over-
grote deel uit praten (Mintzberg 1973, Kotter 1982, Gronn 1983, Boden
1994).Zijbrengen ongeveer tachtig procent van hun tijd door in gesprekken,

ongeveer zestig procent van hun tijd in geplande vergaderingen (Mintzberg
1973). Een van de managers uit het onderzoek zei in een interview: 'Veel
mensen denken dat ik heel intelligent ben. Dat valt wel mee. Maar ik klets

als een gieter'. Deze opmerking illustreert dat men vaak bijzondere intel-
lectuele kwaliteiten toekent aan succesvolle managers, terwijl het wellicht
reEler is om te zeggen dat zij grote verbale en sociaal-interactieve vaardig-

heden hebben. In dit boek zullen we kijken nzur de verbale en sociaal-inter-

actieve vaardigheden die de managers tentoonspreiden in hun vergaderinter-

acties.
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Ten tweede is deze studie gericht op de specifieke interactievorrn
'Vergaderen'. Een veel gehoorde opvatting over vergaderingen is dat de 6ch-

te besluitvorming er niet plaatsvindt. De vergadering is eigenlijk een rituele
voorstelling die volledig is voorbepaald en waar deelnemers geen invloed
meer kunnen uitoefenen op het besluit. Dit idee roept de vraag op wat een

'6cht besluit' is. Is een besluit 'echt' als er een richting van handelen is
besproken, als vergaderaars oordelen hebben kunnen vormen? Of is een be-

sluit 'echt' als het door een bespreking op de vergadering wordt gelegiti-
meerd? Daarover kunnen verschillende opvattingen bestaan.

Uit deze studie blijkt dat wat een besluit rs, afhankelijk is van de

waag op welke nornen voor een welgevormde wijze van besluitvormen het

team zich oriEnteert. Teams oriEnteren zich op verschillende nonnen voor
wat zij een passende wijze van besluitvormen achten. Die normen laten zien

hoe de teams hun wereld interpreteren, beschouwen en vonngeven. De wijze
waarop een team de gespreksvoering interpreteert, geeft vorrn aan het we-

reldbeeld van het team (vgl.Weick 1979, 1995). Het wereldbeeld van een

team en de interpretatienofinen die daarmee samenhangen, kunnen we zien

als aspecten van de cultuur van het team. Wat een besluit is, verschilt dus per

cultuur: wat door het ene team geinterpreteerd wordt als besluit, hoeft voor
een ander team niet als besluit te gelden.

Hoewel een besluit er in verschillende culturen dus anders kan uit-
zien, wordt er vanuit het perspectief van de deelnemers in veel vergaderin-
gen 6cht besloten. Dit neemt niet weg dat er rond de vergadering van alles

kan gebeuren wat ook een rol in de besluitvorming speelt. Besluitvorming in
organisaties is een doorlopend proces en ontwikkelt zich in diverse gespreks-

situaties. Een vergadering is te zien als een van die situaties.
Dat vergaderingen in westerse organisaties een besluitvormend ka-

rakter hebben, is herhaaldelijk geconcludeerd in empirische studies van ver-
gaderinteracties.l Bargiela-Chiappini en Ha:ris (1997), bijvoorbeeld, conclu-
deren in hun studie van vergaderingen in Britse en Italiaanse organisaties dat

het taakgeoriEnteerde en besluitvormende ontmoetingen zijn. Ook Meier
(1997) laat in zijn studie van werkbesprekingen in Duitse organisaties zien

dat besluitvorming een overkoepelend kenmerk is van de vergaderinteractie.
Zljn analyse bestaat namelijk voor een groot deel uit een bespreking van

achtereenvolgens 'voorstellen inbrengetr', 'discussiEren en argumenteren' en

' Losies gesteld kunnen we dit soort vergaderingen samenbrengen onder de noemer owesterse

cultuur', maar binnen deze westerse cultuur lunnen weer cultuurverschillen opteden.
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'beslissingen presenteren'. Hetzelfde blijkt uit de studie van vergaderingen
in Oostenrijkse organisaties door Dannerer (1999). Zij karakteriseert verga-

deringen als een opeenvolging van 'inforrneren, geinformeerd worden en

zich inforrneren laten', 'dissensus uitdragen' en 'opgaven vastleggen'. Ook
Schwartzman (1989, 9-10) legt in haar studie van besluiworming in een

Amerikaanse organisatie duidelijk een verband tussen besluitvorming en

vergaderingen. Volgens haar zijn besluiten het resultaat van en aanleiding
voor vergaderingen, waarin participanten betekenis geven aan situaties -
situaties die vaak bestaan in de vorrn van een vergadering. Dat in vergaderin-
gen 6cht wordt besloten, b[jkt ook uit de l.{ederlandse, interculturele studie
van Koole en Ten Thije (1994, hst.8).

Dat vergaderingen een besluitvormende oriEntatie hebben, is echter
niet vanzelfsprekend. In Japan bijvoorbeeld, is een vergadering een rituele
bevestiging van wat reeds is besloten in diverse individuele besprekingen die
aan de vergadering voorafgaan (vgl. Miller 1994). Dat voorafgaande proces

heet 'nemawashi'. Nemawashi geeft mensen de gelegenheid om in priv6-
sfeer te discussiEren in plaats van 'en public'. Nemawashi heeft een andere

functie dan het lobbywerk dat in westerse culturen voorafgaand aan vergade-

ringen kan plaatsvinden: het lobbywerk is erop gericht om de besluitvorming
in de vergadering te beinvloeden, terwijl nemawashi de besluitvorming zeH
is. In tegenstelling tot westerlingen zien Japanners dit voorbereidende werk
ook niet als iets wat eigenlijk bedekt moet gebeuren. Vergaderingen kunnen
dus ook andere functies hebben dan in westerse culturen gangbaar is.

De rol die een vergadering heeft, hangt dus samen met de cultuur
waarvan ze een onderdeel is. De besluitvormende functie is een cultuurspeci-
fiek aspect van westerse zakelijke vergaderingen (Miller 1994,223). Daarbij
kunnen er verschillen in de besluitvormende functie zijn tussen nationale
culturen van bedrijven (Hofstede 1991). Ook tussen de Nederlandse verga-

deringen die in deze studie aan de orde komen, zijn cultuurverschillen aan te
wijzen wat betreft de plaats die de ilumagementvergadering inneemt in het
besluitvormingsproces van de organisatie en vooral wat betreft de wijze van
besluitvorming binnen de vergaderingen. In deel 2 van dit boek zullen we
een aantal aspecten van dergelijke verschillen onder de loep nemen.

De vergadering is een yan de interactievormen die de leden van een

organisatie gebruiken om als organisatie het gezamenlijk toekomstig han-
delen richting te geven en te coordineren. In organisaties zijn immers taken
gedifferentieerd, die vervolgens moeten worden gecoordineerd tot samen-

hangend gezamenlijk handelen (Jansen 1996). In zo'n proces van coordinatie
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kan er spanning bestaan tussen wat een paftlj voor zichzelf of in het belang

van een eigen afdeling wil nasteven en wat in het belang is van het totaal.

Bovendien kunnen er verschillende opvattingen bestaan over wat een juiste

beslisrichting is of welke belangen of inzichten moeten prevaleren. In een

vergadering zijn in het algemeen de personen bijeen gebracht die formeel bij
een bepaalde besluitvorming betrokken moeten zijn. [n deel 3 van dit boek
zullen we bespreken hoe deelnemers grotendeels met verbale middelen ma-

noeuweren op een wijze waarbij zij rekening houden met eigen doelen, be-

langen en inzichten en die van anderen, met territoria en mogelijk gezichts-

verlies.

Het zal in deze studie vooral gaan over interactionele mechanismen

op een zeer lokaal niveau in de interactie, dat wil zeggen het beurt-voor-
beurtniveau. In eerste instantie zullen we ook vooral relatief kortdurende epi-
sodes en ogenschijnlijk eenvoudige besluiten bespreken. We richten ons dus

op alledaagse besluiworming. Juist in de kleine dingen die gespreksdeelne-

mers vaardig en bijna achteloos totstandbrengen, schuilt de routine. Het zijn
die gespreksroutines die we op het spoor willen komen. In het routineged.ag
van mensen kunnen we de als vanzelfsprekende norrnen ontdekken wimrop
zij zich dagelijks oriEnteren. Het bekijken van kortere episodes heeft boven-

dien als voordeel dat er meer episodes met elkaar vergeleken lannnen wor-
den, waardoor een systematische en gevalsoverstijgende analyse van de epi-
sodes mogelijk is.

De mechanismen die we in de episodes op het spoor komen, zijn
moeiteloos te herkennen in langere episodes over complexere besluitvor-
mingsonderwerpen. Immers, ook lange episodes over complexe onderwer-
pen komen beurt voor beurt tot stand volgens dezelfde mechanismen. Het is
onaannemelijk dat de interactiemechanismen veranderen als het onderwerp
van gesprek verandert.

1.2 De vraagstelling van het onderzoek

De centrale vraag van het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd is: Hoe

verloopt besluitvormende interactie in nmnagementvergaderingen? Deze
vraag is geoperationaliseerd in de volgende deelvragen:

1. Hoe kunnen we een besluit conceptualiseren in termen van sociale inter-
actie?
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2. Wat betekent het dat besluiten in sociale interactie grotendeels gevormd

worden door middel van taalgebruik in interactie? Met andere woorden,
wat zijn de implicaties van het talige karakter van besluiten?

3. Zijn er verschillen tussen teams waar te nemen in de wijze waarop be-

sluiten interactioneel totstandkomen en zijn de verschillen te interpre-
teren als organisatiecultuur?

4. Is er een verband tussen de organisatie van de gespreksactiviteit 'Verga-
deren' en de wijze wailop besluiten interactioneel totstandkomen?

De eerste twee deelwagen zljn conceptueel-voorbereidende vragen. 78,

worden behandeld in hoofdstuk 4. De andere twee deelvragen zijn ieder ge-

operationaliseerd in specifieke deelvragen.

In de operationalisatie is de vergadering geconceptualiseerd als een

gesprekskader (vgl. 'frame' Goffman 1974,1981).2 Een kader is te zien als

de definitie die deelnemers geven aan hun lopende sociale activiteit (wat er
gebeurt, wat de situatie is, welke rollen de interactanten aannemen). Partici-
panten interpreteren gedrag in een gesprek op grond van het kader waarin ze

zich menen te bevinden. In de operationalisatie is vervolgens een analytisch

onderscheid gemaakt tussen twee aspecten van het gesprekskader: participa-
tie en handelen. In dat verband hanteren we de term 'participatiekader'. Het
participatiekader is de wijze wumrop de aanwezigen deelnemen aan de lopen-

de gezamenlijke gespreksactiviteit en hoe zrj op elkaar zijn afgestemd, bij-
voorbeeld als spreker, als geadresseerde luisteraar, als toehoorder (vgl. b.v.
Goodwin 1990, 9-10). Tevens hanteren we de term 'handelingskader'. Het
handelingskader is de handelingscontext van het gesprek, zoals die vorrn
Imjgt in de organisatie van de beurtwisseling en in de sequentiEle organisatie
van handelingen die de participanten met hun beurten verrichten. Zie voor
een toelichting 4.3 en verder.

Vraag 3

Vraag 3, die de leidraad vormt voor deelZ, is toegespitst op 66n aspect van

de besluitvorming waarop de teams bleken te verschillen: de vorming van
het participatiekader. De volgende wagen komen aan de orde.
a. Hoe wordt het participatiekader van de vergadering gevormd? Waarop is

de selectie van de deelnemers gebaseerd?

b. Wat zijn de ruirntelijke kenmerken van het participatiekader? Hoe is de

ruimte ingedeeld? Welke zitposities nemen mensen in? Hoe zijn deze

' Zie roor een korte, heldere toelichting op het begnp 'kader' Drew en Heritage (1992b, 8-9).
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posities te interpreteren als een ordening die symbolisch is voor wat in
het team als een welgevormde besluitvormende gespreksprocedure

wordt ervaren?

Wat zijn de interactionele kenmerken van het participatiekader op lokaal

niveau in besluitvormende episodes? Wie neemt deel aan de besluitvor-
mende episodes en op welke wijze? Welke participatiepatronen zijn te
herkennen? Hoe kunnen we die paffonen interpreteren in het licht van

norrnen waarop de teamleden zich blijkbaar orienteren?

Zijn de interactionele participatiekaders, de ruimtelijke participatieka-

ders en de selectie van de deelnemers in samenhang te interpreteren als

een normatieve oriEntatie van het team en, zo ja, op welke wijze?

Vraag 4

Vraag 4, die de leidraad vormt voor deel 3, is toegespitst op het handelings-

kader van de vergadering. Vraag 4 is geoperationaliseerd in de volgende

deelwagen.
a. Hoe wordt het handelingskader van vergaderingen gevormd? Wat zijn

kenmerken van het handelingskader wat betreft het beurtwisselings-
systeem en wat betreft de sequentiEle ordening van handelingen in
beurten?

h. Op welke wljze vormt de vergaderactiviteit Mededelingen een lokaal
handelingskader?

c. Hoe is de besluitvormende potentie van mededelingen te verklaren?

d. Op welk handelingsverloop oriEnteren participanten zich in de vergader-

activiteit Mededelingen ?

e. Hoe kunnen participanten het handelingsverloop rond de introductie van

een mededeling sffategisch exploiteren?

Vraag 3 is uitgewerkt per team. Vraag 4 is uitgewerkt zonder onderscheid te

maken tussen de teams. De methode van onderzoek en de wijze waarop de

deelwagen zijn ontwikkeld, wordt toegelicht in hoofdstuk 3.

1.3 Overzicht van de hoofdsfukken

Dit boek zit als volgt in elkaar. In de rest van dit inleidende deel worden in
hoofdstuk 2 eerst de drie numagementteams geintroduceerd waarvan verga-

deringen op video zijn opgenomen: een uumagementteam van een Facilitaire

d.
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Dienst in een Academisch Ziekenhuis, een College van Bestuur van een Ho-
geschool en een directie van een bedrijf voor Informatie- en Communicatie-
technologie (ICT). Van elk team komt de taak en de plaats in de organisatie
aan de orde, evenals het organogram en enkele achtergrondgegevens over de

deelnemers en de vergaderingen. Vervolgens staat in hoofdstuk 3 beschreven
op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. Aan de orde komt welke data op
welke wijze voor het onderzoek zijn gebruikt en wat de onderzoekspro-
cedure is geweest.

In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe besluitvorming in deze studie is
geconceptualiseerd als interactieproces. Besluiten kunnen we niet vinden in
d6n enkele beurt van een spreker, rnaar zijn te lokaliseren in een uitwisseling
van beurten, dus in een episode van de vergadering. In besluitvormende epi-
sodes formuleren en beoordelen participanten standen van zaken. Als partici-
panten instemmen met een formulering van een toekomstige stand van zaken
en we kunnen redelijkerwijs aannemen dat zij dat interpreteren als 'commit-
ment'3 van relevante personen om een dergelijke stand van zaken te cre6ren,

dan kunnen we spreken van een besluit (4.1.1). Of gedurende een episode
een besluit is gevormd, is een interpretatie van de episode die participanten
gaandeweg ontwikftelen. Een interpretatie van een episode als een besluit
hangt setmen met de interpretatiekaders van het team en de organisatie waar-
van dat team deel uitmaakt. Teams blijken verschillende normen te hebben

over wiens beoordelingen ertoe doen. Die normverschillen worden in deze

studie beschouwd als een verschil in cultuur. De claim zal zljn dat het
aftrangt van de organisatiecultuur van een team wat voor episode wordt
geinterpreteerd als besluit. Daaruit volgt dat wat een besluit interactioneel
gezien is, samenhangt met organisatieculturele normen voor participatie in
de besluitvormende interactie (4.I.2). Vervolgens zullen we ingaan op het
efemere karakter van een besluit en de wijze waarop we besluitvormende
episodes van vergaderingen kunnen plaatsen in besluitvormingsprocessen in
organisaties (4.1.3).

In het tweede deel van hoofdstuk 4 gaan we in op het talige karakter
van besluitvormende episodes en wat dat talige karakter betekent voor een

interactioneel concept van besluitvorming (4.2).Besluiten zijn eigenlijk for-
muleringen van virhrele, toekomstige standen van zaken die ontwikkeld
worden in een formuleringsproces waarin ook formuleringen van standen

3 Onder 'commitment' wordt hier verstaan dat participanten zich verbinden aan het cre0ren
van een stand van zaken.



INI-BIprhIC

van zaken uit het verleden en het heden een rol spelen. In besluitvormende
episodes doen participanten eigenlijk niets anders dan het formuleren en

beoordelen van standen van zaken. De wijze waarop standen van zaken

worden geformuleerd, is al een bijdrage aan het besluiwormingsproces. For-
muleringen van standen van zaken zijn niet neutraal descriptief, zoals we op

het eerste gezicht vaak denken. De formuleringen zijn mede bepaald door de

sociale context waarin ze worden gedaan. De gesprekssituatie (vgl. 'speech

event' Hymes 1974) en de rol die sprekers en geadresseerden daarin hebben

- ofwel op grond van hun interactionele rol ofwel op grond van hun

verantwoordelijkheden in de organisatie - bepalen hoe een spreker een stand

van zaken formuleert of beoordeelt. De gesprekssituatie waarin een besluit
wordt gevormd is zo een bepalende factor voor de inhoud van het besluit.

Met deze inzichten zijn dan twee belangrijke conceptuele uitgangs-

punten ontwikkeld die de basis vorrnen voor de vervolganalyses in de rest

van de studie:

1. wat interactioneel gezien een besluit is hangt af van de cultuur van een

team, in het bijzonder van de norrnen van het team over participatie in de

besluitvormende gespreksepisode;

2. de gesprekssituatie is een bepalende factor voor de inhoud van een be-

sluit, zoals die gepresenteerd wordt in een formulering van een virnrele
toekomstige stand van zaken.

In het onderzoek zijn steeds aspecten van de gesprekssituatie in besluitvor-
mende episodes geanalyseerd. De gesprekssituatie van de vergadering is
geconceptualiseerd als 'gesprekskader' (zie ook 1 .2). Ter introductie op die

analyses zullen we in het derde deel van hoofdstuk 4 kort de vergadering als

specifiek institutioneel gesprekskader kenschetsen (4.3). Daar zal aan de

orde komen hoe we het kader van de vergadering analytisch zullen benade-
ren als een kader voor participatie en handelen.

In deel 2 van het boek zullen we ingaan op participatieaspecten van

besluitvormende episodes, met name op cultuurverschillen van de teams in
hun wijze van participatie. Door te bestuderen op welke participatiekaders de

teams zich oriEnteren, verkrijgen we inzicht in de nonnen van de teams voor
de welgevormdheid van interactionele besluiworming. Dit laat zien wat voor
soort cultuurverschillen er aan de orde kunnen zijn als we willen weten wat
een besluit fs - of wat voor vergaderepisode deelnemers als besluit interpre-
teren.

In het eerste hoofdstuk van deel 2 - hoofdstuk 5 - beschouwen we

het participatiekader van de vergadering op het niveau van de setting. Hier

11
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zalhet dus gaan om kenmerken van het kader die gedurende de vergadering
vrij stabiel zijn. Aan de orde komt hoe de selectie van de deelnemers aan de

vergadering gebaseerd is op de formele en informele organisatiestructuur
(5.1), hoe de indeling van de ruimte reeds een symbolische ordening van het
participatiekader indiceert (5.2.1), hoe de zitposities van de deelnemers zijn
te zien als een normatieve orde (5.2.2) en hoe breekexperimenten met de zit-
posities de analyse van de orde in de zitposities adstrueren (5.2.3).

In het tweede hoofdstuk van deel2 - hoofdstuk 6 - wordt ingegaan

op de participatiekaders die per team lokaal in het gesprek zijn waar te ne-

men. Hier zal het dus gaan om een analyse van de gespreksvoering tijdens
besluitvormende episodes en om de vraag welke pafronen in de wijze van
participatie in het gesprek zijn waar te nemen. Vervolgens worden de

analyses van de gespreksvoering in verband gebracht met de informatie uit
hoofdstuk 5 over de symbolische ordening van de ruimte en de zitposities.
Zo ontstaat per team een verschillend beeld van norrnen waarop teamleden
zich oriEnteren in besluitvormende episodes.

In deel 3 staan handelingsaspecten van besluitvormende episodes

centraal. In dit deel gaat het niet, zoals in deel 2, om cultuurverschillen
tussen de teams, rnaar gaat het om kenmerken van de vergaderinteractie die
bij alle teams te vinden zijn.

Evenmin als het participatiekader gedurende de vergadering stabiel
is, is dat het geval voor het handelingskader. In eerdere studies van vergade-
ringen wordt een vergadering altijd opgevat als 66n type activiteit. Voor het
type vergaderingen dat in deze studie aan de orde is, is dat beeld echter niet
correct. De vergaderingen bestaan uit verschillende activiteiten. Het onder-
scheid tussen de activiteiten is van cruciaal belang om te begrijpen hoe be-

sluiten interactioneel totstandkomen.

Om deze stelling te kunnen bewijzen, wordt in deel 3 eerst bespro-
ken op welke wijze we de vergadering als handelingskader zullen opvatten
(hoofdstuk 7). Aan de orde komen enkele basisprincipes van de organisatie
van gespreHren in het algemeen, en van vergaderingen als institutioneel ge-

sprekstype in het bijzonder. Tn komt de beurtwisselingsorganisatie in verga-
deringen aan de orde, waarmee de participatie van de verschillende deelne-
mers aan de vergaderactiviteit wordt geregeld (7.1). Vervolgens bespreken
we de sequentiEle ordening van beurten en de handelingstrajecten die daar-
mee worden afgelegd (7.2). Op basis van deze theoretische inleiding op het
handelingskader van de vergadering zal aan de orde komen dat vergaderin-
gen lannnen bestaan uit verschillende activiteiten waarin een oriEntatie op
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verschillende handelingsverlopen een rol speelt. Daaruit zal volgen dat de

wijze waarop een besluit totstandkomt aftrankelijk is van de vergaderactivi-
teit waarin de totstandkoming plaatsvindt.

Vervolgens zijn de laatste twee hoofdstukken van deel 3 gericht op

de analyse van handelingsverlopen binnen 66n vergaderactiviteit: Medede-

lingen. Hoewel we op grond van de naam van deze activiteit zouden ver-

wachten dat het om een neutrale, informerende activiteit gaat, blijkt deze ac-

tiviteit sterk besluitvormend te zijn. In hoofdstuk 8 is uitgelegd hoe we

mededelingen als besluitvormend kunnen zien (8.1). Bovendien worden ken-

merken van het handelingsverloop tijdens mededelingen besproken (8.2).

Deze analyse vormt de basis van de analytische stap die wordt gemaakt in
hoofdstuk 9.

Daar komt aan de orde hoe deelnemers aan vergaderingen het

handelingsverloop van mededelingen op strategische wijze kunnen exploite-
ren om besluitvorming te beinvloeden. Het is om verschillende redenen niet
aannemelijk dat sprekers die strategieEn bewust en intentioneel toepassen.

Het is redelijker om dergelijke strategieEn te zien als gespreksvaardigheden

die interactanten beheersen en toepassen (9.1). Participanten kunnen eigen-

schappen van het handelingstraject van mededelingen op verschillende
wijzen sffategisch exploiteren (9.2,9.3 en 9.4).Uit de strategieen blijkt hoe

vergaderdeelnemers lmnnen manoeuweren met verantwoordelijkheden in
besluiwormende episodes.

In deel 2 van dit boek is beargumenteerd dat het antwoord op de

waag welke gespreksprocedure wordt geinterpreteerd als besluit afhankelijk
is van de normen en interpretatiekaders van een team en gezien kan worden

als een kwestie van organisatiecultuur. [n deel 3 is beargumenteerd dat de

wijze waarop een besluit interactioneel totstandkomt bovendien afhankelijk
is van de activiteit waarin het besluit wordt gevormd. Deze inzichten zijn
gebaseerd op gedetailleerde analyses van fragmenten en op de toegespitste

analyse van 66n vergaderactiviteit.
In deel 4 van dit boek - hoofdstuk 10 - wordt het werk afgerond met

een samenvatting van de deelconclusies van de afzonderlijke hoofdstukken.
Tevens komen perspectieven voor verder onderzoek aan de orde en perspec-

tieven voor de adviespraktijk.
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2 De managementteams

In dit hoofdstuk worden de bestudeerde teams en hun organisatie

geintorduceerd. Bovendien bespreken we de organisatorische samenstelling

van het team en de rol daarbinnen van de bestudeerde vergaderingen. Deze

punten bespreken we per institutie.

2.L Het MT in het Academisch Ziekenhuis

Een deel van de onderzochte vergaderingen is van een numagementteam
(hierna 'MT') dat een Facilitaire Dienst leidt binnen een Academisch

Ziekenhuis. De Facilitaire Dienst is een stafafdeling die verantwoordelijk is

voor de hotelfunctie van het ziekenhuis. Die functie omvat zaken als

logistiek, post, telecommunicatie, transport, het ontwerp van het gebouw (er

vindt nieuwbouw plaats), schoonmaak en voedselvoorziening van patiEnten

en werknemers (restaurants, caf6s en koffie- en theevoorzieningen). Het MT
van de Facilitaire Dienst geeft leiding aan ongeveer 400 werknemers.

Aan de top van het Ziekenhuis staat een Raad van Bestuur. Deze is
nauw betrokften bij het reilen en zeilen van de organisatie. Onder de Raad

van Bestuur valt een directie. De directieleden vergaderen niet zelfstandig
met elkaar, rrurar samen met de Raad van Bestuur. Onder de directie is de or-
ganisatie opgedeeld in medische afdelingen, zoals oncologie, gynaecologie,

oogheelkunde, en diverse ondersteunende diensten, waarvan de Facilitaire
Dienst er een is. Het diensthoofd wordt aangestuurd door 66n van de direc-
tieleden. In afbeelding 1 staat de positie van de Facilitaire Dienst weer-

gegeven.

Het managementteam van de Facilitaire Dienst bestaat uit Hann,
Kees, Tim en Andr6. Op hun vergaderingen is ook Monique, een secreta-

resse, aanwezig. De formele onderlinge verhoudingen zijn weergegeven in
afbeelding 2.
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1 Plaats van de Facilifuire Dienst in de argonisatie

Harrr
Diensthoofd

Kees
Sectorhoofd

(post, schoon-
maak, projecten)

Tim
Sectorhoofd
(logistiek,

telecomunicatie,
projecten)

Andrd
Sectorhoofd

(restauratieve
voorzieningen,

projecten)

2 F ormele verhoudingen panicipanten MT -v er gndc rin g
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Hieronder een toelichting op de participanten van de vergadering.

Harm
Harm is sinds ongeveer tien jaar het diensthoofd. Hij houdt zich bezig met

de relatie van de Facilitaire Dienst met de directie en de Raad van Bestuur en

leidt specifieke projecten, zoals het installeren van een nieuw telecommuni-
catiesysteem.

Kees
Kees is sinds vijfenhalf jaar lid van het MT. Hij is als sectorhoofd verant-

woordelijk voor post, schoonmaak en specifieke projecten.

And16
Andr6 is een nieuw Ud van het MT. Hij komt van een adviserende

stafafdeling en werkt ongeveer 7 jaorr in het ziekenhuis. Hrj neemt deel aan

de vergaderingen vanaf de eerste vergadering die voor dit onderzoek is opge-

nomen en krijg halverwege de opnameperiode officieel zijn functie bij deze

dienst als sectorhoofd. Hij is verantwoordelijk voor telecommunicatie en

logistiek.

Tim
Tim is sinds ongeveer anderhaH jaar MT-lid en is als sectorhoofd

verantwoordelijk voor de restauratieve voorzieningen. Totdat Andr6 kwanq
was Tim ook verantwoordelijk voor telecommunicatie.

Monique
Monique is sinds enkele jaren de secretaresse van Harm en Tim. k, maakJ.

de notulen en de agenda voor de vergadering. 7ij neemt sorns deel aan de

discussie, bijvoorbeeld als het gaat over de reorganisatie van het secretariaat.

Soms verschaft zij feitelijke informatie over afspraken en dergelijke.

De vergaderingen van het MT van de Facilitaire Dienst in het Aca-
demisch Ziekenhuis vinden plaats op de werkkamer van Harm, het dienst-

hoofd, die tevens de vergadering voorzit. Deze werkJ<amer bevindt zich aan

een gang waar aIle MT-leden een eigen kamer hebben en waar ook hun se-

cretaresses zijn gehuisvest. Afbeelding 3 toont de tafel waariuul de vergade-

ringen plaatsvinden.
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3 V e r g ade rtafe I Ac ademi s ch Zie ke nhui s

In principe heeft het team iedere maandagochtend een MT-vergade-
ring. Deze vergadering is het enige moment in de week dat de MT-leden als

groep samen zijn. Soms komen ze er niet toe om te vergaderen en worden

zaken tussendoor ad hoc geregeld, veelal in bilateraal overleg met Harm. Het
is wrj gemakkelijk om zaken buiten de vergadering om te regelen, omdat de

MT-leden elkaar dagelijks regelmatig tegenkomen. Zij en de secretaresses

hebben immers kamers aan dezelfde gang.

De opnames waren een impuls om weer systematisch te gaan verga-

deren. In de periode voorafgaand aan de opnames werd er weinig tot niet
vergaderd. Het team wilde professioneel zijn en het onderzoek gebruiken om

zich te ontwikkelen. Verder wilden ze meewerken aan een positief beeld van

het ziekenhuis. Toen opname van de vergaderingen was gepland, zijn de op-
names eerst twee keer afgezegd omdat er toch geen vergadering was. Na de

opnames werd er weer even niet vergaderd. Vlak na de opnameperiode is het

team uitgebreid, waarna de groep naar eigen zeggen regelmatiger is gaan

vergaderen.

De vergaderingen die zijn opgenomen vonden plaats op maandag-
ochtend en duurden gemiddeld 2:25 :un..r,o De vergaderingen startten stipt
rond 9:35 u*.t De eerste opname viel samen met het moment waarop

o De duur van de vergaderingen was respectievelijk 2:15 uur, 2:41 urtx,2:M uur en 1:58 uur.
s De starttijden waren respectievelijk: 9:36, 9:34, 9:34 en 9:35 uur. Dit zijn de tijdstippen
wailop alle deelnemers aanwezig waren.
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Andr6, als aanstaand MT-lid, blj de vergaderingen kwam zitten. Bij dit team

is een ontwikkelingslijn te zien: de groep wordt groter, de vergaderingen

worden opgenomen en de groep gaat systematischer vergaderen. Een ont-
wikkelingslijn is ook te zien in de organisatie van de vergadering (hier

komen we later op terug).
De agenda bestaat uit punten waar de teamleden tegen aanlopen. Dit

kan iets zijn wat de Raad van Bestuur of een directielid wil, een praktisch
probleem binnen de eigen afdeling of een verzoek van een andere afdeling.
De notulen van deze MT-vergadering gaan naar de leden van het eigen ma-

nagemenffeam van de afdelingen. Stukken die de organisatie in moeten, wor-
den in de vergadering voorbereid. Hierbij gaat het veelal om uitwerkings-
plannen, dat wil zeg9en, voorstellen van de Facilitaire Dienst hoe zij idee6n

nader wil invullen en uitvoeren. Dit soort plannen li$ gevoelig, want een

slecht plan kan afgeschoten worden. Dit geldt zowel voor plannen die mana-

gers in het team inbrengen, als voor plannen die het team buiten de dienst

presenteert, bijvoorbeeld aan de directeuren en de Raad van Bestuur, tuul

projectgroepen of andere afdelingen. De vergaderingen zijn vooral gericht

op het geven van betekenis aan de organisationele omgeving en het bepalen

van de positie van de Facilitaire Dienst.

2.2Het CvB van de Hogeschool

F,en ander deel van het vergadercorpus bestaat uit de vergaderingen van het

College van Bestuur van een Hogeschool. Dit college is zesenhalf jaar voor
de opnames ontstaan na de fusie tot 66n Hogeschool van twee scholen. De
organisatie bestaat nog steeds uit deze twee onderdelen, genaamd faculteiten.
De toenmalige directeuren van de respectievelijke opleidingen zijn directeur
van hun eigen instituut gebleven en vorrnen samen het College van Bestuur.

Op deze manier hebben ze twee functies. De twee CvB-leden/faculteitsdirec-
teuren hebben beiden aan de onderhandelingen over de fusie deelgenomen.

Het CvB bestaat uit de twee faculteitsdirecteuren Bas en Mark en uit
Jacqueline, secretaris van het CvB. De vergadering wordt bijgewoond door
Daan, hoofd Financidn van de Hogeschool en Anna, secretariaatsmedewer-

ker. Hun formele onderlinge verhoudingen zijn weergegeven in afbeelding 4.

t9
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4 F orme le v erhoudin g en participanten Cv B -v e rg ade ring

Hier volgt een korte toelichting op de participanten.

Bas en Mark
Bas is sinds elf jaar directeur van Faculteit A. Mark is sinds elf jaar directeur
van Faculteit B. Bas en Mark zijn om en om een half jaar voorzitter van het
CvB. T,r-houden echter niet bij wie wanneer aan de beurt is. In de praktijk zit
Bas de vergaderingen voor.

Jacqueline
Het CvB wordt gecoordineerd door Jacqueline, de secretaris van het CvB.7n
is bijna twee jaar na de fusie in dienst getreden en werkt nu bijna 5 jaar in
deze functie. Zij coordineert het werk van het CvB en voert een groot ge-

deelte van dat werk urt.7-e heeft geen beslisrecht in het CvB, maar heeft in
de praktijk wel veel invloed.

Daan
Daan, die ruim twee jaar bij de Hogeschool werkt, is hoofd FinanciEn van de

Hogeschool. Nadat hij twee h drie maanden in dienst was, heeft hij zelf
aangegeven de vergaderingen te willen bijwonen. Eerst werd hij gedoogd;

Bas
Lid CvB

Directeur Faculteit A

Mark
Lid CvB

Directeur Faculteit B

Jacqueline
Secretaris CvB
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tegenwoordig is hij volwaardig geaccepteerd - zo zegt hij zelf. Hij heeft

geen beslisrecht, maar heeft in de praktrjk wel een belangrijke invloed.

Anna
Op de meeste vergaderingen is ook Anna aanwezig . 7n, was afwezig bij de

eerste vergadering die werd opgenomen. Zij is een secretaresse, die voorna-

melijk Jacqueline ondersteunt en de vergaderingen notuleert. Zij werkt reeds

acht jaar bij Faculteit A en notuleert deze besprekingen sinds drie jaar. Zlj
neemt nooit deel aan de discussies, ruar verstrekt wel zeer af en toe in-
formatie als daarom wordt gevraagd.

De Hogeschool is verdeeld over twee gebouwencomplexen die on-
geveer 10 minuten lopen van elkaar afliggen. Bas, Jacqueline en Anna heb-

ben hun werkplek in het gebouw van Faculteit A. Mark en Daan zijn ge-

huisvest in het complex van Faculteit B. De vergaderingen vinden plaats in
de werkkamer van Bas, die de vergaderingen voorzit. De vergadertafel in
dezn ruimte is te zien in afbeelding 5.

5 V e r g adertafe I H o g e school

Het CvB vergadert op omegelmatige tijdstippen, veelal 's ochtends,
met intervallen van tweeEnhalve week.6 Meestal wordt aan het eind van de

6 ne ti3Ostippen waren respectievelijk woensdag 13:00 uur, maandag 10:00 uur, donderdag
8:00 uur en dinsdag 8:30 uur. De intervallen waren respectievelijk 18, 16 en 19 dagen.

2t
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vergadering het tijdstip van de volgende vergadering afgesproken. De ge-

middelde duur van de bijeenkomsten is 1:43 uur.' De vergaderingen staan

onder tijdsdruk.t Dit betreft de twee CvB-leden, vooral Bas.

Over de rol van de vergadering in de besluitvorming van de organi-
satie kunnen we het volgende opmerken. Organisatorische integratie tussen

de twee faculteiten bestaat alleen op het niveau van het CvB en een interfa-
culteit. Voor beide CvB-leden geldt dat hun prioriteit ligt bij hun werk als fa-
culteitdirecteur. Ze zijn sterk gericht op de kwaliteit en de organisatie van

het concrete onderwijs. Ze proberen de activiteiten binnen hun faculteit zo

veel mogelijk zelfstandig, zonder elkaars bemoeienis te regelen. Alles wat
op facultair niveau kan worden behandeld, proberen de twee CvB-ledenlfa-
culteitsdirecteuren ook daar te houden. De deelnemers aan de vergadering

brengen in de interviews naar voren dat werknemers de Hogeschool niet als

zodanig ervaren: zij voelen zich verbonden met hun instituut (faculteit) en

veel minder met de Hogeschool.

Het CvB behandelt de zaken die spelen op hogeschoolniveau, dat wil
ze9gen zaken waarop beide faculteiten gezamenlijk worden aangesproken.

Het gaat hier voornamelijk om zaken die op hen afkomen van externe instan-
ties die hen als eenheid benaderen, zoals het Ministerie van Onderwijs, de

[IBO-raad en de Raad van Toezicht. Omdat de prioriteit ligt bij de organisa-
tie van de faculteiten en men de faculteiten zo zelfstandig mogelijk wil hou-

den, probeert het CvB kwesties op hogeschoolniveau snel en efficient af te
handelen. Op hogeschoolniveau is een belangrijk onderwerp bijvoorbeeld de

financiEle middelen, die ten goede kunnen komen aan het onderwijs. Het
CvB legt verantwoordin g af aan een Raad van Toezicht. Notulen van de

CvB-vergadering zijn in principe door de Raad van Toezicht in te zien.

Ook inhoudelijk zijn de CvB-leden erop gericht om hun medewer-
kers zo min mogelijk te belasten met formele regelgeving op hogeschoolni-
veau. Jacqueline en Daan oefenen sorns druk uit op de CvB-leden om wat
meer interne zaken op hogeschoolniveau te regelen.

7 De vergaderduur was respectievelijk: 1:58, l:54, 1:32 (+ 0:.30 zonder Bas) en 1:27 uur.
8 De geihterviewden zeggen dat de tijdsdruk in de opnameperiode sterker was dan normaal
vanwege examens en dergelijke. Mijn indruk is dat de druk ook in andere periodes nog wij
hoog is.
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2.3 De directie van het ICT-bedrijf

23

Een ander deel van het onderzoekscorpus bestaat uit wekelijkse besprekin-
gen van een directie van een ICT-bedrijf. Deze organisatie is een regiodivi-
sie van een landelijke organisatie. Deze divisie heeft ongeveer 1200 werkne-

mers. De divisie wordt geleid door een algemeen directeur en is onderver-

deeld in zes afdelingen met een eigen taakstelling. Aan het hoofd van iedere

afdeling staat een manager die lid is van de directie. De directie bestaat dus

uit de algemeen directeur en zes lijnmanagers. Er zijn twee cofllmerci€le af-
delingen, die ieder de commerciEle activiteiten in een deel van de regio be-

sturen. Ik noem deze deelregio's 'Regio A' en 'Regio B'. De commerciEle

Regio B is ongeveer half zo groot a1s de commerciEle Regio A. Verder zijn
er afdelingen voor Bouw, Operations, Financi6n en Ondersteuning en voor
Personeelszaken. Deze directie vergadert eens per week, op een vaste dag, in
principe van 9:00 tot 14:00 uur, dus gemiddeld zo'n vijf uur.e Daarbij heeft

de directie meermaals per jaar een meerdaagse vergadering, waarin zij zich
meer bezint op de gang van zaken in de organisatie.

De directievergadering wordt bijgewoond door twee stafmanagers:

die van de staf Communicatie en de staf FinanciEle Controle. Regelmatig

worden er gasten op de vergadering uitgenodigd. Deze wonen dan een deel

van de vergadering bij. Deze gasten presenteren specifieke onderwerpen -
veelal in de vorln van een toelichting op een rapport. Op de volgende pagina

zijn de formele verhoudingen van de vaste deelnemers aan de directieverga-

dering te zien in afbeelding 6.

Hieronder een toelichting op de participanten.

Jaap
Jaap werkt 5 jaar bij deze organisatie en is sinds tweeEnhaH jaar algemeen
directeur.

Geert
Geert werkt 13 jaar bij deze organisatie en is 66n jaar manager van de afde-
ling Bouw. De afdeling Bouw bouwt de telecommunicatiesystemen die deze

organisatie exploiteert.

e De vergaderingen duurden respectievetijk 5:07 uur, 5:28 uur, 4:32wx en 5:07 uur.
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Marcel
Marcel werkt 23,5 jaar bij deze organisatie en is bijna twee jaar manager van

de afdeling Operations. De afdeling Operations zorgt voor het operationeel

houden van technische systemen.

Frits
Frits werlct 23 jaar bij deze organisatie en is sinds een half jaar de commer-

ciEle manager van Regio A.

Henk
Henk werkt ruim drie jaar bij deze organisatie en wordt tijdens de opname-
periode de commerciEle manager van Regio B.

Piet
Piet werkt 35 jaar bij deze organisatie en is sinds een half jaar de manager

van Financi6n en Ondersteuning. De afdeling FinanciEn en Ondersteuning
regelt de financiEle organisatie en de organisatie van de facilitaire diensten

zoals beveiliging, catering, de organisatie rond processen en systemen en

nog enkele ondersteunende diensten.

Jan
Jan werkt 17 jaar bij deze organisatie en is sinds twee jaar manager van de

afdeling Personeelszaken. Deze afdeling regelt alles wat met het inzetten van
personeel te maken heeft.

Helen
Helen werkt zes jaar in deze organisatie en is sinds een jaar stafinanager
Communicatie. Zij maakt de agenda voor de directievergadering, regelt de

organisatie ervan en notuleert.

Karel
Karel werkt vijf jaar bij deze organisatie en is sinds bijna een jaar staf-

manager Control. Hij valt onder Piet, de financieel manager. Hij loopt sinds

ruim een half jaar stage in de directievergadering. Hlj is dus geen officieel
directielid. Hij loopt mee omdat de directie er waarde aan hecht dat stafma-
nagers ingevoerd raken in de wijze waarop de directie opereert.
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De vergaderingen van de ICT-directie vinden plaats in een aparte
vergademrimte. Vier directieleden, te weten Jaap, Marcel, Piet en Jan, heb-
ben een kamer aan de gang waar ook de vergademrimte is. Drie vergaderpar-

ticipanten, te weten Frits, Helen en Karel, zijn gehuisvest in hetzelfde
gebouw. Geert is gehuisvest in een gebouw in dezelfde stad in Regio A.
Henk is gehuisvest in een andere stad in Regio B.

In afbeelding '7a en 7b is de ruimte te zien waarin de vergaderingen
van de directie van het ICT-bedrijf plaatsvinden.'o

7a Vergadertafel lCT-bedrijf (camera I )

Over de rol van de vergadering in de organisatie kunnen we het vol-
gende opmerken. De vergadering hangt samen met allerlei andere overleg-
gen, zoals bijvoorbeeld een commercieel overleg, een kwaliteitsoverleg en

meerdaagse directievergaderingen. Jaap neemt deel aan het landelijk direc-
teurenoverleg. De andere directieleden nemen deel aan landelijke overleggen
die afdelingsgeoriEnteerd zijn. De notulen van de vergadering gaan naar de

eigen managementteams van de respectievelijke directieleden. Er is als het
ware een netwerk van besprekingen, waarbij steeds andere configuraties van
participanten zijn.

'0 AfbeeldingTais een weergave vanuit de positie van een van de twee camera's; afbeelding
7b is een weergave vanuit de positie van de andere camera. Op iedere afbeelding is de camera
te zien van waaruit de andere afbeelding is gemaakt.
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7b Vergadertafel lCT-bedmjf @arnera 2)

Bij deze directie komen van bovenaf kaderstellingen, zoals cornmer-

ciEle targets en landelijk beleid. Vanuit de diverse afdelingen komen proble-
men met de uitvoering, invoering of toepassing. De besluitvorming binnen
de directie heeft veel te maken met het spanningsveld tussen beide. De orga-

nisatie zitin een veranderingssituatie. Soms bespreekt de directie stukken die

door een subgroep van de directie en hun medewerkers zijn geschreven. AIs
kwesties te lastig zijn om in de directievergadering op te lossen dan wordt er

een extra overleg ge6ntameerd met een andere configuratie van participan-
ten.

2.4 Ter afsluiting

We hebben nu een eerste idee van de positie van de vergaderingen in de res-

pectievelijke teams en de bijbehorende instituties. Een verschil dat in het oog

springt is de frequentie en duur van de vergaderingen. De ICT-directie ver-

gadert wekelijks zo'n vdf uur. Het CvB van de Hogeschool vergadert onge-

veer eens in de tweeEnhalve week voor anderhalf h twee uur. Het MT in het

Academisch Ziekenhuis vergadert onregelmatig, gedurende zo'n tweeEnhalf

uur. Alleen al door duur en frequentie hebben we dus te maken met verschil-
lende gesprekssituaties.
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Het MT in het Academisch Zekenhuis heeft een iets andere positie
in de organisatie dan de twee andere teams, omdat het nog een beslisniveau
in de organisatie boven zich heeft en de twee andere teams niet. lYel heeft de

IcT-directie een landdk beslisniveau boven zich en heeft het CvB van de

Hogeschool te maken met een Raad van Toezicht en met de overheid (Mi-
nisterie van Onderwijs en de IIBO-raad).



3 De onderzoeksmethode

De keuze voor een methode vloeit voort uit de vraagstelling en de doelstel-

ling van het onderzoek, het soort data dat voorwerp van onderzoek is en op-

vattingen over werkelijkheidsbeschouwing. In het onderzoek ging het om de

waag naar inzicht in het hoe: de waag was hoe komen besluiten interactief
tot stand. In dit hoofdstuk komt eerst aan de orde op welke wijze is gewerkt
met een open onderzoeksontwerp op analytisch inductieve wijze (3.1). Ver-
volgens bespreken we welke data zijn verzameld en op welke wijze de data

toegankelijk zijn gemaakt en onderzocht (3.2). Ten slotte gaan we kort in op

de representativiteit van het materiaal (3.3).

3.L De onderzoeksprocedure

In dit onderzoek is gewerkt met een 'open' onderzoeksontwerp. Dat wil
zeggen dat er geen exacte hypothese is geformuleerd voordat de data zijn
verzameld en dat de data niet zijn verzameld om een theorie te falsificeren of
te verifiEren (vgl. Kelle 1995). Het doel was om door de data intensief te

bekijken en zorgwldig te beschrijven een beter begnp te krijgen van de

wijze waarop besluiten in interactie totstandkomen. In het bijzonder was de

lvraag hoe we besluitvorming interactioneel kunnen conceptualiseren, of we

interactionele handelingstrajecten van besluitvorming kunnen waarnemen en

of we tussen teams verschillen kunnen wau[nemen in beslisculfuur.
Dit wil overigens niet zeggen dat daarmee geimpliceerd is, of dat

geprobeerd is de data a-conceptueel, als het ware vanuit een 'tabula rasa' te
benaderen. De analyseprocedure die is gevolgd, kunnen we kenschetsen als

hypothetisch redeneren gebaseerd op gecombineerd kwalitatief-inductief en

kwalitiatief-abductief redeneren (Kelle 1995, 48). Dat wil zeggen dat door
kwalitatief-inductief te werken empirisch waargenomen fenomenen worden
geanalyseerd binnen een bestaand theoretisch kader. Door abductief te

infereren worden nieuwe, onbekende concepten of regels onderscheiden of
ontworpen. Op deze wijze kunnen zich nieuwe concepten of benaderingen

ontwikkelen. Deze werkwijze veronderstelt dat de onderzoeker een open

attitude aanneemt en bereid is op elk moment in het onderzoek concepten

aan te passen of grondig te herzien (vgI. Kelle L995,39-41).
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De theoretisch-methodische achtergrond voor de analyses van de ge-

spreksinteractie die we in dit werk zullen behandelen is de conversatieanaly-

se (CA) (Atkinson en Heritage 1984, Drew en Heritage 1,992a, Sacks 1995,

Schegloff 7995a, Heritage 1997, Ten Have 1999). Inzichten die zijn ontwik-
keld vanuit de conversatieanalyse en aanverwante disciplines, zoals de etno-

methodologie (Garfinkel 1967a, Heritage 1984a), en de linguistische
antropologie (vgl. Duranti 7997, Goodwin 1990) vormden het theoretisch-
methodische uitgangspunt. In aanwlling daarop is gebruik gemaakt van in-
terviews met de deelnemers aan de vergaderingen en van ervaringen opge-

daan tijdens terugkoppelingssessies over het onderzoek met de participanten.

De conversatieanalyse richt zich op de analyse van sociale interactie
in termen van de sequentiEle organisatie van uitingen als interactionele han-

delingen (vgl. ook Schegloff 1995b). Dat wil zeggen, zij analyseert sociale
interactie op de relatieve positie die uitingen of handelingen ten opzichte van

elkaar innemen. Er is een grote hoeveelheid aan conversatieanalytische

literatuur die tezamen een zich cumulatief ontwikkelend inzicht in gespreks-

activiteiten omvat. Hoewel we ons in het vervolg op deze inzichten zullen
baseren, is het ondoenlijk deze conversatieanalytische inzichten binnen het

bestek van dit boek samen te vatten. Verderop in het boek staat voorafgaand

aan de deelanalyses een beschrijving van enkele basisprincipes in de organi-
satie van gesprekken en de consequenties van die principes die specifiek zijn
voor vergaderingen. Bij de analyses zullen we waar dat relevant is ons

baseren op specifiekere conversatieanalytische of aanverwante literatuur en

daar ter plekke aan refereren.

Voor de analyse van de gesprekken is gewerkt volgens de werkwijze
van analytische inductie (vgl. Flick 1998, 230-231). Op systematische wijze
is geprobeerd de interactie conversatieanalytisch te interpreteren, beginnend

met de analyse van 66n fragment. Op grond van die analyse zijn voorlopige
conceptualiseringen gemaakt, die vervolgens weer aan het materiaal - dus

aan andere fragmenten - zljn getoetst. Afwijkende gevallen zijn nadrukkelijk
in het analyseproces betrokken, omdat die de conceptualiseringen verder

kunnen helpen ontwikkelen, of de reikwijdte van de toepassing van de

conceptualiseringen aan het licht kunnen brengen.

Op drie fronten is analytisch-inductief gewerkt. Ten eerste bij het
ontwikkelen van een interactioneel concept van besluitvorming (hoofdstuk
4). Ten tweede bij het bestuderen van verschillen tussen de normen van de

teams (deel 2). Ten derde bij het bestuderen van de rol van de activiteit (deel
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3). De wijze wazuop de beschrijving van de analyse van besluitvorming in
vergaderingen is opgedeeld is ook het resultaat van dit proces.

Tevens is gewerkt volgens een procedure van triangulatie (Flick
1998, 229-230). In het deel van het onderzoek waar de activiteit centraal

staat (hoofdstuk 4 en deel 3) is triangulatie van data toegepast: de analyses

zijn gebaseerd op de vergaderingen van drie verschillende teams, uit ver-
schillende organisaties. [n deel 2, waarin het gaat om verschillende nortnen

waa.rop de teams zich ori€nteren, is triangulatie van methode toegepast. We

combineren observaties vanuit verschillende invalshoeken om een interpreta-

tie van de participatienormen van het team te construeren. Z,o combineren

we:
. een symbolische interpretatie van de ruimte en de zitposities;

. informatie uit breekexperimenten met zitposities;

. conversatieanalytische observaties over wijzen van instemmen met

besluiten;
o en procedurele kennis van participanten die blijkt uit de interviews.

Ten slotte is in de interpretatie van de stijlen van de teams triangula-
tie van theorieEn toegepast, door de antropologisch-etnomethodologische be-

nadering van de interactie aan te vullen met inzichten vanuit een organisatie-

psychologische benadering van cultuur en organisatie.

3.2 De onderzoeksdata

De primaire data voor het onderzoek zijn video-opnames van echte, niet na-

gespeelde, vergaderingen van de mzmagementteams in de drie organisaties.
In aanvulling daarop is gebruik gemaakt van interviews en participerende

observatie.
Om drie organisaties bereid te vinden deel te nemen aan het onder-

zoek, was een belangrijke introductie nodig. Er waren veel organisaties die

niet aan het onderzoek wilden deelnemen. De reden die men in het algemeen

opgaf was vrees voor een schending van de privacy van participanten en

vrees dat gevoelige bedrijfsinformatie naar buiten zou komen. Het onder-

zoek werd dus in het algemeen door organisaties als bedreigend ervaren.

Des te bijzonderder is het dat de drie teams die voor deze studie zijn
bestudeerd hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend. In dit
opzicht zijn ze dus niet representatief voor de gangbare houding van mana-

31
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gementtearns en hun organisaties. Het blijft een open waag in hoeverre dit
ook zou kunnen betekenen dat ze niet representatief zijn in hun manier van

besluitvorming.
Met opzet zijn voor het onderzoek drie organisaties gezocht die

variHren wat betreft het product dat ze makeni zorg, onderwijs en techniek.
Op deze wijze is geprobeerd variatie in het gespreksmateriaal aan te bren-
gen. De verwachting was dat we op deze manier de kans zouden vergroten

op verschillende interactiestijlen, wat de kwaliteit van het onderzoek ten
goede zou komen. Omdat we per sector slechts 66n team in 66n organisatie

hebben onderzocht blijft het een open vraag of en in hoeverre we de ver-
schillende teams als representatief voor de sectoren kunnen beschouwen.

Bij het kiezen van de opnamesituaties is gezocht naar homogeniteit
in het type vergadering: regelmatige vergaderingen van managementteams in
de top of subtop van organisaties met een redelijke omvang.

3.2.L Video-opnames van reguliere managementvergaderingen

Zoals gezegd zijn de primaire data voor het onderzoek de opnames van de

vergaderingen geweest. Van ieder team zijn vier achtereenvolgende vergade-
ringen opgenomen. De opnames van de drie teams zijn gemaakt in de perio-
de van februari 1995 tot en met mei L996.In totaal is ongeveer 37,5 uur aan

vergadertijd opgenomen. De teams verschilden nogal wat betreft de duur van

de vergadering. In afbeelding 8 staat de tijdsduur weergegeven per opgeno-
men vergadering. Hieronder bespreken we hoe de opnames zijn gemaakt en

op welke wijze ze toegankelijk zijn gemaakt voor onderzoek door trans-
criptie.

ICT-directie MT Academisch
Ziekenhuis

CvB Hogeschool

Vergadering 1 05:06.58 O2:15.27 Ol,.57.49

Vergadering 2 05:27.41 02:41.07 01:54.08

Vergadering 3 O4:32.L8 02:44.17 O2:O2.2O

Vergadering 4 05:06.44 01:58.24 Ol:27.07
Totale tijdsduur 2O:13.41 09:39.15 O7:21.24

8 Tijdsduur van de opgenomen vergaderingen
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De opnamesifuaties
De opnames zijn per team als volgt gemaakt. Na een keer een vergadering te

hebben bijgewoond, heb ik op de vergaderlocatie de opnamesituatie getest

door in de lege ruimte proefopnames te maken en te zoeken nffr een zo goed

mogelijke manier van opnemen. Ik testte bijvoorbeeld de positie van de

camera, de positie van de microfoon, het geluid, de benodigde kabels et

cetera. Van iedere vergadering werd een video-opname gemaakt en een losse

audio-opname. De situatie brj het ICT-bedrijf was dusdanig dat de gehele

groep niet met 66n camera in beeld gebracht kon worden. Daarom zijn daar

opnames gemaakt met twee videocamera's.

Bij iedere organisatie werd er een opnamesituatie gecreEerd waarbij

ik in een nabije ruimte op een monitor de vergadering kon volgen. Voor de

vergadering begon, zette ik de camera (of de camera's) aan en ging in de an-

dere ruimte zitten om de vergaderingen op de monitor te volgen. De audio-

bandjes kon ik op deze plaats zelf omdraaien en omwisselen. Bij het ICT-be-

drijf duurden de vergaderingen langer dan de duur van de videobanden.

Daarom wisselde ik daar de videobanden in de camera's als de participanten

een korte pauze hielden.

Op deze wijze maakte ik de vergadering mee, zonder erbij aanwezig

te zijn. Zo wilde ik de mogelijkheden verkleinen om op de een of andere

wijze zelf als participant een rol te gaan spelen in de interactie. Een camera

is neuffaler dan een observerende onderzoeker. Desalniettemin maakten

sommige participanten opmerkingen naar de camera die voor mij waren be-

stemd.

De transcriptie van de gesprekken
Het gespreksmateriaal is toegankelijk gemaakt voor onderzoek door het gro-

tendeels gedetailleerd te transcriberen. Van alle vergaderingen is een globaal

overzicht gemaakt van de interactionele gebeurtenissen die erin plaats-

vinden. Van ieder team zijn 3 tot 4 uur gedetailleerd tot zeer gedetailleerd

getranscribeerd. In eerste instantie is alleen de verbale interactie getranscri-

beerd. Fragmenten die precies zijn geanalyseerd zijn ook bekeken op non-
verbale aspecten die in de interactie meespeelden.

De selectie van fragmenten die voor transcriptie in aanmerking kwa-
men is in eerste instantie intuitief gemaakt. Eerst zijn fragmenten getranscri-

beerd en bestudeerd waarin naar mijn idee besluitvorming plaatsvond. Naar-

mate het onderzoek vorderde en een steeds duidelijker beeld ontstond van
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een interactionele karakterisering van besluitvorming, is steeds gerichter te

werk gegaan bij het selecteren van de te transcriberen fragmenten.

Als ffanscriptiemethode is in grote lijnen het gangbare systeem bin-
nen de conversatieanalyse gehanteerd, dat is ontwikkeld door Jefferson (vgl.
Atkinson en Heritage 1984, Ten Have 1999). Voor de non-verbale infor-
matie, waervoor nog geen conventies zijn ontwikkeld, zijn symbolen ge-

kozen en is een wijze van transcriberen gezocht die bij deze methode aan-

sluit. In de ffanscripten staat non-verbale informatie slechts weergegeven als

dat relevant is voor de analyse. In de bijlage 'Toelichting op de transcripten'
staat een uitleg van de symbolen die in de transcripten zijn gebruikt.

Het maken van een transcript is een manier van dataconstructie en

houdt nogal wat keuzes in van de transcribent. Het transcript is dus geen

neutraal datadocument (Ochs 1979, Green et al. L997). Het is daarom in de

conversatieanalyse gebruikelijk om tijdens het analyseproces regelmatig te-
rug te gaan nffr de actuele opnames van geluid en beeld.

3.2.2 Interviews en participerende observaties

In aanvulling op de gespreksdata is gebruik gemaakt van interviews en

participerende observaties. Door middel van de interviews kreeg ik als on-
derzoeker beter zicht op de interpretatiekaders van het team en op de even-

tueel bewuste procedurele kennis. Gedurende het onderzoek heb ik verder
extra informatie verzameld en observaties gedaan over het team terwijl de

gespreks- en interviewdata verzamelde. Hieronder zal ik toelichten hoe de

interviews zijn gemaakt en gebruilct en wat voor soort participerende ob-
servaties in het onderzoek zijn betrol,rften.

De interviews
De interviews zijn gehouden in de periode na de opname van de vergaderin-
gen, zodat zaken waarvan de participanten zich door het interview wellicht
bewuster werden, geen invloed konden hebben op de gespreksdata. Alle
vaste deelnemers aan de vergaderingen zijn geinterviewd. Iedereen is
gevraagd niet met anderen over het interview te spreken voordat bij hen ook
een interview was afgenomen, zodat de interviews elkaar onderling niet
konden bernvloeden. De interviews duurden drie kwartier tot anderhalf uur.
De tijdsduur was ondermeer afhankelijk van de geinterviewde. In het alge-
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meen duurden de interviews die later zijn afgenomen korter dan de eerste,

omdat ik steeds beter zichtkreeg op de informatie die ik graag wilde hebben.

De interviews waren halfopen interviews (Flick 1998, 76-97) over
twee onderwerpen: hoe de participant de vergadering ervoer en hoe de

participant de besluitvorming binnen de vergadering ervoer. Hieronder
geven we aan welke vragen zijn gesteld. Deze vragen vormden steeds het

uitgangspunt voor doorvragen die aflrankelijk waren van de respons van de

geinterviewde. Gedurende het onderzoek is de vraagstelling per team steeds

enigszins bijgesteld naar aanleiding van ervaringen met het vorige team. In
een enkel geval is de volgorde van de vraagstelling gewijzigd om het

interview beter te laten aansluiten op de geihterviewde. Tijdens het interview
is soms de volgorde van de wagen veranderd, omdat een thema dat later in
het interview stond gepland al eerder aan de orde kwam. Hieronder geef ik
van de vragen de meest representatieve variant. Soms geef ik twee relevante

varianten.

Hoe lang werk je bij [organisatie]?
Hoe lang neem je deel aan deze vergaderingen? Was dat steeds in de

huidige functie?

Stel, ik moet naar de vergadering in plaats van jou. Niemand mag

merken dat jij het niet bent. Uiterlijk hebben we het probleem opgelost.

Kun je mij vertellen wat ik moet weten en hoe ik precies moet doen,

zodat niemand iets in de gaten heeft? (Thema's voor doorwagen: voor-
bereiding; hoe gedraag ik me bij binnenkomst; wanneer moet ik iets zeg-

gen, en wanneer juist niet; wat moet ik doen/zeggen; waa.r moet ik op

letten; wat moet ik vooral weUniet doen.)

Wat gebeurt er zoal in de vergadering? Waarvoor gebruiken jullie de

vergadering?

Kun je een beschrijving geven van de rollen die de verschillende mensen

op de vergadering innemen?

Wat zijn niur jouw idee lastige situaties voor nieuwkomers op deze

besprekingen?

Wat vind je verder van de directiebesprekingen? (Thema's voor door-

wagen: inhoud en wijze van doen; wat is positief/negatief; procedures;

hoe staan mensen tegenover elkaar; consequenties van de vergadering.)

Kun je in 66n woord een oordeel geven over de vergadering? En een

cijfer?
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Wat is besluitvorming in jouw ogen? Wanneer is iets een besluit?

Wat vind je van de manier waarop problemen worden besproken in de

besprekingen? Wanneer vind je dat een probleem op een goede/slechte

manier is besproken?

Wat vind je van de manier waarop besluiten worden genomen in de be-

sprekingen? Wanneer vind je dat een besluit op een goede/slechte

manier is genomen?

Wat vind je van de sfeer tijdens de besprekingen? Kun je de sfeer op de

vergadering vergelijken met de sfeer van een land op de wereld?

Vind je de vergaderingen die zijn opgenomen representatief voor deze

vergaderingen in het algemeen?

Wat hoop je dat de camera weUniet heeft gezien?

Wat vond je van het interview?
Heb je nog vragen, opmerkingen of advies?

De interviews zijn als volgt verwerkt. De aantekeningen van alle
interviews zijn doorgenomen. Van de ICT-directie zijn vier interviews uitge-
schreven; hiervoot zljn vier interviews geselecteerd van deelnemers met ver-
schillende rollen en posities in de vergadering. Van de andere teams zijn alle
interviews uitgeschreven. Vervolgens zijn intuitief enkele thema's bepaald

die relevant waren in het licht van de onderzoekswagen. Over die thema's is
gereflecteerd in samenhang met de analyses van de gespreksvoering. Het uit-
gangspunt voor de analyses die zijn gemaakt, is steeds de gespreksvoering

geweest. In het verslag van het onderzoek staat informatie uit interviews
weergegeven als die iets toevoegt aan de analyse van de gesprekken of aan-

sluit bij de analyse van de gesprekken. Uit de interviews kwam geen infor-
matie naar voren die opvallend strijdig was met de analyses van de gespreks-

voering.

De participerende observaties
Terwijl de onderzoeksdata werden verzameld, heb ik rondgelopen in de

organisaties en tussendoor gesproken met de participanten. Van de observa-

ties die ik in dat licht heb gedaan en die ik relevant vond, heb ik aantekenin-
gen gemaakt. Bovendien heb ik participerende observaties gedaan tijdens de

terugkoppelingssessies waarin ik de teams vertelde over de voorlopige on-

derzoeksresultaten. Van de reacties van de teams op de voorlopige analyses

heb ik ook aantekeningen gemaakt die mij relevant leken. Verder heb ik tij-

a
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dens de terugkoppelingssessies geprobeerd de zitposities te manipuleren,

door zogenaamde breekexperimenten uit te voeren (Garfinkel 1963). Op de-

ze wrjze probeerde ik mijn voorlopige interpretatie van de participatienor-

men van het team te toetsen. In 5.2.3 komt aan de orde hoe de breekexperi-

menten zijn uitgevoerd en wat de resultaten ervan waren.

3.3 De observatieparadox

In onderzoek als dit leeft altijd de vraag in hoeverre het onderzoek zelf in-
vloed heeft gehad op het verschijnsel dat is onderzocht. In het Academisch
Ziekenhuis waren de opnames een reden om weer te gaan vergaderen. De

participanten van alle teams wisten dat het onderzoek ging over hun wijze
van besluitvormen in relatie tot de organisatiecultuur. Toch is het rumr zeer

de vraag of de participanten zich bewust waren van de verschijnselen die in
dit onderzoek zijn onderzocht en of ze daarenboven de verschijnselen nog

hadden kunnen beinvloeden (vgl. 9.1).

Uit de opnames is af te leiden het bewust zijn van de aanwezigheid

van de camera afnam naarrnate de opnameperiode vorderde. Aan het begin
van de eerste opname werden er relatief meer referenties gemaakt aan het

feit dat de vergadering werd opgenomen. Het MT in het Academisch Zie-
kenhuis refereert wijwel niet aan de opnames. Tijdens de eerste opname zegt

iemand, 'zo, ik zal maar eens vol in de camera gaan zitten'. Bij de Hoge-

school wijst de voorzitter een enkele keer nzur de camera als iemand nega-

tieve uitlatingen doet over personen in de organisatie. Soms maakt iemand er

een opmerking als 'dit is vast besluitvorming'. Bij de ICT-directie is er in
het begin hilariteit over de opnames. Er worden grapjes over de camera en

grapjes naar mij als onderzoeker gemaakt. Jaap zet het feit dat er opgenomen

wordt een enkele keer in om participanten tot de orde te roepen. Hij zegt dan

bijvoorbeeld 'We moeten echt ordelijk vergaderen want de camera kijkt
mee'. Overigens betekent het feit dat de camera invloed kan hebben op het

gedrag dat ermee wordt gefilmd niet dat het materiaal waardeloos is; in som-

mige gevallen biedt het materiaal daardoor juist extra analytische mogelijk-
heden (Lomax en Casey 1998).
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In het interview heb ik aan de participanten gewaagd of zij vonden
dat de opgenomen vergaderingen representatief waren voor hun team. Ter
afsluiting van dit hoofdstuk geef ik hieronder de reacties kort weer:lr

Hogeschool
. Ja. Alleen er stond wat meer druk op de ketel omdat de begroting er-

doorheen speelde. Daardoor werden de tegenstellingen wat helderder.
Het is een reEel, realistisch beeld.

. 'Weet ik niet. Omdat het over moeilijke dingen ging, is het misschien
uitvergroot wat altijd aan de orde is. Bovendien was het een periode met
veel tijdsdruk. Misschien is een aspect meer uitvergroot. In andere perio-
des heb je wellicht meer variaties in gedrag. 7nu je wat meer lo1 zien,
met rare grappen. Het heeft niet met de camera te maken, rnaar met de
agenda en de stress.

. Ja.

r fft had het gevoel dat ze anders waren, niet door de opnames. Er waren
weinig schokkende onderwerpen, behalve de jaa:rekening. Er waren
minder landelijke onderwerpen aan de orde.

Academisch Ziekenhuis
r Nee, want er is net iemand bijgekomen. Wat betreft de patronen zijn ze

wel representatief. Niemand heeft ooit een woord over de camera

gezegd.

. Nee, want op deze wljze hebben we nooit vergaderd. Maar wel zeer

menselijk. Vorige vergaderingen waren veel hectischer, dan gaat Harm
meteen tijdens de vergadering problemen oplossen.

. Nee. Mensen hadden het gevoel hier gebeurt iets. Men bleef meer bij het
onderwerp, de discipline werd versterkt.

r Moeilijk te zeggen, het zijn de eerste vergaderingen sinds vier maanden,

met een nieuwe bezetting.

ICT-hedrijf
. Ja, maar wel spannend. We hebben ook wel eens een kabbelvergadering.
, Ja, op het laatst hadden we het niet meer in de gaten. Nah, al vrij snel,

niet dus. In het begin wel. Dat zat'm erin dat je toch die camera's even

11 De reacties zijn letterlijk weergegeven, maar wel ingekort.
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zagen ik merkte dat dan toch even was van nou. Ook wat meer ons best

doen en d'r iets meer rekening mee houden. Die eerste was volgens mij
ook een enerverende bijeenkomst dat was volgens mij ook niet zomaar,

denk ik.
. Ja.

. Niet wat mij betreft, verder waarschijnlijk wel.

. Ja.

. Ja, maar 66n voorval was extreem. (De geinterviewde refereert hier aan

een incident tijdens een van de vergaderingen).





4 Een interactioneel perspectief op besluit-
vorming in vergaderingen

Een eerste waag die we moeten beantwoorden om besluitvorming in verga-

deringen te kunnen bestuderen is hoe we een besluit kunnen conceptuali-
seren in interactionele termen. Vervolgens kunnen we ons afvragen wat het

betekent dat besluiten in vergaderingen gevormd worden door taalgebruik en

dus zijn vervat in taal. De benadering van beide kwesties heeft consequenties

voor de analyse van besluitvorming in de specifieke interactionele context

van een vergadering.

In dit hoofdstuk zullen we eerst ingaan op het interactionele aspect

(4.1). Een besluit kunnen we zien als een interactief gezamenlijk construct
van participanten en moeten we derhalve lokaliseren in een gespreksepisode

(4.L.1). Of een episode een besluit is, is aftrankelijk van de normen en inter-
pretatiekaders van een team (4.1.2).7-o is de vraag wat een besluit is, tevens

een vraag naar de organisatiecultuur van het team. Verder staan besluitvor-
mende episodes niet op zichzelf, rnaar zijn het momenten uit de stroom van

besluiworming in diverse settings in de organisatie (a.1.3).

Daarna gaan we in op het talige aspect (4.2). Taalgebruik speelt een

cruciale rol in de constructie van de realiteit in het algemeen en dus ook van

realiteiten als problemen, oplossingen en besluiten. Een besluit is feitelijk
een formulering van een toekomstige stand van zaken wazuanee relevante

participanten hebben ingestemd (4.2.1). Formuleringen van standen van za-

ken worden bepaald door de gesprekssituatie waarin zij worden gedaan. Met
andere woorden, de lokale identiteiten van de sprekers en geadresseerden

beinvloeden de formulering van een stand van zaken en beinvloeden zo de

inhoud van een besluit (4.2.2).

Ten slotte behandelen we kort hoe we de vergadering zullen benade-

ren als een specifiek type gesprekssituatie (4.3). De managementvergadering

is te zien als een specifiek gesprekskader (4.3.1). Participanten cre6ren dat

kader aan het begin van de vergadering. We lannnen een analytisch onder-

scheid maken tussen de vergadering als participatiekader en de vergadering
als handelingskader (4.3.2). Zo worden in dit hoofdstuk de conceptuele uit-
gangspunten ontwikkeld voor de vervolganalyses in de rest van het boek.l2

t'Fen deel van dit hoofdstuk is in het Engels beschikbaar (Huisman 2000).
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4.L Besluiten door middel van interactie

We spreken van een besluit als relevante personen zich verbinden aan het

creEren van een toekomstige stand van zaken. Met andere woorden, een

besluit bestaat uit 'commitment' tot toekomstig handelen (ugl. Mintzberg et

al. 1976, Mintzberg et al. 1990, Miller et al. 1996, 305). In het alledaagse

taalgebruik spreken we veelal als vanzelfsprekend over besluiten alsof het

concrete, tastbare 'dingen' zijn die we kunnen meenemen als we een verga-

dering uitlopen. Dat blijkt bijvoorbeeld alleen al uit het bestaan van beslui-

tenlijsten. Het blijkt heel wat moeilijker te zljn om besluiten in vivo in een

gesprek te vangen.

Veel besluiten die participanten in vergaderingen nemen, zijn niet
onmiddellijk aan te wijzen. Ze zljn grotendeels onzichtbaar: ze zijn niet als

concrete uitingen in de interactie te zien en hebben veelal een vluchtig ka-

rakter (vgl. Boden 1994, 2l-22, Miller et al. 1996, 297-298, Sarangi en

Roberts 1999,34-36). Wel lnrnnen we de vorming van besluiten lokaliseren
op het beurt-voor-beurtniveau van de interactie, waar de participanten infor-
matie en meningen uitwisselen. Het besluiten in vergaderingen bestaat in het

algemeen niet uit een enkele handeling die eenzijdig door 66n spreker wordt
uitgevoerd. Een besluit komt tot stand in een uitwisseling van meer ge-

spreksbeurten en is dus een gezamenlijke, interactionele constructie.

4.1.1 Gezamenlijke, intcractionele constructie in episodes

Wat we onder een gezamenlijke, interactionele constructie van een besluit
verstaan, kan fragment 1 illustreren. In dit fragment, uit een vergadering van

het CvB van de Hogeschool, stelt Jacqueline, secretaris van het CvB, de

vraag of ze bij de afdeling Personeelszaken (PZ) een kopieerapparaat mogen

aanschaffen. Vervolgens stemmen de twee CvB-leden, Mark en Bas, hier-
mee in. Daan is manager van de staf Financien. De transcriptieconventies

zijn te vinden in 'Toelichting op de transcripten' (bijlage).

Fragrment l- HS95-2 L:32.18
L ,Jacq. : ok6
2 (0,7)
3 .Tacq. : en dan h'b'k n9g 'ntvraag ehm (. )

4 <of wij : : mogen overwegen> (. )
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5 tot het aanschaffen van een kleineh
6 kopiteerapparaatje bij p z.
7 (1, 6)
LJacq. : va:n >in de orde van grootte van<
9 drieduizend gulden,

L0 (. )

LI ,Jacq. : omdat [daar naEuu'k o-
12 Mark: I ( (< Oaan) )

13 .Tacq.: heel veel mensen langs komen

74 die even een koptiet j e moet,en hebben
L5 lof afgeven

t7 (.)
18 ,Jacq. : en d.'moeten alti j d Jnou goedJ ( (e pad) )

L9 Mark: ma' moet je dan steeds hier naartoe
20 naar dat d.ing .ffri"= ( (e pad en locatie) )

2l ,Jacq.: ja
22 Bas: hier op de [gang ( (G- locatie) )

23 Mark: [ ( (< gas) )

24 (1,4)
25 Bas: trappen af ( (< Mark) )

25 (0,5)
27 Mark, [tnmnm
28 Bas: [ ( (< .Tacqueline) )

29 (0,5)
30 Mark: mja ((< voor zich) )

3l- (2 , 5)

32 Bas : oj aho
33 Bas: [ ((< ttark) ) 

|34 Mark: [ ((< Bas) ) | (a,2)
35 ,facq.: [maar goed
36 Bas: t ( (< 'Jacqueline) )

37 Mark: [((< ,Jacqueline))
38 ,Jacq. : ja 'k heb hier [eh: :

39 Mark: ['Iijkt, me welo
40 (2,8)
4l .Jacq. : noem ' et of f erEes :

42 Bas: hm lijkt, mij gogd
43 (1)
44 ilacq.: en het is echt, [we- weet je zo eentje
4s Mark: [j a
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46 ,Jacq. :

47
48
49 Mark:
50 Bas:
51 Jacq.:
52

53 Bas:
54

55 Bas:

Hoorosrur 4

waar je 66n blaadje en eh
da- dat is ook de behoefte
[dat is eh
[mja ((pakt kof f iekan) )

( (< Mark, < .Tacqueline) \ (z,z)
ok6
(2,7)
teenmaal- andermaal
(o,a;
rondvraag? ( (€ Daan) )

In dit fragment formuleert Jacqueline de toekomstige handeling
'aanschaffen van een kopieerapparaatje' (r.4-6). Door voor deze toekomstige
handeling toestemming te wagen probeert zij er commitment voor te vinden.
Het commitment ontstaat in deze episode door een sequentie van beurten
waarin de participanten spreekhandelingen verrichten. Nadat Jacqueline het
bedrag van het apparaat heeft genoemd, controleert Mark of dat bedrag pro-
blemen geeft, door naar Daan (FinanciEn) te kijken (r.12). Daan geeft geen

negatief signaal.

Vervolgens werken Mark en Bas mee aan het uitwerken van het ar-
gument dat Jacqueline in de regels 11, 13-15, 18 aanvoert: Bas bevestigt het

argument (r.16); Mark stelt een waag waardoor het ongewenste karakter van
de huidige situatie naar voren komt (r.19-20); Bas werkt deze ongewenste
situatie verder uit (r.22,25). Vervolgens bevestigen Mark en Bas de onge-

wenstheid van de huidige situatie (r.27 , 30,32).In regel 33 en 34 kijken Bas

en Mark elkaar aan, wat is te interpreteren als een non-verbaal overleg.
Jacqueline biedt dan meer informatie aan op grond waarvan Bas en Mark
hun mening verder zouden kunnen vorrnen door aan te geven dat ze offertes
heeft (r.35, 38, 41). In overlap met deze beurt komt een voorzichtige
instemming van Mark (r.39). (De voorzichtigheid zit in het zacht formuleren
en het gebruik van het woord 'hjkt'.) Na een pauze (r.40) komt er een verge-
lijkbare instemming van Bas (r.a2). Jacqueline komt dan met een beurt
waarin ze aangeeft niet te overdrijven met de vraag. Mark komt in respons

hierop twee keer met een bevestiging (r.45, 49). Vervolgens komt er een

volgend onderwerp in de rondvraag aan de orde.

In het fragment geven de deelnemers niet expliciet aan 'wij besluiten
dat we een kopieerapparaatje gaan aanschaffen'. Toch is het blijkbaar voor
de participanten duidelijk wat er gaat gebeuren. 7-e gaan immers over tot een

volgend onderwerp. Het lijkt duidelijk te zijn dat er een kopieerapparaat zal
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worden aangeschaft. Deze instemming met het verzoek van Jacqueline komt
als volgt tot stand. Nadat Mark en Bas beiden een voorzichtige instemming
hebben gegeven (r.39, 42), modificeren zij deze instemming niet meer. Mark
bevestigt vervolgens Jacquelines toevoeging tweemaal, wat duidt op slijtage
van het onderwerp (Jefferson 1993 (1983)). Ook in de pauze na de toevoe-
ging (r.50) blijkt dat niemand iets aan de discussie tot nu toe wil toevoegen.

Jacqueline initieert daama een afsluiting van het onderwerp met 'ok6' (r.51)
(Schegloff en Sacks 1973, Beach 1993). Niemand maakt gebruik van de mo-
gelijkheid om de afsluiting te verhinderen (r.52) en Bas geeft een laatste mo-
gelijkheid om bezwaar te maken met 'eenmaal andermaal' (r.53). Dit is een

idioom voor de afsluiting van een verkoop ritueel (denk aan 'eenmaal ander-

maal? verkocht!') Als na'eenmaal andermaal' niemand reageert, dan is de

zaak rond. Bas maakt het ritueel niet af met 'verkocht' of iets dergelijks,
maa^r maakt de transitie naar een volgende spreker in de rondwaag, waarmee

de positie om bezwaar te maken of het besluit bij te stellen voorbij is.

In dit fragment wordt de verbintenis tot het uitvoeren van de toe-

komstige handeling gezamenlijk geconstrueerd in een aantal opeenvolgende
beurten. Gaande de episode ontstaat er commitment van Bas en Mark voor
het uiwoeren van de geformuleerde toekomstige handeling. We zien Mark
en Bas instemmen met de beoordeling dat de huidige situatie ongewenst is

en vervolgens met de geformuleerde toekomstige handeling. Vervolgens
maakt niemand een kanttekening of een bezwaar (ook Daan niet, wiens
reactie op het bedrag werd gecontroleerd door Mark (r.12)). Zo blijkt dat het
onderwerp voor de deelnemers voldoende is behandeld en dat ze kunnen

overgaan tot iets anders. We kunnen het besluit hier niet aan 6€n bepaalde
uiting toekennen. Het besluit beslaat de gehele episode waarin de toekomsti-
ge handetng wordt geintroduceerd en er commitment voor de uitvoering er-
van ontstaat.

Uit fragment I blijkt dat commitment interactioneel wordt gecon-

strueerd. In dit voorbeeld stond de formulering van de toekomstige stand van
zaken die gecreEerd moet worden zelf niet ter discussie, maar ook die is in
principe voorwe{p van interactionele constructie. Een eenvoudig voorbeeld
hiervan is te zien in fragment 2 uit de directievergadering in het ICT-bedrijf.
Voorafgaand aan dit fragment is duidelijk geworden dat Mehmet van

Operations (Marcels afdeling) samen met iemand van Control (Karels afde-
ling) wordt uitgenodigd voor een bespreking tijdens de directievergadering.

In dit fragment waagl Jaap, algemeen directeur en voorzitter, wie degene is

die vanuit Karels afdeling bij de bespreking komt (vanaf fiZ),
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Fragment 2 ICTL42-4 0:56.20
57 Marcel: dat zijn de PMX-en zeg
58
59

daE is natuurli j k acht,er de ^komma
da's 66n komma vie[r miI^joen ]

6 0 Jaap : [nee maar even]
51 Marcel: [terwijl we hier over tachEig]
52 ,Jaap: I wie gaat >>d'r bi j j ou* ]

53 Marcel : [milj oen (praten) ]

64 Jaap: I is dat eh ] m- moeten we
55 [K1aas] daarvoor he [bben?
56 Karel : [nhee [MargareE] ,

67 Marcel-: [ [Margaretr] .

68 Jaap: [ lMargaret] .

69 ok [6 [uargaretJ met [Mehmet]
70 Marcel-, tjij (gaa-)

We zien hier dat Jaap in regel 64-65 een voorstel doet voor de

invulling van de toekomstige stand van zaken die de directieleden willen
creeren. Karel wijst het voorstel af ('nhee', r.66) en stelt dan een alternatief
voor ('Margaret', r.66) dat Marcel en Jaap bevestigen (r.67-69). Hier zien we
niet alleen een interactionele totstandkoming van de verbintenis tot deze

toekomstige situatie (r.66-69), nurar ook van de formulering van de

toekomstige situatie zelf (r.6a-66). In principe wordt dus zowel de formule-
ring van de toekomstige stand van zaken die gecreEerd gaat worden, als het
commitment voor dat creEren, door gespreksdeelnemers gezamenlijk en

interactief geconstrueerd.

Een enkele keer zien we voorzitters een besluitvormende episode
afsluiten met een karakterisering van de voorafgaande episode als besluitvor-
ming, door bijvoorbeeld te zeggen'dan besluiten we nu tot de verkoop van
die machine'. In een dergelijk geval wordt een besluit als zodanig in de

interactie geExpliciteerd (met een zogenaamde 'formulering', Heritage en

Watson 1979, 1980). Het zou echter niet correct zijn om deze ene uiting te
zien als het besluit. Immers, de formulering plakt als het ware het etiket
'besluit' op de voorafgaande episode. De voorafgaande episode hoort dus bij
het besluit.

Op grond van het bovenstaande expos6 moge duidelijk zijn waarom
we ons in deze studie richten op besluitvorming, dat wil zeggen het inter-
actionele proces waarin een besluit totstandkomt. Een besluit is een product
van zo'n proces en wordt door de deelnemers aan de interactie gezamenlijk
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totstandgebracht. Met andere woorden, een besluit is een 'coconstructie' (Ja-

coby en Ochs 1995). Dit perspectief op besluiten en besluitvorming brengt
met zich dat we naar episodes van besluitvorming moeten kijken waarin die

gezamenlijke constructie plaatsvindt.

4.1.2 Organisatiecultuur en de interpretatie van een episode als besluit

Vervolgens dringt zich de vraag op welke episodes gespreksdeelnemers in-
terpreteren als een besluit. Gespreksdeelnemers kunnen pas retrospectief be-

palen of een episode die zich heeft ontwikkeld, een besluit is. Bovendien
hangt de interpretatie van een episode als besluit samen met de noflnen van

een team of een organisatie, zodat we te maken krijgen met de organisatie-

cultuur van het team. We zullen dit hieronder toelichten.

Een besluit als een zich ontwikkelende retrospectieve interpretatie
Een essentieel kenmerk van een episode is dat zij zich ontvouwt in de tijd.
Participanten bevinden zich dus voortdurend midden in een zich ontwikke-
lend proces en lnrnnen daarin handelen. Wat tot op een gegeven moment tot
stand is gebracht, kan door het vervolg worden geratificeerd of ontkracht
(Jacoby en Ochs L995, 179). Pas achteraf blijkt voor participanten waar de

besluiwormende episode is geEindigd. Het perspectief van de deelnemers

aan de vergaderingen die we hier bestuderen is daarmee wezenlijk anders

dan dat van ons. Wij kunnen de opnames van de interactie keer op keer

bekijken en kunnen fragmenten analyseren met de kennis van wat later is
gebeurd. Bij het bestuderen van de interactie is het van belang om dit
verschil in perspectief in het oog te houden: de realiteit voor de participanten
is de zich ontwikkelende interactie.

Dat het einde van een besluitvormende episode slechts achteraf is te
bepalen kan het volgende fragment 3 illustreren. In dit fragment, uit de di-
rectievergadering van het ICT-bedrijf, waagt Henk (Commercieel Directeur
Regio B) of zijn medewerkers overuren lnrnnen schrijven voor een avondbrj-
eenkomst die staat gepland. (Een aantal deelnemers nuttigen tijdens dit frag-
ment hun lunch.)

Fragment 3 ICT73-4 0:09.45 (2)
1 Henk: hot .*l
z (.)
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3 Henk: eh vanavond is een presentatie in eh
4 [regio b] en eh donderdag in fregio a] , (. )

5 waar mij ter ore is gekomen
6 [dat dus aantal mensen
7 \Taap: [((opent deur, 

I

I komt binnen, gaat zitten) ) | (2)
g Henk: vragen of er to.r*=,.r"r, geschreven kunnen

L0 worden
t- t_ (.)
LZ Henk: hoe gaan we hiermee om.
L3 >wat is Eraditie van dit eh district.
t4 Jaap: voor wat,?
L5 Henk: voor de presentraties aansEaan-

l-8 Henk: in de avonduren
L9 (1,5)
20 Karel: oh voor die presenLat,ies of je daarvoor
2t overuren
22 Henk: lja precies
23 Marcel: [ ( (knikt, < Karel) )

24 (1)
25 Henk: monEeurs eh vooral uit de monteurs hoek

t5
t7

26
27

of vandaag en donderdag
(.)

komU dat dat daar eh
(t ,2)

28 'Jaap: 't antwoord is nee
29 Henk: [ ( (kin op) )

30 Jaap: [ ( (< ,fan) )

31 ..Tan: ( (< ,-Taap, schudtr hoofd) )

32 ,Jaap: ( (< uenk) )

33 Jaap: wat vin' ju11ie?

(2,8)

34 Henk: >nou ik sta d'r vo1 [1edig acht,er
35 Geert: [((knikt. + instemmend
36 gebaar) )

3'7 Henk: daE 't [niet zo is
38 Frits: [ ( (knikr lichr) )

39 Henk: maar goed als 'et wel,
40 [als ['et in 't verleden wel zo was
4t Karel: [ ( (schudt hoofd) )

42 ,Jan: I onee o

43 Henk: [dan von'k 'et een beetje moeilijk om eh
44 Marce] : [ ( (schudt hoof d) )
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In fragment 3 zou de discussie afgelopen kunnen zijn na Jaaps "t
antwoord is nee' (r.28); na het hoofdschudden van Jan (r.31) en na iedere

respectievelijke instemming die volgt (r.34 en 3'7,35-36,38). Op die punten

hadden de deelnemers bijvoorbeeld kunnen overgaan naar een volgend on-

derwerp. Ook had na al deze punten een deelnemer een alternatieve mening

kunnen presenteren, waardoor het voorafgaande was ontkracht of ter discus-

sie gesteld en de besluitvorming een nieuwe wending had kunnen nemen.

Deelnemers hadden dan bijvoorbeeld kunnen gaan zoeken naar een andere

toekomstige handeling (dan 'nee zeggen') of hadden werk kunnen gaan ver-

zetten om degene die een alternatieve mening presenteerde te overtuigen van

de toekomstige handeling die nu op tafel ligt. Ten slotte zou je kunnen zeg-

gen dat er hier nog geen verbintenis is ontstaan, omdat Henk weliswaar heeft

gezegd het met het 'nee zeggen' eens te zijn, Inaar daarna vervolgt met een

beurt die begint met 'maar'. Het zou hier dus kunnen gaan om een pro for-
ma-instemming, waarna onenigheid volgt (Houtkoop-Steenstra 1980, Koer-
fer 1979). Bij een dergelijke redenering zouden we moeten afwachten wat
Henk hierna gaat beweren en moeten weten wat de reacties zijn om te lann-

nen bepalen of het hier gaat om commitment of niet. Het einde van een epi-

sode is dus pas achteraf, retrospectief vast te stellen (vgl. Weick 1979,

199s).

Overigens, niet iedere poging van de gespreksdeelnemers om te ko-
men tot een formulering van een toekomstige stand van zaken en tot een

commitment voor het creeren daarvan, leidt tot een besluit. Er kan dus een

besluitvormingsproces zijn dat niet resulteert in een besluit.

Nomen voor interpretatie en organisatiecultuur
Met deze constatering zijn we er echter nog niet. De vraag dringt zich op

wanneer participanten een episode interpreteren als een besluit, dat wil
zeggen, wanneer ze interpreteren dat er commitment voor het creEren van

een toekomstige stand van zaken is ontstaan.

Het gaat erom dat relevante personen een toekomstige stand van

zaken positief of tenminste niet negatief beoordelen en dat dit impliceert dat

zij zich verbinden aan het creEren van die stand van zaken. Wiens beoorde-

lingen ertoe doen, kan verschillen per team. In deel 2 wordt beschreven wel-
ke patronen er bij de teams naar voren komen als we bekijken wie standen

van zaken formuleert en op wiens beoordelingen het team zich richt.
De patronen laten zien hoe de participanten hun eigen rituelen be-

oordelen: wat ze passend gedrag vinden en wat niet. 7n laten nonnen van
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participanten zien over de welgevormdheid van de wijze van interacteren
(vgl. Neuijen l99Z). Een oriEntatie op bepaalde patronen laat bepaalde

nonnen van het team zien over wat welgevormd gedrag is. We benaderen

cultuur in deze studie dus als communicatienormen (Schall 1983).

Ter illustratie van de opvatting dat participatiepatronen bij het for-
muleren en beoordelen van toekomstige standen van zaken een culturele di-
mensie hebben, bespreken we hier kort participatiepatronen in besluitvor-
mende episodes van aboriginals in Centraal AustraliE wier interactie in een

etnomethodologisch kader is beschreven door Liberman (1985). Aboriginals
demonstreren een specifiek participatiepatroon in besluitvormende interactie.

In concreto beschrijft Liberman hun interactie als volgt. Sprekers

adresseren hun uitingen aan alle aanwezigen. In het vervolg van de con-
versatie bouwt de volgende spreker voort op de formuleringen van vorige
sprekers. Op die manier werken de deelnemers eraan om te komen tot een

finale uitleg of formulering die door de deelnemende partijen wordt gedeeld.

Men formuleert niet gelijktijdig diverse alternatieven, maar hanteert een

seriEle volgorde van formuleringen van een enkele mogelijkheid. Verschil-
lende ideeEn worden een voor een uitgesproken, totdat een ervan opgepikt
wordt op een repetitieve manier. AIs het idee rijper wordt, krijgt het steeds

meer instemming, doordat participanten het idee gaan herhalen en het aldus
ratificeren. Een idee kan ook doodbloeden doordat niemand het idee be-
krachtigt.

Hoe een repetitieve bekrachtiging eruit kan zien, is te zien in het vol-
gende fragment 4. Het fragment komt uit Liberman (1985, 14). Libenrums
indicaties voor wat in de eigen taal van de aboriginals is gezegd en wat in het

Engels, zijn hier weggelaten. In dit fragment besluit de groep over een be-
paalde plaats.

Fragment 4 Aboriginal-interact.ie
1- A: There in Areyonga. ( (= plaaEsnaam) )

2 B: Areyonga.
3 C: [Areyonga.
4 D: [That pIace.
5 E: Areyonga they're bringing them.
5 F: Areyonga they're bringing them.
7 G: To Areyonga.
I H: ( (inhalated whisper) ) Areyonga.
9 I: To Areyonga.

10 J: And Ehey'11 give Ehem to Areyonga.
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That,'s it, Ehere in Areyonga.
Alright, so it's that.

We zien hier een forrnulering van een plaatsnaam herhaald worden

door twaalf participanten. De groep maakt op deze wijze een soort gezamen-

lijke zat5.In deze zang participeren alle deelnemers. De manier waarop zij
een besluit construeren, harrgt samen met hun beleving dat de participanten
samen een geheel vormen. Een belangrijk kenmerk van de cultuur van deze

aboriginals is dat het individu een andere rol en positie heeft dan in westerse

culturen. Westerse modellen van besluitvorming zijn gebaseerd op het idee

dat individuele visies in een onderhandelingsproces terechtkomen. Aborigi-
nals ervaren volgens Liberman de groep als een samengevloeid geheel van

personen. In de groep zijn geen formele leiders en gaat het erom dat allen

denken op dezelfde manier met hetzelfde hoofd. De repeterende zang draagt

bij aan een dergelijke beleving.
Deze heel korte beschrijving van enkele aspecten van de besluitvor-

ming van de aboriginals kan illustreren dat interactionele manieren van com-

mitmentconstructie samenhangen met de interpretatiekaders en het wereld-
beeld van de groepr oftewel met hun cultuur. We hebben hier geen plaats om
in te gaan op de wijze waarop in de aboriginal-cultuur impliciet wordt onder-

handeld. (Anci6nniteit is een factor die in die impliciete onderhandeling een

rol speelt. Concessies worden in het algemeen gedaan zonder publieke dis-

cussie.) Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de interactie van de abo-
riginals het werk van Liberman (1985).

Een korte toelichting op het begrip organisatiecultuur
Organisatiecultuur is een complex beg.ip en er zijn vele definiEringen en

toepassingen in omloop, die geen geintegreerd geheel vormen (Frost et al.

1985, 1991, 7; Martin en Frost 1996). Traditioneel wordt cultuur gecon-

ceptualiseerd als collectieve waarden en belangen die het gedrag van mensen

sturen (Corse en Robinson 1994). Door middel van interviews wordt in die

benadering een overzicht verkregen van de attitudes en waarden van groepen

mensen. Deze benadering kan problematisch worden als we concreet gedrag

in een cultuur-perspectief willen bezien (zie Corse en Robinson 1994). Ten

eerste kunnen norrnen en waarden slechts losjes gerelateerd zijn aan gedrag.

Bovendien kunnen mensen zeggen dat ze vergelijkbare nornen en waarden

hebben, rnaar uiteenlopend gedrag vertonen (in lijn met het hierna aangege-

ven verschil tussen 'espoused theory' en 'theory in use'). Ten derde hoeft het

K:
L:
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niet zo te zijn dat mensen hun norrnen en waarden expliciet kunnen articule-
ren. Tot op zekere hoogte kunnen nornen en waarden impliciet, onbewust en

vanzelfsprekend zijn. Ten slotte zijn mensen geen eenvoudige uitvoerders
van culturele normen en waarden, rnaar zljn ze actieve selecteurs van culfu-
reel materiaal (zie ook Garfinkel L967a).

In lijn met het werk van bijvoorbeeld Bourdieu (1980) hebben ande-

re onderzoekers de effecten van cultuur gereconceptualiseerd in termen van
culturele 'praktijken' (Corse en Robinson 1994, 314). In deze conceptualise-
ring wordt ervan uitgegaan dat algemeen beschikbare manieren om een taak
te volbrengen culturele bronnen zijn waaruit mensen putten om patronen van
handelen te construeren (Corse en Robinson 1994, 314). Onderzoek naar

culturele praktijken richt zich op de vaardigheden, gewoonten en de defi-
niErende categorieEn die als waardevol worden beschouwd in specifieke
groepen, op bepaalde momenten in bepaalde settings.

In deze studie benaderen we cultuur als aangeleerde paffonen van
gedrag en interpretatieve praktijken (Duranti 1997,49). Gespreksdeelnemers
bouwen als het waJe voort op de normatieve praktijken die ze gewoon zijn.
Telkens opnieuw reproduceren 6n produceren ze in de interacties nofinen.
Daarbij zoeken ze voor elke concrete situatie opnieuw hoe de nonn er uit-
werkt (en welke nonn er is toe te passen). Bovendien kunnen ze die normen
gaandeweg aanpassen. In die zin beschouwen we cultuur als dynamisch. De-
ze opvatting impliceert een handelingsperspectief: cultuur vinden we in het
dagelijks handelend gedrag van mensen (vgl. ook Tennekes 1995). We leg-
gen daarbrj de nadruk op het microniveau van het dagelijks handelen in or-
ganisaties, casu quo de lokale vergaderinteractie (Morgan 1986, l2l). De or-
ganisatiecultuur beschouwen we hier dus op het lokale niveau van de inter-
actie en op het niveau van het team.

De patronen kunnen we beschouwen als gewoontes die zich in de

loop van de tijd hebben ontwikkeld, maar die ook dynamisch zijn omdat ze

veranderbaar njn en kunnen worden aangepast aan de situatie. De patronen

en de nonnen en interpretatiekaders die eruit blijken zijn een aspect van de

organisatiecultuur van het team. De Jong (1995, 11) stelt zich de ontwikke-
ling van een organisatiecultuur als volgt voor. Door gewoontevorming ont-
staan binnen een organisatie gedragspatronen om bepaalde problemen op te
lossen. Zo ontwikkelt een organisatiecultuur zich aan de hand van een keten
van impliciete en expliciete besluiten over 'hoe de manieren zijn'. Aan
nieuwkomers worden die manieren al snel duidelijk gemaakt. Men neemt het
gedrag over en voelt aan wat gewenst en ongewenst is en men internaliseert
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dit gedrag als de nonn binnen de organisatie. Voor zover men lidmaatschap

van de organisatie op prijs stelt, vertegenwoordigt de norm een zekere

waarde. Dergelijke opvattingen rijgen zich aaneen tot vooronderstellingen
over de relatie tot de omgeving.

Interactionele participatieprocedures die een normatief karakter heb-

ben, functioneren als de interpretatieve kaders van een team. Tn geven op

dynamische wijze vorrn aan de manier winrop het team betekenis geeft aan

de omgeving en op die manier de omgeving creeert (Weick L995, Schneider

r9e7).
Hiermee is gekozen voor een benadering van organisatiecultuur die

gangbaar is in de antropologie (vgl. Tennekes 1995).13 Een belangrijk kri-
tiekpunt op deze benadering vanuit stromingen die gangbaar zijn in de be-

drijfskunde, is dat de bedrijfskundige relevantie vaak onduidelijk is (vgl. bij-
voorbeeld Schein 1991). Bedrijfskundige onderzoekers als Schein (1991)

onderzoeken de cultuur op psychologisch-therapeutische wrjze in samen-

spraak met de mensen waar het om gaat, terwijl onderzoekers in de 'anffopo-
logische benadering' eerder kiezen voor (participerende) observatie. Door de

'psychologisch-therapeutische benadering' knjgt de organisatie zelf een dui-
delijke, directe mogelijkheid om door het onderzoek te doen aan zetfreflec-
tie, terwijl de onderzoekers toegang krijgen tot delen van de belevingswereld
van de participanten die de neutrale observator van gedrag niet heeft. Onder-

zoekers die kiezen voor de observerende variant proberen hun onderzoek,
voor zover mogelijk, juist geen interventie te laten zijn.

Dit verschil in benadering gaat gepaard met discussies over goede

onderzoeksmethoden (interviews of observaties); over wat de essentie van
cultuur is (onderliggende assumpties, nornen en waarden of gedrag); over in
welke mate we een cultuur moeten opvatten als geintegreerd en stabiel of als

gefragmenteerd en 'telkens opnieuw gecreEerd' (vgl. voor de verschillende
perspectieven die ingenomen kunnen worden Frost et al. 1985, 1991, Martin
1992, Martin en Frost 1996). Dit zijn belangrijke waagstukken waarop een

sluitend antwoord nog lang niet is gevonden. De discussies zijn terug te
voeren op fundamentele filosofische vragen over wat de sociale werkelijk-
heid is en wat het betekent om mens te zijn. Omdat het in het kader van deze

studie niet nodig is deze waag te beantwoorden, is hierboven niet een essen-

tialistische definitie van cultuur gegeven, rnaar een nominalistische. Dat wil

L3 Zie Moerman (1987) voor een verkenning van de verbinding van conversatianalyse met
'cultuur'; zie Koot en Boessenkool (1994) voor oen lritiek op het begnp 'organisatiecultuur'.
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zeggen dat we niet proberen te bepalen wat cultuur is, maar aangeven wat
we hier als cultuur benoemen.

Een nominale definitie van cultuur behoort volgens Rice (1980) de

volgende wagen te beantwoorden (rgl. Neuijen 1992,3.2).
1. Op welke groep mensen slaat de beschrijving?
2. Wat zijn de elementen van cultuur?
3. Wat gebeurt er met een cultuur als de tijd passeert?

4. Wat is de relatie van de onderzoeker tot deze mensen en hun cultuur?
Voor deze studie is het antwoord op waag 1 reeds gegeven in hoofdstuk 2:

de beschrijving betreft het gedrag van de managementteams. De vragen 2 en

3 hebben we hierboven reeds behandeld: we richten ons op de gedragskant

van cultuur, in het bijzonder op de participatiepatronen in besluitvormende
episodes. Voor het antwoord op waag 4 zlj verwezen naar hoofdstuk 3: de

onderzoeker is een buitenstaander Bn een observant.
Ten sloffe kunnen we ons afwagen wat het betekent om patronen

van handelen te zien als organisatiecultuur. We laten hiermee een niet per se

causale samenhangzren in het besluiwormende gedrag van mensen en halen
naar voren dat dat gedrag blijk geeft van impliciete manieren van betekenis-
geven aan de omgeving. Door de culturele dimensie van sommige taalge-
bruikspatronen te erkennen, verhogen we ons bewustzijn van de impliciete
assumpties die verklaren waarom gespreksdeelnemers bepaalde dingen doen
(Smircich 1985, 59) en richten we de aandacht op het symbolische of ma-
gische aspect van het leven in organisaties (Morgan 1986, 135).

Het inzicht dat groepen kunnen verschillen in wat zij ervaren als een

welgevormd interactioneel patroon om een besluit te nemen en dat groepen
kunnen verschillen in de norrnen voor wat zij interpreteren als commitment,
heeft belangrijke consequenties voor ons inzicht in besluitvormingsproces-
sen. Dit betekent namelijk dat wat een besluit rs, gedeeltelijk een cultuur-
waag is.

Gedragspatronen als stheory-in-uset

De gedragspatronen van de teams zullen we interpreteren als organisatiecul-
tuur. In de interpretatie van de patronen zal op sommige plaatsen gebruik
worden gemaakt van observaties over wat de teamleden zelf zeggen over
hun gedrag. In dit verband zullen we een onderscheid maken tussen 'theory-
in-use' (het gedrag dat de teamleden vertonen) en 'espoused theory' ftet
gedrag dat de teamleden zeq5en te vertonen of zeggen dat ze moeten of
willen vertonen) (Argyris en Sch<in 1996).
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De gedragspatronen van een team laten zien wat hun 'theory-in-use'

is (Argyris en Schcin 1996, 13). Een 'theory-in-use' van een team is de theo-

rie van handelen die impliciet is in de uitvoering van een handelingspatroon.

Een 'theory-in-use' kunnen we construeren door het daadwerkelijke hande-

lingspatroon te observeren en te analyseren. Voor organisaties kunnen we

'theory-in-use' construeren op basis van observaties van patronen van inter-
actief handelen van individuen, voor zover hun gedrag geleid wordt door
formele of informele regels voor gemeenschappelijk beslissen, delegeren en

lidmaatschap (Argyris en Schcin 1996,13-L4). Dergelijke regels zullen we in
deze studie beschouwen als nonnen waarop teamleden zich orienteren. De

patronen reflecteren en produceren groepsnornen. De 'theory-in-use' van

een team kan verschillen van de 'espoused theory'. De 'espoused theory' is

de theorie van handelen die de teamleden expliciet benoemen en die ze kun-
nen gebruiken om hun gedrag te verklaren of te legitimeren. In de analyse in
deel 2 zullen we op een aantal plaatsen de 'espoused theory' van de teamle-

den betrekken.

4.1.3 Episodes en de context van besluitvormingsprocessen

In deze studie zullen we kijken naar besluitvormende episodes in vergaderin-
gen. Deze werkwljze zolu kunnen suggereren dat het mogelijk is om het

begin en het eind van het ontstaan van commitment aan toekomstige hande-

lingen vast te stellen. Echter, bij het bestuderen van besluitvormende episo-

des moeten we in het oog houden dat ze gesitueerd zijn in de context van het

besluitvormingsproces van de organisatie. Een besluitvormende episode is

een onderdeel uit een continue stroom van besluitvorming die zich binnen
organisaties in verschillende settings ontwikkelt. Algemeen commitment
wordt in de tijd hervormd, uitgebreid en geherdefinieerd in complexe pro-

cessen binnen en buiten de organisatie (Mintzberg en Waters 1990, 4). Ver-
bintenissen aan toekomstige handelingen ondergaan voortdurend herdefinitie
en herformulering. We moeten een episode dus plaatsen in de context van de

gehele vergadering en in de context van de gehele organisatie.

V/e kunnen bijvoorbeeld het hierboven besproken fragment 1 (4.1.1)

plaatsen in het doorlopende proces van besluitvorming binnen organisaties.

Jacqueline vraagt daar om toestemming voor de aanschaf van een kopieer-
apparaat bij Personeelszaken. We kunnen de besluitvorming in dit fragment

bestuderen als episode, vanaf het moment waarop zij het onderwerp in de
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vergadering aan de orde stelt (vanaf r.3 ongeveer) tot aan de plaats waarvan
we achteraf kunnen vaststellen dat de gespreksdeelnemers het onderwerp be-

handelen als afgesloten en waar er commitment lijkt te zijn om het apparaat

aan te schaffen (rond r.49). Dit laat onverlet dat het idee voor een kopieerap-
paraat al langer leeft dan deze episode: het besluiwormingsproces is dus al
eerder begonnen. Bovendien komen er waarschijnlijk nog een aantal besluit-
vormingsstappen voordat het apparaat er is (bijvoorbeeld overleg over het
type apparaat, eventuele onderhandeling over de prijs met de leverancier).
En, als er iets relevants in de situatie verandert - bijvoorbeeld de prijzen
gaan ineens omhoog of iemand bedenkt een betere oplossing - kan de for-
mulering van de toekomstige stand van zaken eveneens veranderen.

Wanneer een episode is geEindigd en het voor de deelnemers duide-
lijk is dat een besluit is gevormd, blijft dat besluit onderhevig aan een over-
eenkomstige dynamiek als binnen de episode. Verderop in de tijd - na de

episode, of na de vergadering, in een andere situatie in de organisatie - kan

een besluit weer veranderen. Boden heeft dit a1s volgt verwoord:

As outcomes, decisions are real enough, of course, but only as

long as static, snapshot observation is made. But in the flux of
organizational life, neither decisions nor their '?easons" stand still.
Instead they are a fundamental part of the recursive yet constantly
renewing properties of social organization. (Boden 1994,22)

Voor het begin van een besluitvormingsproces geldt eigenlijk dezelf-
de vraag als voor het einde: wazr begint het begin? Voorafgaande condities
geven vorln aan het heden en de zich ontwikkelende toekomst: het verleden
is levend in het heden (vgl.Pettigrew 1990, 10).'o

Het vluchtige karakter van een besluit heeft onder meer te maken
met het feit dat de toekomst inherent onzeker en onduidelijk is. Besluitvor-
ming is een fundarnenteel contingente activiteit (Dant en Francis 1998, 2.5).
Omdat de toekomstige context van een toekomstige stand van zaken waartoe
is besloten onzeker is, zal die virruele toekomstige stand van zaken vrijwel
zeker moeten worden aangepast. De veranderlijkheid van een besluit heeft er
tevens mee te maken dat een besluit voor verschillende concrete situaties an-

ders kan uitwerken. Bijvoorbeeld, een besluit om over te gaan tot een ander
computersysteem kan voor afdeling x een andere betekenis hebben dan voor

la Bovendien staan gesprekken niet los van de gedachten en emoties van de deelnemers.
Besluitvorming zou dus ook kunnen beginnen bij een emotie of gedachte van een persoon.
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afdeling y, omdat de afdelingen ander werk verrichten of anders zijn georga-

niseerd. Met andere woordenn de concrete uitwerking van een besluit is af-

hankelijk van situationele factoren in de toekomstige context.

Bovendien is de relatie tussen besluit en daadwerkelijk toekomstig
handelen soms minder direct dan wel wordt gedacht (Mintzberg en Waters

1990, 2,5): we moeten er niet van uitgaan dat aan alle handelingen een (dui-

delijk) besluit voorafgaat, of dat ieder besluit ook precies zo wordt geimple-

menteerd als het is bedacht. Dit betekent niet dat we ervan uit moeten gaan

dat er na het nemen van besluiten vervolgens niets gebeurt. Uit bedrijfs-
lmndig onderzoek naar 55 besluiten in Britse organisaties bleek dat de be-

sluiten in het algemeen werden uitgevoerd (Miller et al. L996, 302). Zelden
kwam het voor dat besluiten die eenmaal geautoriseerd waren niet werden

uitgevoerd. Hoewel er ook zaken misliepen, werd in veel gevallen min of
meer bereikt wat de bedoeling was. Uiteraard is het een interessante waag
volgens welke interpretatiekaders in dat onderzoek deze interpretatie van de

besluitvormingstrajecten is gemaakt.

In het vervolg van deze studie bestuderen we besluitvormende episo-

des van vergaderingen, waarin participanten toekomstige standen van zaken

formuleren en zich tot het creEren van die toekomstige stand van zaken ver-
binden. We laten de episode beginnen waar het onderwerp in de vergadering

opdui}t en eindigen als het onderwerp is verschoven en we redelijkerwijs
kunnen aannemen dat de participanten de episode interpreteren als besluit.ls

Op deze manier brengen we dus niet het gehele proces van het begin tot de

uiteindelijke daadwerkelijke handeling in kaart. We bekijken een deel uit een

doorlopende stroom van handelingen en interacties die in de besluitvorming
van een organisatie aan de orde zijn.

Langs deze weg kunnen we bestuderen welke interactionele en ver-
bale procedures de vergaderparticipanten hanteren om de formulering van

toekomstige standen van zaken te beinvloeden en commitment tot het cre6-

ren van die standen van zaken te bewerkstelligen. Daarmee krijgen we in-
zicht in de mechanismen die aan de orde zijn in het gesprekstype 'Vergade-

ring', dat op zijn beurt een rol speelt in de continue stroom van besluitvor-
ming in organisaties.

's Vaak verschuiven topics stapsgewijs. Zie Sacks (1995, 291-302), Jefferson (1984b, 1993
(1e83)).
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4.2 Besluiten door middel van taalgebruik

De interactie waarin besluiten worden gevormd zijn van fundamenteel talige
aard (vgl. o.a. Bouwen 1993). In het algemeen wordt erkend dat er samen-

hang bestaat tussen de manier waarop een onderwerp wordt geformuleerd en

de besluiten die erover worden genomen. Dit leidt wel tot het algemene

advies over probleemoplossing 'als je het probleem goed stelt, heb je de

halve oplossing'. Hieronder bespreken we dat een besluit een niet neutrale
formulering is van een toekomstige stand van zaken (4.2.1) en dat die
formulering afgestemd is op de gesprekssituatie waarin zij voorkomt (4.2.2).

Daarmee wordt de inhoud van een besluit mede bepaald door de gesprekssi-

tuatie waarin het besluit totstandkomt.

4.z.LBesluitvorming en de formulering yan standen van zaken

Besluiten zijn eigenlijk talige bouwsels waarin virhrele, toekomstige situaties
vonngegeven zijn alsmede gebeurtenissen en handelingen die tot die situa-
ties en gebeurtenissen moeten leiden. In die zin zijn besluiten eigenlijk virtu-
ele, toekomstige realiteiten vervat in taal. De managers die aan de vergade-
ring deelnemen zijn dus eigenlijk 'auteurs' van toekomstige situaties, ge-

beurtenissen en handelingen in hun organisatie (Shotter 1993, hst.3). Met
andere woorden, ze zijn auteurs van toekomstige standen van zaken. De for-
muleringen van toekomstige standen van zaken waartoe gespreksdeelnemers

besluiten, worden interactioneel gevormd in het besluiwormingsproces.
In besluitvormende episodes wisselen twee activiteiten elkaar

herhaaldelijk af:
. Participanten formuleren standen van zaken.
. Participanten beoordelen deze standen van zaken.'6

We kunnen spreken van besluitvorming als het bespreken en beoordelen van
toekomstige standen van zaken niet wijblijvend is, maar als er voor het
creEren van een toekomstige stand van zaken commitment ontstaat.

Gaat het bij een besluit uiteindelijk om standen van zaken in de toe-
komst, in de discussie kunnen ook standen van zaken aan de orde komen uit

'6 Dezr- observatie sluit aan bij de bevinding van Koole en Ten Thije (1994, 7O'7,196) dat
rapportages gaan over standen van zaken en dat ze vervolgens worden beoordeeld door de
rapporteur of diens recipi0nt(en).
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het verleden en het heden. Onder standen van zaken versta ik situaties, ge-

beurtenissen en handelingen, in navolging van het onderscheid tussen

'states', 'events' en 'actions' van Dik (1981). De mogelijke standen van za-

ken die we in de episodes tegenkomen, staan hieronder in schema weergege-

ven (afb. 9).

0)
-vd
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d

0)€
cS

rn

situaties
verleden
heden
toekomstig

gebeurtenissen
verleden
heden

toekomstie

handelingen
verleden
heden

toekomstie

9 Mogelijke standen van zaken

Het beginpunt van besluitvormende episodes in de bestudeerde

vergaderingen zijn wijwel altijd formuleringen van standen van zaken die

voor de participanten in deze setting relevant en actueel zijn: dat wil zeggen,

ze zijn nu of in de nabije toekomst aan de orde en zijn relevant en actueel in
het licht van de interactionele geschiedenis van het team. Gespreksdeel-

nemers bespreken bijvoorbeeld een sinratie in het heden die ongewenst is.

Deze situatiebeschrijving en negatieve beoordeling kunnen dan een aan-

leiding vofinen voor het formuleren van een wenselijke, dat wil zeggen

positief te beoordelen, toekomstige situatie. Ook kunnen deelnemers in een

discussie een situatie uit het verleden ten tonele voeren om naar analogie
daarvan een toekomstige handeling te bedenken, of om te beargumenteren

wat er vooral niet moet gebeuren (vgl. Boje 1991). Naar aanleiding van een

recente, actuele stand van zaken kunnen dus diverse andere standen van

zaken aan de orde komen.

De formulering van een stand van zaken is niet neutraal, maar geeft

aan hoe de spreker die stand van zaken conceptualiseert, categoriseert en be-

oordeelt (vgl. Sacks 1972a,b, Jayyusi 1984, Mazeland, Huisman en Schas-

foort 1995 over categoriseringen)." De formulering herbergt dus in zekere

17 Hoewel Sacks (1972a,b) en Jayyusi (1984) de categorisering van personen ('membership
categorization') bespreken, zijn hun analyses ook toe te passen op de categorisering van
andere entiteiten, wat bijvoorbeeld is gedaan in Mazeland, Huisman en Schasfoort (1995).

59
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zin al een beoordeling van de stand van zaken. Dergelijke beoordelingen

kunnen we impliciete beoordelingen noemen. In de discussie rond de

standen van zaken lannnen participanten naast beschrijvingen van standen

van zaken apart expliciete beoordelingen formuleren (Pomerantz I984a). We
hebben dus te maken met impliciete beoordelingen die zijn verweven met de

formuleringen van standen van zaken en met expliciete beoordelingen die
gespreksdeelnemers als aparte handelingen in het gesprek verrichten.

Een voorbeeld uit een werkoverleg van een school kan verduidelij-
ken hoe formuleringen van situaties met beoordelingen verweven kunnen
zijn (eerder besproken in Huisman 1995)." k het werkoverleg komt een epi-
sode voor over de handhaving van het invullen van werkoverzichten. In die
episode vat de voorzitter eerst de historie van het onderwerp samen, waarna

hij via die samenvatting tot een conclusie komt. Een dergelijke historie is
echter niet het verleden, rnaar een formulering daarvan en is daardoor niet
een neutraal element van het betoog: de voorzitter categoriseert en formu-
leert het verleden subjectief. Op die wijze werkt de gepresenteerde historie
reeds naar een bepaald besluit toe. Deze subjectieve formulering van de

stand van zaken uit het verleden is te illustreren met fragment 5 uit de be-

wuste episode. Dit fragment is een deel van de samenvatting van de historie
door de voorzitter (Vz.).

Fragment 5 Schoolvergadering
1 Vz.: in die tweede ronde is eigenlijk mLn
2

3

4

5

5

7

I
9

L0
11
t2
L3

1"4

l_5

l_6

of meer de concrete vraag gesteld
maar vindt u dan dat we: (0,8) nu beter
kunnen afstappen van die verplichting
tot eh invu]l-en van die werkoverzichEen
en ( . ) nou ' et result,aaE was (tuurli j k)
we1 een beet j e te verwacht.en
inderdaad was ook weer- was 'et ook weer zo
dat 'eE merendeel van de mensen zei
datteh (1) ( (gekuch) ) dat wat hun betreft
ook wel eh m- ook weI mocht
maar tegelijkertijd bleek ook
dat er een aant.al mensen naar voren kwamen
die (zei) van god a1s eh fervente voorstander
van dit invulle
en e- tto"n werd. 'et Eoch wel t,ijd

l8 Dit fragment komt uit een vergadering die een aanyulling is op het corpus voor deze studie.
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1,7 om daar 'es waE uitgebreider over te ( . )

18 over te spreken
1e (1)
20 Vz.: ehm

Hierna presenteert de voorzitter (vz. ) het idee van de
school-leiding om de werkoverzichten te handhaven, maar
de verplichting Eot invullen af te schaffen.

In dit fragment zijn de elementen die aansluiten brj de later te pre-

senteren oplossing benadrukt. Ten eerste presenteert de voorzitter zaken als

vanzelfsprekend met:
. 'nou 'et resultaat was (tuurlijk) wel een beetje te verwachten' (r.6-7);
. 'inderdaad' (r.8), waarnee iets wordt bevestigd wat niet aan de orde is

geweest;

. 'ook weer' (r.8).

Ten tweede spreekt de voorziffer over hoeveelheden mensen en cre6ert hij
een oppositie daartussen: "et merendeel van de mensen' (r.9) en 'een aantal
mensen' (r.13). Hiermee hanteert hij in zijn betoog impliciet het beoorde-

lingscriterium dat de meeste stemmen gelden: aantallen doen er blijkbaar
toe. Ten slotte is het opmerkelijk dat de voorzitter de inhoud van de mening

van de voorstanders van het invullen niet formuleert, terwijl hij dat syntac-

tisch wel projecteert (r.14-15): wat de voorstanders zeiden wordt wel aange-

kondigd, rnaar uiteindelijk niet geformuleerd. De mening van "et merendeel

van de mensen' formuleerde hij daarentegen wel (r.10-11). Overigens geeft

de voorzitter wel aan dat het brj 'een aantal mensen' ging om fervente voor-
standers (r.la). Hij geeft dus wel enige indicatie van hun mening.

We zien hier dat de voorzitter de situaties uit het verleden op een be-

paalde manier selecteert, categoriseert en formuleert, op basis wzulr/an een

bepaalde oplossing als vanzelfsprekend naar voren komt. Later in de discus-

sie selecteren andere gespreksdeelnemers andere informatie. Zij construeren

op die manier andere feiten en bereiden daarmee andere conclusies voor.
Dat situatie- en probleembeschrijvingen verweven zijn met de uit-

komst van een interactie bleek ook in Mazeland, Huisman en Schasfoort
(1995). In die studie komt aan de orde hoe medewerkers van een reisbureau

beschrijvingen van vakantielocaties modificeren om ze te laten aansluiten op

de waag van de cliEnt. Daamit blijkt dat categoriseringen en manieren van

beschrijven samenhangen met de uitkomst die een gesprekspartner zoekt.
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Binnen de bedrijfskunde is op de invloed van manieren van beschrijven op
het besluiwormingsproces gewezen door Dutton en Jackson (1987). Uit deze

samenhang tussen formulering en belangen van gespreksdeelnemers bltjl(
dat communicatie niet louter een reflectie is van de realiteit (vgl. Putnam et

al. 1996, 396). De diverse standen van zaken die in 66n discussie naar voren
worden gebracht zijn met elkaar verbonden en zijn gerelateerd aan de

eventuele uitkomst.
Omdat de formulering van een toekomstige stand van zaken samen-

hangt met de uitkomst die een gespreksdeelnemer zoekt, kun je zeggen dat
de uitkomst komt v66r het besluit (Garfinkel 1967b, Ll4). Garfinkel brengt
naar voren dat de regels van besluitvormen in het dagelijks leven wel eens

veel meer zouden kunnen gaan over het toekennen van een legitieme historie
aan een bepaalde uitkomst, dan over de condities waaronder een bepaalde
keuze uit alternatieven op een bepaald moment zal worden gemaakt. In deze

visie is de taak van de besluitvormer het rechtvaardigen van een handelings-
lijn en definieert de besluitvormer besluiten retrospectief. Garfinkel verwijst
hierbij naar de wetten van Cassirer (Hanman 1949), dat iedere uitkomst een

vervulling is van de voorafgaande definitie van de situatie en dat iedere
uitkomst een verleden definitie van de situatie ontwikkelt.

Deze invalshoek van Garfinkel is verder uitgewerkt voor besluitvor-

-irrg in vergaderingen door Anderson et al. (1987). Volgens hen is in verga-
deringen het bespreken van wat de consequenties van een probleem zouden
kunnen zijn, een integraal kenmerk van het identificeren van een probleem
(Anderson et al. 1987, 146).In de zakelijke onderhandeling die zij hebben
bestudeerd is er aan het begin een fundamenteel gebrek aan helderheid over
de kenmerken van het probleem. Geen van de partijen heeft vaste doelen.
Toch weet iedereen wat ze in algemene termen willen bereiken. Niemand
weet echter precies hoe in deze context en in deze situatie het bereiken van
het doel er precies uit zal zien. Dus, wat er nodig is om iedereen teweden te
stellen in dit geval is onduidelijk. Dit wil zeggen dat gespreksdeelnemers

bezig zrjn een oplossing te vinden terwijl ze nog steeds proberen te

ontdekken wat het probleem is.

In dat proces van probleemontdekken via de oplossing hebben de

participanten te maken met een gemeenschappelijkheid van belangen, maar
ook met competitie tussen hun belangen:



EE,N TNTURACTIONEEL PERSPECTIEF OP BESLUITVORMING

Their eyes are always on possible consequences. Thus the clarify-
ing, explanatory and investigative sequences display the parties'
attempts to shift such possible gains first one way and then the
other (Anderson et al. 1987,147).
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Een besluit als uitkomst van een interactie hangt dus samen met de manier

waarop de gesprekspartners de betreffende kwestie formuleren. Zo rs besluit-
vorming te zien als een vorrn van betekenisgeving aan de organisatie (Weick
1995). De betekenisgeving bestaat uit een wederkerige interactie tussen

informatie zoeken, betekenis toekennen en handelen.

4.2.2 De invloed van gesprekssituaties op forrnuleringen van standen
van zaken

Binnen de conversatieanalyse is algemeen bekend dat de wijze van formule-
ren nauw samenhangt met de gesprekssituatie ('speech event', Hymes 1974,
Duranti 1985).1e Taalgebruikers interpreteren uitingen als onderdeel van de

gesprekssinratie waarin de uitingen worden gedaan. Enerzijds stemmen

sprekers hun wijze van formuleren af op de gesprekssituatie waarin nj zich
naar hun interpretatie bevinden. Anderzijds constitueert de wijze van formu-
leren een bepaalde gesprekssituatie. Formuleren en gesprekssituatie verhou-

den zich dus tot elkaar op reflexieve wijze.
Voor deze studie is het van belang dat de formulering van standen

van zaken is afgestemd op de gesprekssituatie. In het vervolg zullen twee in-
grediEnten van de gesprekssituatie van bijzonder belang blijken te zijn:
. De handelingscontext van de situatie.
. De lokale identiteiten en belangen van de participanten.

Hoe een participant een uiting formuleert, hangt samen met de han-

delingscontext, dat wil zeggen met de gesitueerdheid van de uiting in een ge-

spreksactiviteit. Gesprekssituaties kunnen we analyseren door de activiteit
die de deelnemers met het gesprek uitvoeren als uitgangspunt te nemen
(Goodwin 1990, 8-9, Drew en Heritage L992a, 17 e.v.). Verschillende ge-

te 'speech event' zou ook vertaald kunnen worden met 'gespreksgebeurtenis'. Onder de term
wordt begrepen de specifieke, unieke gebeurtenis of situatie op een bepaald moment. Termen
als 'taalspel', 'gesprekstype' en 'activiteitstype', die we verderop zullen tegenkomen, zijn
termen die eerder worden gebruikt om te abstraheren van een concrete, unieke gebeurtenis of
situatie.



64 Hoorosrur 4

sprekstypen onderscheiden zich door verschillen in gespreksactiviteiten (r,gl.
'activity type' Levinson lgg2).2o

Een gesprekstype, zoals een vergadering, k ijgt zijn specifieke han-
delingskarakter doordat de sprekers er met hun beurten specifieke handelin-
gen in verrichten (zie b.v. Austin 1962, Sacks 1995, Schegloff 1995a,b). De
handelingen op het beurt-voor-beurtniveau van de interactie constitueren dus

het handelingskarakter van vergaderingen. In de uitingen van sprekers

worden standen van zaken geformuleerd. Dergelijke beschrijvingen van de

wereld zijn constitutief voor het handelingskarakter van de uiting waarin ze

voorkomen. Als de beschrijving verandert, kan ook de handelingskwaliteit
van de uiting veranderen.

Formuleringen van standen van zaken hangen dus samen met de ac-

tiviteit waarin ze functioneren. Daarom kunnen we zeggen dat kenmerken
van het gesprekstype 'Vergaderen' zijn verbonden met formuleringen van
standen van zaken. De formuleringen van standen van zaken zijn verbonden
met de uitkomst van een besluit. Op die manier is het gesprekstype 'Verga-
deren' constitutief voor de inhoud van besluiten.

Formuleringen hangen tevens samen met de lokale identiteit van
sprekers en hun geadresseerden, dat wil ze13en, met de rol of identiteit die
de participanten op dat moment in de interactie hebben. Immers, hoe spre-

kers iets formuleren hangt onder andere samen met hun eigen rol in de situa-
tie en van de rol van hun recipiEnt (vgl. Drew en Heritage 1992b, 30). De
onderlinge verhoudingen worden mede gevormd door het gesprekstype om-
dat het gesprekstype een bepaalde participatievorm cre6ert. Met andere

woorden, een activiteit creEert bepaalde participatieverhoudingen tussen par-

ticipanten (vgl. Goodwin 1990, 9-10). In vergaderingen hebben we bijvoor-
beeld te maken met een voorzitter en andere vergaderdeelnemers.

De lokale identiteit van sprekers en geadresseerden wordt niet alleen
ingegeven door de activiteit. Met de rollen of identiteiten zljn in het
algemeen belangen en doelen verbonden (de aard en de configuratie van de

lokale belangen van partijen is in iedere situatie weer uniek (Anderson et al.

1987)). Bijvoorbeeld een manager die afdeling x leidt, zal letten op de

consequenties die een voorgestelde toekomstige stand van zaken heeft voor
die afdeling. De voorzitter in fragment 5, bijvoorbeeld, had de historie waar-
schijnlijk anders geformuleerd als hij niet de voorzitter, maar een gewone,

20 Deze notie van lrvinsons borduurt voort op de notie 'taalspel' van Wittgenstein (1953,
deel I, 23). Wittgenstein wijst erop dat 'het spreken van een taal deel uitmaakt van een activi-
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openlijk partijdige participant was geweest. Door zijn wijze van formuleren
geeft hij blijk van een oriEntatie op de voorzittersrol, terwijl hij tegelijketijd
middels een dergelijke formulering die rol ook gestalte geeft. Formuleringen
van standen van zaken hangen dus samen met rollen en verantwoordelijkhe-
den van sprekers en geadresseerden. Aldus beinvloeden de onderlinge ver-

houdingen tussen vergaderdeelnemers de formulering van besluiten.

Als de ICT-directie belangnjke problemen op de vergadering niet
oplost, wordt er een andere setting, met een andere configuratie van partici-
panten gecreEerd. Dit kan een informeel 'nazitje' of een ander informeel

overleg zijn, maar ook een officidle vergadering met een variatie in de deel-

nemers. Dit zou ook bij de andere twee organisaties het geval kunnen zijn -
dat is niet nagegaan - rnaar bij de ICT-directie komt dit het duidelijkst naar

voren. Hieruit blijkt dat een variatie in gespreksdeelnemers mogelijkheden
biedt om de besluitvorming te beinvloeden. Omdat de rolverhoudingen ver-

anderen, veranderen ook de formuleringen van standen van zaken, wat
nieuwe mogelij kheden voor besluitvorming biedt.

4.3 Het gesprekstype'Vergadering'

Als we willen weten op welke wijze de vergadering een voertuig is voor be-

sluitvorming in organisaties, is het belangnjk ons te verdiepen in de kenmer-

ken van dit gesprekstype. Kenmerken van het gesprekstype bepalen namelijk
de concrete gesprekssituatie mee die een factor is in de wijze waarop

besluiten interactioneel totstandkomen. In deze studie is het gesprekstype

'Vergadering' geconceptualiseerd als een kader (rgl. 'frame' Goffman L974,

Drew en Heritage 1992b, 8-10). Daarbij is een analytisch onderscheid
gemaakt tussen het 'handelingskader' en het 'participatiekader'. In het ver-

volg van deze paragraaf wordt deze conceptualisering toegelicht.

4.3.L Het kader van de managementvergadering

Bij de beschrijving van het gesprekstype 'Vergadering' moeten we in het
oog houden dat vergaderingen in het algemeen nogal van elkaar kunnen ver-

schillen. In de onderzoeksliteratuur vallen onder de noemer 'vergaderingen'

teit, of een levensvorm'. Dit concept duidt hij aan met de term 'taalspel'.
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of 'meetings' verschillende soorten groepsbesprekingen (vgl. Lenz 1988,

155). Daardoor zou het idee kunnen postvatten dat onderzoeken over
vergaderingen immer over hetzelfde gesprekstype gaan. Dit is echter niet het
geval. In empirische studies van vergaderinteractie gaat het lang niet altijd
om activiteiten met eenzeHde interactiestructuur of -ordening. Vergaderin-
gen in verschillende institutionele contexten vorrnen geen homogene catego-

rie gesprekstypen.

Dit heeft niet alleen te maken met verschillen in de mate van forma-
liteit van de besprekingen (Boden 1994, 100), maar ook met de aard en de

doelstelling van de besprekingen en de cultuur van de groep die de bespre-

kirg houdt. 7n zijn AA-bijeenkomsten gericht op therapeutische effecten en

de ordening van die vergaderingen is daarop afgestemd (Arminen 1998). Bij-
eenkomsten van een communistische partrj (Lamre en Trognon 1993) of van
een engineeringbedrijf (Lenz 1988) hebben andere doelen. Dit brengt met

zich mee dat deze vergaderingen verschillen in de organisatie van bijvoor-
beeld de beurtwisseling. Verder zijn er culturele verschillen: in de vergade-

ringen van de communistische partlj zijn de norrnen over gelijkheid en de

opdeling van de partij in 'cellen' en 'secties' te herkennen in de ordening

van de vergadering (Lamre en Trognon 1993).

De vergaderingen die de data leveren voor deze studie zijn als ge-

sprekstype redelijk homogeen. Dit type vergaderingen, dat wil zeggen team-
besprekingen van managers met hun leidinggevende, vormt het uitgangspunt
voor onze beschrijving van de vergadering als gesprekstype. Als we in het

vervolg - voor het gemak - simpelweg spreken van vergaderingen, hebben

we dus dit type vergadering voor ogen.

We zullen de vergadering als gesprekstype benaderen als een kader
(vgI. 'frame', Goffman 1974). Een kader kunnen we zien als een definitie
van de situatie die door de participanten gedeeld wordt (wat er gebeurt, wat
de situatie is, welke rollen de interactanten aannemen). Pa:ticipanten inter-
preteren gedrag in een gesprek op grond van het kader waarin ze zich menen

te bevinden. Een vergadering is een specifiek soort institutioneel gespreks-

kader. In dit verband hanteren we de term 'vergaderkader', dat wil zeggen

het gesprekskader van vergaderingen.

In de beschrijving van het vergaderkader zullen we een handelings-
perspectief innemen. Een vergadering kunnen we namelijk opvatten als een

type activiteit (Levinson 1992). Een activiteitstype is een doelgedefinieerde,

sociaal geconstitueerde, afgebakende gebeurtenis met beperkingen qua deel-

nemers, setting en dergelijke en vooral wat betreft de toelaatbaarheid van
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bijdragen. Levinson (1992) geeft als voorbeeld sollicitatiegesprekken, taken

in een workshop en dineetjes. Sommige van deze activiteiten bestaan geheel

uit gesprek, andere uit non-verbale handelingen of uit een combinatie van

gesprek en non-verbale handelingen. Het vergaderkader vormt een focus van

de participanten op een gespecialiseerde gespreksactiviteit. Relevante ken-

merken van het kader activeren voor de gespreksdeelnemers een set van ver-

wachtingen, die vervolgens het concrete interactieverloop in besluitvorlnen-

de episodes meebepalen.

4.3.2 Het ontstaan van het vergaderkader

Er zijn verschillende aspecten die het kader van het gesprekstype vergaderen

constitueren. Een eerste, algemeen kenmerk is dat de participanten vrijwel
doorlopend hun aandacht gemeenschappelijk oriEnteren en relatief weinig
aandacht hebben voor gebeurtenissen daaromheen (Meier 1997 ,50). Patici-
panten schermen hun interactie af en cre6ren een specifieke vorrn van parti-
cipatie en orienteren zich op bepaalde gespreksactiviteiten.

Het vergaderkader komt tot stand doordat de participanten de

vergaderinteractie afschermen van andere interacties en zich gaan focussen

op de vergaderactiviteit. Deze gemeenschappelijke oriCntatie ontstaat ten

eerste door een temporele, fysieke en visuele afgrenzing van het gesprek.

Bovendien ontstaat zij doordat de participanten binnen die begrenzing

gespecialiseerde gespreksactiviteiten gaan uitvoeren. Het kader is er dus niet
vanzelf. De deelnemers moeten een ffansitie maken naar het vergaderkader

en dat vervolgens onderhouden.
In de bestudeerde vergaderingen maken de participanten de over-

gang als volgt. Ze schermen zich fysiek af van de rest van de organisatie.

Voor de vergaderingen is een specifieke tijdsperiode gereserveerd, waarop

de participanten beschikbaar zljn. De vergademrimte wordt alleen door hen

gebruikt en de deur wordt voor aanvang van de vergadering gesloten. Door
zich te verzamelen op een afgesproken tijdstip voor een bepaalde periode op

een afgesproken plaats, die exclusief tot hun beschikking staat, zijn ze dus

door tijd en plaats min of meer afgeschermd van mogelijke andere interac-
ties. Op deze wijze ontstaat er een soort buffer, die de interactie afzondert

van wat er rondom zoal gaande kan zijn (vgl. 'R-space', Kendon 1990, 234).

Behalve door trjd vnj te maken en zich fysiek op een bepaalde wijze
te formeren maken de participanten de overgang na:u het vergaderkader ook
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gesprekstechnisch. Aan het begin van de vergadering creEren de deelnemers

een gezamenlijk gespreksfocus door de activiteit vergaderen samen gaande-

weg te creEren. Ze komen binnen - de een wat eerder dan de ander - en gaan

zitten. Ondertussen ontstaan er diverse conversaties, die door elkaar heen

worden gevoerd. Op een gegeven moment, op een signaal van de voorzitter,
vormen de aanwezigen een gezamenlijk focus en gaan ze vergaderen. Op

deze wijze ffansformeren ze de situatie naar een specifieke werkcontext, c.q.

het vergaderkader.

Hoe participanten die overgang in het gesprek naar een gemeen-

schappelijk focus kunnen creEren is beschreven door Atkinson et al. (1978),

Meier (1997) en Kunda (1992,130-153)." Ti;d"ns de overgang zien we zo-

genaamde pre-beginnen (Mazeland 1984, Meier 1997, 67). Deze pre-begin-

nen vorrnen een fase waarin we de aanloop zien naar het construeren van een

gedeelde focus op een enkel, werkgericht handelingsverloop. De bestudeerde

teams maken de overgangen op verschillende wijzen. Het CvB van de Hoge-

school begint als iedereen er is vrij snel met de vergadering. De ICT-directie
heeft als vast eerste onderwerp op de agenda een 'social entry', waarin we-

derwaardigheden worden uitgewisseld. Bij het Academisch Ziekenhuis gaat

de overgang zeer geleidelijk. In het begin praten de participanten over alge-

mene onderwe{petr, langzamerhand worden de onderwerpen meer werkgere-

lateerd. Op een gegeven moment halen ze de secretaresse bij de vergadering,

waeuna ze redelijk snel overgaan naar het eerste onderwerp op de agenda (de

notulen). In dit team is vaak het eerste besluit al genomen voordat de verga-

dering 'officieel' begint met het bespreken van de notulen.

Aan het begin van de vergadering cre6ren de participanten dus een

vergaderkader door zich te richten op werkactiviteiten en institutionele rol-
len. Aan het eind van de vergadering heffen ze ditkader weer op door de in-
teractie te be6indigen, het gezamenlijk focus af te sluiten en te vertrekken.

Met het creEren van het vergaderkader schermen de participanten zich door

tijd en plaats af van andere interacties en cre6ren zij een fysieke en interac-

tionele orientatie op elkaar met een werkgeoriEnteerd focus.

21 Zie voor een zogenaamde 'Musteranalyse' (Ehlich en Rehbein 1986) van openingen van
Oostenrijkse werkvergaderingen Dannerer (1999). Voor de opening van bijeenkomsten van
Alcoholics Anonymous zie Arminen (1998, 51 e.v.). Arminen analyseert hoe in deze openin-
gen de overgang van de dagelijkse wereld naar het therapeutische karakter van deze vergade-
ringen wordt gemarkeerd. Boden (1994) gaat in hoofdstuk 4 in op de opening en afsluiting
van vergaderingen.
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Doorbrekingen van het kader zijn mogelijk. Op de locaties van de

onderzochte vergaderingen was altijd een telefoon aanwezig. Zo kon de ver-

gadering worden onderbroken door een telefoontje of doordat de deelnemers

zeH konden gaan telefoneren. Bovendien konden er zich personen melden bij
de deur: veelal ging het dan om een secretaresse met een spoed-vragende
kwestie of een serveerster met koffie, thee of lunch. De ICT-directie hield
altijd rond lunchtijd een pauze, waarmee zij het vergaderkader tijdelijk op-

hief.
Het kader vormt geen statische situatie. Tijdens een vergadering is

het kader wel grofweg stabiel - anders zeggen we dat het is doorbroken -
maar verder is het flexibel en beweegt het met de situatie mee, afhankelijk
van meer of minder subtiele wijzigingen in participatie en in de activiteiten
die plaatsvinden. Het kader is dus dynamisch.

In het vervolg zullen we voor handelingsaspecten van het vergader-
kader de term 'handelingskader' hanteren. Het handelingskader is de hande-

lingsoriEntatie van het gesprek, zoals die vorm knjgt in de organisatie van de

beurtwisseling en in de sequentiEle organisatie van handelingen die de parti-
cipanten met hun beurten verrichten (vgl. Drew en Heritage 1992b, 16-18).

De term 'participatiekader' zullen we gebruiken als we het hebben over pff-
ticipatieaspecten van het vergaderkader. Het participatiekader is de wijze
wffrop de aanwezigen deelnemen aan de lopende Eezamenlijke gespreksac-

tiviteit en hoe zij op elkaar zijn afgestemd, bijvoorbeeld als spreker, als ge-

adresseerde luisteraar, of als toehoorder (vgl. b.v. Goodwin 1990, 9-10).

4.4 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen op welke wijze we in deze studie
het besluitvormingsproces zullen beschouwen als een interactieproces. In het

besluitvormingsproces consffueren de deelnemers gezamenlijk en interactief
een formulering van een virnrele, toekomstige stand van zaken en het com-

mitment om die toekomstige stand van zaken te cre6ren. Een besluit is dus

een construct dat vergaderdeelnemers samen interactief tot stand brengen
door middel van taalgebruik.

Voor situaties van besluitvormen waarin aan de vorming van een be-

sluit weinig verbale interactie te pas komt, ligt de interactionele benadering

minder voor de hand. Een cognitieve benadering lijkt bijvoorbeeld adequater

voor het bestuderen van besluitvorming tijdens het gebruik van een gecom-
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puteriseerd informatiesysteem. Het onderscheid tussen de in deze studie ge-

kozen benadering en een cognitieve is echter niet eenvoudig te maken en is
misschien in bepaalde opzichten ook niet gewenst. Immers, de gedachten
van de participanten hebben ook een relatie met het gesprek.

Een besluit is niet te lokaliseren in een uiting van 66n spreker en

participanten expliciteren besluiten in de interactie zelden. Een besluit is te
lokaliseren in een gespreksepisode waarin gespreksdeelnemers gezamenlijk
commitment construeren voor het creEren van een toekomstige stand van
zaken. Wat voor interactiepatroon participanten voor een besluitvormende
episode als welgevormd ervaren en wat voor episode zij interpreteren als een

besluit, hangt samen met de interpretatiekaders en het wereldbeeld van de

groep. Wat we in een managementvergadering dus als besluit kunnen be-
schouwen, hangt samen met de organisatiecultuur van het team. Ten slotte is
het belangrijk om te zien dat een besluitvormende episode een snapshot is uit
complexe zich ontwikkelende besluiwormingsprocessen in organisaties.
Door ons te concentreren op deze snapshots kunnen we inzicht verkrijgen in
de wijze waarop lokale interactiemechanismen een rol spelen in de vorming
van besluiten in het algemeen.

In besluitvormende episodes wisselen twee activiteiten elkaar voort-
durend af. De participanten formuleren verleden, huidige en toekomstige
standen van zaken en geven beoordelingen van die standen van zaken. De
formuleringen van standen van zaken zijn geen neutrale descripties, maar le-
veren al een bijdrage aan de besluitvorming doordat zij een bepaalde inter-
pretatie van de standen van zaken leveren. Bovendien worden de formule-
ringen medebepaald door de interactionele context (de gesprekssituatie).

Twee belangrijke invloedsfactoren van de gesprekssituatie die bepa-
len welke besluiten op welke wijze ontstaan, zijn de lokale identiteiten van
de deelnemers aan het gesprek en de daarmee samenhangende belangen, en

de handelingskenmerken van het gesprekstype. In deel 2 zullen we ingaan op
participatieaspecten in besluitvormende episodes; in deel 3 zullen we ingaan
op handelingsaspecten.



Deel 2
NORMEN VAN TEAMS VOOR

PARTTCTPATIE IN BESLUITVORMING





-5 De vergadersetting en de organisatie van de
participatie

De onderlinge verhoudingen in de setting waarin besluiten worden gevormd,

zijn van invloed op de wijze waarop participanten standen van zaken formu-
leren en dus op wat voor besluit er totstandkomt (vgl. 4.2.2). Daarom is het

cruciaal wie participeert in de besluitvormende interactie en op welke wljze.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat de bestudeerde teams verschil-
len in nonnen over participatie in de besluitvorming. De norrnen zijn te

interpreteren als aspect van de cultuur van het team. In de komende twee

hoofdstukken 5 en 6 zullen we van de participatienormen per team een beeld

opbouwen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop de vergadersetting

de participatie in de gespreksvoering - en dus in besluitvormende episodes -
structureert. De participatie is allereerst bepaald door de selectie van deel-

nemers aan de vergadering. De selectie blijkt deels ontleend te zijn aan de

formele organisatiestructuur, maar hangt ook samen met de cultuur van het

team (5.1). De participatie is verder bepaald door de ruimtelijke configuratie
van de setting (5.2.1) en de zitposities die participanten innemen (5.2.2). In
hoofdstuk 6 zullen we zien dat de organisatie van de participatie in de

verschillende settings te verbinden is met de wijze waarop de participatie in
de gespreksvoering in de teams is geregeld. Daar zal blijken dat de settings-

kenmerken die we hier bespreken geinterpreteerd kunnen worden als symbo-

lisch voor de interactionele participatiestijl. Dat de organisatie van de setting
voor de participanten betekenisvol is, zal reeds blijken in 5.2.3. Daar komt
aan de orde dat participanten de ruimtelijke organisatie van het participatie-
kader actief op precieze wijze in stand houden.

5.1 De selectie van de deelnemens: fonnele en culturele aspecten

De selectie van de deelnemers kunnen we verbinden met de formele
organisatie, maar ook met de cultuur van de organisatie of het team. De be-

studeerde vergaderingen zijn onderdeel van het formele organisatiesysteem.

Het zijn geinstitutionaliseerde bijeenkomsten, in tegenstelling tot de infor-
mele overleggen die spontaan en terloops in de organisatie plaatsvinden.
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Deelname aan de vergadering is grotendeels ontleend aan het formele sy-
steem, dat bijvoorbeeld is vastgelegd in een organogram waarin functies en

onderlinge verhoudingen zijn weergegeven. Kunda (1992) wijst op de rituele
functie die het vergaderkader in organisaties heeft en op het symbolische
karakter van de vergaderactiviteit en de rollen die mensen daarin innemen.
Werkvergaderingen zijn een plaats waa.r participanten bij uitstek de druk
voelen om zich te manifesteren in hun 'rof in de organisatie (Kunda t992,
153). In de arena van de vergadering zijn participanten dus als het ware 'on
stage' in de rol die ze formeel innemen.

Op de vergaderingen van het MT in het Academisch Ziekenhuis is
het diensthoofd aanwezig en alle managers van het organisatieniveau daar-
onder en de secretaresse van het diensthoofd. Deelname aan deze vergade-
ringen van dit team is dus enkel gebaseerd op de formele organisatiestruc-
tuur.

Bij de andere twee teams zien we echter niet alleen participanten die
we op grond van de formele organisatiestructuur zouden verwachten, maar
ook een enkele exffa participant. TA zijn op de CvB-vergadering van de Ho-
geschool niet alleen de formele CvB-leden Bas, Mark en Jacqueline aanwe-
zig plus een secretaresse, maar ook Daan, het hoofd van de financiEle staf,
die officieel niet tot het CvB behoort. In de interviews komt naar voren dat
Daan op een gegeven moment zelf heeft aangegeven bij de vergaderingen
aanwezig te willen zijn. Na enkele jaren hoort hrj nu informeel als partici-
pant bij de CvB-vergadering.

De situatie op de vergaderingen van de ICT-directie is vergelijkbaar.
Ook daar is de aanwezigheid van het merendeel van de deelnemers geba-
seerd op de formele organisatiesffuctuur. Vaste deelnemers zijn de algemeen
directeur (Jaap) en de zes managers var een organisatieniveau daaronder
(Marcel, Henk, Frits, Geert, Piet en Jan). In aanvulling daarop zijn aanwezig
de manager van de staf Communicatie die de vergadering organiseert en

notuleert (Helen) en de manager van de staf Control (Karel). Deze laatste
twee deelnemers zljn niet aanwezig op grond van de formele orga-
nisatiestructuur. Karel loopt stage in de directie (zie 2.3). Die stage duurt in-
middels veel langer dan die van de vorige stagiair. Het lijkt erop dat Karel
informeel enigszins bij de directie is gaan horen. De aanwezigheid van
Helen is misschien te verklaren op grond van haar functie, maar ook voor
haar geldt dat ze informeel nauw met de directie verbonden lijkt. Wat voor
Karel en Helen geldt, geldt echter niet voor de hoofden van andere stafafde-
lingen.
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Selectie van de deelnemers is dus niet alleen ontleend aan hun for-
mele functie, rumr ook aan hun informele positie. Er zijn dus allerlei infor-
mele banden die op de achtergrond een rol spelen. De positie die iemand

heeft kan ondermeer beinvloed zijn door toegeschreven kwaliteiten, de wijze
van zelfpresentatieo relaties met anderen, de wijze waarop iemand verant-

woordelijkheden of bevoegdheden oppakt en door de achtergrond die ie-
mand heeft. Hoe iemands positie is hangt samen met de nonnen die in de or-
ganisatie gelden (bijvoorbeeld welke eigenschappen gelden als kwaliteit, of
welke wijze van zelfpresentatie wordt gewaardeerd).

Participatie en schaduwsystemen
We kunnen de informele organisatie begrijpen in termen van een schaduw-

systeem (Stacey 1996, hst. l0). Staceys invalshoek is als volgt. In de formele

bureaucratische organisatie zijn taken op een voorbepaalde manier verdeeld.

De formele organisatie is ervoor om te zorgen dat die taken worden uitge-
voerd op een voorbepaalde manier. De formele organisatie is echter niet
flexibel en reageert traag op veranderingen. Zij biedt vaak weinig mogelijk-
heden om om te gaan met ambiguiteit, onzekerheid en met situaties die on-

duidelijk en niet afgerond zijn. Het schaduwsysteem is dat gedeelte van de

informele organisatie dat functioneert zonder dat dit op grond van het forme-
le systeem is gelegitimeerd." Het kan zelfs subversieve of verboden aspec-

ten bevatten. Het schaduwsysteem biedt participanten, aldus Stacey, de mo-
gelijkheid om onduidelijkheid en ambiguiteit te hanteren.

De verhouding tussen het formele systeem en het schaduwsysteem

kan per organisatie verschillen. Soms zijn de systemen complementair, in
andere gevallen werkt het schaduwsysteem ondermijnend voor het formele
systeem. In dit verband kunnen we een plaats geven aan de veel gehoorde

gedachte dat de echte besluiten niet op vergaderingen worden genomen,

maar in de wandelgangen. Dat idee gaat ervan uit dat organisatieleden vooral
werken via het schaduwsysteem en het formele systeem slechts gebruiken

om een schijn op te houden. Op basis van dit onderzoek kunnen we echter

stellen dat dit slechts een van de mogelijkheden is waarop de formele be-

sluitvorming en het schaduwsysteem in verhouding tot elkaar kunnen staan.

De participatiestijl van de bestudeerde teams is weliswaar te plaatsen in het

" Hetschaduwsysteem is niet hetzelfde als het informele systeem. Een informeel systeem kan
binnen het formele systeem toegelaten of geaccepteerd zijn.
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licht van het formele systeem, rnaar heeft ook ffekken van een schaduw-

systeem.

De wijze waarop een organisatie formeel is georganiseerd geeft

reeds een indicatie van de normen die er, in elk geval officieel, lijken te
gelden (als 'espoused theory'). Het schaduwsysteem en het samenspel tussen

dat systeem en het formele systeem vertellen ons meer over de 'theory in
use'. Het schaduwsysteem organiseefi zichzelf. De wijze waarop de groepen

die ontstaan in het schaduwsysteem interacteren, genereert nofinen van die
groepen over watze doen en hoe ze dat doen (Stacey 7996,381). In hoofd-
stuk 6 zullen we verder bespreken hoe de participatiestijlen van de teams

kenmerken hebben van een formeel systeem en van een schaduwsysteem.

5.2 De ruimtelijke organisatie van de participatie

Het kader van de vergadering wordt niet alleen geconstitueerd door de selec-

tie van de deelnemers, maar ook door de ruimtelijke setting. Door zich in een

specifiek geconfigureerde ruimte te organiseren, anticiperen de deelnemers

op een activiteit met een bepaalde identiteit: de ruimte en de organisatie

daarvan schermt de participanten af en beperkt en bepaalt de activiteiten die

er kunnen plaatsvinden (vgl. Lebaron en Sffeeck 1997).

De organisatie van de vergademrimte geeft richting aan het soort
participatiekader dat erbinnen zou kunnen ontstaan, doordat de opstelling
van het meubilair en de vorrn van de tafel structureren welke zitposities par-

ticipanten ten opzichte van elkaar innemen. Ziposities hebben onder andere

invloed op mogelijkheden voor oogcontact. Oogcontact speelt een belangrij-
ke rol in interactie, bijvoorbeeld in de constructie en wisseling van beurten
(Goodwin 1981). De interactionele mogelijkheden die een zitpositie biedt,

kan een participant exploiteren, bijvoorbeeld om het lokale participatiekader
te beihvloeden.

5.2.1De organisatie van de ruimte

Bij alle teams creEerde de opstelling van tafels en stoelen een zogenaamde

'F-formatie' (afkorting van 'Face-formation', Kendon 1990, 2lO). Een F-

formatie ontstaat als twee of meer mensen samenwerken om een ruimte te
cre6ren en te onderhouden waartoe zij allen direct en exclusief toegang
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hebben. De vergadertafels structureren de activiteit in een F-formatie, maar

ze verschillen in de wijze waaxop ze dat doen. De vorn van de

vergadertafels geeft een symbolische indicatie van de participatiestijl die de

(espoused) norm lijkt te zijn. Met andere woorden, de vergademrimte en de

inrichting daarvan kunnen we zien als een cultureel symbool voor de

interacties waarvoor zij is georganiseerd (vgl. Hassink 1996, Cohen 1996).

Het verschilt bijvoorbeeld of een directie vergadert aan een ronde

tafel met allemaal gelijke stoelen, zoals bijvoorbeeld de directie van Philips

of Siemens (Hassink 1996, xxvi, xxxiv), of dat de directie vergadert aan een

Iange rechthoekige tafel met een grote stoel aan het hoofd, zoals

bijvoorbeeld de directie van IRI S.p.A. (een Italiaans ICT-bedrijf, Hassink
1996, xx). De verschillende configuraties drukken verschillende nortnen

over de verhoudingen van de deelnemende personen uit. 7-o is bijvoorbeeld
de vergadertafel van de directie van Siemens kleiner en rond gemaakt op ini-
tiatief van de president van de directie. Hij introduceerde een beleid waarin
hij minder afstand tussen de werknemers in de organisatie wilde. Om een

begin te maken met een dergelijke cultuuromslag, nam hij het initiatief om
de vergadertafel van de directie te veranderen, zodat de fysieke afstand tus-

sen de directieleden kleiner werd. Het idee was dat dit de samenwerking tus-

sen de directieleden zou bevorderen en een symbolische uitstraling zou heb-

ben naar de rest van de organisatie. Blijkbaar ervaren participanten dus een

verband tussen de ruimtelijke organisatie van de setting en de interactiestijl
die binnen die setting de norm is en kan de ruimtelijke indeling werken als

symbool.

In het vervolg van deze paragraaf zullen we per team bekijken hoe

de ruimte een bijdrage levert aan de identiteit van het vergaderkader en een

indicatie geeft van de participatiestijl die de (espoused) norm lijkt te zijn.

De indeling van de ruimte bij de lCT-directie
Hieronder is de ruimte te zien waarin de vergaderingen van de directie van

het ICT-beddf plaatsvinden (afb. Taen 7b uit 2.3,lier herhaald). Het is een

aparte vergademrimte op de gang waar een deel van de directieleden en hun

secretaresses een kamer heeft. De ruimte wordt volledig in beslag genomen

door een ovale tafel met twaalf stoelen. De ruimte heeft onder andere een

white board, een groot blauw schilderij, een telefoon en een klok. Tevens

hangt aan de muur een neonverlichting in de vorm van de handtekening van

de algemeen directeur (Jaap).Zijn secretaresse zet deze verlichting aan voor
de vergadering begint.
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De ruirnte is duidelijk speciaal ingericht voor besprekingen van
groepen. De telefoon staat op een kastje tegen de muur, een plaats die niet is
toegewezen aan een bepaalde zitpositie. De tafel heeft door zijn vorm de mo-
gelijkheid dat iemand aan het hoofd zit. Preciezer, de korte kant van de ovale
tafel heeft twee zitposities; er is dus niet 66n stoel die daar echt in het mid-
den staat. De ovale vonn van de tafel en de uniformiteit van de stoelen roept
een idee van gelijkheid op.

7a Vergadertafel lCT-bedrijf (camera I)
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7b Vergadertafel lCT-bedrijf (camera 2)
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De indeling van de ruimte bij het CvB van de Hogeschool
De vergaderingen van het CvB van de Hogeschool vinden plaats in het

gebouw van Faculteit A, het hogeschoolonderdeel dat wordt geleid door Bas,

die de vergaderingen voorzit, in zijn werkkamer. De vergadertafel in deze

ruimte is hieronder te zien (afb. 5 uit 2.Z,hter herhaald).

5 Vergadertafel Ho ge school

De vergadertafel beslaat ongeveer een kwart van de kamer. Bas heeft

een telefoon op zijn bureau, dat elders in de kamer staat. De tafel is vierkant
en heeft acht stoelen, die deels van elkaar verschillen. De vierkante vorm
brengt met zich mee dat mensen aan verschillende zijden kunnen zitten en

dat er van nature geen hoofdpositie aan de tafel is. Voor de stoelen is dat

anders; er is een draaistoel die meer bewegingsmogelijkheden biedt dan de

andere stoelen. Dat is de stoel die tijdens de besprekingen meestal wordt
bezet door Bas. Echter, als deze stoel ergens anders aan de tafel staat,

verplaatst Bas deze niet naar zijn positie.Zijn zipositie is dus vaster dan de

stoel. Een groot deel van het tafeloppervlak wordt in beslag genomen door

stukken van Bas. De vergadering vindt dus plaats in het territorium van Bas:

in het gebouw van het schoolonderdeel waarvan hij directeur is, op zijn
kamer, aan een tafel met zijn spullen erop.
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De indeling van de ruimte bij het MT in het Academisch Ziekenhuis
De tafel waaraan het MT in het Academisch Ziekenhuis vergadert is hieron-
der weergegeven (afb. 3, uit 2.1, hier herhaald). De vergadertafel bestaat uit
het bureau van Harm plus een aanbouw voor gasten. De andere participanten
schuiven aan bij het bureau van het diensthoofd. Deze heeft zijn reguliere
werkplek voor zich. Harm heeft als enige zrjn telefoon onmiddellijk
beschikbaar: hij kan bellen en gebeld worden en heeft daarmee mogelijkhe-
den om het vergaderkader te doorbreken of te laten doorbreken (zie verderop
in 6.2). Het diensthoofd zit op een beweeglijke bureaustoel met een hoge
rugleuning. Deze stoel is in hoogte verstelbaar en is groter dan de andere

stoelen. De rest zit op een niet-beweeglijke, eenvoudigere stoel. In de perma-

nente opstelling staan er drie stoelen aan de aanbouw van het bureau; aan

iedere zijde een. De stoel links onderaan in de afbeelding, brj de korte ta-
felkant, wordt er in elke MT-vergadering bijgezet. Het bureau en de papieren

daarop, vorlnen een soort barriEre tussen het diensthoofd en de anderen.

3 Ver gadertafel Ac ademisch Ziekcnhuis

De schikking van de tafel en de stoelen maakt een onderscheid
tussen het diensthoofd en de rest van de participanten. De opzet zag ik terug
in de kamer van een van de andere MT-leden. Deze tafelstnrctuur komt dus

ook elders in de organisatie voor.
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Een korte vergelijking
In de vergademrimtes van alledrie de teams is de positie van de voorzitter
benadrulct, wat aansluit bij diens rol in het participatiekader van de verga-

dering. Bij het ICT-bedrijf is de ruimte het meest neutraal. Dit is een ruimte
die uitsluitend een vergaderfunctie heeft, die geen onderscheid maakt in
stoelen en waar de telefoon niet tot het terrein van een bepaalde participant

behoort. Wel hangt er een neonhandtekening van de voorzitter aan de muur
die voor de vergadering wordt aangezet. In de andere organisaties staat de

tafel niet alleen in het territorium van de voorzitter, maar is ook de tafel zelf
door het dagelijks gebruik zijn territorium. Beide voorzitters hebben stoelen

die meer mobiliteit bieden dan de stoelen van de overige participanten en

hebben een telefoon, w:urdoor zij de aanleiding kunnen vonnen voor een

doorbreking van het kader. Iemand kan voor hen aan de kamerdeur kloppen,
iemand kan ze bellen of ze kunnen zelf bellen.

In hoofdstuk 6 zullen we de relatie tussen de participatiestijlen en de

vorrnen van de tafels bespreken. Zo zal bijvoorbeeld blijken dat de ICT-di-
rectie gericht is op consensus en dat in het MT van het Academisch Zieken-
huis het diensthoofd de spil is van de interactie.

5.2,2 De zitposities

De zitposities van de participanten aan de tafel geven ons een indicatie van
de sociale verhoudingen in de groepen: het laat - net als de locatie en de

vorrn van de tafel - iets zien over de normen van participatie aan het ge-

sprek. Vaak drukt de vorm van een vergadertafel en de positie die participan-
ten aan de tafel innemen hiErarchie uit (Peretz 1996). De vergadertafel en de

ziposities kunnen we zien als een kaart van de sociale verhoudingen; zij
geven een soort sociogram van de gesprekssituatie.

Op welke wijze de structurering van de ruimte en de ziposities sa-

men kunnen hangen met de gespreksvoering is te illustreren met het werk
van Duranti (1994). Hlj heeft vergaderingen (de 'fono') bestudeerd van een

raad van 'titelhouders' (de 'matai') in een West-Samoaans dorp, waarin poli-
tieke en rechterlijke zaken worden besproken. Hlj beschrijft hoe voorafgaand

aan het spreken de ruinrte al cultureel betekenisvol is (Duranti L994,49). Hrj
laat zien dat er non-verbale semiotische dimensies zijn die een samen-

hangend geheel vonnen met de gespreksinteractie. 7-o zijn er de zitposities,
waarin nuances van 'naast', 'tegenover' en 'dichterbij' ertoe doen, net als de
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distributie van materialen en de rechten om te spreken op een specifiek
moment (Duranti 7994, 52). Het volgende citaat demonstreert hoe de zit-
posities relevant kunnen zijn in de interactie:

An understanding of the locally engendered meaning of the seating
rurangement for the day suggests that Moe'ono, as well as the
other matai in the fono house, had ways of expecting, atread of
time, Taflli's attack and her role in the meeting. If she is present
and has chosen to sit in the front row, the place reserved for the
more active members of the assembly, everyone knows that Tafili
has come ready to speak and, most likely, to argue. Thus, even
before a word is exchanged, Tafili's spatial claim provided
Moe'ono with clues about the forthcoming discussion and gave
him some time to prepare himself for it. In this case, the regionali-
zation of the interactional space available to participants can com-
municate just as much as words. @uranti 1994,72)

Bij het bestuderen van het arrangement van tafels en de ziposities
kunnen de volgende wagen als leidraad dienen (rgl. Ward 1968, Michelini
et al. 1976, Patterson et al. 1979):
. In welke mate hebben participanten visuele toegang tot elkaar?
. Wat voor positie nemen zlj ten opzichte van elkaar in?
. Wat is de fysieke afstand ten opzichte van elkaar?
Fysieke afstand kan een indicatie zijn voor sociale afstand en de fysieke
onderlinge posities kunnen een indicatie zijn van sociale verhoudingen. De

mogelijkheid of onmogelijkheid van visuele toegang tot elkaar brengt met
zich mee dat participanten meer of minder mogelijkheden hebben om zich
op elkaar te oriEnteren. We moeten er wel rekening mee houden dat de posi-

ties die mensen innemen onder andere aftrankelijk zijn van de volgorde van
binnenkomst. Niet iedereen komt tegelijk binnen, dus niet iedereen heeft
dezelfde keuzemogelij kheden.

Als participanten elkaar minder direct kunnen aankijken, bijvoor-
beeld doordat ze op een rij naast elkaar zitten, dan vermindert dat de betrok-
kenheid en verhoogt dat het ongemak in discussies van kleine groepen (Pat-

terson et al. 1979). Centraliteit van positie wordt geassocieerd met het ini-
tiEren van coilrmunicatie, terwijl grote zichtbaarheid wordt gerelateerd aan

het ontvangen van communicatie. Hierdoor is het verwachtbaar dat degene

die centraal zit en voor iedereen goed zichtbaar is, de groepsinteractie zal do-
mineren (Michelini et al. 1976). Personen die in groepsdiscussies tegenover
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het grootste aantal participanten zijn gepositioneerd spreken veelal meer en

worden eerder door de groepsleden gezien als leiders (Ward 1968).

Zitposities bij de ICT-directie
De zitposities van de deelnemers aan de ICT-vergadering waren tijdens de

opnames redelijk stabiel. In de onderstaande afbeelding (afb. 10) staat

weergegeven hoe de vaste deelnemers zich in het algemeen rond de tafel
23posruoneren.

Jaap O O Heten

Jan O O Marcel

Karel O a Henk

Piet

I 0 Zitpositie s lCT-directie

a Soms wijken participanten enigszins van de stnrctuur af, bijvoorbeeld doordat er reeds een

gast in de ruimte plaats heeft genomen voordat de vergadering begint. De keuzes die de
managers dan maken, zijn echter variaties op de structuur en zijn er consistent mee.

\
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Jaap (voorzitter) en Helen (notuliste en organisator van de agenda)

zitten aan een van de korte rondingen van het ovaal. Zij zitten aan het hoofd
van de tafel. Aan weerszijden van hen is bij voorkeur een lege stoel, waarna

de rest van de groep min of meer gelijkmatig rond de tafel is gepositioneerd.

Zo is er een fysieke afstand is tussen hen en de rest van de groep. In hoofd-
stuk 6 zal blijken dat de fysieke afstanden tussen de directieleden betekenis-

vol zijn. Bijvoorbeeld, degenen die het dichtst bij Jaap zitten, passen de door
hem geprefereerde interactiestijl meer toe dan degenen die verder bij hem

vandaan zitten.

Zitposities bij het CvB van de Hogeschool
De deelnemers aan de CvB-vergaderingen van de Hogeschool hadden een

vaste positie aan de tafel. In de interviews merkten ze op dat die posities

altijd zo waren. Ze za5en dat als een grappige eigenaardigheid van hun
groep. In de onderstaande afbeelding staan de zitposities weergegeven (afb.

1 1).

Mark

Bas O Anna

Daan

Jacqueline

1I Zitposities CvB Hogeschool
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Een eerste opvallend aspect van dit arrangement is dat de ene helft
van de tafel wordt ingenomen door Bas en de andere helft door de andere

vier aanwezigen. Bas zit dus tegenover de rest van de groep. In de vorige
paragraaf zagen we dat alles zich feitelijk afspeelt in het territorium van Bas.

De zitposities laten zien dat ook aan tafel zijn territorium zo groot mogelijk
is. Hij bestrijkt meer dan de helft van de tafel, doordat de paperassen op de

tafel over de helft reiken. De papieren vormen als het ware een soort buffer
tussen hem en de rest.

Verder is het opvallend dat alle meepratende deelnemers (Anna

notuleert slechts) aan een kant van de tafel zitten. Daan, die als laatste bij de

groep is gekomen en die geen officieel CvB-lid is, deelt zijn zijde met de

secretaresse. We zien verder dat de twee stafmedewerkers Jacqueline en

Daan bij elkaar zitten en dat zlj gezamenlijk op afstand zitten van de twee

beslissende CvB-leden. Bas is door lege zitposities naast hem afgescheiden
van de rest van de participanten. Hij zit iets dichter bij Mark dan bij de

anderen. Ook hier zullen de zitposities betekenisvol zijn in het licht van de

participatiestijl die zij hanteren: het territorium van Bas speelt daarin een

belangrijke rol.

Zitposities bij het MT in het Academisch Ziekenhuis
De deelnemers aan de MT-vergadering in het Academisch Ziekenhuis
namen op de vergadering wijwel steevast dezelfde positie in. In de onder-

staande afbeelding zrjn deze posities weergegeven (afb. 12). Bij de bespre-

king van de ruimte zagen we al dat de positie van Harm is benadrukt. Hij is
bovendien de enige die uit het raam door de opening in de gordijnen de hal

van het gebouw in kan kijken. Tijdens de vergadering zien we hem regel-
matig uit het raam kijken naar iets wat zich in de hal en de gangen afspeelt.
Zijn positie is dus tijdens de vergadering een uitkijkpost.

Verder zien we dat ieder sectorhoofd in principe een zijde van de ta-

felaanbouw heeft. Monique, de secretaresse die notuleert, zit aan een korte
kant van de tafel. Tim deelt zijn zijde eriigszins met haar. Andr6, de nieuwe

medewerker, zit het dichtst bij Harm en zit tegenover Keesn die lange tijd de

'tweede man' in het team is geweest. Deze informele positie staat nu enigs-

zins ter discussie door de komst van Andr6.
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Harm O

Andr6

Monique

12 Zitposities MT Academisch Ziekcnhuis

5.2.3 De zitposities als welgevormd participatiekader

De zitposities zijn niet arbitrair nuuu hangen samen met wat teamleden als

een welgevormd participatiekader ervaren. Dit blijkt uit enkele breekexperi-
menten (Garfinkel 1963, 1964) die tijdens de terugkoppelingssessies zijn
uitgevoerd. Met een breekexperiment h la Garfinkel kunnen we de verwachte
achtergrondkenmerken van alledaagse situaties aan het licht brengen die we
normaal gesproken wel zien, rnar niet opmerken. Het idee is om in een
gewone situatie je af te vragen wat je kunt doen om problemen te veroor-
zaken. De handelingen die je moet verrichten om de situatie betekenisloos te

maken, om verwa:ring en consternatie of angst, schuldgevoel en schaamte te

cre6ren, of om ongeorganiseerde interactie te produceren, vertellen ons iets
over de wijze waarop de structuur van alledaagse activiteiten normaal en

routinematig wordt geproduceerd en onderhouden (vgl. Garfinkel L964,226-
227).
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Tijdens de terugkoppelingssessies waarin de teams voorlopige on-

derzoeksresultaten te horen kregen, heb ik steeds geprobeerd de structuur

van de zitposities te beihvloeden of te doorbreken. Tijdens de eerste terug-

koppeling, bij het ICT-bedrijf deed ik dat min of meer onbewust. Aan het

begin van de sessie kwam ik voor mijn gevoel 'automatisch' terecht op een

plek die door de anderen passend werd geacht en niet op de plek die ik zelf
zou hebben gekozen. Daardoor realiseerde ik me dat ik wellicht een norn
zou hebben doorbroken als ik op de andere positie was gaan zitten. Naar

aanleiding hiervan heb ik op de sessies van de volgende twee teams bewust
geprobeerd hun ordening van zitposities in essentie te doorbreken. In beide
gevallen lukte dat niet. Ik had daarvoor een confrontatie met het team moe-

ten aangaan en had dan een sociaal zeer ongemakkelijke situatie gecre6erd,

wat ik niet wenste. Hieruit blijkt dat die doorbreking een groepsnorm had

geschonden. Het laat zien wat de participanten als een welgevormd ruimte-
lijk participatiekader ervaren.

Positienorrnen bij de ICT-directie
De ICT-directie was het eerste team dat ik onderzocht. Voor de terugkoppe-

lingssessie kwam ik niet terecht op de positie die had ik bedacht. In de

onderstaande afbeelding is aangegeven op welke plaats ik ongeveer wilde
gaan zitten en op welke plaats ik terecht kwam (zie afb. 13).

De terugkoppelingssessie was een onderdeel van de reguliere weke-

lijkse vergadering. Toen ik de vergadering werd binnengeleid werd ik door
diverse deelnemers, wzuronder de voorzitter, geleid naar de plaats naast de

voorzitter, waar tijdens de opgenomen vergaderingen de notuliste zat. Deze
had inmiddels een andere functie gekregen en de nieuwe vaste notulist (Ka-
rel) was afwezig. Nadat ik een preciezere interpretatie van de zitposities had,

begreep ik dat de positie die ik had willen innemen niet toevallig was. Het
was een positie op de grens van een tweedeling in de groep die we in hoofd-
stuk 6 zullen bespreken en was dus voor mij de meest neutrale positie ge-

weest. Daarentegen werd ik door enkele leden van de directie geplaatst op de

minst neutrale positie: naast de leider van het team.
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tfu
Jaap W o'/

Uiteindelijke
positie

M,
Jan W @ Marcel

@ Henk

,/o
Breekpositie Frits

1j Breekpositie en uiteindelijke positie bij de lCT-directie

Positienormen bij het CvB van de Hogeschool
Bij het CvB van de Hogeschool wilde ik proberen de positie in te nemen
tussen Bas en Mark (zie afb. la). Op deze wijze zou er een verbinding
ontstaan tussen alle leden van de groep; in het bijzonder tussen Bas en de

rest. Op de terugkoppelingsbijeenkomst gebeurde het volgende. Mark zat
reeds op zijn plaats; Bas nog niet. Ik vroeg aan Mark of ik op de plaats naast

hem kon gaan zitten. Hij vond dat prima. Ik ging zitten. Na enige tijd kwam
Bas binnen. Voor hij plaatsnarn, woeg hij of ik de positie aan de overkant
zou willen innemen, wat ik toen heb gedaan (zie afb. la). Op deze wijze
bleef de groepsstructuur gehandhaafd. In de besprekingen van de ruimte en

de ziposities constateerden we reeds het grote territorium van Bas. Uit het
breekexperiment blijkt dat hij actief werk verzet om zijn territorium te

handhaven.

Geert
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Mark

Breekpositie

Bas Mw*tw Anna

I

+

Daan

Uiteindelijke
positie

Jacqueline

14 Breekpositie en uiteindelijke positie bij het CvB van d.e Hogeschool

Positienonnen bij het MT van het Academisch Ziekenhuis
Bij aanvang van de terugkoppelingssessie van het MT in het Academisch
Ziekenhuis probeerde ik de ordening in de zitposities als volgt te doorbre-

ken. Omdat er videoapparatuur Haargezet moest worden en Harm bezig was

op zijn kamer, vond de terugkoppelingssessie plaats op de kamer van Tirn,
die vlak voor de sessie niet in gebruik was. De tafelopstelling in de ruimte
van Tim was vergelijkbaar met die van Harm. Het idee was om Tim op zijn
eigen kamer de positie van Harm te laten innemen en zo de hiErarchie te
doorbreken. Ik legde bij iedere zitpositie een hand-out. Ik had de zitposities
in gedachten als in afbeelding t5 hieronder.

Op de sessie gebeurde het volgende. Ik had mijn plaats al enigszins
gecreEerd door er wat papieren neer te leggen, maar terwijl ik bezig was met

videoapparatuur ging Harm zitten op de stoel die ik voor mijzelf in gedach-

ten had. Ik koos vervolgens de stoel aan de overkant. Andr6 kwam binnen en

ging zitten op de plaats naast mij. Tim kwam als laatste binnen. Het lag naar

-ijn idee het meest voor de hand dat hij op zijn eigen bureaustoel zou gaan
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zitten, waar reeds een hand-out lag. Hij verplaatste echter de hand-out, haal-
de er een stoel bij en ging op de plaats naast Andr6 zitten. In afbeelding 16 is

de configuratie die ontstond weergegeven. Daarmee was er een structuur
ontstaan die hetzelfde patroon vertoonde als tijdens de normale vergaderin-
gen: Harm aan de ene kant van de tafel en de rest aan de andere kant.

Harm/Andr6

rim O

Onderzoeker

Harm/Andr6

15 Breekposities bij het MT in het Academisch Ziekenhuis

Harm
Onderzoeker

16 Uiteindelijke posities bij het MT in het Academisch Ziekenhuis



De vencADERSETTING EN DE oRGAMSATIE vAN DE PARTICIPATIE 9I

5.3 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is per team een eerste beeld gegeven van de wijze waarop

de setting de participatie structureert. De selectie van de deelnemers hangt al

enigszins samen met de cultuur van het tearn, omdat zij veelal niet alleen is

gebaseerd op de formele organisatiestructuur, nutar ook op informele posi-

ties. Verder is besproken hoe het participatiekader is vormgegeven door de

ruimte, de vonn van de tafel en de zitposities. De resultaten van de breek-

experimenten laten zien dat de deelnemers actief werk verzetten om de ruim-
telijke organisatie van het participatiekader - sorns zeer precies - in stand te

houden. Daaruit blijkt dat de deelnemers een precies gevoel hebben voor wat
een welgevormd ruimtelijk participatiekader is, ook als het om onuitge-

sproken (schaduw)aspecten gaat.





6 Besluitvormende episodes en lokale
participatiekaders

In 4.3 is aan de orde gesteld dat het vergaderkader dynamisch is en kan

meebewegen met wijzigingen in de activiteiten en in de participatie. Het par-

ticipatiekader kan bijvoorbeeld verschuiven doordat er participanten bijko-
men of weggaan. Bij de vergaderingen in het Academisch Ziekenhuis en het

ICT-bedrijf bijvoorbeeld, Iiep er sorns even iemand weg. In veel gevallen

ging de vergadering dan gewoon door, rnaar sonrc werd zij dan tijdelijk
onderbroken. Ook verschoof het kader van de ICT-vergadering regelmatig
doordat er gasten langskwamen voor een deel van de vergadering.

Het participatiekader kan bovendien lokaal verschuiven doordat

deelnemers op verschillende momenten in verschillende mate in de interactie
betrokken kunnen zijn. Het ene moment zijn ze bijvoorbeeld spreker of pri-
maire recipiEnt, het andere moment zijn ze een toehoorder. De mate van aan-

dacht lijkt onder andere samen te hangen met de mate waarin participanten
de kans hebben om de beurt te nemen of toegespeeld te krijgen (Meier 1997,

150). 7-o kan er tijdens een vergadering bijvoorbeeld 'byplay' ontstaan

(Goffrnan 1974, l98l). In dat geval beginnen enkele participanten op de

achtergrond een eigen conversatie. Daarbij spreken ze in het algemeen zacht,
om aan te geven dat zij de 'officiEle' focus van het kader respecteren.

Tevens kan het gesprek zich opsplitsen in meer dan een conversatie. In dat
geval spreken we van een 'schisma' (Egbert L997). Schisma's zijn soms te
zien in de vergaderingen van het Academisch Ziekenhuis.

In hoofdstuk 5 is per team een eerste beeld geschetst van het partici-
patiekader van de vergadering en van de normatieve oriEntatie die eruit
spreekt. In dit hoofdstuk bekijken we gedetailleerder hoe het participatie-
kader er lokaal uitziet in besluitvormende episodes. We bespreken welke
deelnemers in besluitvormende episodes meepraten en welke routines we op
dat punt per team kunnen w.uunemen (6.1, 6.2,6.3). De routines zullen we
in verband brengen met de observaties uit hoofdstuk 5. De oriEntatie op een

bepaalde vorrn van het participatiekader laat een van de manieren zien
waarop teams op verschillende wijze betekenis geven aan hun omgeving en

zo op verschillende wijze hun toekomstig handelen vorrngeven.
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6.1 Lokale participatiekaders bij de ICT-directie

In de lCT-directie komen wat betreft de participatie in besluitvormende epi-
sodes de volgende tendensen naar voren.

. De norm die wordt uitgedragen is 'we doen het samen; iedereen doet

mee aan de besluitvorming'. De 'espoused theory' is dus dat de mana-
gers meepraten over alle terreinen, ook over de terreinen van de andere

managers.

. In de praktijk blijkt niet iedereen zich evenveel met elkaars terrein te be-

moeien. De 'theory in use' is dat Jaap en de vertegenwoordigers van de

betrokken afdelingen in de besluitvorming zijn betrokken en de anderen

minder of niet. Verder praat een deel van het team eerder mee over ter-
reinen van anderen dan een ander deel van het team.

. Jaaps mening is doorslaggevend, tenzij hij zelf anders aangeeft.

We zien in het team dus een 'espoused theory' en een 'theory in use' die ver-
wantschap met elkaar vertonen maar die niet helemaal samenvallen. De 'es-

poused theory' wordt - althans door sommigen - in de praktijk nagestreefd

en wordt in de interactie gebruilt om gespreksprocedures te legitimeren of af
te wijzen. In de 'theory in use' zien we dat er ook andere nonnen een rol
spelen. Hieronder lichten we de verschillende aspecten van dit soort parti-
cipatiekader toe.

De espoused theory: tiedereen praat mee'
Het team en vooral de algemeen directeur dragen de norm uit van gezamen-

lijkheid en het sffeven naar volledige consensus, wat betekent dat alle leden

van de directie in de besluitvorming betrokken moeten zijn. In de interacties

kunnen we zien dat participanten deze norrn nasffeven. Er is bijvoorbeeld sy-

stematisch veel tijd voor discussie, wat blijkt uit de tijd die de directie weke-

lijks voor de vergadering uittreld (5 uur per week plus eventuele extra

vergaderingen, zie 2.3).Bovendien zien we in de vergadering Jaap werk
verzetten om mensen bij de besluitvorming te betrekken en zijn er momenten

aan te wijzen waarop hij teleurstelling toont als andere participanten naar

zijn idee niet genoeg blijk geven van betrolqkenheid.

De norm van gezamenlijkheid kunnen we verbinden met het uiterlijk
van het vergaderameublement (5.2.1). De ruirnte is neufraal, de tafel is
ovaal, wat een groepsidee oproept, en de stoelen zijn uniform. Overigens

blijkt deze oriEntatie ook uit de kleedstijl van de managers, die in vergelij-
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kirg met de twee andere teams uniform is. De directieleden dragen allen een

neutraal gekleurd pak.

Er zijn momenten aan te wijzen waarop participanten de 'espoused

theory' van gezarnenlijke besluitvorming aanvoeren om de ontwikkeling van

een besluit in een bepaalde richting af te remmen door de gespreksprocedure

negatief te beoordelen. Dit is te illustreren met fragment 6. Het is een

fragment uit een discussie over het aannemen van 'sales ffainees', een

onderwerp dat tot het terrein behoort van Jan (manager Personeelszaken) en

van Henk en Frits, de commercidle managers. Op landelijk niveau is
afgesproken dat de divisie die geleid wordt door de directie twee trainees zal

krijgen. Jaap geeft voorafgaand aan het fragment nadrukkelijk aan dat hij
ervoor zou zijn om de trainees af te zeggen bij het hoofdkantoor. De uiting
waarin Jan de 'espoused theory' aanhaalt, is in de rechtermarge gemarkeerd

met een pijl.

Fragment 5 ICT212
1 ,Jan: maar we zit,ten d'raan vast
z (.)
3 ,-Tan: da' s punt .

4 Henkr ja
s (.)
6 Henk: [maar
7 ,Jaap: [waar [om
8 ,Jan: [cmdat die eh die grote
9 wervingsactj.e die inmiddels

l-0 volop loopt d'r is een
1,1 voorlichtingsdag geweest, met
t2 vij fhonderd kandidate [n
L 3 Karel : [nou dan
L4 nemen ze d'r Ewee minder aan
L5 ,faap: ja daE vind ik dus
15 o [ok volstrekEe shlt hoor
t7 Jan: [;i e maar ik
18 Jan: ja maar ik denk dus dat
19 iedereen zo gaat redeneren
20 ,Jaap: nou dan is dat, mooi dan hebben
2L ze 66n probleem. =
22 Karel: =ja
23 {2)
24 Henk: ohmo
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25 ,-Taap: kijk maar als we nou ge-
26 nee maar wij zijn lzo braaf
27 Henk: [ja
28 Jaap: a1s we [nou ge\doon zeggen
29 Henk: [ja
3 0 ,faap: EVEN niet
3L (. )

32 Henk: ITloar ma [ar
3 3 ,Jaap : Utah gewoon even heel
34 TUou wie gaat erover?
3s (.)
36 Jaap: [Piet ,Jansen] ?

3'7 (. )

3I Jan : nee j eh [Ooop van Dalen] ,

39 .Taap: nou..

4 0 Jan: maar ki j k we gaan d' r met z' 11. +-
4l a11en over als wij zeggen van +-
42 we moeten investeren in ons
43 verkoopcorps (. ) en door nu in
44 66n keer dat margeverhaal trrekken
45 we ons tetrug,
46 (.)
47 Henk: [hmhm
48 Marcelr [ja
49 Jan : [dan vind ik daL eigenl i j k ook
50 niet goed.
51 Henk: hmhm ja we he-
52 Marcel : nou d.at margeverhaal is took
53 zomaar binnen [gekomen
54 KareL: ["jao
55 ,Jaap: ja hoor
55 Karel: hh hh hh
57 ?: ja
58 Henk: nou ja t ( af-)
59 Marcel: [jah jah
60 Henk: (af reage [ren)
6L Marcel , [j"ft
62 Helen: ook niet, leh
53 .faap: lne [e
64 Henk: [maar
55 ilaap: bovendien als we over de
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66
6'7 Marcel:
58 Jaap:
69
70 Jan:
7L ,Jaap:
72
73

hebben corps hebben
veel eerder over de
ja ja nee [dat weet

fvan onze
over hun tkwatiteit
(2)

In dit fragment formuleert Jan een aantal keer een tegenwerping
tegen het standpunt van Jaap (r.1-3, 17-19). Deze tegenwepingen worden

krachtig afgewezen door Jaap (r.15-16, 20-21) en door Karel (r.13-14,22).
Vervolgens formuleert Jaap opnieuw zijn standpunt (r.25 -26, 28, 30, 33-36,
39) Hij negeert daarbij een poging tot tegenwerpen van Henk (r.27,29,32).
Dan formuleert Jan een tegenwerping die hij begint met een verwijzing naar

de 'espoused' besluitvormingsnorm van het team: 'maar kijk we gaan d'r
met z'n allen over' (r.40-a1). Hij gebruikt dus de 'espoused theory' om een

voorstel af te wijzen.

De theory in use: 6de verantwoordelijke managens praten meet
Het beeld van gezamenlijkheid kunnen we verder nuanceren. In de praktijk
is er een oriEntatie op participatie van vooral de verantwoordelijke managers

wier terrein door de toekomstige situatie wordt geraakt en Jaap. In de prak-
tijk doen dus niet alle participanten evenzeer mee aan de besluitvorming.
Jaap zoekt in sommige situaties gericht naar de instemming van verantwoor-
delijke managers. We zullen hier zo een voorbeeld van bespreken (fragmen-

ten 7 en 8). Het is niet alleen Jaap die de participatie van verantwoordelijke
rnnagers zoekt. Ook de andere numagers vertonen dat gedrag. Zo stelt
Marcel bijvoorbeeld op een gegeven moment voor om een bepaald onder-
werp pas op de volgende vergadering te behandelen omdat Geert nu niet
aanwezig is. Hij beargumenteert dat voorstel dan met 'dat is wel zo kiesj'.
Dit laat zien dat hij de betrokkenheid van Geert ervaart als een welgevormde
manier van doen. Aldus laat de participatiestructuur waa^rop de teamleden

zich oriEnteren zien hoe ze (formele) verantwoordelijkheden interpreteren en

praktisch hanteren.

Frn voorbeeld van een discussie waarin Jaap werk verzet om bepaal-
de participanten bij de besluitvorming te betrekken is een discussie naar aan-

leiding van een interne audit bij de afdelingen Operations en Bouw. De inter-

kwaliteit van 'et verkop [erscorp
[ (die)

heb ik heE

J*"rrt"ritteit
ik
verkopers dan
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ne audit is een voorbereiding op de echte audit van het concern die over
enige trjd gaat plaatsvinden. Het interne auditteam is te gast in de directie-
vergadering om de resultaten van hun audit, die in een verslag zijn vastge-
legd, toe te lichten. De discussie over dit onderwerp, dat door de directiele-
den als complex en moeilijk werd ervaren, duurde ongeveer 50 minuten. In
die discussie doet Jaap viermaal eenzelfde voorstel: hij wil een aparte

vergadering beleggen met de twee verantwoordelijke managers Marcel
(Operations) en Geert (Bouw), het auditteam en wat andere betrokkenen uit
de organisatie om de problemen verder te analyseren. Hij wil dus het partici-
patiekader van de probleembespreking veranderen.

Op het voorstel komt in eerste instantie geen respons van Marcel en

Geert. Als na het tweede voorstel Marcel en Geert nog steeds geen respons

geven, gaat hij hen gericht bewerken. Dit is te zien in fragment 7 hieronder.
Het fragment begint met het tweede voorstel van Jaap.

Fragment 7 ICT212
1 Jaap: ik wou dus teigenlijk even
2 een keer (. ) aparE met ju]lie
3 de diepte in (. ) en gewoon
4 'et he-e eIk proces even
5 doorlopen en zeggen van waE
5 is nou de werkelijke analyse
7

I ,.Taap:

9

L0

1L
t2
13
t4

(t ,2)
kijk want je tkunt je
voorsEellen (. ) daE je een deel
van jouw bouwopdrachten (.)
met harde hand ( . ) gewoon even
(. ) de komende paar weken
d'rdoor jaagt (.) en niks geen
proced.ures

voorstel

(2" maal)

mogelijke

toekomstige

st.v.z.

vervolg

mogelijke

toekomstige

st.v.z.

L5 (1,4)
15 r-Taap: j a?
17 maar dat al,les wat er nieuw
LB binnenkomt (.) helemaal volgens
l-9 het boekie gaat (. ) tenzij dat
20 boekie zo sEompzinnig is dan
2t doen wij een vlaggetrj e erop
22 net zoals JUij (. ) her
23 befaamde st,andaard
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24 l-everingsproces van [xyz ] ,

25 en op dat vlaggetje staat,
26 tait d.oen we even niet
27 (5,8)
28 ,Jaap: maar ik wi1 dus t".rerr.
29 (1,5)
30 Jaap: 66n stapje dieper ook meE

3l- jul1ie d'rbij
32 Geert : nou kij k dat, voorstel wat
33 daarin staat dat heb ik eh
34 natuurlijk ook al a1 aI
35 lange tijd overwogen
36 (. )

3'7 en ik heb dat nieU gedaan
38 (. )

39 om

vervolg

voorstel
(3" maal)

In dit fragment doet Jaap voor de tweede keer zijn voorstel om het
probleem in een ander participatiekader te bespreken (r.1-6) en er komt we-

derom geen reactie (r.7).Jaap gaat nu gericht Geert (manager Bouw) aan-

spreken. Hij continueert zijn beurt door aan te geven wat een mogelijk resul-

taat van die bespreking zou kunnen zijn voor Geerts afdeling (r.8-1a). Hij
formuleert dus welke toekomstige stand van zaken er op de voorgestelde be-

spreking mogelijk geformuleerd zou kunnen worden. Als daarop geen re-

actie komt, doet hij een elicitatie van een bevestiging (r.16) en geeft een ver-
dere invulling van het mogelijke resultaat (r.17-26). In deze verdere invul-
ling geeft hij steeds aan dat er openingen zijn om deze mogelijke toekomsti-
ge stand van zaken te modificeren ('maar', r.l7 en 'tenzij', r.19). Ook nu
komt er geen reactie en er valt een lange pauze (r.27). Vervolgens formuleert
hrj zrjn voorstel voor de derde keer (r.28-31). In deze beurt spreekt hij het

auditteam direct aan met Jullie' (r,31).

Het ontbreken van responses op plaatsen wair dat relevant is en de

lange pauzes wijzen op opkomende onenigheid met het voorstel (Schegloff
et al. 1977). Geert reageert op het moment dat de focus is verschoven van
hem naa.r het auditteam (door Jullie', r.3l) met een negatieve beoordeling
van het plan in het rapport van het auditteam. Hrj geeft aan dat de door hen

geformuleerde toekomstige stand van zaken voor hem een zor9 oproept. Op
dit punt begint Geert dus een beoordeling van toekomstige standen van

zaken te formuleren.
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Even later in de interactie probeert Jaap gericht een reactie vaJr Mar-
cel (manager Operations) te verkrijgen. Dit is te zien in fragment 8. Als er
geen respons komt op zijn voorstel (r.1) richt Jaap zich direct tot Marcel en

vraagt om een beoordeling van het voorstel (r.3). Marcel geeft dan een

positieve beoordeling (r.5-6) en koppelt daaraan een wens over de invulling
van de toekomstige stand van zaken (r.7-10).

Fragment 8 ICTZ1Z
1 (2 ,4)
2 Jaap:
3

4

5 Marcel:
6

7

I
9

t_0

maar ik kijk even rond e-e-e
wat wat vind jij [Marcel] ?

(2 ,6)
ja ik vind daE we e-een keer
dieper moeten praten
dan om dan komen die dingen
die eh wellicht kunnen we dan
toch (ook) nog even praten
over de punt,en die ik tnet

1l- naar .ro="rr.t bracht,

Deze twee fragmenten illustreren hoe Jaap gericht werk verzet om
bepaalde directieleden - namelijk degenen die verantwoordehjk zijn voor de

afdelingen wzutr de problemen spelen - in het participatiekader van de be-

sluitvormende episode te betrekken. Er is dus een oriEntatie op de participa-
tie van die managers die verantwoordelijk zijn voor het terrein dat bediscus-
sieerd wordt. De 'theory in use' wljkt dus af van de 'espoused theory'.

Meepraten over tcrreinen van anderen
We kunnen bij dit patroon nog een verdere nuance aanbrengen. Het komt
voor dat managers zich bemoeien met besluitvorming die niet direct op hun

terrein valt. Dit meepraten over terreinen van anderen wordt gedaan door een

deel van de managers (Helen, Jan, Karel, Marcel); een ander deel doet dit
niet (Frits, Geerto Henk, PieQ. In die zin bestaat deze directie uit twee delen.
Het ene deel van de managers praat eerder mee over de terreinen van

anderen dan het andere deel. De meepratende rumagers spreken - weliswaar
veelal gedoseerd en met omzichtigheid - over de terreinen van elkaar en die
van het andere deel van de groep. De andere managers doen dat vrijwel niet.

De posities die de diverse directieleden innemen convergeert met de

ziposities, die we bespraken in 5.2. De centrale rol van Jaap is gemarkeerd
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door zijn zitpositie. De managers die meer participeren zitten dichter bij Jaap

dan de anderen. We zouden de volgende lijn door de groep kunnen trekken
(afb. 17).

Jaap O O Helen

Jan O

Karel O

O Marcel

'5'-'i"*

-ttt 
\

piet O
Frits

Geert

17 Deling in de lCT-directie

In de interviews benoemen een aantal participanten deze groepsde-

ling. Iemand geeft aan met een aantal panicipanten 'meer verwantschap' te

voelen voor het bereiken van de doelen die de directie zich stelt. Anderen
zeg5en'er zijn mensen met dezelfde tongval als Jaap', of 'we hebben hier
een dagelijks bestuur'. Door de interviews heen geven de managers een re-

delijk consistent beeld van die groepsdeling. Er is dus binnen de directie een

verschillende mate van betrokkenheid, wat samen lijkt te hangen met de

mate van invloed in de groep. De zipositie van Karel is interessant. Ener-

zijds sluit hij aan bij het meer-participerende deel van het team, anderzijds

sluit hij aan bij Piet, zijn direct leidinggevende.

De norm 'we gaan er met z'n allen over' wordt dus door een deel

van de groep toegepast, maar slechts beperkt en sonN eenzijdig. Een rnana-

ger die meepraat over terreinen van anderen laat niet altijd toe dat anderen

ook op zijn terrein komen. De 'nabije' managers praten vaker mee over de

-tt'
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gebieden van elkaar en van de andere managers dan de andere nmnagers. Dat
kan aan twee zaken liggen, de 'nabije' managers laten anderen minder ge-

makkelijk op hun eigen terrein toe, of de andere managers begeven zich min-
der snel op het terrein van de 'nabije' managers. Overigens is deze groeps-

structuur dynamisch, wat onder andere te maken heeft met het feit dat er

regelmatig wisselingen in de directie plaatsvinden.

Het participatiekader dat is geschetst, is goed te illustreren met frug-
ment 6 dat we hiervoor bespraken. In het fragment nemen laap en twee ver-

antwoordelijke numagers, Jan en Henk, deel aan de discussie. Verder komt
er commentaar van de 'nabije' managers Karel, Helen en Marcel. Piet, Geert

en Frits, die ook aanwezig zijn, praten niet mee. Zij behoren bij het meer

perifere deel van het team (hoewel Frits, net als Henk, op grond van zijn
functie als commercieel manager in het participatiekader zou passen).

Aan de hand van het volgende fragment 9 (besproken in Huisman
1997, deels besproken als fragment 2 in 4.1.1) kunnen we het hierboven be-

schreven participatiekader nog preciezer illustreren. In het fragment stelt

Marcel voor dat de rapportage over de investeringen op een volgende verga-

dering wordt besproken samen met iemand van zijn eigen afdeling (Opera-

tions) en met iemand van Karels afdeling (Control). Aanwezig zijn Jaap,

Helen, Marcel, Henk, Frits, Karel en Jan. Geert en Piet zijn afwezig.

Fragment 9 ICTL42-4 0:55.25
1 Marcel: dan
2 he [b ik e; : h een eh voortgangs eh
3 .Taap: I j a? >volgende onderwerp<
4 Marcel: rapportage gekregen over de investeringen,
s (.)
6 Jaap: oh?
7 ,-Tan: hmm?

I Marcel: van pro- op productgroep-eh niveau-eh
9 vaste verbindingen [eh lcoax-eh kabel eh

L0 'Jaap: [ja
L1 ..Tan: [ (van de )

12 Marcel: weet ik wat allemaaI voor leuke-
L3 transmissieneEten
L4 ..Tan : hf h [f
15 Marcel: [tstroomvoorzieningen
16 hoe we dus over het hele j aar dat
1-'7 gedaan hebben,
18 Jaap: oh
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1-9 Marcel: is dat interessant e-voor e-dit gezelschap?
20 ,Jaap: ach 'et gaat maar over tachtig miljoen
21- gulden,
22 (t ,4)
23 ,.Tan: ttj a vin wel leuk
24 Marcel : [want dan zou ik ' eE v- e : : : h
25 Jaap: ja 'tuurtlijk
26 Marcel-: [voor wilIen stellen datr ( . )

27 iemand van control samen met, [Mehmet,] ( . )

28 daar dan zeg maar vanuit een b [eide
29 Karel-: [ ( (knikt) )

30 Marcel: [eh discipline
3l- Jaap: lja vin ik ook ja t ( )

32 Marcef : [iet,s over verEellen
33 Jaap: ok6
34 Marcel: [omdat er no- nogal wat leermomenten
3s Karel: [((d))
36 Marcel: in [zit [ten
37 Karel: [ ( (knikt) )

38 Jaap, [ja
39 Marcel: voor ons eh aI [Ien
40 Jaap: lik weet er veel te weinig van
4l Jan: j a,
42 (.)
43,.Tan: 't is een (.)
44 [onbesproken onderwerp eigenlijk
45 Marcel: [ (nee maar) 'et is een heel ( . )

46 aardig overzichtrje hoe
47 Karel-: j a ik weet 'et
48 want 'et i- eh 'eE lij -
49 zo lijkt, 'eu hartrstikke goed,
50 maar als je 'em wat omslaat
5L ilaap: ja maar da's met. elke graf ie [k
52 Karel t lhh
53 ,Jan: nee d'gaaL goed eh
54 [d' gaat de goede kant, oopo behalve (koorts)
55 Marcel-: [nee: : [da's j a maar da' (zijn)
55 ilaap: [zrln grafieken van de lijn (.) (pam)

57 Marcel: dat zijn de PMX-en zeg
58 dat is natuurlijk achter de ^komma

59 da's 66n komma vie[r miI^joen ]

5 0 ,Jaap : [nee maar even]
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61 Marcel: lterwijl we hier over tachtig]
62 ,Jaap : I wie gaaE >d' r bi j j o,r.. ]

63 Marce] : [mi1j oen (praten) i
64 Jaap: I is dat eh ] m- moeten we
55 [t<Iaas] daarvoor he [bben?
55 KareJ: [nhee [MargareE] ,

67 Marcel: [ [Margaretr] .

58 ,Jaap: [ [Margaret] .

69 ok [6 [ttargaretJ met [Mehmet]
70 MarceL ' t j ij (gaa- )

7L Marcel-: ja?
72 Karel-: jah
73 Marcel: want dat is best eh leuk [om daar 'es even
74 ,Jaap: [over een week of
75 twee?
'16 Helen: j a
77 Karel: [ja
78 Marcel: ["ja"
7e (.)
80 ,.Taap: 's een hele goeie

In dit fragment ontstaat een specifiek lokaal participatiekader. In de

episode waarin Marcel het onderwerp'voortgangsrapportage' introduceert,
oriEnteert Marcel zich eerst op Karel en Jaap (r.1-3). Dit is niet te zien aan de

talige uiting, maar wel aan Marcels visuele oriEntatie. In deze regels kijkt hij
achtereenvolgens naar zijn papier, naar Karel, naar Jaap, naar Karel, naar

zijn papier en naetr Jaap. Jaap en Karel kijken op hun beurt naar Marcel, en

even naar Jan als die een opmerking maakt (r.2).
Vervolgens richt Marcel zich tot de hele groep. Aan het einde van de

introductie van het onderwe{p ('tstroomvoorzieningen hoe we dus over het
hele jaar dat gedaan hebben', r.15-17) kijkt hij de kring rond. Bovendien re-
fereert hij hier verbaal expliciet aan de hele groep met 'we', dat zou kunnen
betekenen 'wrj als organisatie', of 'wij als verantwoordelijken voor de orga-
nisatie'. Tijdens de waag 'is dat interessant e-voor e-dit gezelschap?' (r.19)
kijkt Marcel naar Jaap. Deze vraag eindigt met een expliciete verbale refe-
rentie aan de groep ('dit gezelschap'). Op het eindpunt van deze vraag begint
Marcel weer rond te kijken. Dit rondje wordt afgebroken doordat Marcel
naar Jaap gaat kijken als deze begint te spreken (r.20). Het participatiekader
verschuift dus doordat Marcel zijn blik verlegt van Karel en Jaap naar de he-

le groep en expliciet aan de groep refereert.
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Als Marcel zijn voorstel doet ('want [...] vertellen', r.24,26-28,30,
32), verandert zijn blikrichting; hij gaat zich weer richten op Jaap en Karel.
Tijdens de productie van het voorstel kijkt hij achtereenvolgens naar Karel,
naa.r zijn eigen papier, naar Jaap, naar Karel, naar Jaap, en weer naar Karel.
De talige uiting van Marce1 is op zo'n manier geformuleerd, dat alle

deelnemers zich iumgesproken kunnen voelen, maar uit de hoofdbewegingen
is op te maken dat hij zich vooral oriEnteert op de reacties van Jaap en Karel.
Tijdens de eerste verantwoording van het voorstel ('omdat [...] allen' r.34,
36, 39) kijkt Marcel successievelijk naar zijn papier, naar Karel en naar Jaap.

Ook in de discussie die volgt blijft Marcel zich richten op Jaap en Karel.
Jaap en Karel oriEnteren zich in de episode op Marcel, maar ook op

elkaar. Als Marcel spreekt kijken ze naar hem. 7n, maken een paar korte
uitstapjes naar elkaar. Als Jaap zijn instemming met het voorstel betuigt met

Ja vin ik ook, ja' (r.31) en 'ok6' (r.33) kijkt hij naar de sigaar die hij in zijn
hand heeft en naar de asbak. Na 'ja' en 'ok6' kijkt hij beide keren even heel

kort op naar Karel. Karel lijkt vanuit zijn ooghoeken ook Jaaps reactie te

peilen, en bij de 'ok6' van Jaap pakt hlj zijn pen en maakt hij een aanteke-
ning. Hieruit blijkt dat Karel en Jaap zich oridnteren op elkaars reacties.

Deze beschrijving laat zien dat er bij de behandeling van het voorstel
een specifiek participatiekader ontstaat, waarin voornamelijk Marcel, Jaap

en Karel zich op elkaar oriEnteren.Zij zijn hier elkaars relevante recipiEnten.
Jan laat zien dat hrj zichzelf ook als relevante recipient ziet (r.7, Ll, L4,23,
41,43-44,53-54). Hij is een van de managers die bij de 'meepratende groep'
behoort en zit naast Jaap. Het drietal helpt echter niet mee om de deelname-
status interactioneel tot stand te brengen: ze beffekken hem niet in het
gesprek. Marcel maakt wel af en toe een uitstapje naar de hele groep. De
overigen onthouden zich echter van deelname aan het gesprek en bijdragen
van hen worden verder ook niet interactioneel relevant gemaakt, doordat er
bijvoorbeeld niet rechtstreeks een waag aan hen wordt gesteld.

Consensus Yersus territoria
Een van de participanten wees er in het interview op dat de norrn van er met
z'n allen over gaan in de praktijk niet gehaald wordt en wees op de sterk
sturende rol van Jaap. Hieronder een fragment uit dat interview:

Fragment interview ICT-bedrijf
Nou als !k vind dat er een besluit wordt genomen, dan ventileer ik
dat ook hE, van joh laten we nou dat en dat doen. Dat zijn eigenlijk
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gewoon de operationele acties of de operationele besluiten komen
daar dan uit voort. Dan merk ik dat dat af en toe gedragen wordt,
m&r dat ze eigenlijk kijken richting [Jaap] van [Jaap] wil jij wel
een besluit nemen, weet je wel. Je merkt heel duidelijk dat mensen
zich daaraan conforneren. Dat [Jaap] dan wel weer erg sterk
leidend in is. En pas als [Jaap] expliciet zegt jongens we moeten
tot een besluit komen. Merk ik dat iedereen, dat meerdere mensen
actief worden. Valt mij op. Dus hij heeft wel hele degelijke
leidersrol ook in de vergadering.
Dus als jij, of wie dan ook, een besluit zou willen nemen, dan
kijken mensen eerst n&ar [Jaap] gaan we hier een besluit over
nemen.

Ja precies.
En dat de groep niet eh zonder de toestemming van paapl op de
richting van 'we gaan nu een besluit nemen' gaat zinen.
Ja. Nou dus, men wil wel jouw besluitvorming ondersteunen, maar
het besluit zal nooit definitief zijn, hE, dus het laatste puntje hE

eventjes eh om het lijnde helemaal dicht te krijgen. Dat ligt altijd
bij Uaap] merk ik, valt mij op. Ja. En misschien kan het ook niet
anders, ik bedoel d'r is mffr een de baas en eh. Misschien dat
mensen dat ook eryaren in mijn vergadering hoor, dat weet ik niet.
Ik denk het wel eigenlijk maar-. Maar het valt nuj in dit geval op
echt. Want ik relateer dat natuurlijk aan de open sfeer die er heerst.
D'r is een enorrne open sfeer, dat waardeer ik ook enorm hE

(.. .)
Maar gezien die open sfeer die d'r is, zou je dus in consensus tot
een besluit kunnen komen, maar ik merk gewootr dat het laatste
puntje toch altijd bij de baas ligt. Dat valt- daardoor valt het mij
op.
Omdat het rnet die open sfeer een beetje
Ja, eigenlijk raar terrein be- valt. Ja, vind ik zelf hoor, ik weet niet
ofjou dat opgevallen is hoor.
(...)
En als er dan besluit genomen wordt is het laatste puntje wel

[Jaap]. Wil niet zeggen dat er honderd procent consensus is
gekomen in de groep. Terwijl ik dus altijd wel dacht dat dat werd
nagestreefd. Maar in praktijk blijkt dat dat niet kan honderd
procent consensus.
(...)
Nou ja je verwgcht namelijk, door de open sfeer, dat we daarna
streven. Maar in de praktijk is het gewoon niet zo. En ik denk ook
dat dat niet kan hoor. Maar ik vind het wel een hele leuke aanloop
hoor trouwens naar die consensusvorming, brainstorming, breed-
sprakigheid etcetera, om tot besluit te komen. Vind ik wel een hele
leuke manier van werken moet ik je eerlijk zeggen. Dat wel. Ik
waardeer het wel.
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Deze participant wijst erop dat:

o er een streven is naar honderd procent consensus in een open sfeer;

. er tijd wij wordt gemaakt om tot consensus te komen;

. die norm niet altijd wordt gehaald;

. uiteindelijk de definitieve beslissing brj Jaap ligt.
Deze participant heeft dus in zekere mate bewuste procedurele

kennis. De punten die hij noemt sporen met wat ik in de vergaderingen zag

gebeuren. In de besluitvormende episodes is Jaap vrijwel altijd in de inter-

actie beffokken. Als hij niet in de interactie is betrokken, dan korrfi dat

doordat hij er bewust van afziet. Dit kan blijken uit het feit dat hij even bij de

vergadering wegloopt, of uit opmerkingen van hem als 'daar ben ik te stom

voor', of ik zeg even niks'.
Dit team beweegt tussen twee vooronderstellingen die tegelijk gel-

den, maar die niet helemaal samengaan. Aan de ene kant is het team gericht

op consensus om bepaalde thema's te ontwikkelen. Daarmee beogen zij een

hechte en slagvaardige groep te cre6ren. Aan de andere kant is er binnen het

team 'maar een de baas'. Ook het meepraten over elkaars terreinen staat in
spanning met het idee dat er rnaar een de baas is. Het meepraten betekent dat

de managers elkaars territoria betreden. Op dat territorium geldt echter tege-

lijkertijd de regel dat daar slechts een baas is. Het gezicht van de managers is

dus in het geding (Goffman 1967, Brown en L,evinson 1987). De oriEntatie

op vooral de verantwoordelijke managers is een oriEntatie op de norm dat

hun instemming nodig is, omdat hun territorium wordt betreden.

Formele aspecten en schaduwaspecten van het participatiepatroon
Uit de voorgaande beschrijving bhjkt dat er in de directie bepaalde nonnen
gelden voor wiens inbreng relevant is. Met andere woorden, er zijn norrnen

voor wiens formuleringen van standen van zaken en wiens beoordelingen re-

levant zijn. In diverse fragmenten blijkt dat besluitvorming niet afgerond

wordt als de relevante personen niet hun instemming hebben gegeven. T-o

zagen we bijvoorbeeld in fragment 9 dat Marcel de reactie van Karel zocht,

terwijl Jaap en Jan reeds hadden aangegeven Marcels voorstel goed te
vinden. Karel had al een notitie gemaakt, naar aanleiding van Jaaps instem-

ming met het voorstel. Voor Karel was dus de instemming van Jaap voldoen-

de om de voorafgaande episode als een besluit te zien. Voor Marcel was het

niet voldoende. Hij zocht ook een respons van Karel, wiens terrein door het

voorstel werd betreden. In de auditdiscussie (fragmenten '7 en 8) was het
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Jaap die zocht nzur responses op zijn voorstel van de verantwoordelijke ma-
nagers Geert en Marcel.

In het beschreven participatiekader kunnen we enerzijds de formele
organisatie herkennen en zien we anderzijds een informeel schaduwsysteem.
Het feit dat Jaap en de verantwoordelijke managers betrokken zijn valt te
verbinden aan de formele organisatiestructuur en aan de rol van territoria.
Het feit dat een deel van de managers meer meepraat dan een ander deel
kunnen we zien als een aspect van een schaduwsysteem. Verder speelt in dit
team de 'espoused' norm van gezamenlijkheid een rol. Het formele aspect,

het schaduwaspect, de 'espoused' norm en het samenspel tussen deze aspec-

ten vormen de besliscultuur van het team.

Het is in dit verband belangrijk om op te merken dat de formele or-
ganisatiestructuur weliswaar te verbinden is aan het participatiekader waarop
de participanten zich oriEnteren, maar dat die structuur niet dit type kader
verklaart - ook niet ten dele. Op grond van deze structuur kunnen we name-
lijk het type kader niet voorspellen. In 6.2 rullen we zien dat het MT in het
Academisch Ziekenhuis zich oriEnteert op andere participatienormen, terwijl
het een vergelijkbare organisatiestructuur heeft (vgl. de organogrammen,
hoofdstuk 2). Een vergelijkbare organisatiestructuur kan dus binnen verschil-
lende normenstelsels een andere rol spelen. Het soort participatiekader wffr-
op een team zich oridnteert is dus een aspect van de organisatiecultuur - de

interpretatiekaders, de normen en de procedures waarop een team zich oriEn-
teert.

6.2 Lokale participatiekaders bij het MT in het Academisch Ziekenhuis

Tijdens besluitvormende episodes in de vergaderingen van het MT in het
Academisch Ziekenhuis kunnen we als 'theory in use' de volgende tenden-
sen in het lokale participatiekader waarnemen.
, Enigszins versimpeld uitgedrukt zijn dialogen de nadrukkelijkste partici-

patievorm in besluitvormende episodes, vooral dialogen met Harm, het
diensthoofd. Participanten hebben verschillende rollen in het dialogische
karakter van het participatiekader.

. Harm formuleert de inhoud van toekomstige standen van zaken. De rest
geeft visies, doet verslag, waarmee ze zljn formulering van een toekom-
stige stand van zaken kunnen beinvloeden.
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. Het participatiekader van de vergadering lijkt een legitimerende rol voor
de besluitvorming van het team te hebben.

We zullen deze aspecten van het participatiekader hieronder verder toelich-

ten.

Het dialogrsch karakter: diensthoofd-sectorhoofd
Het participatiekader gedurende de besluitvormende episodes heeft sterke

trekken van een dialoog, dat wil zeggen een interactievorm met als participa-
tiekader twee primaire participanten. Er is een oriEntatie op een dialoog tus-

sen Harm en een sectorhoofd. Anderen participeren door commentaar op de

dialoog te geven of door zelf een dialoog aan te gaan met Harm of met een

ander sectorhoofd. Deze dialoog kan een concurrerende 'centrale dialoog'
zijn of een 'dialoog in de zijlijn'. In zo'n geval ontstaat er een schisma in het

participatiekader (Egbert L997). We zien participanten regelmatig elkaar

direct aanspreken. Op uitingen die tegen niemand specifiek gericht zijn en

die dus naar het hele team worden gedaan wordt vaak niet gereageerd. Het
direct aanspreken van iemand - waiuanee de spreker een aanzet geeft voor
een dialogisch participatiekader - is een manier om wel respons op een ui-
ting te krijgen.

Participanten hebben verschillende rollen in het dialogisch georiEn-

teerde participatiekader. Andr6 geeft eerder commentaar op wat anderen in
dialoog met Harm zeggen. Hij geeft daarmee een aanzet voor een partici-
patiekader met meer dan twee primaire participanten. Tim is wat terughou-

dender in het becommentariEren van de dialogen. Kees probeert regelmatig
op rij iedereen afzonderhjk te overtuigen. Harm heeft een leidende positie in
de interactie.

Het diensthoofd beslist
Harm neemt in het algemeen de besluiten. Harm verzamelt meningen of
knjgt deze aangeboden en formuleert uiteindelijk een toekomstige stand van

zaken. De drie sectorhoofden geven visies, dragen problemen aan en kunnen

daarmee de besluiten van Harm bernvloeden. Als Harm een besluit heeft
geformuleerd, kunnen de sectorhoofden kwesties opnieuw aankaarten, waar-

mee ze hem een impuls geven tot het nemen van een, eventueel ander, be-

sluit (vgl. meepraten vs. meebeslissen, Springorum 1999). Als sectorhoofden

onderling zelf besluiten nemen, kan dat nogal eens worden afgewezen door
Harm.
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Deze procedure wordt ook in een interview naar voren gebracht door
een van de participanten van de MT-vergadering. Het onderwe{p is op dat

moment de besluitvorming tussen de sectorhoofden onderling.

Fragment interview Academisch Ziekenhuis
Harm gaat daar nog wel eens overheen, legt dan uitgebreid zijn
visie erover heen en dan moet het ook maar zo gebeuren.
Opvallend veel besluitvorming gaat zo, via Harm. Dan is het niet
meerzijdig.
Dus hij beslist?
Ja, maar onderschat niet wat er voor die tijd is gebeurd. Hij waagt
meningen, denkt erover na en dan hoor je het op de vergadering
terug. Maar het wordt niet in de groep gelegd. Het wordt dan
gepresenteerd en staat dan niet meer zo tr;r discussie.

Een voorbeeld
Een voorbeeld kan beide aspecten van het hier geschetste participatiekader
illustreren. Het is een passage die ongeveer zes minuten duurt uit het begin
van de vergadering. Daarin probeert Kees (sectorhoofd) een formulering van

een toekomstige handeling te eliciteren van Harm (diensthoofd) die hrj ac-

ceptabel acht. Hij doet dat door een ongewenste huidige stand van zaken aan

Harm voor te leggen, wat een remedie relevant maakt als vervolg, dat wil
zeggen een formulering van een toekomstige stand van zaken. Kees legt het

probleem keer op keer voor, totdat Harm komt met een oplossing waa:rnee

hij instemt. De discussie heeft voornamelijk de vorrn van een dialoog tussen

Harm en Kees.

We zullen vier delen uit die passage bespreken. Aan het begin van

de passage schenkt Kees koffie in en maken de participanten een overgang
naar onderwerpen die met werk te maken hebben (een soort pre-begin dus,

zie 4.3, Mazeland L984, Meier 1997,67). Het diensthoofd en de sectorhoof-
den zijn reeds aanwezig. De secretaresse Monique komt er later bij. Het be-
gin is te zien in fragment 10A.

Fragment 10A A2262 0:12.33
1 Kees: koffie? heren?
2 Tim: lekker: [Kees]
3 Andr6: j ah lekker bak [kie
4 Tim: ['s jij dat nou 'es
5 organj-seerL dan
6 (1,9)
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7 Kees: [ ( (gaat koffie schenken) )

I Tim: [kan ik blijven zitten
9 Harm: [*g6h [Kees] die garage is

10 toch werkelijk een drama
lL he?* ( (schudt hoofd) )

tZ Kees: sLaaE 'et nog sEeeds blank?
13 Harm: OO IOH god (wat een water)
L4 Kees: [beneden?
15 Kees: we zit,ten aI op achtEien mi11e he?
L5 Harm: j a dat hoor ik
t7 Kees: aan opruimen
18 (2)
19 Kees: ah i- [i- ik weet dus niet,
20 Tim: [ (maar) dat
21, Kees: wanneer ik moet stoppen daarmee
22 Harm: nou voorlopig nog maar even tnie
23 Kees: want in eerste instant,ie deden
24 we 'eE omdat, er (.) ijspartijen
25 Eerecht eh zouden lkomen maar dat
25 Harm: [neehee Jnee j J
27 Kees: dat gevaar is geweken
28 Andr6: odat [zou ( t< echt nie )o
29 Harm: [ja je- je kunt- je kunt ook
3 0 niet daar die m-mensen door dikke
3L plassen twater laten sjouwen
32 Kees: maar lHarm] het kost geud geld
33 hoor
34 (.)
35 Harm: ja nee ik lza} wel ( )

3 6 Kees : [we lopen zomaar naar
37 de Eon Eoe hoor en is dat nou
38 echt de bedoeling?
3 9 Harm: nee
40 Tim: nA da's we1 iets wat je mee moet,
4L nemen (i)n 'E volgend jaar
42 Kees : want e: [ : h
43 Andr6: lmisschien even e: : h zorgen
44 dat 'E in 'E tbou*o.rerIeg ofzo aan
45 de orde k [omt
46 Harm : lneehee dat i s er aI
47 Kees: ja 't is al- [lemaa]- we1
48 Harm: [dat isseh
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49 Kees: [bekend maar lpeter in 't Veld] ( ) eh
50 Harm: [( )

5L Andr6: [ ( ja) nee ta.t weedik wel
52 maar eh
s3 (1)
54 Andr6: [ (dat- dat- )

55 Kees: [Pet,er v- in 't VeId] bi jvoorbeeld
56 zegt van ja nou e-d-de aanpassing
57 kunnen we niet maken technisch,
58 da-hadden we van te voren moeten
59 bedenken als we [dat ( )

50 Harm: [bouwoverleg is
51 dat vanmorgen?
62 (.)
53 Harm, j [* he? ( (kij]<t op horloge) )

64 Kees: | ((zet kan weg) )

65 Andr6: l'et, is altijd eh (ja) volgens mij is
66 dat niet vantochtend. want ik zag in
67 [Ge- Gerard] s agenda niets
68 Kees: ((Ioopt naar z'n stoel-))
69 Kees: maar ik weeE dus ook niet zo goed
70 wanneer we moeten stoppen [Harm]
7L (0,8)
72 Harm: nou ik za!- 'et is goed dat je
73 deh ik denk de- noui
74 Kees: wanL 'et gaat met s-
75 gaaE met scheppen natuurlijk
'7 6 d [e deur uit ha ?

77 Harm: [ja maar 't wordt, alleen maar erger
78 Tim: [ (met s]-oten water) de deur uit
'79 Harm: en-n je hou d'r rekening mee dat als
80 je 'E niet doet dat je binnen de
8l- kortste keren een t,elefoontje
82 [krijgt dat je 'E we1 moet doen.
83 Tim: [ooja::oo
84 Tim: uit 't oogpunt van dienstverlening
85 mloet je 't we] blijven odoeno

86 Kees: [maar
87 [((handgebaar)) (t,z)
88 Andr6: [((staat ep, pakE lepelEjes))
89 Kees: reaJiseer je dat dit een behoorlijk
90 (.) bedrag gaaE worden.
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In dit fragment geeft Kees keer op keer een probleem aan om een

formulering van een toekomstige stand van zaken van Harm te ontlokken.
Kees geeft zelf geen formulering van een mogelijke oplossing. Van regel 9

tot en met 39 is het participatiekader een dialoog tussen Harm en Kees.

Harm spreekt Kees direct aan (r.9) en formuleert een 'dramatische' huidige
stand van zaken. Kees introduceert als probleem 'de kosten van het

schoonmaken van de leklcende parkeergarage' door het bedrag te noemen dat

errnee is gemoeid (een huidige stand van zaken) (r.15). Harm komt niet met

een remedie, maar benoernt die stand van zaken als bekend (r.16). Kees legt
het probleem opnieuw voor door toe te voegen dat die kosten het opruimen
betreffen (r.17). Als Harm hierop niet reageert (r.18) formuleert Kees het

probleem persoonlijker: hij weet niet wanneer hij moet stoppen (r.L9, 2l).
Harm formuleert als toekomstige stand van zaken dat hij voorlopig niet moet

stoppen (r.22). Kees legt het probleem opnieuw voor door zijn probleem te
verantwoorden: de kosten waren eerst gelegitimeerd omdat ze ijspartijen
wilden voorkomen, maar dat gaat nu niet meer op (r.23-25,27). Harm zegt

dat er nu een andere legitimering is voor het opruimen (r.29-31). Kees

benadrukt opnieuw de hoge kosten (r.32-33), wat Harm ertoe aanzet om te
beginnen een toekomstige handeling te formuleren (r.35). Kees benadrukt

opnieuw de kosten en zoekt Harms instemming met het problematische

karakter van die kosten (r.36-38). Harm erkent dan het probleem (r.39).

Tot nu toe was het participatiekader een dialoog tussen Harm en

Kees. Pogingen van Tim (r.20) en Andrd (r.28) om de beurt te nemen,

hebben geen resultaat. Dan komen Tim en Andr6 met een suggestie voor een

remedie; zij formuleren beiden een mogelijke toekomstige stand van zaken

(r.40-45). De suggestie van Tim knjgt geen respons; de suggestie van Andr6
wordt (in eerste instantie) negatief beoordeeld door Harm en Kees (r.46-50,

55-59). Kees richt zich daarbij tot Andr6. Harm intemrmpeert Kees en richt
zich ook tot Andr6, namelijk met de waag wanneer het bouwoverleg is. Hier
concurreert Harm met Kees om de dialoog met Andr6 en neemt de dialoog
over (r.60-67). Hier is dus een concurrentie van dialogen te zien.

Dan herneemt Kees de dialoog tussen hem en Harm, door Harm di-
rect aan te spreken (r.69-70) (zie voor het hernemend gebruik van 'maar',
Mazeland en Huiskes 1997). Er ontstaat weer een dialoog tussen Kees en

Harm, waarin niet op bijdragen van Tim (r.78,84-85) wordt gereageerd. De-

ze dialoog heeft hetzelfde karakter als de vorige dialoog tussen Harm en

Kees: Kees benadrukt keer op keer het problematische karakter van de kos-
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ten (r.69-70,74-76, 86-87, 89-90); Harm geeft aan dat stoppen met opruimen
niet kan (r.79-82).

In de rest van de passage (volgend op fragment 10A) zien we de

interactie steeds weer terugkeren naar een dialoog tussen Harm en Kees,

waarin Kees het probleem keer op keer voorlegt. De passage eindiS doordat

Harm een toekomstige stand van zaken formuleert waarmee Kees instemt.

Hieronder geven we nog drie relevante fragmenten uit de passage weer en

zullen we ze kort toelichten.

Na het vorige fragment 10A ontstaat op een gegeven moment een

schisma: er is een conversatie tussen Harm en Andr6 en een tussen Kees en

Tim. Na 1.44 minuut doorbreekt Harm de dialoog tussen Kees en Tim door
te vragen waar Monique (secretaresse) is. Tim gaat Monique halen. Dan legt
Kees wederom het probleem voor wanneer hij nou moet stoppen met
schoonmaken. Hier begint fragment 10B.24

Fragment 1-0B A2262
91 Tim:
92

za'k 'es eve
(a ,2)

93 Tim: kijken? of zi1 aI
94 Kees: maar dat is
95
96
97
98
99

L00
L01
1-02

103
l_04
105
r.0 5

to7
i_ 08
109
Lr-0

(1)
Kees: ik- ik heb oo [k geen criterium
Tim: [ (k1aar is) ((haalt

Monique, op acht,ergrond te horen) )

Kees: wanneer ik Eegen [Arnold] moet
zeggerl van moe nou stoppen
(3)

Andr6: j e moet ieder geval eh
Tim: [((weer t,erug) ) |

Andr6: tO I trl
Kees: ik wee lnie wanneer ik m-
Andr6: [geen natte voeten krijgen

aJs j e [uit,stapt
Kees : [nou j a maar dan kan ik

tot aan eh juni blijven zuigen
Harm: nee maar ik denk dat we 'E even

u Hoewel er gesprek zit tussen fragment 10A, B, C, en D, zijn om praktische redenen de re-
gels van de fragmenten B, C en D doorgenummerd vanaf het einde van het fragment dat eraan
voorafgaat.
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l-l_1

L1,2 Andr6 :

1L3 Harm:
tl.4
l"l-5 Andr6:
11-5 Harm:
Lt7
118 Kees:
119
120 Andr6:
l2]- Harm:
L22
123
1-24 Kees:
125
]-26 Harm:
]-27 Andr6:
]-28
1,29 Kees:
t_3 0

L3L Tim:
1-32 Kees:
133

e [h hgg er even rekening mee dat
[dan houdu 'E (weI) op

we even [,Jan] [uan] inl ichten
(.)
[ (uot)
[en die moet dat dan

maa [r even (in ' E bouwoverleg)
[daarom heb ik ook bij j ou op

' L papiert j e gezet [van eh
t( )

lnee ik weet
het maar ' k heb 'et hier e- ' k
heb 'et hier ergens eh ( . ) [hier

Ihoud
er rekening mee daE
[ ( (laat papier zien aan xees) )

['t speelt op de laat,ste
laags [te verdieping

t j a odat heb ik er
neergelegdo
'L speelt, op alle [verdiepingen

t j a want ook op
de tweede verdieping

Kees komt opnieuw met het punt dat hij niet weet wanneer hij moet

stoppen (r.96, 99-100). In eerste instantie formuleert niemand een oplossing
(pauze van 3 seconden, r.101). Andr6 komt dan met een aanzet van een for-
mulering van een toekomstige stand van zaken (r. 102). Kees begint zijn pro-

bleem opnieuw voor te leggen (r.105) en negeert zo de bijdrage van Andr6.
Daarmee laat Kees zien zich te oridnteren op de respons van vooral Harm.

Andr6 formuleert dan in overlap met Kees' uiting een ongewenste toekom-
stige stand van zaken (r.106-107). Kees geeft de negatieve consequenties

daarvan aan. Tot nu toe wijst Kees de geformuleerde mogelijke remedies af.

Dan komt Harm met een formulering van een toekomstige handeling: 'we
moeten Jan inlichten' (r.110-111, 113, 116-117). Kees geeft aan dat hij daar-

om een waarschuwing op een papier van Harm heeft gezet. Dit keer wij st hij
de remedie niet af; hij had daar blijkbaar zelf al iets over aangegeven. (Blijk-
baar heeft Kees ook voorafgaand aan de vergadering al geprobeerd Harm tot
handelen aan te zetten.) Harm demonstreert dan dat hij dat had gesignaleerd

(r.l2L-123, L26). We zien hier een dialoog tussen Kees en Harm, met een
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korte uitstap van Kees naar Andr6 (r.108-109), waarin Kees herhaalde malen
het probleem voorlegt.

Na dit fragment verschuift de discussie naar wat technisch gezien het

probleem is. Dan intemrmpeert Hanrl een dialoog tussen Kees en Tim door
Kees een waag te stellen over de prijs van het schoonmaken. Hier begint
fragment 10C.

Fragment, LOC A2252
t34 [ ( (xees & Tim praten) )

13 5 Harm: lwat voor ' n-
L36 waE voor enthousiaste
t3'7 priljs heb je afgesproken]
138 Kees: [dan moet je de vloer zo hebben]
139 Harm: met, die [Iui
l-40 ?: tja
141- (1,5)
].42 Kees: hE?
L43 Harm: wat voor 'n enthousiasEe prijs
L44 he [b j e afgesproken
1-45 Kees: [veert.j-g gulden per uur
L46 (t ,2)
!47 Tim: per persoon
L48 (t ,2)
149 Kees per dienst ( (< Tim, knik) )

1s0 Tim: ((knikr)) (2)
l-5L Kees: ex BTW

1s2 (2)
153 Tim: ja dat loopt hard op
154 (1,4)
155 Kees: nou daar komt, nog zevent,ienenhalf
1-55 procenE overheen
L57 Tim: naj a
158 Kees: kan ik nog 'es een keer wat aan
L59 doen hoor kan dat- (. ) maar ja
160 'eL blijven hopen uren die
161 daarin zitten
L62 Harm: nou daar daar moet je denk ik
L53 dan ook nog even naar kijken
]-64 (. )

155 Harm: naar de prijs
L66 (1, 5 )
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1,67 Kees: " (ik zeg) >wiI ik< best naar
L58 kijken" [Harm] maar ik moest ze
159 morgen ( (gebaar) ) bestellen
1,7o Harm: nee-eej [dat weeE ik je moet
1-'7L Kees: [o,k bedoel'
1-72 Harm: 'et moest eh [direct. gebeuren
1-73 Kees: [maar 'et is marginaal
t74 l-aat ik 'et nou 'es vijf procent
1-75 naar beneden kunnen brengen maar
t76 eh hhh 'et schiet natuurlijk niet
1-77 ophh
L7g (5,6)
1,7 9 Harm: de (bestemmings ) garage die was
180 ook eh schluB vandaag
L81 (3,2)

Er ontstaat een dialoog tussen voornamelijk Kees en Harrr\ waarin
Harm Kees insfirreert om over de prijs te onderhandelen (een formulering
van een toekomstige stand van zaken), waarna Kees imngeeft dat dit geen

oplossing is. Na een pauze van 5,6 seconden (r.178) verschuift Harm het on-

derwerp door te gaan spreken over een andere garage (r.179-180). Na dit
fragment ontstaat een discussie over de hekken van een deel van de garage.

Op een gegeven moment komt het gesprek weer terug op de kosten van het

schoonmaken van de parkeergarage. Hier begint fragment 10D. Daar ont-

staat het uiteindelijke besluit.

Fragirnent 10D A2252
L82 Harm: ik ik maak me daar hh over dit,
183 soort dingen maak 'k me wel druk
]-84 Tim: maar dit moeten
185 [we meenemen in de exploitatie
L86 Harm: [d't loopt echt uit de hand
t8'7 Tim: voor voor voor de parkeergarage
188 dat je dit soort kosten kunt
189 krijgen
l_eo (.)
l-91 Tim: e::h
1-92 [a-in bepaalde periodes meE name
193 Harm: [nou ik vind daar dit vind ik
L94 dus (. ) dit vind ik dus gewoon eh
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L95 ik heb ook Eegen [ [Kees] gezegd ik
196 Tim: r( )

797 Harm: wi1 'et eh apart eh
1-98 geboekt hebben da'k weet watteh
199 waar 'et eh waar 'et
2 0 0 vandaan moet gaan komen want
201- dadelijk dan eh zeggen ze van ja
2O2 meneer eh dat had helemaal niet
2 03 gemoet,en dus wi j moeten dus nu
2O4 denk ik inderdaad ook met [Jan]
205 [>neem jij dit mee naar [Jan] ?

206 [ ( (geefr papier) )

207 (1,3)
208 Kees: ik moet, dat bij [,lan]
2O9 neerleggen? ( (neemt papier) )

210 Harm: nou bij [,Jan] ik denk dat je
21,1, 't m- even tegen [Jan] moet
21-2 zeggen dat dit zich nu voordoet,
2]-3 [en laat (' ie) dan maar met de
2]-4 Kees' tja
21,5 Harm: bouwgemachtigde (dan) gaan kijken
zLG of we dat op deze wijze door
21-7 kunnen gaan en hoe we dit moeten
2L8 gaan tboeken.
21,9 (1, 4 )

22O Harm: want 'et komt nu gewoon op onze:
221- op onze conto
222 Tim: ja
223 Kees: ja
224 (. )

225 Kees: ik zal- eh [Jan] eh hier op
226 gepasLe wij ze vanneh
227 ( (bergt papier op) )

228 (t ,2)
229 Tim: op de hoogte (bre [ngen)
230 Andr6: [vergewissen
23L Kees: [in kennis
232 stellen O
233 ( (kijkt lachend rond) ) (3,9)
234 Kees: O ( (< Tim) )

235 Tim: goed weekend gehad [Kees] ?

236 Kees: heel fijn jongen

Tim
knikt

Kees
l-eest
&

knikt
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237 O (1)
238 Kees: ohahao

239 Andr6: hahaha [ha ( (wenkbrauwen op) )

240 Tim: [(ziet er goed uit bij
24]- j e thC)
242 Keest [ja O
243 Tim: zo ontspannen
244 Kees: oinderdaado

Harm komt terug op de problematiek van de parkeergarage (r.182-

183). Tim komt met een remedie: de kosten moeten meegenomen worden in
de exploitatie (r.184-185, 187-192; een formulering van een toekomstige

stand van zaken). Hlj had deze remedie al eerder genoemd (fragment L0A,

r.40-41). Harm formuleert een alternatief en een verantwoording daarvan

(r.193-203). Hier za5en we een korte dialoog tussen Harm en Tim, waerna

Harm zich richt op Kees. Hij formuleert een toekomstige stand van zaken die
hij presenteert als een conclusie ('dus wij moeten dus nu denk ik inderdaad

ook met Jan', r.2O3-2O4). Dan komt hij met een herformulering: hij waagt
Kees of hij het papier mee wil nemen naar Jan (r.205-206). (Hier gaat het om
het papier dat Kees bij hemhad neergelegd, vgl. fragment 108, r.118-126)
Kees komt met een verfraagde respons, die bovendien een repair-waag is

(208-209), wat erop duidt dat er een gedisprefereerde respons (dus een 'nee')

aan zit te komen (Schegloff et al. 1977). Hij herformuleert in de waag het

'meenemen naar Jan' tot 'neerleggen bij Jan'. Dan krijgt hij van Harm een

preciezere instructie over wat hij tegen Jan moet zeggen en wat Jan dan zou

moeten doen (r.210-213, 215-218; een formulering van een toekomstige

stand van zaken). Kees stemt hiermee in (hlj knikt, r.210-2I8, en stemt in,
r.214,223,225-227 ,231-232). Het onderwerp is hiermee afgesloten.

Samengevat, in dit team zijn de participatiekaders sterk dialogisch
georiEnteerd. Enigszins versimpeld gezegd zien we steeds voornamelijk een

dialoog tussen Harm en een sectorhoofd, wiur anderen eventueel commen-

taar op leveren. Dat commentaar wordt vaak genegeerd; in sommige geval-

len leidt het tot een verschuiving van de dialoog met Harm naar een ander

sectorhoofd. De niet befiokken sectorhoofden beginnen dan sorns parallel
aan de dialoog met Harm een eigen dialoog. Als Harm aan het einde is geko-

men van zijn eigen dialoog, doorbreekt hij de dialoog tussen de sectorhoof-

den die parallel is ontstaan. Het dialogische karakter draagt ertoe bij dat er in
de interactie sneller schisma's of *byplay' kunnen ontstaan. Immers, de be-
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trokkenheid van participanten vermindert naarmate zij minder kans hebben

om de beurt toegespeeld te krijgen (Meier 1997,150).
In de fragmenten zagen we hoe Kees steeds Harm probeert aan te

zetten tot het formuleren van een toekomstige stand van zaken waarnee hlj
kan insternmen. Hij draagt het probleem net zolang aan tot Harm met een

voor hem acceptabele oplossing komt. Dit laat zien dat de sectorhoofden er-

op gericht lijken te zljn om Harm impulsen te geven voor besluiten en hem

de toekomstige standen van zaken te laten formuleren.
Het dialogische karakter van de vergaderingen en de leidende positie

van Harm is te verbinden aan het iurangement van de zitposities (zie afb. 12,

5.2.2). Harm heeft de meest prominente positie. De sectorhoofden zitten bij
h6m aan tafel. De tafelposities zijn tevens veelzeggend voor de informele
hidrarchie in het team. Bijvoorbeeld: Andr6, de nieuwe manager, en Kees,

die lange tijd de tweede positie in het team had, zitten beiden naast Harm en

zitten te genover elkaar.

Het volgende fragment 11 kan illustreren op welke wijze Harm de be-

sluiten van de sectorhoofden kan afwijzen. Voorafgaand aan dit fragment
komt Kees met het idee een fototoestel aan te schaffen. Hij bediscussieert dat
met Andr6 en Tim. Het fragment is het einde van die discussie waarin zij
gedrie6n besluiten tot de aanschaf. Harm stelt vervolgens dat besluit ter
discussie. Na deze episode is uit het gesprek niet op te maken of er nu wel of
niet een fototoestel aangeschaft gaat worden.

Fragment L1 AZ43 0:08.00
1- Kees: maar 'et communiceert veel makkelijker
2 a1s je 'er even een plaat,je bij [hebt
3 Arrdr6: [ ( (kniku) )

4 (1,8)
5 Kees: [((< rim) )

6 Kees: [vin je niet?
7 Tim: 'k ben 'eE helemaal met je eens [jahoor
I Keest [ ( (. Andr6) )

9 Kees: [s-zu-we
10 dat doen?
11 Andr6: [((schouders op, knikt))
1,2 Tim: [en ook voor 'E dutymanagement, kan best
L3 makkelijk zijn dat je 'p gegeven momenE
14 'es een keer wat zLet en denkt van
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r.s th6
15 Kees: tttrot<6 (ga 'k) [even regelen
17 Tim: [ (een beetje casuistiek
LB moeten we 's over praten)
19 (2 ,2)
20 Harm: [ ( (< neer) )

2l Harm: [nou ik wee-nie of je daE zo maar moet doen
22 (0,8)
23 Harm: is hier in'E huis niet iets gewoon van een
24 foLotoesEel voorradig?

In dit fragment zet Harm de beslissing die Kees neemt in overleg

met Tim en Andr6 (r.l-16) weer ter discussie (r.21). Na het fragment begint
Harm een dialoog met Andrd over waar hij in verband met beveiliging een

fototoestel vandaan had gehaald. Het zou kunnen zijn dat het geven van

impulsen aan Harm voor besluiten een veiliger weg is voor het gezicht van

het betrokken sectorhoofd dan zelf besluiten te genereren, omdat Harm dan

het besluit van tafel kan vegen.

Overigens is ook in dit fragment weer het dialogische karakter van

de discussie te herkennen. Kees vraagt de twee andere sectorhoofden afzon-

derlijk om instemming (r.5-6, r.8-10) en bij het afwijzen van het besluit over
het fototoestel richt Harm zich expliciet tot Kees ('je' r.2l). Het direct aan-

spreken van personen lijkt in dit team een manier om respons op een uiting
te krijgen. (Ook elders formuleren teamleden, waaronder Harm, dit soon di-
recte aansprekingen.)

Een schaduwbeeld: concurrentie en legitimatie
Uit de interviews blijkt dat de MT-leden een eensluidend beeld hebben over
hun eigen en elkaars rollen. Men is niet altijd tevreden over de rollen die
men inneemt of over de rol die men elkaar toedicht. Dit blijkt niet expliciet
in het vergadergedrag, rlaar komt voornamelijk naar voren uit de interviews,
waarin sommigen de sfeer op de vergadering grappend vergelijken met

oorlog. Een van de sectorhoofden geeft aan confrontaties niet 'en public' te
willen aangaan, rnaa.r bij voorkeur achter de schermen via bilateralen. Wel
zijn de grapjes aan het begin en eind van een episode sofils indicatief voor
impliciete, bedekte strijd. Zie bijvoorbeeld het begin van fragment 10A en

het eind van fragment 10D. Aan het begin van 10A maakt Tim duidelijk hoe

gemakkelijk het voor hem is als Kees de koffie inschenkt (r.2, 4,5, 8). Aan
het eind van 10D maakt Tim een grapje over hoe 'ontspannen' Kees over-
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komt (r.236,247-242, 244). Deze opmerkingen zijn te interpreteren als 'off
record' manieren om het gezicht van Kees te bedreigen (Brown en Levinson
1987). Ook de concurrentie tussen de bilateralen en de zitposites van Kees

en Andr6 tegenover elkaar, dragen bij aan dit beeld van strijd.
Aan de ene kant voert het MT met de vergadering een 'espoused

theory' op, namelijk dat vergaderen belangrijk is om beslissingen te legiti-
meren. Voor het MT lijkt de vergadering - in elk geval voorafgaand aan het
onderzoek - een andere status te hebben dan voor de andere twee teams. Dit
team ging weer vergaderen vanwege het onderzoek. In de interviews wordt
aangegeven dat ze voorheen wel notulen schreven om door te sturen naar de

MT's van de sectoren op lager niveau omdat het anders leek alsof ze niet
vergaderden. De vergadering lijkt voor hen iets te zijn wat ze volgens hen-
zelf eigenlijk zouden moeten doen, maar waar ze vaak niet aan toekomen
door de hectiek van het moment. In de praktijk vindt besluitvorming dan
plaats in bilateraal overleg tussen de respectievelijke sectorhoofden en het
diensthoofd. De vergaderingen (of alleen de notulen) zijn er dan vooral om
besluiten te legitimeren. De rituele functie van de vergadering is kennelijk
zeer belangrijk.

Dat de vergadering rituele trekken heeft, komt ook naar voren in de

interviews. Daar geven participanten aan dat Harm zijn rol op de vergade-
ring sterker neemt, zeker als er een camera bij is, maar dat de verhoudingen
achter de schermen anders lmnnen liggen. In hoeverre dit daadwerkelijk het
geval is, is in dit onderzoek moeilijk te beoordelen, rnar het geeft wel aan

dat de vergadering voor dit team een meer rituele functie heeft of had. Het
geeft aan dat vergaderen voor hen iets is wat 'hoort' en waar mensen zich
behoren te gedragen nffr hun formele rol. Blijkbaar is het belangrijk om op
de vergadering een 'espoused theory' van een duidelijke hiErarchie te de-

monstreren.

Overigens zien we bij dit team, ook tijdens de opnames, een ontwik-
keling plaatsvinden. Het team breidt uit en gaat regelmatiger vergaderen.
Vervolgens zien we dat de vergaderingen zich ook steeds preciezer structu-
reren. Na de opnames is het team verder uitgebreid. Hoe complexer het team
wordt, hoe meer noodzaak er lijkt te ontstaan voor gestructureerd overleg.
Dit zou kunnen betekenen dat de rol van de vergadering verandert en dat zij
steeds minder alleen bestaat ter legitimering van besluiten.

De besluitvormingsstijl van bilateraal overleg buiten de vergadering
is in zekere zin terug te zien in de besluitvormingsstijl op de vergadering.Zo
is door te vergaderen het participatiekader wel veranderd - anderen kunnen
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nu corlmentaar geven op de dialogen - maar we zien ook dat het dialogische
karakter nog steeds doorspeelt. In die zin sluit de stijl van besluiworming op

de vergadering aan bij het schaduwsysteem van dit team.

Uit de participatiestijl kunnen we afleiden dat de verantwoordelijk-
heid voor besluiten blijkbaar grotendeels bij het diensthoofd ligt. Waar de

verantwoordelijkheden liggen, ook van de dienst in relatie tot de rest van de

organisatie, komt vaak aan de orde in de discussies op de vergaderingen. Het
team is vaak bezig met discussies waarin betekenis wordt gegeven aan de

omgeving in termen van verantwoordelijkheden. Dit komt bijvoorbeeld ook
naar voren in de passage over de lekkage in de parkeergarage die we hier
hebben besproken (fragment 10). De discussie draait om de waag wie ver-
antwoordelijk is voor de kosten. Om uit te vinden waar verantwoordelijkhe-
den liggen verdiept dit team zich vaak in het verleden en de wijze waarop

bepaalde situaties zijn ontstaan. De ori6ntatie op het verleden is bij dit team

veel sterker dan bij de twee andere teams.

6.3 Lokale participatiekaders bij het CvB van de Hogeschool

In de vergaderingen van het CvB van de Hogeschool komen in besluitvor-
mende episodes de volgende tendensen in de participatiekaders naar voren.

. Alle participanten behalve Anna (notuliste) nemen deel aan de discussie.

Men draagt opinies onomwonden uit.
. Bas en Mark beslissen gezamenlijk. Jacqueline en Daan dragen veelal

beslisonderwerpen aan en geven opinies. Op die manier zljn zij nadruk-
kelijk in de besluitvorming betrokken.

. Besluiten komen snel tot stand in de vorm van gepaarde reactieve

instemming met voorstellen of er ontstaat een patstelling.
. Een mogelijk verschil in positie tussen de twee CvB-leden is een heikel

onderwerp. Jacqueline en Daan hebben als taak balans te cre6ren en te

onderhouden.

We zullen de diverse aspecten hieronder toelichten.

Onomwonden forrnuleringen van opinies
De participanten formuleren in het algemeen hun opinies onomwonden. In
sommige gevallen leidt dat tot onderlinge waardering en plezier, in sommige

gevallen leidt dat tot confrontaties (zoals we verderop in deze paragraaf
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zullen zien bij de bespreking van de patstellingen). Verder nemen alle
participanten, behalve Anna, deel aan de discussies.

Deze stijl is te verbinden met de vorm van de tafel en de zitposities.
De tafel heeft in principe gelijkwaardige zijden en iedere participant heeft
een eigen zijde. Daan, die het laatst bij het team is gekomen en die formeel
geen CvB-lid is, deelt zijn zijde met Anna, die notuleert en verder zelden
participeert. We kunnen hieraan de observatie toevoegen dat alle deelnemers
ook een individuele kleedstijl hebben. Die is heel anders dan bijvoorbeeld in
de ICT-directie, waar alle directieleden een pak dragen, waardoor het team
er veel uniformer uitziet. Ook de stoelen zijn bij de ICT-directie uniform en

bij het CvB niet - hoewel Mark, Anna, Daan en Jacqueline op gelijke stoelen
zitten en de lege stoelen en de stoel van Bas zich daarvan onderscheiden en

stuk voor stuk verschillend zijn.

Gepaarde, reactieve instemming van de twee CvB-leden
In het CvB zijn Bas en Mark de twee beslissers. Voor een besluit over hoge-
schoolonderwerpen is beider instemming vereist, niet alleen formeel, miur
ook in de praktijk. Als een idee door een van beiden wordt ingebracht is de

instemming van de ander vereist. In gevallen waarin met voorstellen van
Jacqueline of Daan wordt ingestemd, zien we de instemming van Mark en

Bas gepaard voorkomen. Jacqueline en Daan kunnen dan de stellingen bein-
vloeden, maar hebben geen doorslaggevende stem. Ze stellen zich veelal ook
zo op: ze geven duidelijk hun mening, maar de beslissing laten ze bij Mark
en Bas. De instemming van Jacqueline of Daan wordt wel relevant als hun
eigen activiteiten met het besluit gemoeid zijn. Het lokale participatiekader
kunnen we dus verbinden aan de verschillende verantwoordelijkheden.

In sommige gevallen nemen Bas en Mark relatief snel een standpunt
in ten aanzien van een onderwerp. Bas en Mark geven dan reactieve vonnen
van instemming met ideeEn die buiten de vergadering zijn ontwikkeld en die
in deze vergadering afgehandeld moeten worden. Omdat de prioriteiten van
de CvB-leden niet op het hogeschoolniveau liggen, nemen zij relatief weinig
tijd voor de vergadering, waardoor er ook weinig tijd is om voorstellen lan-
ger te bespreken.

Een voorbeeld van de snelle variant met gepaarde, reactieve instem-
mingen met een verzoek is te zien in fragment I (eerder besproken in 4.1.1).



BgSIUTToRMENDE EPISoDES EN LoKALE PARTICIPATIEKADERS I25

Fragment, 1 HS95-2 L:32. L8
L ,Jacq. : ok6
2 (0,7)
3 ,.Tacq. : en dan h'b'k n9g 'nfvraag ehm (. )

4 <<of wij : ; mogen overwegen> (. )

5 tot het aanschaf fen van een kl-eineh
6 kopiteerapparaaEje bij p z.
7 (1,5)
8 ilacq. : va: n >in de orde van grootte van<
9 drieduizend gulden,

l_0 (. )

11 Jacq. : omdat [daar natuu'k o-
t2 Mark: [ ( (< Daan) )

13 ,Jacq. : heel veel mensen langs komen

a4 d.ie even een koptiet j e moeten hebben
15 [of afgeven

1-7 (. )

l-8 ilacq. : en d'moeten alt,ijd Jrro, goedJ ((e pad) )

19 Mark: ma' moeE j e dan st,eeds hier naartoe
20 naar dat ding Jfrier ( (e pad en locatie) )

2l itacq.: ja
22 Bas: hier op de [gang ((@ locatrie) )

23 Mark: [((< sas))
24 (1,4 )

25 Bas: trappen af ( (< Mark) )

25 (0,6)
27 Mark r ttnmnm
28 Bas: t ((< ilacqueline) )

29 (0,5)
30 Mark: mja ( (< voor zich) )

3t_ (2,5)
32 Bas : oj aho
33 Bas: [ ((< uark) ) I

34 Mark: [ ((< sas)) | (1,2)
35 ,facq.: lmaar goed
35 Bas: [ ((< ,Jacqueline) )

37 Mark: [ ((< .Tacqueline) )

38 ,-Tacq. r ja 'k heb hier [eh::
39 Mark: ["Iijkt me welo
40 (2,8)
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4l ,.Tacq. :

42 Bas:
43
44 .Tacq. :

45 Mark:
46 lTacq. :

47
48
49 Mark:
50 Bas:
5l- .facq.:
52

53 Bas:
54

55 Bas:

Hooposrur 6

noem 'et offertes:
hm l{kt mij goed
(1)
en het is echE [we- weet je zo eentje

tja
waar je €6n blaadje en eh
da- dat is ook de behoefEe
[dat is eh
[mja ( (pakL kof f iekan) )

( (< Mark, < Jacqueline) ) (2,2)
ok6
(2,7)
^--l66n maa] ander maal-
(0,4)
rondvraag? ( (@ Daan) )

In dit fragment zien we hoe Mark en Bas instemmen met een ver-
zoek van Jacqueline. Elke volgende stap in de ontwikkeling van het besluit
wordt door Bas en Mark gepaard bekrachtigd. Bas knikt instemmend (r.16)

in respons op Jacquelines argument (r.11, 13-15). Mark draagt bij aan de

ontwikkeling van het argument om het apparaat te kopen (r.19-20), wat Bas

vervolgens ook doet (r.22,25). Vervolgens humt Mark instemmend (r.27) en

geeft een acceptatiesignaal (r.30) (vgl. 'acknowledgement token' Jefferson

1984a). Dan komt ook Bas met een acceptatiesignaal (r.32). Vervolgens heb-

ben Mark en Bas een non-verbaal overleg door elkaar aan te kijken (r.33,

34). Na Jacquelines vervolg komt dan eerst een voorzichtige instemming van

Mark (r.39), waarna Bas vervolgt met een instemming van dezelfde kwaliteit

$.a\. Vervolgens trekt Mark zich terug uit de activiteit door Jacquelines

beurt te intemrmperen en over te gaan tot het inschenken van koffie.
Jacqueline geeft dan een pre-afsluiting (vgl. 'pre-closing' Schegloff en Sacks

1973) (r.51), waarna Bas de transitie maakt naar een volgend punt (r.53, 55).

Dit fragment is een voorbeeld waarin een besluit bestaat uit reactieve instem-

ming met een voorstel. De instemming wordt in elke fase van de episode
gepaard ontwikkeld door Mark en Bas.

Patstellingen
Als een van beide CvB-leden zijn instemming onthoudt, ontstaat er een pat-

stelling. Het beslispunt komt dan meer dan eens terug in de discussie en op

volgende vergaderingen, rnaar er komt geen oplossing. Er is dan weinig tijd
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om gezamenlijk te zoeken naa.r een oplossing die alle parden teweden

stemt. Met andere woorden, het accent ligt in deze vergaderingen op het

beoordelen van standen van zaken, niet op het gezamenlijk ontwikkelen van

formuleringen van toekomstige standen van zaken.

In de vier opgenomen vergaderingen kwam 66n beslisonderwerp

voor op de eerste drie achtereenvolgende vergaderingen. Uit die drie discus-

sies blijkt bovendien dat het onderwerp al eerder aan de orde was geweest.

In de drie discussies is er een patstelling tussen Bas, die niet wil instemmen

met een voorstel, en de rest van het team dat wel achter het voorstel staat.

Het gaat hier om nieuwbouw blj de gebouwencomplexen van de twee onder-

wijsafdelingen. Tijdens de opnameperiode kwam de discussie eerst twee

keer voor aan het eind van de vergadering in het onderdeel 'mededelingen/

rondvraag' en vervolgens een keer naar aanleiding van de bespreking van de

notulen. Alledrie de keren was het Daan die het onderwerp aan de orde

stelde door aan te haken bij een opmerking van Mark. Hieronder zullen we

kort de eerste twee discussies bespreken. Vervolgens zullen we de derde dis-

cussie bespreken aan de hand van een concreet fragment.

Op de vergadering die als eerste is opgenomen komt Mark met een

mededeling over 'bouwzaken'. Het gebouwencomplex van Marks afdeling
wordt uitgebreid met nieuwbouw. Hij meldt dat de stuurgroep die zich met

die nieuwbouw bezighoudt, hem een brief heeft geschreven dat met de hui-
dige financiEle en ruimtelijke kaderstelling - 10.200 m2 nieuwbouw - niet
aan de beleidseisen op onderwijsinhoudelijk gebied kan worden voldaan. De

stuurgroep legt aan het CvB voor of de beleidseisen nu moeten worden

bijgesteld of dat de kaderstelling moet worden vemrimd naar 11.000 m2 (wat

f L,2 miljoen zal kosten). Bas vindt dit onderwerp te complex om even snel

te behandelen. Er is discussie over de complexiteit van het onderwerp.
Na ongeveer vier minuten brengt Daan naar voren dat de locatie van

het cenfiaal bureau, het organisatieonderdeel dat het hogeschoolniveau

vormt en waar Jacqueline, Daan en Anna deel van uitmaken, in de discussie

betrokken moet worden. Als het deel van het centraal bureau dat nu in het
gebouw van Bas' afdeling is gehuisvest, in het vervolg bij de andere heIft op

Marks afdeling wordt gehuisvest, betekent dat een overheveling van huisves-

tingsbudget van Bas' afdeling, naar Marks afdeling. De nieuwbouw moet

dan worden uitgebreid met 200 m2 (wat f 3 ton zal kosten).

Daan geeft aan dat er een vergelijkbare waag ligt er voor de locatie
van de interfaculteit. Bas zegt dat er allerlei varianten te bedenken zijn,
waardoor er geen extra nieuwbouw nodig is voor het centraal bureau en de
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interfaculteit, zoals veel minder leerlingen iumnemen en allerlei andere op-

ties waar hij overigens niet voor zou zijn. Er vallen lange stiltes. Bas meldt
dat hij haast heeft, omdat hij een andere afspraak heeft. Allen lijken te erken-
nen dat er een probleem is. Mark zeg! dan dat de stuurgroep morgen be-

spreekt hoe het beleid aangepast kan worden aan de kaderstelling van 10.200

m2.

Op de volgende vergadering komt het onderwerp terug, weer tegen

het einde van de vergadering a1s vijfde punt van Mark in het onderdeel
'Mededelingen en rondvraag'. Mark meldt dat de stuurgroep het beleid heeft

kunnen aanpassen aan de kaderstelling van 10.200 m2. Als Mark het onder-

deel na ongeveer vijf minuten wil gaan afronden, brengt Daan naar voren dat

er duidelijkheid moet komen over de interfaculteit en het centraal bureau.

Hij zegt dat het wat betreft het cenftaal bureau gaat om 200 m2 (fl. 3 ton).
Bas zegt dan niet voor 3 ton te willen meebouwen, omdat hij dat geld liever
besteedt aan andere zaken dan kantoomrimte. Mark en Daan brengen dan in
dat hij nu ook geld uitgeeft aan kantoomrimte en dat het deels slechts gaat

om budgetoverheveling. Bas wil desalniettemin niet meebouwen. Daan geeft

aan dat hij het slecht vindt als deze beslissing alleen op financiele gronden

wordt genomen. Hij is van mening dat het een beleidsbeslissing moet zijn.
Bas stelt dat hij de mening van de betrokkenen in het centraal bureau

wil weten. Mark zeg! dat de algemene indruk is dat samenrroegen van het

centraal bureau beter is. Jacqueline is het daarmee eens, rnaar geeft aan dat

het dan wel een nadeel is om op de ene locatie niet te zitten. Jacqueline

meldt verder dat het afgezien van de discussie 'samenvoegen of gespreid

laten' voor haar behelpen is op de huidige locatie. Er ontstaat een discussie

over of het beter is op Marks afdeling of op Bas' afdeling. Mark noemt voor-
delen van zijn locatie. Bas zegt dat er overal problemen zijn. Nadat de totale
discussie over dit punt 19 minuten heeft geduurd, zegt Mark dat ze beter
kunnen overgaan naar een volgend punt. Bas geeft snel aan dat hij een in-
ventarisatie van meningen van betrokkenen wil en maakt een transitie naar

het volgende punt van Mark, die dan een volgende mededeling doet.

Op de volgende vergadering komt het onderwerp weer aan de orde.

Dit keer aan het einde van de bespreking van de notulen. Mark meldt daar

dat hij een onderdeel op de agenda mist, namelijk de bespreking van de knel-
puntennotitie over pz. Daan haakt daarop in door aan te geven dat ook het

onderdeel nieuwbouw ontbreelt. Het onderstaande fragment 12A begint op

dat moment. [A] staat voor Faculteit A, [B] voor Faculteit B, en IIABI voor
de interfaculteit.
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Fragment, l-2A HS95 0 :22 . L4
1 Mark: dat we wel eh ( 0 , I ) dat. niet moet
2 pfff (.) verdwli_r1err.=
3 Daan: =j a maar we moeten nog over de:
4 [fee] en 'et Centraal Bureau v-ten
5 aanzien van de nieuwbouw moet (e-nu)
6 ook duidelijkheid over komen want.
7 daE eh dat (pIan) ontwikkeling gaat
I door
9 Mark: ja

10 (t ,2)
11 Mark: osorry j [a"
t2 Daan: [waarbij eh ( . ) natuurlijk
13 probleem is daU eh zeg maar centraal
1-4 bureau voor helf t in zit en [IAB] ook
15 v-r ja (in elkf ) o [f (wat)
L6 Mark: lja (dat eh)
L7 Daan: ondergeschoven is bij de nj.euwe media
LB voor [een deel
19 Mark: [ja
20 Mark: ja
21, (2,3)
22 Daan' oodusoo ik weet niet wanneer dgE eh
23 laten we zeggen t,- tot eh EoE wasdom
24 geraakt?

26 Bas: jah
27 (e,r1
28 Bas: ik ben ervoor om 't e-zo even Ee

29 tlaten
30 (2,3)
31 Bas: ozoals 'E nu iso
32 (8,1)
33 ,facq.: maar is daE de o- is dat een
34 toplossohingo
35 Mark: oneeo

35 (. )

37 Mark: hmhm "Iijkt me nieto ( (snuif) )

38 ( (zucht) )

3e (8)
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40 Bas: [ ( (< .Tacgueline) )

4L Bas: [nou we zouden ( . ) meE wat mensen van
42 eh zeg maar het cent,raal bureau ( . )

43 bespreken wat ze d'r zeJ-f eigenlijk
44 van vonden
45 (.)
46 Bas: oofo (. ) die zouden bevraagd worden
47 geloof ik odaarovero
48 (3)
49 Bas: en als ik met [Pietr] even spreek over
s0 eh ( . ) tAl hier lEl daar of
51 omgekeerd (.) zegtr 'ie ja Euurlijk kan
s2 d.at heel tgoed
53 (2 ,2)
54 Mark: j a daarom mets tAl en tBl dat denk
55 ik ook daE eh ((in) ) je moet nat,uurlijk
56 niet

Mark gaat veruolgens in op de interfaculteit en geeft aan waarom de

spreiding van de interfaculteit over de twee locaties op dit moment de beste
optie is. Na 1.50 minuut komt hij weer terug op het cenffaal bureau. Daar
begint fragment l2B.2s

Fragment, 12B HS95

57 Mark: dat is eh (. ) daar zijn de visies 1""..
58 verschillend over
59 (2 ,5)
50 Mark: maar 'eE centraal bureau is natuu'k
5L even een andere kwestie
62 (2,L)
63 Mark: omdat dat dus een centrale (. ) dienst.
64 is, (O,7) waarvan d'r een gedeelte nu
55 eh (t ,7 ) op de [straatnaam] zit.
65 (0,9)
67 ,Jacq.: ja [en een gedeelEe hier
68 Mark: [en een gedeelEe hier
6e (.)

2' Net als bij fragment 10loopt de nummering van fragment 12B om praktische redenen door
vanaf het eind van fragment l2A, hoewel er gesprek tussen deze fragmenten plaatsvindt.
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70 ,.Tacq. :

71, Mark:
'72 Daan:
73
74 ,.Tacg. :

75
76 Mark:
77 Bas:
78 ,Iacq. :

79
80

81 Bas:
82
83 Bas:
84
85
86
87 Mark:
88 Bas:
89
90 Anna:
9L
92 Bas:
93 .Tacq. :

94 Bas:
95
96 Jacq. :

97
98
99 ,Iacq. :

r.0 0

10r_

lO2 Bas:
L03
L04 .Tacq. :

105

1-06

107
108 Mark:
L09
110

"i [a"
Ioja"
["ja"

(2,3 )

j a goed daar hebben we t E aI over
geha [d

tjhta ( (pakt kof f iekan) )

["ik [zie- ja ik eho
[wat de voor en nadelen

daarvan waren
(1,9)
otj ao
(1,8)
j a dus ik heb n- niet iets eh ( . ) ik
ben niet op (terrein) van mening
veranderd oop dat gebied"
(1,9)
"jij ?" ( (koffiekan richting Anna) )

en 'E laatste van de vorj-ge keer
Iwas eh
["jaho
(1,6)
watr w [at vinden de

Inee maar j a
betrokkenen tzelf want we kunnen daar
weI over beslissen hier
j a maar dat hebben aIIang gedaan
J tsas l
(0,6)
we trebben natruurlijk alIang met met
mekaar gepraat over eh (O,g)
Iwat
[de vo- o de vorige keer: heb ik daar
niks over gehoord
nou d't (.) bij wijze van spreken
hebben we dat een half jaar tgeleden
gedaant
(1,9)
ja de vraag is ook aI 'es gesteld eh
naar aanl-eiding van de : : (0 , 6 )

I st,raatnaam] [acht] dus is helemaal
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111 los van [de instrroom
LLZ .facq. : tja
113 (3,5)
l-L4 Mark z 'k meen dat ook eigenli j k daar
l-i-s 'es een keer eh ( . ) die discussie
Lt6 wat meer begonnen is
L:I7 (t ,2)
118 .Tacq.: e[n daar is niet
l-l-9 Bas: [en bij
LzO ,Jacq. : ' k bedoel da' s niet 66n mening
Lz]- die eh absoluut is maar er is
L22 eh toch wel- er z i j n een aantal
L23 argumenten (1) die bij elkaar (0,8)
L24 m- bij iedereen denk ik leiden tot
L25 de conclusie dat 'et (.) bij elkaar
L25 zitte: meer voordelen heeft dan m-

L27 m- 'et bezwaren van ( . ) eh tlos
L28 zitten
129 (2 ,9)
l- 3 O Jacq . : al s ik dat zo samenvat thoot
131 (3,6)
L32 Bas: nou dan blijft er over dat ik 'et
133 jammer vind een deel van cenEraal
L34 eh niet meer (0,7)
L35 .Tacq. : nou da's 66[n van de bez [waren
]-36 Bas: [in m'n om-
L37 Daan: [jaha
138 Mark: [ja
L39 ilacq.: [dat dat je dan op 66n tplek zlt
L4 O en dus niet op d.e tander [e
141- Daan: [nee
L42 Bas: tja
1-43 ,-Tacq. : da's da's
L44 ?: hm
L45 Bas: dat dat blijft ['k bedoel m-
L46 ,facq. : [' et belangri j kst,e
L47 bezwaar ja
1-48 Bas: heb ik vorige keer ook gezegd en
t49 e [h
150,Jacq.: tja
1-51 Bas : >die keer daarvoor ook 'n< ( . )

1-52 daar ben ' k niet van mening over
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153 veranderd
154 (8,6) ( (l,tark roertr in kopje) )

155 Jacq.: en afgezien van (.) e::h (2,5)
156 e- de nadeLen van (. ) bij elkaar
1,57 zitEen >dat je dus<< niet op op een

158 plek niet z:-x (L,g) wordE 'et twel
159 alsmaar luI1iger Jo* 'et maar zo te
150 ,egg"r'rJ om hier Ee tzitten hoor
i-5L (0,7)
162 ,Jacq. : (wel) niet zozeer omwi.lIe van jou
163 of wat dan ook maar (. ) a1le
L64 faciliteiten en condities waaronder
165 je moet twerken

Jacqueline begint hierna een lange klacht over haar werkomstandig-
heden, waarmee het onderwerp verschuift. In deze vergadering komt het on-

derwerp nieuwbouw niet weer terug.

In deze discussie vindt op de drie vergaderingen een herhaling van

zetten plaats. Daan stelt steeds het onderwerp aan de orde in aansluiting op

een punt van Mark. Daan legt voor of er 3 ton budgetoverheveling kan

plaatsvinden voor huisvesting van Bas' afdeling naar Marks afdeling. Bas

geeft aan dat hrj dat niet wil. In de eerste vergadering vallen er dan lange

pauzes, waarna Bas aangeeft dat hij haast heeft om de vergadering te be6in-

digen. Ook in het hierboven weergegeven fragment vallen er lange pauzes

rond de momenten dat Bas zegt niet te willen meebouwen (r.21 ,25,27,30,
32,39).

In de tweede en derde vergadering komt Bas na te hebben gezegd

dat hij tegen budgetoverheveling is, met de waag wat de medewerkers van

het centraal bureau zelf willen (samengevoegd zitten in Marks gebouw of
gespreid) (r.41-47, 88-89, 92, 94-95). Op de tweede vergadering benoemt

Mark de voordelen van zijn locatie. Jacqueline noemt de voor- en nadelen

van samenvoegen. Bas gaat ertegen in dat het op Marks locatie zoveel beter

zou zijn. Op de derde vergadering leidt Bas' waag wat de medewerkers er

zelf van vinden tot de opmerking van Jacqueline dat dat allang aan de orde is

geweest (r.96-97,99-101, 104-106); en dat de conclusie is dat samenvoegen

meer voordelen biedt dan apart zitten (r.118, l2O-128, 130). Bas geeft dan

weer aan dat hij het jammer vindt dat er dan geen onderdeel van het centraal

bureau in zijn gebouw zit (r.132-134). Dit nadeel wordt door allen erkend
(r.135, 137-747).



134 Hoorosrur 6

Jacqueline begint dan in de tweede en derde discussie met een klacht
over haar werkomstandigheden in Bas' gebouw (zie r.158-165). In de derde
vergadering verschuift met de klacht het onderwe{p en het komt niet meer
terug op de volgende vergadering. De vergaderingen daarna zijn niet opge-
nomen, dus we weten niet of het onderwerp later toch nog terugkomt.

In de besluitvormende episodes zien we dat alle participanten (behal-

ve Anna) erbrj betrokken zijn. In de driemaal voorkomende discussie over de

nieuwbouw zagen we het voorstel waar Mark, Jacqueline en Daan zich in
konden vinden, geblokkeerd worden door Bas. Formeel zijn Bas en Mark de-

genen die samen de besluiten nemen en die dus ieder ook een besluit kunnen
blokkeren. In de vergaderingen die zijn opgenomen kwamen de blokkades
van Bas, bij het onderwerp nieuwbouw. We zouden meer opnames van dit
team tot onze beschikking moeten hebben om te kunnen bepalen of het hier
gaat om een paffoon: of het vaak Bas is die zaken tegenhoudt of dat het hier
gaat om een incidentele opstelling.

Mo gelij ke p ositieverschillen als schaduwasp ect
Uit de interviews komt naa.r voren dat een mogelijk verschil tussen de

posities van Bas en Mark een heikel onderwerp vormt. Als het in de inter-
views aan de orde komt, hebben mensen in het algemeen moeite om daar-
over te spreken. De participanten kiezen verschillende manieren om errnee

om te gaan. Uit de interviews en de interactie komt naar voren dat Jacqueline
en Daan de rol hebben om zoveel mogelijk balans tussen beide partijen te
cre6ren en te onderhouden.

Dit aspect van het participatiekader is te verbinden aan de wijze
waarop het fysiek is vormgegeven. We zagen in hoofdstuk 5 dat de vergade-
ringen plaatsvinden op Bas' territorium en dat hrj zijn territorium aan tafel
zo groot mogelijk maakt. Bovendien zit hij tegenover de rest van de partici-
panten (afb. ll, 5.2.2). Deze zitpositie sluit aan bij de blokkerende positie
die Bas inneemt in de nieuwbouwdiscussie. Toch zien we op de vergaderin-
gen Bas niet slechts blokkerend gedrag vertonen, dus de tafelposities kunnen
we zien als symbool voor slechts een deel van de interacties. De afstand die
Bas inneemt ten opzichte van de rest is wellicht algemener symbolisch te in-
terpreteren.

Ook in dit team zien we op de vergadering de 'espoused theory' die
samenhangt met de formele organisatiestructuur een rol spelen en een scha-

duwsysteem. Aan de ene kant draait het participatiekader veelal om gepaarde

instemming van Bas en Mark. Het gaat hier om de 'espoused theory' die
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vaak samenvalt met de 'theory in use'. Anderzijds speelt er een schaduw-

systeem doorheen, waarin een sterk territorium var Bas naar voren komt.

6.4 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk zijn de patronen beschreven die per team naar voren komen

bij de bestudering van de lokale interactionele participatiekaders in besluit-
vormende episodes. De ICT-directie is enerzijds gericht op consensus en an-

derzijds op de territoria van de verschillende participanten waar er maar een

de baas is. In besluitvormende episodes zijn in de praktijk vooral die mana-

gers betrokken wier terrein door het voorstel wordt beffeden. Het MT in het

Academisch Ziekenhuis oriEnteert zich voornamelijk op dialogen met het

diensthoofd. In de dialogen dragen de sectorhoofden problemen en opinies

aan en formuleert het diensthoofd de besluiten. De sectorhoofden kunnen

dan opnieuw kwesties aandragen, totdat zij een formulering van een toekom-
stige stand van zaken als respons krijgen wuurmee zij instemmen. Het CvB
van de Hogeschool oriEnteert zich op een participatiekader waarin iedereen

behalve Anna participeert en waarin de gepaarde instemming van Bas en

Mark vereist is. Besluiten kunnen snel tot stand komen als zij op reactieve

wijze instemmen met voorstellen. Als een van beiden niet instemt ontstaat er

een patstelling.

De formele organisatiestructuur speelt in de participatiestijlen een

rol. Bij het CvB van de Hogeschool bijvoorbeeld, kunnen patstellingen ont-
staan, terwijl bij de andere twee teams de leidinggevende de besluitvorming
in een bepaalde richting kan duwen. Toch kan de structuur de participatiepa-
tronen niet verklaren: de ICT-directie en het MT in het Academisch Zieken-
huis hebben een vergelijkbare structuur, terwijl de participatiekaders toch

duidelijk andere tendensen vertonen. De participatiekaders waarop partici-
panten zich oridnteren zijn een aspect van de cultuur van het team.

De participatiekaders zijn geinterpreteerd in samenhang met de

symbolen in de wijze waarop de setting van de vergaderingen van de teams

waren georganiseerd. De verschillende aspecten - setting, zitposities en de

lokale participatiekaders - hangen samen, zonder dat we een direct causaal

verband kunnen aanwijzen. We zouden het als volgt kunnen zien: de teams

geven in diverse aspecten van de organisatie van het participatiekader blijk
van een oriEntatie op bepaalde interpretatiekaders en norrnen aangaande de

wijze van participatie aan besluitvorming. We zien in de interacties en de
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wljze van besluitvormen dus een aspect van de organisatiecultuur niur voren

komen. Iedere organisatie, of ieder team, heeft een eigen wereldbeeld over

hoe zij het beste richting geven aan een gezamenlijke toekomst. Met andere

woorden, ze hebben een eigen beeld over hoe zij willen omgaan met het

regelen van de integratie van gedifferentieerde taken. Deze beelden zijn ui-
teraard dynamisch en aftrankelijk van de situatie, maar uit de analyses komt
naar voren dat er ook stabiliteit en routine is, een dagelijkse manier van naar

de organisatie en haar omgeving kijken.
We hebben te maken met verschillende culturele praktijken van de

teams. De teams verschillen in hun wereldbeeld aangaande de welgevormd-
heid van participatieprocedures of patronen in besluitvormende interacties.

7* hebben andere nonnen over de wijze waarop de gedifferentieerde taken

van de afzonderhjke partrjen in het team geihtegreerd moeten worden.
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7 De vergadering als handelingskader

In hoofdstuk 4 is aan de orde gekomen dat besluitvormende episodes van

vergaderingen onderdeel zijn van een doorgaande stroom besluitvormende
interacties in de organisatie. We zagen dat de manier waarop besluitvorrnen-
de interactie verloopt, samenhangt met de gesprekssituatie waarin zij plaats-

vindt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het participatiekader van de

vergadering en het handelingskader. In dit deel 3 gaan we in op handelings-

aspecten van besluitvormende episodes. Daarbij wordt niet - zoals in deel 2

- onderscheid gemaakt per team, maar wordt een analyse gegeven van han-

delingsverlopen die we bij alle drie de teams tegenkomen.

In dit hoofdstuk wordt een theoretische inleiding gegeven op de

vergadering als handelingskader. Het hoofdstuk vormt de voorbereiding op

de analyse van handelingsverlopen in besluiwormende episodes in de hoofd-
stukken 8 en 9. In hoofdstuk 4 is besproken dat participanten een vergader-

kader creEren door hun interactie af te schermen, een specifieke vonn van

participatie te cre6ren en zich te oriEnteren op bepaalde gespreksactiviteiten.

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop we gespreksactiviteiten in
vergaderingen zullen benaderen. De participatie aan de gespreksactiviteiten

is geregeld in een beurtwisselingssysteem (7.1).Het beurtwisselingssysteem

regelt de distributie van spreekbeurten over participanten en spreekbeurten

zijn belangrijk om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.26 Verder zijn
gespreksactiviteiten opgebouwd uit sequenties van beurten van sprekers

(7.2). Deze kenmerken bepalen de interactionele organisatie van de vergade-

ring en die organisatie is de machinerie waarmee participanten besluiten vor-
men. Deze machinerie is cruciaal in de wijze wailop formuleringen van toe-

komstige standen van zaken totstandkomen en instemming met die standen

van zaken wordt gecreEerd (vgl. 4.2.2).

26 Daarbii kunnen participanten ook invloed op de interactie hebben met hun non-verbale
gedrag. Bovendien kan een beurt een non-verbale vorm hebben (vgl. Bavelas en Covil 1997,
Chovil 1997).
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7.1 Beurtwisseling in vergaderingen

Beurtwisseling is een fundamenteel organisatieprincipe van gesprekken
(Sacks et al. lg74).27 In sociaal georganiseerde activiteiten zijn beurten
gelegenheden om iets te doen wat waardevol of schaars is en zijn er midde-
len om die beunen toe te wijzen. In gesprekken is het waardevol om te
kunnen spreken terwijl anderen luisteren en is er een mechanisme dat de

toewijzing van de spreekbeurten regelt. Spreekbeurten zijn dus iets waarde-

vols dat participanten kunnen zoeken of vermijden (Sacks et al. 1974,701).
Beurtwisselingssystemen zijn afgestemd op de gesprekssituaties waarin ze

worden gebruila. Sacks et al. (1974) hebben het beurtwisselingssysteem

beschreven voor 'gewone conversatie'. Dit beurtwissetngssysteem vormt de

basis voor de beschrijving van beurtwisselingssystemen in andere, institutio-
nele gesprekssituaties.

In de conversatieanalyse wordt de analyse van 'gewone conversatie'
als uitgangspunt genomen voor de analyse van institutionele interactie. Daar-
mee wil niet gezegd zijn dat we altijd noodzakelijkerwijs een duidelijk on-
derscheid tussen 'gewone' en institutionele interactie kunnen of moeten
maken (Drew en Heritage L992b, 2l). In het algemeen kunnen we gewone

conversatie zien als de meest wije vonn van gesprek. In institutionele inter-
acties oriEnteren gespreksdeelnemers zich op de institutionele context, waar-

door we te maken lcrijgen met oriEntatie op doelen, met bepaalde 'con-
straints' die de interactie in een bepaalde richting duwen en met speciale in-
ferentiekaders en procedures die voor die context specifiek zijn (Drew en

Heritage lgg}b,zz).T De oriEntatie van de participanten op de institutionele
context heeft dus consequenties voor de gehanteerde gespreksprocedures. Tn
kunnen gespreksdeelnemers interactionele verschijnselen die we tegen-

komen in gewone conversatie, prominent exploiteren in een bepaalde institu-

27 De volgende bespreking van de beurtwisseling is grotendeels gebaseerd op het klassieke ar-
tikel over beurtwisseling van Sacks et al. (1974). Zie voor een uitgebreidere uitleg van beurt-
wisselingsorganisatie o.a. Sacks et aL. (1974), Schegloff (1996), Ten Have (1999).
28 De relatie tussen context en interactie is reflexief (vgl. Tracy 1998). Het onderscheid tussen
beide is een analytisch construct en wat voor zaken we als context zien, is afhankelijk van de
invalshoek van het onderzoek: hier staat de lokale interactie in focus en vo[nen andere ken-
merken de context. Het is belangrdk (1) om context te benaderen vanuit het perspectief van
de actoren die actief opereren in de wereld waarin zij zichz.elf vinden; (2) om de analyse van
de context te verbinden uurn de studie van de eigen activiteiten die deelnemers gebruiken om
hun sociale werelden te constitueren; (3) om te herkennen dat deelnemers zijn gesitueerd in
meervoudige contexten die snel lnrnnen veranderen als de sinratie zich verder ontwilftelt
(Goodwin en Duranti 1992, 5).
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tionele context; ook lannnen zij verschijnselen die we tegenkomen in gewone

conversatie in een specifieke institutionele context nadrukkelijk vermijden
(Drew en Heritage 1992b,24).

In onze beschrijving van het vergaderkader zullen we de organisatie

van 'gewone conversatie' als uitgangspunt nemen. Hier doen we dat bij de

beschrijving van de beurtwisseling in vergaderingen. Verderop rn 7.2 zullen

we dat wederom doen bij de beschrijving van het handelingskader van ver-

gaderingen.

7.|.LBeurtwisseling in 6gewone conversatie' als basis

In gewone conversatie regelen participanten wijwel van moment tot moment

wie de volgende spreker zal zijn. Voor iedere beurt bepalen zij lokaal wie de

volgende spreker zal zijn. Deze beurtwisseling regelen zlj met een subtiel

mechanisme dat we het beurtwisselingssysteem voor gewone conversatie

noemen.

Kort samengevat komt dit systeem op het volgende neer. Het
systeem heeft een'beurtopbouwcomponent', een'beurttoewijzingscompo-
nent' en regels. De beurtopbouwcomponent van het systeem beschrijft uit
wat voor eenheden een beurt kan bestaan. Dergelijke eenheden noemen we

'beurtopbouweenheden', of 'Turn Constructional Units' (TCU's).2e De

beurttoewij zingscomponent heschrij ft de technieken die gespreksdeelnemers

hanteren om beurten toe te wijzen. Zo zijn er technieken waarbij de spreker

van de volgende beurt wordt iumgewezen door de huidige spreker en er zijn
technieken waarbij de spreker van de volgende beurt zichzelf kiest. Het
eerste noemen we 'anderselectie', het tweede 'zelfselectie'.

De beurtwisselingregels betreffen de opbouw van een beurt, de

toewijzing van de volgende beurt en het cocirdineren van een soepele

transitie van sprekers zodat de overlapping van beurten of de ruimte ertussen

minimaal is. De regels zijn:
1. Op de eerste plaats in een beurt waetr wisseling van spreker relevant is,

oftewel op de eerste 'Transition Relevance Place' (TRP) van een eerste

TCU, geldt:

2e Wat precies een beurt of een TCU is, is onderwerp van discussie en onderzoek. Zie
bijvoorbeeld Ford (1993), Ford en Thompson (1996).

141
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a. Als in de beurt tot de eerste TRP de huidige spreker de volgende

selecteert3o landerselectie) dan heeft de geselecteerde partrj het recht
en de verplichting om de volgende spreekbeurt te nemen. Anderen
hebben die rechten en verplichtingen niet. Er vindt dan wisseling
van spreker plaats.

b. Als in de beurt tot dusver de huidige spreker geen volgende spreker
heeft geselecteerd (1a), dan l<nn een recipiEnt zichzelf selecteren als

volgende spreker (zelfselectie). Degene die het eerst begint heeft het
recht op de beurt. Er vindt dan wisseling van spreker plaats.

c. Als in de beurt tot dusver de huidige spreker geen volgende spreker
heeft geselecteerd (1a), en er is geen recipiEnt geweest die zichzelf
heeft geselecteerd (1b), dan l<an de huidige spreker vervolgen. De

spreker continueert dan de beurt.
2. Als op de eerste TRP van de eerste TCU 1a en lb niet hebben gewerkt

en de huidige spreker heeft de beurt vervolgd volgens regel 1c, dan

gelden de regels la, b en c recursief op iedere volgende TRP totdat er
een wisseling van spreker heeft plaatsgevonden.

In gewone conversatie lffijgt een spreker dus steeds de gelegenheid

tot een beurt met 66n TCU. Om een beurt te vervolgen met een volgende
TCU moet de spreker werk verrichten, anders is er de kans dat een andere

spreker de beurt overneemt.
Naast dit conversationele systeem van lokale bepaling van beurtwis-

seling, zijn er ook gesprekssystemen waarin beurten vooraf toegekend zijn
(preallocatie van beurten). Dit is bijvoorbeeld het geval voor rituelen, waarin
precies vaststaat wie op welk moment wat zal zeggen. Denk bijvoorbeeld
aan de voltrekking van een burgerlijk huwelijk, waarin de tekst van de

ambtenaar vastligt, evenals het jawoord van de bruid en de bruidegom, en

waarbij van tevoren bepaald is wie in welke volgorde spreekt. Het conversa-
tionele systeem en het rituele systeem kunnen we ieder aan het andere eind
van een continuiim plaatsen." Sacl's et al. (L974) plaatsen vergaderingen
ergens midden op zo'n continuiim, tussen gewone conversatie en rituele
interactie in.

In meerpartijengesprekken, dat wil zeggen in gesprekken met meer
dan twee deelnemerso kunnen we de rollen in de interactie qua beurtwisse-

30 Dit kan de spreker bijvoorbeeld doen door iemand direct aan te spreken.
3r Sacks et al. (1974,730-731) beschouwen daarbij de beide polen niet als gelijkwaardig.
Gewone conversatie beschouwen ze als het basissysteem en rituele interactie als de meest
extreme tansformatie daarvan, in die zin dat alle, of bijna alle, wisselingen vaststaan.
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ling grofweg opdelen in twee partijen: de spreker en de recipienten. Tot wel-
ke partrj een persoon in de interactie behoort, wisselt uiteraard per beurt. In
meerpartijengesprekken lannnen sprekers zich op sommige recipiEnten na-

drukkelijker richten dan op andere. Een dergelijke recipiEntpatij duiden we

aan met de term 'primaire recipi6nt(en)'. Bovendien kan een bepaalde spre-

ker een cenffale rol in de interactie hebben: een dergelijke parttj duiden we

aan met de term 'primaire spreker'.

7.1.2 Yergaderingen: 'constraints' op de beurtwisseling

De beurtwisseling in vergaderingen kent institutionele 'constraints' op de

beurtwisselingsprincipes die we hebben beschreven voor gewone conver-

satie. In vergaderingen hebben we te maken met een aantal zaken die de

beurtwisseling speciaal maken:
o Er is een voorzitter die de beurtwisseling kan reguleren.
. Er is preallocatie van beurten.
. Er is lokale allocatie van beurten.
. Er komen relatief lange beurten voor.

In deze paragraaf zullen we deze kenmerken kort bespreken. Daarbrj ,rj op-
gemerkt dat het type vergaderingen dat in deze studie centraal staat een

mengvorm is: op sommige plaatsen laten de 'consffaints' zich meer gelden

dan op andere plaatsen, wazr de interactie meer verloopt volgens lokale or-
ganisatieprincipes die kenmerkend zijn voor 'gewone conversatie'.

De voorzitter als gesprekscoiirdinator
Een eerste kenmerk van de beunwisseling in vergaderingen is dat de

voorzitter kan interveniEren in de distributie van de beurten en de spreek-

regels kan bekrachtigen. We lannnen de voorzitter in dit verband zien als een

gesprekscoordinator (Cuff en Sharock 1985). Voorzitters hebben als ge-

sprekscorirdinatoren het recht om als eerste te spreken en om te spreken na

iedere volgende spreker. 7-o'n beurt kunnen ze gebruiken om een volgende

spreker aan te wijzen (Sacks et al. 1974,729). Deze speciale rol van de voor-
zitter in de beurtwisseling is een belangrijk constitutief element van de ver-

gadering als gesprekstype.

De voorzitter kan de gespreksorganisatie formeler maken door de

beurtwisseling te gaan leiden of kan het gesprek informeler laten zijn door

de beurtwisseling minder te controleren. De andere participanten kunnen de
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beurtwisseling ook beinvloeden door formele regels te respecteren en de

beunwisseling door de voorzitter te laten regelen of door juist zelf de vol-
gende spreker te gaan selecteren. Groepen kunnen verschillen in de mate van
formaliteit van hun beurtwisselingsysteem. De stijl van de ene organisatie
kan formeler zijn dan die van de andere. Tussen de bestudeerde groepen
springen echter geen grote verschillen in het oog.

Voorzitters kunnen hun coordinerende ro1 in de beurtwisseling ver-
schillend vonngeven. Ze kunnen bijvoorbeeld de volgorde bijhouden van
mensen die iets willen zeggen en de beurten in die volgorde distribueren of
ze kunnen bijvoorbeeld zelf participanten kiezen als volgende spreker.
Overigens worden de rollen die deelnemers in de vergadering vervullen
altijd gezamenlijk consffueerd. Er is weliswaar een nonn dat de voorzitter
bepaalde rechten heeft, rnaar die norm moet wel elke keer opnieuw door de
p articip a nten gezamenl ij k w orden gecon stru eerd.

Een combinatie van preallocatie en locale allocatie
Behalve dat het beurtwisselingssysteem in vergaderingen speciaal is door de

ro1 van de voorzitter, is het ook speciaal doordat het een combinatie is van
preallocatie van beurten en lokale allocatie van beurten (Sacks et al. 1974,
729). Op sommige plaatsen wordt de beurtwisseling lokaal geregeld, wat
aansluit bij het conversationele principe. Op andere plaatsen is min of meer
voorbepaald wie de volgende spreker zal zijn en heeft de beurtwisseling
kenmerken van een ritueel. In beide gevallen kan de voorzitter een cocirdi-
nerende rol hebben.

Fragmenten 13 en 14 laten zien hoe de beurtwisseling voorbepaald
kan zijn. De fragmenten komen uit een episode van de directievergadering in
het ICT-bedrijf waar voorzitter Jaap met de numagers de lijst van actie-
punten doorloopt. Op de lijst van actiepunten staat bij ieder actiepunt de

naam van de manager die er verantwoordelijk voor is. Jaap leest het actie-
punt voor van de lijst; de verantwoordelijke manager rapporteert de stand

van zaken betreffende het actiepunt.

Fragment L3 ICT212
1 ,Jaap:
2 He1en:
3 ,faap:
4 Helen:
5

dat, komt in maart [dus die kan
Iveertien

a [fgevoerd worden,
[veertien maart

(.)
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JafvoerenJ
onttruimingsplannen.
(.)
heb ik net, eh [Ben MapleleafJ over gesproken

145

6

7 'Jaap:
I
9 .Tan:

Fragment 14 ICT212
l- ilaap: terugkoppeling incidenten uitvoerders .

2 Geert; staaE op de agen [da vandaag.
3 Helen: tja

In beide fragmenten selecteert Jaap zichzelf als spreker en noemt hij
een van de actiepunten van de lijst (fragment 13, r.7; fragment 14, r.1). De
formulering van dit actiepunt fungeert vervolgens als een oproep voor de

verantwoordelijke manager om te rapporteren (fragment 13, r.9; fragment
14, r.2). Bij de lCT-directie gaat de beurtwisseling rond de introductie van

een actiepunt standaard op deze manier. De beurtwisselingsprocedure is dus

voor dit soort momenten gestandaardiseerd. Het is dus een min of meer ritu-
ele beurtwisseling, waarin de voorzitter het actiepunt noemt en de verant-

woordelijke manager respondeert met een rapportage. De beurtwisseling ligt
vooraf vast.

Overigens zien we in fragment 14 ook een lokaal bepaalde beurt-

wisseling: Helen selecteert zichzelf.Deze zelfselectie van Helen kan worden

verklaard uit haar verantwoordelijkheid: zij is immers degene die de agenda

samenstelt en voorbereidt. Aan de hand van fragment 14 is goed te zien hoe

het beurtwisselingssysteem in vergaderingen een combinatie is van preallo-
catie en lokale allocatie van beurten.

Het volgende fragment 15 illustreert hoe de beurtwisseling in verga-
deringen lokaal totstand kan komen. In dit fragment behandelt het MT in het

Academisch Zekenhuis de notulen van de vorige vergadering. Voorafgaand
aan dit fragment doorliepen de deelnemers de notulen om te kijken of
iedereen het eens was met de tekst. In het fragment zien we Harm, de

voorzitter, een plaats creEren waar de deelnemers 'naar aanleiding van' deze

notulen zaken aan de orde kunnen stellen die niet op de agenda staan. Hij
cretiert zo een plaats voor geconditioneerde zelfselectie (Mazeland 1983).

Tim, die tot nu toe verantwoordelijk was voor de telefooncenffale, vraagt of
de telefooncenffale nu tot het takenpakket gaat behoren van Andr6 Klaassen,

de nieuwe numager die het team is komen versterken.
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Fragment l-5 A2262 0: l-8.55

2 Harm: even naar aanleiding van
3 voor zover niets op de agenda
4 pagina 6€n
5 (1,4)
6 Tim: j a ik zie eh onder punt 66n
7 ehm zeg maar veel wordt
I afgesproken dat takenpakket
9 Tim: [ ( (< Andr6) )

10 Tim: van de heer [Klaassen] [hdf
l-L in eerste instantie bestaat
L2 Tim: [ ( (< neer) )

13 Tim: uit [beveiliging bewegwij zering
L4 parkeren ontvangsthal-

L6 Tim: voor mj- j is het even onduideli j k
L7 wat we met de
1-8 Tim: ( (< Harm) ) (0,6)
19 telefooncentrale (0,8) eh voor
20 ogen hebben
2t (t ,21
22 Tim: (wie die ) daar eh
23 Harm: [((< Tim))
24 Harm: [.hh nou
25 Tim: een en ander in gaat doen
26 Harm: ik denk dat a1s je:m aIs je
27 Harm: [ ( (< neer) ) t ( (< raam) )

28 Harm: praat, [over ( . ) ehm [aI1e
29 Harm: [ ( (< Tim) )

30 Harm: be [wegingen van buiten
3l- naar binnen
32 Harm: ( (< endr6) ) (1)
33 Tim: [ ( (< Andr6) )

34 Harm: [Jnoem ik heE dan
35 Harm: [((< Tim))
36 Harm: maar [evenJ
37 (.)
38 Tim: [((< Harm) )

39 Harm: [van het ziekenhuis (1) dat
40 j e dat nou eh op dit moment
41" eh zegmaar dat dat (dan eh)
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42 onder [Andr6] te zeEEen
43 (t,z)
44 Harm: dan houdt dat dus ook in dat
45 je die hele Eelefonie daaronder
46 plaatst
47 Tim: hm

t47

De eerste beurtwisseling is van Harm naar Tim. Harm creEert met

zijn eerste uiting (r.}-D een mogelijkheid voor de deelnemers omzichzelf te

selecteren en geeft er een voorwaarde mee aan wat betreft de inhoud van de

bijdrage (naar aanleiding van de notulen en niet op de agenda). Op deze

plaats selecteert Tim zichzeH (r.6). Hij stelt de waag aan de orde tot wiens

takenpakket de telefooncentrale gaat behoren. Hoewel deze beurtwisseling
was geconditioneerd door Harm, lag zij niet vooraf vast, maar kwam zij
lokaal tot stand.

Over de volgende beurtwisseling, van Tim naar Harm, wordt lokaal
onderhandeld. Tim kijkt bij 'hA' (r.9, 10) naar Andr6, waarmee hij betrok-
kenheid van Andr6 brj zijn beurt probeert te krijgen. Andr6 kijkt echter niet
op. Zou hij dat wel gedaan hebben, dan zou hij gemakkelijker de primaire
recipiEnt van Tims beurt kunnen worden. Bij 'beveiligrng' (r.12, 13) kijkt
Tim weer neer. Dan laat Tim een pauze vallen in zijn beurt (r.15). Hij heeft

een onderwerp gei'ntroduceerd en kijkt nu eerst naar Harm en dan naar

Andr6. Op deze manier selecteert hij beide achtereenvolgens om een respons

te geven. Beide recipiEnten kijken echter niet op en nemen de beurt niet
over. Dan vervolgt Tim met een waag (r.76-77, 19-20), waarbij hij Andr6 in
eerste instantie blijft aankijken (r.15). Deze kijkt echter niet op.

Vlak voor hij het cruciale onderdeel van zijnvraag (telefooncentrale,

r.19) gaat noemen ve{plaatst Tim in de pauze zijn blikrichting naar Harm
(r.18). Harm kijkt echter niet op, waardoor hij zich non-verbaal niet
beschikbaar maakt als primaire recipiEnt van Tims waag. Harm neemt de

beurt dan ook niet over op de TRP in regel 21. Tim vervolS zijn beurt en na

de eerste aarzeling ('eh', r.22) selecteert Harm zichzelf terwijl hij opkijkt
niltrr Tim (r.23, 24). Tim vervolgt zijn beurt echter (r.25). Op de volgende

TRP neemt Harm de beurt over (r.26). Gedurende Harms antwoord zijn
Harm en Tim voornamelijk visueel georiEnteerd op elkaar. Edn keer maken

ze een uitstapje naar Andr6 (r.32, 33), die slechts reageert door voor zich
kijkend te knikken. Tim is op deze wijze de primaire recipiEnt van het
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antwoord van Hann. Tim demonstreert deze rol bovendien door na het

antwoord te reageren met 'hm' $.a1.
Uit de analyse van dit fragment komt naar voren dat het onderhan-

delbaar is wie de volgende spreker is. Andr6 kijkt niet op en verricht zo werk
om niet tot primaire recipiEnt te worden. Om hem als volgende spreker te
selecteren zouden Tim en Harm meer werk moeten verrichten dan ze nu

doen. Overigens verricht Kees op deze plaats geen werk om niet geselec-

teerd te worden. Hij kijkt van spreker naar spreker. Blijkbaar is het voor ie-
dereen duidelijk dat hij hier geen primaire recipiEnt is. De sprekerswis-

selingen in dit fragment laten zien dat en hoe beurtwisseling in ver-
gaderingen lokaal tot stand kan komen.

In de vergaderingen komt dus behalve lokale allocatie ook prealloca-
tie van beurten voor. Waar we lokale allocatie van beurten tegenkomen en

waar preallocatie, is niet volstrekt willekeurig. Een meer rituele vorrn van

beurtwisseling komen we regelmatiger tegen aan het begin en het eind van

agendapunten. Een meer lokaal geconstrueerde vorrn van beurtwisseling
komen we regelmatiger tegen tussen begin en eind, als er wijer wordt gedis-

cussieerd.

Relatief lange beurten
Een volgend belangdjk kenmerk van beurtwisseling in vergaderingen is dat
relatief lange spreekbeurten niet ongewoon zijn.3z Dit kenmerk hangt samen

met de mogelijke preallocatie van beurten, de mogelijkheid van allocatie
door de voorzitter en de institutionele context van de bijeenkomst. In verga-

deringen kunnen participanten een beurt toegewezen krijgen om iets uiteen

te zefien. Deze beurt kan geprealloceerd zijn, bijvoorbeeld omdat zij vooraf
als agendapunt aan de bewuste spreker is toegewezen. Zij h.an ook lokaal
door de voorzitter zijn toegewezen.

Het zijn vaak deze beurten waarin de spreker relatief lang het woord
kan houden. De andere participanten luisteren dan enige tijd naar het verhaal

van de spreker, geven eventueel continueringsignalen of begeleidend com-

mentaar, maa^r laten hem of haar enige tijd de primaire spreker zijn. De lange

beurt kan op verschillende manieren worden beEindigd. Ten eerste kunnen
de recipiEnten wachten tot de primaire spreker expliciet heeft aangegeven de

3' Voor literatuur over lange beurlen zie Sacks (1974), Houtkoop-Steenstra en Mazeland
(1982,1985), Boden (1994,99). In Huisman (1995) is beschreven hoe langere beurten ertoe
kunnen bijdragen dat co-participanten niet gemakkelijk lrunnen reageren op wat er wordt
gezegd en zo het discours moeilijker kunnen bijsturen.
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beurt te willen overdragen. Echter, als het verhaal enige ttjd duurt en

recipiEnten de behoefte hebben iets te zeggen, lannnen zij ook op een

gegeven moment op een TRP zichzelf selecteren. De voorzitter kan dan een

dergelijke zelfselectie toelaten of afwijzen. De spreker van de lange beurt
kan op zo'n moment gaan onderhandelen over de spreekrechten en de

voortzetting van de beurt.

7.2De sequenti€le ordening van beurten in vergaderingen

In deze paragraaf komt aan de orde op welke wijze gespreksactiviteiten - en

dus ook vergaderactiviteiten - zijn opgebouwd uit en geordend in sequenties

van handelingen die gespreksdeelnemers met hun beurten verrichten.33 Net
als bij de bespreking van de beurtwisseling in vergaderingen is om redenen

die we daar reeds hebben gegeven, 'gewone conversatie' als uitgangspunt
genomen voor de beschrijving van de sequentiEle ordening van vergaderacti-

viteiten.

7.2.1De sequentiEle ordening van 6gewone conversatie' als basis

Beurten volgen elkaar niet alleen op, maar vertonen samenhang in termen

van interactioneel handelen. Beurten vornen, als uitingen, interactionele
handelingen. Wat de handeling van een uiting is, is een product van de wis-
selwerking tussen wat is geprojecteerd door de beurt die aan de uiting voor-
afging en wat de spreker daadwerkelijk met de uiting doet (Drew en

Heritage 1992b, 18). Sprekers verrichten in een beurt een (of meer) hande-

ling(en), zoals een waag of een groet. Deze handelingen volgen elkaar op en

vertonen samenhang in sequenties. 7n volgt op een groet in het algemeen

een wedergroet en volgt op een waag in het algemeen een antwoord. Met
andere woorden, handelingen in spreekbeurten zijn geordend in sequenties.

Een serie van sequenties kan een zekere vonn of een traject hebben. 7-o'n

vorrn of traject noemen we een 'handelingsverloop' of een 'handelings-
traject' (rgl. 'course of action', Heritage en Sorjonen 1994, Schegloff 1997).

33 De volgende bespreking van de sequenti€le organisatie van gesprelften is onder andere ge-

baseerd op Schegloff (1997) en Drew en Heritage (1992b). Zie voor verdere uitleg of intro-
ductie bijvoorbeeld Atkinson en Heritage (1984), Heritage (1984a, 1997), Ten Have (1999),
Houtkoop en Koole (2000).
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In deze paragraaf bespreken we eerst hoe beurten als handelingen samen-

hangen in sequenties. Vervolgens bespreken we hoe series van sequenties

een handelingsverloop kunnen vornen.

Sequenties
Veelal hangen de handelingen van beurten onderling samen als

'aartgrenzende paren'. Typen aangrenzende paren zijn bijvoorbeeld:
. oproep - antwoord;
o vr&ag - antwoord;
. groet - wedergroet;
. aanbod - acceptatie/weigering.

In dergelijke aangrenzende paren maakt een uiting waarin een eerste

paardeel wordt geformuleerd een tweede paardeel 'conditioneel relevant'.
Dat wil zeggen dat de spreker van het eerste paardeel een respons van het
bijbehorende tweede paardeel relevant maakt als vervolg. Een voorbeeld van
een aangrenzend paar was te zien in fragment 13 waarin we de beurt van

Jaap waarin hij het actiepunt benoemde, kunnen analyseren als een 'oproep'
die een 'antwoord' van de verantwoordelijke manager conditioneel relevant
maal'rt. De oproep is het eerste paardeel; de rapportage het tweede paardeel.

Soms kunnen geadresseerden kiezen uit alternatieve tweede paar-

delen. Bijvoorbeeld bij een aanbod kan een geadresseerde een acceptatie of
een afwijzing als tweede paardeel formuleren. Dit soort alternatieven zijn
vaak niet gelijkwaardig, rnaar georganiseerd naar preferentie. Sprekers, zo-
wel van eerste paardelen als van tweede paardelen, doen hun best om
sequenties te laten verlopen op een geprefereerde manier. Sprekers die ver-
wachten dat hun vraag negatief beantwoord zal worden, zullen eerder vragen
stellen in de ffant van Je hebt vanavond zeker geen tijd om met mij te ten-
nissen?', waarop een negatieve respons als 'nee inderdaad' tot geprefereerd

wordt gemaakt. Sprekers die een positief antwoord verwachten zullen hun
waag eerder formuleren als 'heb je zin om vanavond met mij te tennissen?'
of nog sterker Je hebt vast wel zin om vanavond met mij te tennissen'. Aan
dit voorbeeld kunnen we meteen zien dat wat een geprefereerde respons is
niet samen hoeft te vallen met wat de spreker eigenlijk wil. Iemand die
vraagt Je hebt zeker geen tijd om vanavond met mij te tennissen?' kan best

graag willen dat de geadresseerde wel meegaat tennissen. Deze ontwerpt
echter het eerste paardeel zodanig dat het (gemakkelijk' is voor de recipiEnt
om 'nee' te zeggen Preferentieorganisatie is dus een technisch begnp over
de samenhang tussen eerste en tweede paardelen van aangrenzende parcn.
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De geadresseerde kan wel een ander tweede paardeel verrichten dan

relevant, verwachtbaar of geprefereerd wordt gemaakt door het eerste paar-

deel, maar dergelijke afwijkingen zijn in het algemeen gemarkeerd. Sprekers

van dergelijke tweede paardelen hebben te maken met de verwachting en la-

ten in hun productie van afwijkende tweede paardelen op de een of andere

manier zien dat een ander tweede paardeel conditioneel relevant of preferent

was geweest. Gedisprefereerde responses zijn gemarkeerd, bijvoorbeeld
doordat ze met uitstel worden geproduceerd, of met aarzelingen en 'hedges'
(Lakoff 1975, Prince et aI. 1982). Sequenties als aangrenzende paren kunnen

op verschillende wijzen worden ge6xpandeerd met bijvoorbeeld pre-sequen-

ties, insertiesequenties en post-sequenties (Scheglott 1997).

Behalve dat gespreksdeelnemers met een beurt verschillende hande-

lingen kunnen verrichten, kunnen ze eerLzelfde type handelingen verbaal op

verschillende wijze vormgeven (vgl. Drew en Heritage 1992b). Een vraag

om te gaan tennissen, bijvoorbeeld, kan een spreker op uiteenlopende manie-

ren stellen. Dergelijke verschillen leveren ook verschillen op in wat iemand

met de waag precies doet.

Handelingstrajecten
Een handelingstraject bestaat uit een sequentie van beurten die coherent zijn
qua onderwerp of doel (vgl. Heritage en Sorjonen 1994,4). Handelingstra-
jecten en de sequenties waaruit zij bestaan, kunnen we zien als voertuigen
voor activiteiten die gespreksdeelnemers met het gesprek verrichten. In dit
verband kunnen we een activiteit zien als een traject van opeenvolgende

handelingen die met spreekbeurten worden verricht. In specifieke institutio-
nele contexten zien we bepaalde vorrnen van handelingstrajecten regelmatig
terugkomen, waardoor we ze kunnen zien als een interactionele routine. 7a
beschrijven Heritage en Sorjonen (1994) hoe verpleegsters ('health visitors')
met een serie waag-antwoordsequenties de routine-activiteit verrichten van

het invullen van een documentatiekaart over de familie blj hun bezoek aan

vrouwen die voor het eerst moeder zijn geworden.

Een dergelijk traject moeten we niet zien als een ritueel dat elke keer

standaard op dezelfde manier verloopt. In vergaderingen zien we bij het

begin van mededelingen een oriEntatie van deelnemers op een handelit gt-
traject. Van dat handelingstraject kunnen de participanten in de loop van de

interactie afwijken; ze kunnen er ook weer naar terugkeren (vgl. Heritage en

Sorjonen 1994).

151
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Gespreksdeelnemers volgen de ontwikkeling van de interactie nauw-

lettend en baseren hun responses op hun interpretatie van die ontwikkeling.
Op deze wijze bewegen gespreksdeelnemers zich beurt voor beurt door het
gesprek. Hun bijdragen zijn afhankelijk van hun interpretatie van de lokale
context die de voorafgaande beurt hun biedt en vernieuwen de lokale context

voor de productie en interpretatie van vervolgbeurten. Meer precies gezegd,

gespreksdeelnemers volgen de ontwikkeling van beurten en sequenties,

behalve voor het regelen van de beurtwisseling, om te zien wat voor
sequenties geconstrueerd of geprojecteerd worden, welke mogelijke respon-

ses relevant gemaakt zouden lmnnen worden, welk handelingstraject zich
aan het ontwikkelen is of zich zou krrnnen gaan ontwikkelen, en wat voor
uitkomsten nagesffeefd worden (Schegloff 1997, 2).

7 .2.2 Handelingstrajecten en vergaderactiviteiten

In veel beschrijvingen van vergaderinteracties zijn vergaderingen opgevat

als 66n type activiteit.'o Dit is echter voor het type vergaderingen dat in deze

studie aan de orde is niet adequaat. Een belangrijke observatie die we moe-

ten maken is namelijk dat de onderzochte vergaderingen bestaan uit verschil-
lende activiteiten. Delen van een vergadering, zoals het houden van een pre-

sentatie, het behandelen van notulen of het doen van een aankondiging, kun-
nen we zien als aparte activiteiten die samen de vergadering constitueren.

Het onderscheid tussen de verschillende vergaderactiviteiten is van

cruciaal belang voor onze beschrijving van de wijze waarop besluiten inter-
actioneel worden gevormd. De wijze van besluiwonnen wordt namelijk door
de vergaderactiviteit medebepaald. We kunnen dit onderscheid vergelijken
met verschillen tussen balsporten zoals tennis, basketbal, volleybal en voet-
bal. In al deze spelen kunnen de participanten scoren met een bal. Echter de

wijze waarop deelnemers kunnen scoren, hangt af van de regels van het spel.

De verschillende vergaderactiviteiten kunnen we zien als taalspelen (vgl.

Wittgenstein 1953, zie 4.2.2) die zich in velerlei details van elkaar onder-

scheiden. De interactionele procedures door middel waarvan een besluit ont-
staat, verschillen daardoor op subtiele wijze per vergaderactiviteit.

3a De notie 'activiteit' kan op meer niveaus van de interactie worden toegepast: het niveau van
de gesprehssituatie, het niveau van deelactiviteiten in vergaderingen en het beurtniveau.
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Verschillende activiteiten krijgen ieder op verschillende wijze ge-

stalte door specifieke regels voor beurtwisseling en door een oriEntatie op

bepaalde institutioneel relevante handelingsverlopen. 7A zien we bij het

doorlopen van de lijst met actiepunten (fragmenten 13 en 14) een ander se-

quentieel verloop dan bij het bespreken van de notulen (fragment 15). Dit
soort verschillen in beurtwisselingsregels en sequentieel verloop vormt de ei-
genheid van de activiteit.

Nu is de vergadering een mengvonn waarin participanten zich op

sommige plaatsen oriEnteren op zekere interactionele routines en op andere

plaatsen het gesprek laten ontwikkelen als in 'gewone conversatie'. Binnen
de activiteiten zijn bepaalde fases te herkennen waarin een bepaald soort

handelingsverloop beter past dan andere. Door het handelingsverloop waar-

op participanten zich in die fases oriEnteren worden specifieke participatie-
kaders gecreeerd en bepaalde vervolgmogelijkheden verwachtbaar en rele-

vant gemaakt.

Deze routines hebben een dynamisch karakter en worden elke keer

in situ gecreEerd. We moeten de trajecten dus niet als vaste, onveranderlijke
rituelen opvatten waal de participanten niet van kunnen afwijken. Wel kun-
nen we binnen de vergaderingen een oriEntatie van participanten zien op be-

paalde handelingsverlopen. We lmnnen daarbij verschillende handelingsver-

lopen op verschillende plaatsen in de vergadering herkennen. In deze zin
kunnen we dus binnen 66n vergadering afzonderlijke activiteiten onderschei-

den.

De overgang van de ene vergaderactiviteit naar de andere vergader-

activiteit houdt in dat er een verschuiving ontstaat in het handelingskader.

Net zoals de participanten aan het begin van de vergadering een transitie ma-

ken naar het vergaderkader, maken zij op een lager niveau in de organisatie
van de vergadering steeds transities van de ene naa.r de andere vergaderacti-

viteit. De afzonderlijke vergaderactiviteiten worden geopend en afgesloten.

Hoe participanten dat kunnen doen is beschreven door Linde (1991). Met de

transities naar een andere activiteit verschuift binnen de vergadering steeds

het handelingskader. Soms gaat zo'n verschuiving gepaard met een verande-

ring in de samenstelling van participanten. Dit is een van de factoren waar-

door het handelingskader van de vergadering - evenals het participatiekader

- dynamisch is.

Met de overgang naar een andere activiteit verandert het vergaderka-

der veelal niet alleen qua handelingsoriEntatie, rnaar ook qua onderwerp van

discussie en qua participatie. In de praktijk zijn handelingsorientatie, onder-
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we{p en participatiekader verweven. Bijvoorbeeld, doordat met de activiteit
ook het onderwerp van discussie verandert, kunnen andere institutionele
identiteiten van participanten relevant worden, wat invloed kan hebben op
het participatiekader. Ook kan door een wijziging in de deelnemers het on-
derwerp van discussie verschuiven. Terwijl we hier dus verschillende as-

pecten van het vergaderkader analytisch onderscheiden, moeten we hun sa-

menhang niet uit het oog verliezen.

7.3 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk zijn de voornaamste kenmerken van de beurtwisseling in
vergaderingen besproken en is beknopt aangegeven hoe we interactioneel
handelen in gesprekken kunnen begrijpen en analyseren in termen van de

sequentiEle organisatie van opeenvolgende uitingen of beurten.
Op sommige plaatsen verloopt de beurtwisseling meer volgens lo-

kaal bepaalde principes, op andere plaatsen verloopt zrj op min of meer ge-

standaardiseerde of rituele wijze. De beurtwisseling in vergaderingen ken-
merkt zich doordat een voorzitter de beurtwisseling kan coordineren, door
een combinatie van lokale allocatie van beurten en pre-allocatie en doordat
er relatief lange beurten kunnen voorkomen. Dit beurtwisselingssysteem
regelt de participatie van de interactanten aan de gespreksactiviteit.

Gespreksactiviteiten zijn opgebouwd uit sequenties van beurten
waarmee sprekers handelingen verrichten. Opeenvolgende beurten hangen
samen in handelingssequenties. Een opeenvolging van dergelijke sequenties

vormt een handelingstraject. Een dergelijk traject constitueert een gespreks-

activiteit. Besproken is hoe de vergaderingen die het onderwerp zijn van
deze studie bestaan uit vergaderactiviteiten die zich van elkaar onderschei-
den door een verschil in handelingsoriEntatie en dus in handelingsverloop.

In institutionele contexten zijn er veelal variaties en beperkingen op
de activiteiten die gespreksdeelnemers in de interactie kunnen verrichten.
Voor de sequentiEle organisatie geldt dus - evenals voor de beurtwisselings-
organisatie - dat participanten deze afstemmen op de institutionele context
en de institutionele taak die zij aan het uitvoeren zijn. De vergadering als ge-

sprekstype is zowel qua beurtwisseling als qua sequentieel verloop een

mengvorm die zich beweegt tussen enerzijds de meer vrije lokale ontwikke-
ling van de interactie, zoals in 'gewone conversatie', en anderzijds de institu-
tioneel geinspireerde interactionele vergaderroutines waarop participanten
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zich oriEnteren. De plaatsen in de vergadering waar de organisatie van de ge-

spreksvoering meer vastligt of meer wij is varieert.

Iedere afzonderlijke vergadering hangt op een unieke manier samen

met de institutionele context waarin zij plaatsvindt. Dat wil zeggen dat iede-

re vergadering van ieder team dat voor deze studie is bestudeerd op een unie-

ke wijze samenhangt met de betreffende institutionele context. Door de ver-
gadering als gesprekstype te kenschetsen maken we een abstractie van de

realiteit van het gesprek. In onze daadwerkelijke analyse zullen we ook met

de verschillende institutionele contexten rekerring moeten houden en met de

verschillende manieren waarop verschillende contextuele factoren op ver-

schillende momenten relevant gemaakt kunnen worden.

In de hoofdstukken 8 en 9 zullen we interactionele aspecten van be-

sluitvorming in vergaderingen bespreken door dieper in te gaan op besluit-
vorming tijdens 66n vergaderactiviteit, namelijk de Mededelingen. Aan de

hand van de analyse van de besluitvorming tijdens de Mededelingen wordt
verder gedemonstreerd hoe de vergaderactiviteit een invloedsfactor is in de

wijze van besluitvormen.





I Mededelingen als besluitvormende
vergaderactiviteit

In het voorafgaande hoofdstuk is geschetst hoe de vergadering een kader

vormt voor interactioneel handelen. We zullen nu bekijken hoe de inter-

actionele organisatie van vergaderactiviteiten een rol speelt in de wijze waa,r-

op besluiten totstandkomen. We zullen ons daarbij richten op 66n vergader-

activiteit die in de vergaderingen van alledrie de onderzochte teams voor-

komt: de Mededelingen.

Door middel van mededelingen kunnen teamleden de verschillen in
kennisdistributie tussen de leden van het team verkleinen, die zijn ontstaan

door differentiatie van taken. Door een mededeling te doen en nader over het

onderwerp van de mededeling te spreken, cre6ren en onderhouden de team-

leden een gedeeld of wederkerig perspectief op de organisatie (vgl. Jansen

re96).
In de onderzochte vergaderingen blijken mededelingen een startpunt

te vormen voor mogelijl<e besluitvorming. In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 9
zullen we analyseren hoe vergaderdeelnemers met een mededeling op delica-
te wijze kunnen aftasten of een onderwerp relevant is voor besluiworming in
de organisatie en, zoja, op welke wijze. Met andere woorden, individuen
kunnen met een mededeling voorzichtig aftasten of een onderwerp voorwerp
van groepsbesluitvorming zou kunnen zijn of zou moeten zijn. In sommige

gevallen willen numagers bijvoorbeeld graag een bepaald besluit doorvoeren

en conffoleren ze door middel van een mededeling of de groep daar geen be-

zwaar tegen maakt. In andere gevallen zouden ze een onderwerp graag op de

besluitvormingsagenda van de groep hebben en cre6ren ze daarvoor een aan-

loop met een mededeling. Een mededeling is dus een interessant schakelpunt

voor de integratie van individuele perspectieven op de richting van gecotirdi-
neerd handelen van het team.

Door te concentreren op besluitvormende episodes uit medede-

lingenrondes, wordt de activiteit, of het handelingsverloop waarop de

deelnemers zich oriEnteren, vergelijkbaar gehouden. Op die manier is syste-

matisch te verkennen hoe gespreksdeelnemers de mogelijkheden die een be-

paald handelingsverloop biedt, kunnen exploiteren om uitkomsten van de be-

sluitvorming te manipuleren. T-o is en detail te bestuderen op welke wijze de
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handelingscontext, dat wil zeggen de activiteit, meebepaalt hoe de besluit-
vorming verloopt.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal eerst aan de orde komen waar-

om en hoe we Mededelingen kunnen zien als een besluitvormende vergader-
activiteit (8.1). Vervolgens gaan we gedetailleerder in op de sequentiele

organisatie van de activiteit Mededelingen (8.2). Bij de behandeling van dat

traject zal preciezer naar voren komen hoe een traject dat wordt ingezet met

een mededeling zich kan ontwikkelen tot een besluitvormende activiteit.
Rond de introductie van een mededeling wordt afgetast en onderhandeld of
een onderwerp dat speelt bij een lid van het team onderwerp van groepsbe-

sluitvorming kan of moet zijn. Dit hoofdstuk vormt de voorbereiding van de

analyses die in hoofdstuk 9 aan de orde komen. Daar staat de vraag cenffaal

hoe vergaderdeelnemers kenmerken van het traject exploiteren om meningen
over een onderwerp af te tasten alvorens ze een eigen standpunt ten aanzien

van een onderwerp laten zien.

S.L Mededelingen en besluitvorming

Deze paragraaf biedt een eerste indicatie van waarom en hoe we de activiteit
Mededelingen kunnen zien als besluitvormend. Eerst zullen we zien dat
zestig procent van de mededelingen leiden tot een besluit (8.1.1). Vervolgens
zullen we zien op welke wijze ook mededelingen die niet tot een besluit
leiden, interactioneel gezien wel de potentie hebben om tot besluiten te
leiden (8.1.2).

8.1.1 Een eerste inventarisatie

In de exploratieve fase van het onderzoek viel het me op dat veel van de be-

sluitvorming die ik bestudeerde, plaatsvond tijdens de Mededelingen. Ik
vond dat opmerkelijk, omdat de naam van de activiteit suggereert dat het om
een activiteit gaat van neutrale, informerende aard. Om te bepalen of we hier
met een verschijnsel van doen hebben dat niet incidenteel tijdens de Mede-

delingen plaatsvindt, is geinventariseerd hoe vaak het in de mededelingen-
rondes van de bestudeerde teams voorkornt dat mededelingen leiden tot be-

sluiten.
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Er zijn categorieEn onderscheiden die de gebeurtenissen tijdens de

Mededelingen voorlopig redelijk beschreven. Later in het onderzoek zouden

de categorieEn weliswaar niet meer relevant zijn voor de analyse van be-

sluitvormen tijdens de Mededelingen (zie 8.1.2),maar voor deze fase van het

onderzoek waren ze functioneel. De classificering van de mededelingen was

een heuristiek.

De classificering leverde het volgende op. Er is onderscheid gemaakt

tussen:

o 'besluitvormende mededelingen', die leiden tot een formulering van een

toekomstige stand van zaken en tot commitment aan het cre6ren van die

toekomstige stand van zaken;
.'betekenisgevende mededelingotr', waarin situaties worden beschreven,

beoordeeld en bediscussieerd rnaar die niet leiden tot commitment aan

een geformuleerde toekomstige stand van zaken;
. 'informerende mededelingen', waarin informatie wordt gegeven die niet

leidt tot discussie of tot commitment aan een geformuleerde toekomstige
stand van zaken.

Vervolgens is voor enkele vergaderingen per team geihventariseerd

hoeveel mededelingen van elk soort er voorkwamen. Per team is een inven-
tarisatie gemaakt op de volgende wijze.

Academisch Ziekenhuis
Het team in het Academisch Ziekenhuis had op de eerste en tweede opge-

nomen vergadering geen mededelingenronde op de agenda staan. Op de der-

de en vierde vergadering wel, namelijk als tweede onderwerp op de agenda,

na de notulen. De rondes duurden respectievelijk 1:20 en 0:30 uur en bevat-

ten respectievelijk 10 en 4 mededelingen. De mededelingen zijn geinven-

tariseerd naar type.

Hogeschool
De Hogeschool had een onderdeel op de agenda genaamd 'Mededelingen en

rondvraag'. Dit onderdeel was het op een na laatste onderdeel, voor het af-

spreken van een tijdstip voor de volgende bespreking. In de eerste drie opge-

nomen vergaderingen kwam het agendapunt daadwerkelijk aan de orde. De

rondes duurden respectievelijk 0:30, 0:45 en 0:05 uur en bevatten respectie-

velijk 4, 18 en 7 mededelingen of vragen. Deze zijn geinventariseerd naar

type.
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ICT-bedrijf
De vergaderingen van de ICT-directie hadden alle een mededelingenronde.

De Mededelingen stonden geagendeerd als tweede onderdeel van agenda-

punt 2. Agendapunt 1 was de 'social enhlr'. Agendapurrt 2 was de 'voort-
gang', bestaand uit 'verslag en actiepuntenlijst' (2.1) en Mededelingen (2.2).

Dit team handelde de mededelingenrondes af in delen. Ze onderbraken de

rondes op iedere vergadering, soms meennaals, omdat er gasten voor een

specifiek agendapunt op de vergadering verschenen op een vooraf bepaald

tijdstip. De rondes werden dan in het algemeen vervolgd als de gasten weer

waren verdwenen. Alleen op de vergadering die als tweede is opgenomen,
werd de ronde na het vertrek van de gast(en) niet vervolgd. De rondes

duurden respectievelijk 1:10, 0:15, 1 :30 en 0:50 uur.
Omdat de hoeveelheid data van het ICT-bedrijf omvangrijker is dan

die van de andere twee organisaties, heb ik voor slechts twee van de vier ver-
gaderingen het type mededelingen gernventariseerd, namelijk de eerste twee

vergaderingen. Daarmee was de hoeveelheid geinventariseerde mededelin-
gen reeds groter dan die van de andere twee organisaties. Bovendien gaf het

vervolg van het onderzoek geen aanleiding om te veronderstellen dat inven-
tarisatie van de overige mededelingen de conclusies van dit deelonderzoek

zouden veranderen.

In de onderstaande afbeeldirg 18 staan de resultaten van de inventarisatie
weergegeven. In de tabel staat de categorie 'overig' grotendeels voor onder-

werpen die tot nader orde worden uitgesteld. Uit deze globale inventarisatie
kwam, zoals gezegd, naar voren dat zestig procent van de mededelingen

leidde tot een concreet besluit. Dit bevestigde mijn vermoeden dat er bij de

mededelingen vaak wordt besloten.

Tijdens het categoriseren van de mededelingen bleek reeds dat de

scheidslijn tussen de categorieEn slechts relatief is en niet een kwalitatief
verschil tussen de mededelingen aangeeft. In feite kunnen alle mededelin-
gen, ook de informerende en de betekenisgevende, tot besluitvorming leiden.
Het is juist deze besluitvormende potentie - die in de interactie in meer of
mindere mate tot ontwikkeling komt - die de interactie rond mededelingen

interessant maalct.



Informerend Betekenisgevend Besluitvormend Overig

Academisch

Ziekenhuis 2t Vo (3114) 2L7o (3114) 577o (8114) OVo (Olt{)
ICT-bedrijf

23Vo (6126) rZVo (3126) 46Vo (12126) t9%o (5126)

Hogeschool

ZlVo (6128) AVo (1128) 75Vo (21128) l%o (0128)

Totaal 227o (15168) t0,3%o (7168) 60,37o (41168) 7,47o (5/68)
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18 Mededelingen ingedeeld naar type resultaat

8.1.2 De besluitvormende potentie van mededelingen

In deze paragraaf wordt een eerste schets gegeven van de besluitvonnende
potentie van een mededeling. We zullen eerst zien dat een mededeling een

aanleiding kan vornen voor een besluit. Vervolgens zullen we zien dat een

mededeling een besluiwormende potentie kan hebben die niet tot ontwik-
keling hoeft te komen. Dit leidt dan tot een mededeling die informerend is,

of tot een bespreking waarin participanten betekenis geven aan de organisa-
tionele omgeving, zonder concrete stappen te nemen om tot actie over te
gaan.

Voorbeeld L: de mededeling is aanleiding voor een besluit
Fragment 16 is een voorbeeld van een mededeling die leidt tot een besluit.

Het komt uit een vergadering van de ICT-directie. Karel is manager van de

stafafdeling Control. Hij vertelt dat de afdeling TABCD] interne rekeningen
gaat versturen voor haar adviezen. Andere deelnemers zijn: Jaap, algemeen

directeur (voorzitter); Frits, corrmercieel manager Regio A; Henk, cornmer-
cieel numager Regio B; Helen, stafmanager Communicatie (notulen); Jan,

mimager Personeelszaken. Er zijn meer managers aanwezig. [EFGH] staat

voor een afkorting die wordt gebruikt.

Fragment 16: ICT142-14 L:57.00
1 ,.Taap: goed
z

3 ,Jaap:
(1,4)
alright.
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4

5 Jaap:
6

7

I
9 Frits:

10
JI I(ArEJ.:

12 ,Jaap:
L3

14 Karel:
15
15
t7
18
l_9

20
2l Jaap:
22 Henk:
23 Karel:
24
25
26
21
28 ,Jaap:
29
30
31
32 Karel:
33
34 Helen:
35
35
37
38
39 Jan:
40 Helen:
4t .Tan:
42

Hoor"nsrur 8

(.)
we waren met de mededelingen
t ( (q rrits) )

tjlJ_ was klaar met je
mededelingen [rrits] r
ja
(0,6)
[ ( (< ,Jaap) )

[ ( (< Karel q Karel) )

[ [Karel] ?

tja ((< Hll
ik heb 66n
eh ik heb een brief ontvangen
van eh IABCD] [Peter Smit],
over dat zL) intern gaan
verrekenen met betrekking tot
inhuur van advies.
ja
ohm [hm"

[en datr zi-f binnenkort,
opdrachtbevest iging
ter goedkeuring voorleg>gen
' k heb geen idee wat dat
inhoudt ?

nee
maar as we nou 'es afspreken
dat we geen advies vragen
aan IABCD] .

nee dat wou ik eigenlijk eve:
(O o,s) afspreken [hhe

Izit-
wat, zit er allemaaL binnen
[esCP] (is dat niet iets
volg's mij nog niet) geen
dingen verhuisd
en dat verhaal van [dat IEFGH]r( )

en zo gaan ze d.aE nou :

verrekenen of niet

mededeling

vervolg

mededeling

toekomstige

handeling

bevestiging

toek. handeling

)

)
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43 Karel- : dat gaa [n ze sponsoren hoor
44 Frits: [ ( (Iacht) )

In dit fragment doet Karel een mededeling (r.L6-2O,23-25). Dezn
mededeling vormt een opzet voor een besluit Jaap doet een voorstel (r.29-
31) dat wordt bevestigd door Karel (r.32-33). Verderop in dit hoofdstuk
zullen we een gedetailleerde sequentiele analyse van dit fragment bespreken.

Voor nu kunnen we volstaan met de constatering dat in dit fragment een me-

dedeling leidt tot een besluit.

Voorbeeld 2: door de mededeling blijkt een besluit niet relevant
Fragment 17 is een voorbeeld van een mededeling waarmee de spreker aftast

of er iets met het onderwerp van de mededeling moet gebeuren. Het frag-
ment komt uit het onderdeel 'Mededelingen en rondvraag' van de vergade-

ring van het CvB van de Hogeschool. Jacqueline, secretaris van het CvB,
stelt hier een brief over collegegeld aan de orde. Deze brief hebben de CvB-
leden ter voorbereiding op de vergadering ontvangen en is voor hen dus niet
echt nieuws. Niet alle brieven die de CvB-leden voor de vergadering ontvan-
gen worden aan de orde gesteld; het gaat hier dus niet om een routinematige
behandeling van ingekomen stukken. Nadat Jacqueline de brief aan de orde

heeft gesteld, markeert ze het voorafgaande als 'ter kennisne*irrg'.

Fragment, L7 HS224-13 1:49.13
1 ,facq.: misschien is rt meer iets
2

3

4 Mark:
5 Bas:
6

7 ilacq. :

I Jacq.:
9 Mark:

L0 Bas:
L1
12 Daan:
13
t4 ,Jacq. :

15 ,Tacq. :

16 Jacq. :

voor een TU hoor
(2 ,4)
Izal ' es ki j ken,
I j aha?
(1)
[ ( (geeft blad aan Mark) )

[oh dat hoort erbij
oza1- 'es kijken"
de volgende?
(0,8)
ozo hoor je nog 'es wato
(l-,9)
neja: 's een brief over
[((< sas))
[collegegeld maat- coI-
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L7 ,Jacq. :

18 ,.Tacq. :

19 Bas:
20 ,Tacq. :

2l ilacq. :

22 Bas:
23 Jacq. :

24 ,Jacq. :

25
26 ,Jacq. :

27
28 .facq. :

29
3 0 ,Jacq. :

3L
32 ,Jacq. :

33
34
35 Bas:
36 ,Jacq. :

37

Hoopnsrur 8

[c o I I e [g (h) eId (h) maatregel,
t((< Hll t((< gas))

'hh I (''')
Ja- d.at is Ia]-Leen

[ ( (hoof d rechts - terug) )

t ((< HD
Iter kennis"neming he?"J
(0,4)

ehm
(2 ,4)
oen wat is dit?o
(2 ,6)
allochtone:
(2 ,6)
oh ja een soort-
een soort herinnering.
van : [de wet, -

ljajaja
j a. nou. ' s berg ook
maar oP,

In dit voorbeeld is Jacqueline bezig een serie mededelingen te doen.

CvB-lid Bas initieert een volgende mededeling van haar met Jaha?' (r.5) en

'de volgende?' (r.10). Jacqueline introduceert vervolgens het topic: een brief
over collegegeld (r.14, 16, 17). Hierna volgt een pauze van 1,2 seconde,

waarin Bas naar Jacqueline knila (r.20). Vervolgens karakteriseert Jacque-

line het onderwerp van de mededeling als 'ter kennisneming' (r.24).

We lnrnnen Jacquelines karakterisering als 'ter kennisneming' analy-

seren als een reactie op de knik van Bas. We kunnen de uiting in regel 2l en

24 zien als een terugtrekking en een afsluiting: Jacqueline doet de uiting op
een lagere toon, haar blikrichting verplaatst van Bas naar haar papieren en ze

wacht de bevestiging waar ze om waag niet af (zie de korte pauze in r.25),
maar maakt de transitie naar een nieuwe mededeling (r.26). Jacqueline vond
het blijkbaar relevant om de respons op dit onderwerp te peilen. De CvB-le-
den hadden de brief al ter voorbereiding op de vergadering ontvangen, dus

het ligt niet voor de hand dat Jacqueline ze slechts over het bestaan van de
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brief wilde informeren. Wellicht had Jacqueline een ander type beoordeling
in haar hoofd; daarover kunnen we slechts speculeren.

We kunnen het onderwerp dat Jacqueline introduceerde analyseren

als 'potentieel besluitvormend'. Het heeft die potentie door het feit dat ze het

in de 'Mededelingen en rondvraag' aan de orde stelt. Als Jacqueline er van

tevoren van overtuigd was dat het hier ging over een onderwerp dat geen

discussie behoefde, dan had ze het waarschijnlijk ook niet geintroduceerd.

Fragment 18, het vervolg van fragment 17, illustreert dat het in dit soort

gevallen kan gaan om iets wat Jacqueline mogelijk wel aan de orde zou

willen hebben.

Fragment L8 HS224
1 Jacq.: ja. nou. 's berg ook maar op,

(1)
e: : hm [enqu6te samenwerking MBO HBO?

t( )

d'doen we niet hC?
(2)
magoed dat gaaL de inspect,ie we1
ietrs eh van vragen,
(0,9)
eh en odaE is 'eE denk iko

2

3

4

5

6

7

I
9

10

,facq. :

Daan:
Jacq. :

ilacq. :

.Tacq. :

In dit fragment stelt Jacqueline eveneens een onderwerp aan de orde

waarover ze in een instemmingzoekende waag (r.5) controleert of er iets

mee moet gebeuren. Als ze geen respons krijgt (r.6), signaleert ze een moge-

lijk probleem (r.7-8) alvorens het onderwerp te verlaten (r.10). Het lijkt
redelijk om aan te nemen dat dit mogelijke probleem de reden is waarom
Jacqueline de enquOte aan de orde stelt. De formulering van dit mogelijke
probleem functioneert als een verantwoording van het stellen van de vraag in
regel 5.

We kunnen het 'dat is ter kennisneming hE?' en het 'd'doen we niet
hE?' echter ook zien als een voorstelconclusie over wat er met de brief of de

enquOte moet gebeuren, namelijk niets, het is ter kennisneming of iets waar

ze niets mee doen. Het 'hE' maakt een instemmende respons relevant als ver-

volg. In die zin kunnen we de karakterisering als 'ter kennisneming' en het

feit dat anderen die niet bestrijden, zien als een besluit. In het interview met

Jacqueline geeft ze aan dat er voor haar een besluit is als ze weet wat ze met
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iets moet doen. Een reden om de brief te introduceren zou dus kunnen zijn
om erachter te komen walze errnee moet doen.

Voorbeeld 3: door de mededeling blijkt besluitvorming niet nodig
Fragment 19 laat zien dat sprekers met een mededeling kunnen aftasten of
bepaalde toekomstige activiteiten in de organisatie al gepland zijn of nog
niet. Het fragment komt uit een vergadering van het MT in het Academisch
Ziekenhuis. ln het fragment vertelt Harm, het diensthoofd, dat de heer Van
Holtrop op bezoek is in het ziekenhuis in verband met de ontwikkeling van
de huisstijl. Andr6 is de manager die gaat over bewegwijzering.

Fragment 19 AZ43 - 9 .1 : 52 . L8
1 Harm: ok6 [ : e: : hm
2 Kees: [o't is goed datr je er
3 aI ( ) mee begonnen bent in
4 ieder gev [a1"
5 Harm: Ide heer [Van HoItropJ
6 (1,8)
7 Harm: is op 'E ogenblik took op
I Eournee, door 't ziekenthuis,
9 Tim: "j a [oo (moet j e ) 

oo

l- 0 Harm: I spreekt een hele hoop mensen
11 Tim: moeE je me even helpen wie dat
L2 is
L3 Harm: dat is die meneer van: (.) nou
t4 (.)
l-5 Harm: [ [h m s] of [k m s] in ieder
L6 geval
l7 Kees: [oo( )oostijl eh huisstijl
L8 Harm: [Kamper]-ol heet[te 'tr]
1-9 Tim: Ioo j ao]

20 Harm: [nog (toe) weet ik tveel
21- Andr6: [( )

22 Tim: [ ( (praat met, hoofd naar Monique) )

23 Harm: maar dat is dus de: ( . ) de
24 huisstij I e [h man
25 Mon. :

25 Tim:
[hoe [lang is 'L

[ (vac - vac )



27 Mon. :

28 Tim:
29
30
31- Tim:
32
3 3 Harm:
34
35 Tim:
36 Harm:
37
38
39
40
4l Harm:
42
43
44

45
46
47 Harm:
4 I Harm:
49 Harm:
50
51
52
53 Harm:
54 Tim:
55 Harm:
56 Harm:
57 Harm:
58

59
50 Andr6:
6t
52 Harm:
63
64 Harm:
65 Andr6:
66 Harm:
67 Harm:
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getl"der, [hhe hh hh trr"
[>nee maar ik denk<

vacatures weeE ik veel
(.)
hehe daar
[ (kon ik nog weEen) e hh
[d'r moet nog- d'r moet nog
een e: h
even switchen
d'r moet nog een officieel
contract komen dus hij heeft
' t nog niet heb ik 'et
gevoel
(1,1)
maar we gaan in ieder geval
wat ik zie dus 'E aantal
afspraken die die heeft eh
dat is eh dat is heel erg
tgroot
(0,9)
ik heb afgelopen
[ ( (hand naar K) )

lweek eve:h be- oriEnterend
gesproken met hem over 'et
hele kledingproj ect
[deze week met [jou over ehm

over serviezen en dergelijke
t ( (< enar6) )

tJen ik neem haast aan dat 'ie
ook nog over bewegwj. j zering
iets gaat aoenlJ
daar heb ik een afspraak aI
lopen
is 'ie d'r a1
(.)
gemaakt weer
ja
( (knikt) ) (1, 6 )

dan 's 't goed
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58 Andr6: woensdag
59 (0,21
70 Harm, ja want dan moest dusseh (. )

7l want da's de vorige keer
72 uitge [va11en
73 Mon.: [ ((kuch) )

74 Andr6r ia
7s (.)
76 Andr6: od'r waso iemand ziek van hun
77 Harm: j a

In dit voorbeeld snijdt Harm het onderwerp aan: 'de heer Van
Holtrop is op tournee'. Harm vertelt dat hijzelf reeds met hem heeft gespro-

ken over kleding, dat Tim een afspraak met hem heeft over serviezen en ver-

telt richting Andr6 dat hij verwacht dat het onderwerp bewegwijzering ook
aan de orde zal komen. Vervolgens meldt Andr6 dat hij daarover aI een af-

spraak heeft. De mededeling van Harm had ertoe kunnen leiden dat aan de

orde zou komen dat er nog een afspraak met Van Holtrop gemaakt moet

worden over bewegwijzering. Het lijkt auulnemelijk dat, ware er geen af-

spraak geweest, het maken van zo'n afspraak als toekomstige actie aan de

orde gesteld zou zijn. Zie bijvoorbeeld de controlevraag van Harm $.62-6a)
en zijn evaluatie 'dan 's 't goed' (r.67) In dit geval hoeft de formulering van

die toekomstige handeling niet meer in de interactie ontwikkeld te worden,

omdat de actie al heeft plaatsgevonden. Ook hier was de mededeling dus po-

tentieel besluitvormend.

De bovenstaande drie voorbeelden laten zien dat een mededeling een besluit-
vormende potentie heeft, maar dat die potentie zich niet altijd hoeft te ont-

wikkelen. In alledrie de voorbeelden introduceerden de mededelers een on-

derwerp naar aanleiding waarvan de groep zou kunnen beslissen actie te on-

dernemen. In Voorbeeld 1 (fragment 16) leidde de mededeling tot een for-
mulering van een toekomstige stand van zaken en een bevestiging daarvan.

In Voorbeeld 2 (fragment 17) en 3 (fragment 19) zagen we dat de responses

van de andere aanwezigen van dien aard waren dat een toekomstige stand

van zaken niet gecreEerd hoefde te worden. In Voorbeeld 2 vond Bas het

blijkbaar niet nodig iets met de brief te doen; in Voorbeeld 3 bleek de toe-

komstige stand van zaken reeds gepland te zijn. Hoewel deze mededelingen

niet leidden tot een besluit, hadden ze dus wel die potentie. Het is de dubbele
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mogelijkheid die een mededeling een interactioneel interessant object maakt

om voorzichtig te opereren: aan de ene kant kan een mede-deling behandeld

worden als 'gewoon' een mededeling; aan de andere kant kan het een aan-

loop zijn voor besluitvorming.
Mededelingen kunnen ook leiden tot meer of minder uitgebreide dis-

cussies over wat er in de organisatie speelt. In dergelijke gevallen zijn de

participanten voornamelijk bezig met het interpreteren van de organisatione-

le omgeving. De mededeling leidt dan tot gezamenlijke betekenisgeving aan

de organisatie (vgl. Weick 1995). Dit draag bij aan het gezamenlijk perspec-

tief van de participanten en kan een uitgangspunt vorrnen voor besluitvor-

-i.rg in een latere situatie. Een dergelijke betekenisgevende fase kan een on-

derdeel vornen van een besluiwormende episode.

De interactie van het MT in het Academisch Ziekenhuis kenmerkt
zich door een hoog gehalte aan dergelijke betekenisgevende episodes. Een

voorbeeld van een episode waarin veel tijd besteed wordt aan betekenisge-

ving is fragment 10 uit6.2 waarin het team de wateroverlast in de parkeerga-

rage bespreekt. Verderop in9.2.1 zullen we een ander voorbeeld zien waarin
het MT veel aan betekenisgeving doet (fragment 23), Het team bespreekt

daar naar aanleiding van een mededeling van Andr6 hoe zij moeten omgaan

met in hun ogen onzinnige verzoeken vanuit de organisatie.

E.2 Mededelingenrondes en handelingsverloop

De beginfases van mededelingen vertonen een oriEntatie op een bepaald se-

quentieel patroon. Deze oriEntatie is kenmerkend voor de vergaderactiviteit
Mededelingen. In deze paragraaf zal achtereenvolgens aan de orde komen

waar de teams de ronde in de vergadering plaatsen en hoe de ronde is geor-

ganiseerd (8.2.1), en hoe we het handelingsverloop rond afzonderlijke mede-

delingen kunnen analyseren (8.2.2). Daarbij komen enkele verschillen met

enkele verwante vergaderactiviteiten aan de orde en de implicaties van die
verschillen voor het interactieverloop.
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8.2.1. De organisatie en locatie van mededelingenrondes

De Mededelingen voilnen nooit het begin of einde van een vergadering. Er
gaat dus altijd vergaderinteractie aan vooraf en er komt altijd vergaderinter-

actie na afloop. Binnen de vergadering creEren de deelnemers bij aanvang en

bij afsluiting van de Mededelingen een verschuiving in het vergaderkader: ze

sluiten een vorige activiteit af en initiEren een andere activiteit.
Binnen de activiteit Mededelingen krijgen in principe alle deel-

nemers een beurt om 66n of meer mededelingen te doen. Een dergelijke
beurt van een persoon in een spreekronde kunnen we een rondebeurt noemen
(rg1. 'round turn', Cuff en Sharrock 1985, 156 e.v.). De rondebeurt is een

beurt die alle vergaderdeelnemers krijgen om aan de orde te stellen wat zij
ook maar relevant vinden. Een spreker kan in een rondebeurt meer dan 66n

mededeling doen. De eigeniur van een rondebeurt kan:
. passen, omdat hij of zij geen mededeling wil doen;

o 66n mededeling doen;
. achtereenvolgens meer mededelingen doen.

In afbeelding 19 hieronder is schematisch weergegeven hoe we een medede-

ling structureel in de vergadering kunnen positioneren.

Omdat mededelingen in het algemeen leiden tot responsen van 66n

of meer recipiEnten, is een rondebeurt niet 66n spreekbeurt in de interactie,
mumr een beurt die ingevuld kan worden met vele interactiebeurten van meer

sprekers. Globaal beschouwd oriEnteren participanten zich erop dat de mede-

deler gedurende diens rondebeurt een primaire rol in de interactie heeft, als

primaire spreker of primaire recipiEnt.

Overgang naar een volgende mededeler en diens rondebeurt vindt
plaats als er volgens de participanten voor dat moment voldoende is gespro-

ken over datgene wat de spreker van de rondebeurt aan de orde stelde. De
opeenvolging van personen die mededelingen doen, kan geprealloceerd zijn,
zoals bij een rondgang rond de tafel. Zij kart ook lokaal worden bepaald. In
dat laatste geval selecteren sprekers bijvoorbeeld zichzelf als ze een medede-

ling willen doen.

De positie van een activiteit in de vergadering heeft consequenties
voor het verloop van de interactie. Zoals al opgemerkt komen de Mededelin-
gen in de verschillende organisaties op een andere plaats in de vergadering

aan de orde. Bij het Academisch Ziekenhuis zien we de Mededelingen be-

handeld als tweede item op de agenda, na de bespreking van de notulen. Bij
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de Hogeschool daarentegen zijn de Mededelingen samengevoegd met de

rondvraag en worden ze als laatste behandeld, voordat de participanten een

nieuwe vergaderdatum afspreken. In het ICT-bedrijf wordt de mededelingen-

ronde relatief snel na aanvang begonnen, maar wordt zij veelal meermaals

onderbroken voor besprekingen met gasten.

19 Positie van Mededelingen in de vergadering
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Dit verschil in positionering van de activiteit in de vergadering als
geheel heeft consequenties voor het handelingsverloop erbinnen. Bij het
Academisch Ziekenhuis is er tijd om mededelingen te doen, maar bij de

Hogeschool staan de Mededelingen onder hoge tijdsdruk en wordt het
onderdeel 'Mededelingen en rondwaag' soms zelfs in verband met de tijd
niet behandeld. Voor de interactie betekent dit dat bij het Academisch
Ziekenhuis de mededelingen expansiemogelijkheden hebben, terwijl er op de

Hogeschool constante druk van afsluiting van het onderwerp is. Bij het ICT-
bedrijf hebben we te maken met nog weer een andere variant. Als de

Mededelingen eenmaal zijn onderbroken is het niet zeker dat de ronde wordt
vervolgd. Directieleden die nog niet aan de beurt zijn geweest kunnen er
belang bij hebben dat de activiteit Mededelingen wel of niet opnieuw wordt
geinitieerd; daarvoor zien we ze soms actief werk verrichten.

Een verschil waarop we hier niet uitgebreid zullen ingaan is dat het
CvB van de Hogeschool de Mededelingen heeft samengevoegd met de rond-
vraag. Daardoor worden kwesties daar vaker aangekaart in de waagvorrn,
wat een enigszins ander traject in gang kan zetten dan een mededeling. Waar
het CvB van de Hogeschool de Mededelingen had samengevoegd met de

rondwaag, heeft de ICT-directie de rondvraag als laatste item op de agenda

staan. De eerst opgenomen vergadering eindigde met een korte rondvraag
van 2.30 minuut. De rondwaag was standaard het laatste punt op de agenda,

maar werd alleen tijdens deze als eerste opgenomen vergadering daadwerke-
lijk uitgevoerd. De rondwaag leek veel op een mededelingenronde, rua^r
werd gebruilct voor heel kort durende onderwerpen. De rondwaag is niet in
de analyse beffokken.

Doordat de Mededelingen bij het CvB van de Hogeschool zijn sa-

mengevoegd met de rondwaag aan het eind van de vergadering en de Mede-
delingen daardoor vaak onder tijdsdruk staan en beperkte expansiemogelijk-
heden hebben, kunnen de CvB-leden de Mededelingen niet helemaal op de-
zelfde manier exploiteren als de leden van de twee andere teams. In dit
verband is het interessant om te kijken naar de discussies binnen het CvB
over de nieuwbouw, die we hebben besproken in 6.3. We zien dat Daan
(hoofd FinanciEn) het onderwerp eerst twee keer aan de orde stelt in de me-
dedelingenronde en de derde keer tijdens de behandeling van de notulen, een

activiteit die aan het begin van de vergadering plaatsvindt en waar het onder-
werp daardoor minder onder druk staat om te worden afgesloten. De locatie
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van een activiteit in de vergadering als geheel is dus van invloed op de han-

delingsmogelij kheden erbinnen.

In samenhang hiermee kunnen de zitposities ertoe doen. Bij het CvB
van de Hogeschool en bij de ICT-directie maakt de voorzitter een rondgang

langs de tafel. De zitposities bepalen daar dus de volgorde van de ronde-

beurten. Participanten die aan het eind van een ronde zitten die onder tijds-
druk staat, hebben andere mogelijkheden dan participanten die aan het begin

zitten. Zo krijgt bij de Hogeschool Mark (CvB-lid) veelal de eerste beurt in
de ronde en Jacqueline (Secretaris CvB) of Bas (CvB-lid) de laatste. De me-

dedelingen van Jacqueline staan daardoor vaker onder meer tijdsdruk dan die
van Mark. Bij de ICT-directie speelt de herinitiatie van de ronde een ro1. Als
de ronde onderbroken is, weten degenen die nog geen beurt gehad hebben

niet zeker of de ronde in verband met de tijd wel opnieuw geinitieerd wordt.

8.2.2 Het handelingsverloop rond een mededeling

Het begin van een mededeling laat een oriEntatie van de deelnemers zien op

een verloop van spreekhandelingen. Van dit handelingsverloop staat een

schematisch overzicht in afbeelding 20 hieronder (zie ook Huisman 1999).

Het geschetste handelingstraject is een veralgemenisering van de concrete

interacties die zich in werkelijkheid afspelen. Hoe het traject beurt voor

beurt gestalte krijgt, hangt af van de wijze waarop de deelnemers het

sequentieel vormgeven. We zullen hier eerst het schema inffoduceren met

een voorbeeld en vervolgens het schema per onderdeel bespreken. Daarna

zullen we twee voorbeelden van het traject bekijken, aan de hand waarvan

we nader kunnen zien hoe het traject concreet, beurt voor beurt gestalte kan

krijgen.
Globaal bezien ziet het traject aan het begin van een mededeling er

als volgt uit. Mededelers maken in het gesprek een transitie naar een sequen-

tiEle positie (een zogenaamd 'slot') waarin zij een mededeling kunnen doen

en maken eventueel een preliminaire opmerking. In dit verband kunnen we

transitie-elementen waarnemen, waarmee de sprekers de overgang maken,

en kunnen we preliminairen zien, waarmee sprekers hun mededeling(en)

introduceren. Vervolgens doen zij een mededeling van een recente, actuele

stand van zaken. RecipiEnten geven ondertussen eventueel signalen van

ontvangst, continuering of beoordeling. Na de mededeling volgt een fase
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waarin participanten - dit kan de mededeler zelf zijn, of het kunnen reci-
piEnten zijn - de geformuleerde stand van zaken beoordelen en/of een toe-
komstige stand van zaken formuleren.

Het kan zijn dat de mededeling alleen voor kennisgeving wordt ge-

presenteerd of aangenomen. Het traject hoeft zich dus niet noodzakelijker-
wijs te ontwikkelen naar de derde fase. Echter, we hebben in 8.1.2 gezien dat
ook mededelingen die zich zum ons voordoen als 'ter kennisgeving' een be-

sluitvormende potentie hebben. Er is dus altijd de mogelijkheid dat het tra-
ject zich naar deze derde fase ontwikkelt.

Mededeler RecipiEnt(en)

Beoordeling recente, actuele stand van zaken
of

Formulering toekomstige stand van zaken

20 Schema begin handelingstmject van mededelingen

Transitie-elementen
of

Preliminairen

Signalen van
r ontvangst
o continuering
. beoordeling

Mededeling van een
recente, actuele
stand van zaken



MeoepruTNGEN ALS BESLUITvoRMENDE vERGADERACTIVITEIT I75

In het begin van het schema is een onderscheid gemaakt tussen han-

delingen die verricht worden door degene die de mededeling doet (medede-

ler) en handelingen die verricht worden door 66n of meer van de recipi€n-
ten.35 Dit onderscheid is gemaakt, omdat het begin van het traject in het

algemeen een geprealloceerde, langere beurt is, waarin de mededeler de

primaire spreker is (vgl. 7.L). Terwijl het altijd zo kan zijn dat recipiEnten de

mededeler niet laten uitspreken, zien we dat vergaderaars in het algemeen

aan het begin van het traject zich erop orienteren dat de mededeler een lan-

gere beurt heeft. RecipiEnten blijven dan voor enige tijd in die rol alvorens in
discussie te gaan.

Op welke plaats in dit schematische traject de gespreksvoering de

beurtwisseling weer 'gewoner' wordt, dat wil zeggen, zich weer meer be-

weegt richting 'gewone conversatie' verschilt per geval. Op deze plaats in de

bespreking gaan we nog niet op deze overgang in. Later in onze analyse zal

blijken dat de manier van reageren van de recipiEnten een rol speelt in de on-

derhandeling over de besluiten die naar aanleiding van mededelingen kunnen

ontstaan.

Nogmaals Voorbeeld 1

Om te illusfferen hoe het traject er concreet uit kan zien halen we hier frag-
ment 16 uit 8.1.2 terug, waarbij nu de verschillende onderdelen van het tra-
ject staan aangegeven.

Fragment l-6 ICT142-14 1:57.00
1 lTaap: goed
2

3 .Taap:
4

5 ,faap:

(1, ,4)
alright.
(.)
we waren met de mededelingen
t ( (e Frits) )

[j!j was klaar met, je
mededelingen Ir'rits] a

Fritst ja

35 Zo gauw de recipiEnt gaat spreken, is deze geen recipi€nt meer maar een spreker; de vorige
spreker wordt dan onmiddellijk recipient. Omwille van een duidelijke presentatie van de ana-

lyse blijf ik soms de aanvankelijke mededeler zo noemen, ook aI is die verderop in het traject
recipient geworden en blijf ik soms de recipient zo noemen, ook al is die verderop in het
traject spreker geworden.

6

7

I
9
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10
J-l_ Karel:
1-2 Jaap:
13

1,4 Karel-:
t-5

16

L7
L8
19
20

2L ,Jaap:
22 Henk:
23 Karel:
24

25
26

27
28 Jaap:
29
30
31

32 Karel-:
33
34 Helen:
35
35
37
38
3 9 ,Jan:
40 Helen:
41- .Tan:
42
43 KareL:
44 Frits:

Hoorosrur 8

(0,5)
[ ( (< ,.Taap) )

[ ( (< Karel e rarel) )

[ [Kare1] ?

tja ((< Hl I
ik heb 66n
eh ik heb een brief ontvangen
van eh IABCD] [ Peter Smit ] ,

over dat zij j-nLern gaan
verrekenen met betrekking tot
inhuur van advi-es .

ja
ohm [hmo

[en dat zt) binnenkort
opdrachtbevest iging
ter goedkeuring voorleg>gen
' k heb geen idee wat dat
inhoudt ?

nee
maar as we nou 'es afspreken
dat we geen advies vragen
aan IABCD] .

nee dat wou ik eigenlijk eve:
(O 0,5) afspreken [hhe

lzit-
wat zi-t er allemaal binnen
IABCD] (is dat nieE iets
volg' s mi j nog nj-et ) geen
dingen verhuisd
en dat verhaal van [dat, IEFGH]

t( )

erLzo gaan ze dat nou:
verrekenen of niet
dat gaa [n ze sponsoren hoor

[ ( (Iacht) )

ontvangst/cont.

ontvangst/cont.

I
I vervolg

) mededeling
-l- 

vraag om

) betekenis

bevestiging waag

I toekomstige

F handeling

)
I bevestiging

) oek. handeling

transitie-element

preliminair

mededeling

In dit fragment zien we dat Jaap de rondebeurt van Karel initieert
(r.72, 13). Karel formuleert daarop een transitie-element (r.1a). Vervolgens
doet hij een preliminair, waiumee hij de interactionele ruimte organiseert
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waarin hij zrjn mededelingen gaat doen (r.15). Hij geeft aan in totaal 66n me-

dedeling te willen doen, waarmee hij verwachtbaar maakt dat hij na de af-

handeling van deze mededeling de beurt zal overdragen. Dan formuleert hlj
een recente, actuele stand van zaken (r.16-20). Op deze formulering reageren

Jaap en Henk met acceptatiesignalen (r.21, 22), waarmee zij hem stimuleren

tot continuering. Karel continueert daarop zijn formulering (r.23-25) en for-
muleert een pointe (vgl. 'upshot' Drew 1984) (r.26-27). Met de pointe vraagt

hij om betekenisgeving aan de stand van zaken, oftewel een soort

beoordeling ervan. Jaap behandelt de pointe echter niet als waag om

betekenisgeving. Hij geeft een instemmingsteken (r.28) en formuleert een

toekomstige stand van zaken (r.29-31). De formulering van deze stand van

zaken ontwerpt hij zo dat een instemming relevant wordt als vervolg. Op

deze manier behandelt Jaap de formulering van de stand van zaken en de

pointe als iets wiurop het formuleren van een toekomstige stand van zaken

een relevant vervolg is. Karel reageert met instemming en geeft aan dat hij
op deze consequentie van zijn mededeling uit was (r.32-33).

In fragment 16 zijn de volgende onderdelen achtereenvolgens aan de

orde gekomen (afb. 21).

Mededeler I R"cipiEnt(en)
o transitie-element
r preliminair
r formulering recente, actuele stand

van zaken

r continueringformuleringrecente,
actuele stand van zaken

o verzoekombetekenisgeving/
beoordeling

r bevestigrng toekomstige stand van

zaken

. signalen van ontvangst en

continuering

r bevestigrog verzoek
r formulering toekomstige stand van

zaken + elicitatie instemming

2l Handelingsverloop fragment 16
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In dit fragment zagen we hoe het traject concreet gestalte kan krijgen
in de interactie. We zien Karel steeds een stap verder gaan: eerst formuleert
hlj alleen de recente actuele stand van zaken. Als anderen reageren met
signalen van continuering, breidt hij de formulering uit en creeert hij
expliciet een interactionele positie waarin een beoordeling van recipiEnten

relevant wordt als vervolg. Het is interessant om te zien dat Karel zijn positie
ten aanzien van de recente, actuele stand van zaken in eerste instantie niet
laat zien. Pas als Jaap dat heeft gedaan, formuleert hij een positie die aansluit
bij de positie die is ingenomen door Jaap. Aan Jaaps snelle overgang naa^r

een voorstel voor een besluit is te zien dat hij zich hier bij de Mededelingen
orienteert op een besluitvormingstraject.

Hieronder worden de onderdelen van het globale schema nader

toegelicht.

Transitie-elementen of preliminairen
Aan het begin van een mededelingentraject kunnen mededelers transitie-
elementen en preliminaire opmerkingen formuleren. Aan het begin van een

mededeling kunnen drie typen beurtorganisatorische transities aan de orde
zijn. Bij alle typen transities is behalve de mededeler vaak ook de voorzitter
betrokken. Ten eerste zijn er transities van de vergaderactiviteit die
voorafging aan de Mededelingen naar de activiteit Mededelingen (transi-
tietype A). Dit is een transitie naar de eerste mededeling van de eerste spre-

ker in de serie. Bijvoorbeeld, in de groep van het Academisch Ziekenhuis
houdt dit in dat er een transitie plaatsvindt van het behandelen van de notu-
len naar de Mededelingen. Bij de goep in het ICT-bedrijf wordt de mede-
delingenronde regelmatig onderbroken voor het bezoek van gasten. In dat
geval is er niet alleen een eerste transitie naar de Mededelingen, maar wordt
de activiteit afgesloten of opgeschort terwijl de ronde nog niet af is en wordt
zij veelal op een later moment opnieuw ge'rnitieerd. Er worden ook transities
gemaakt van de activiteit Mededelingen niur een volgende vergader-

activiteit, rular die vinden plaats aan het einde van de laatste mededeling en

hebben dus geen relatie met het openen van mededelingenslots.

Ten tweede zijn er transities van de serie mededelingen van de ene

spreker naar de serie mededelingen van de andere spreker (transitietype B).
Hier komt het neer op transities van de laatste mededeling van de ene

spreker naar de eerste mededeling van de volgende spreker. Met andere

woorden, transitie van de ene mededeling naar de andere gaat gepaard met
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een wisseling van primaire spreker binnen de mededelingenronde. Aan het

begin van eerste mededelingen van sprekers zien we vaak beurtelementen

die met de transitie te maken hebben. Mededelingbeurten beginnen bij-
voorbeeld met beurtclaimers of beurtacceptatiesignalen als Ja' en 'ehm'.

Ten derde zijn er transities van de ene mededeling naar de volgende

van dezelfde spreker (transitietype C). Bij dit type transitie vindt geen wisse-

ling van primaire spreker plaats. Sprekers kunnen aangeven dat hun medede-

ling onderdeel is van een serie. In verband hiermee zien we aan het begin
van een mededeling regelmatig het woord 'dan' (vergelijkbaar met 'AND-
prefacing', zoals beschreven door Heritage en Sorjonen 1994). Zie voor een

voorbeeld fragment2l, regel 7, verderop in deze paragraaf (Voorbeeld 4).

Met preliminaire elementen organiseren sprekers de mededelingsepi-

sode: ze geven signalen over wat recipiEnten in de komende episode kunnen

verwachten. Bijvoorbeeld, een preliminair aan het begin van een serie mede-

delingen kan aangeven hoeveel mededelingen iemand wil doen en zo

betrekking hebben op de organisatie van de hele rondebeurt van 66n partici-
pant. Een voorbeeld hiervan is te zien in fragment 16, waarvan hieronder een

deel is weergegeven (16A).

Fragment 16A: ICTL42-L4
1,3 ilaap: IKarel] ?

14 Karel: ja
ik heb 66n

transitie-element

preliminair15

In dit fragment wijst Jaap (voorzitter) de rondebeurt toe aan Karel.
In Karels beurt zien we het begin van het handelingstraject met een transitie-
element (beurtacceptatiesignaal) Ja' en een preliminair. De preliminair in
regel 15 geeft aan dat Karel 66n mededeling heeft te doen. Deze preliminair
heeft dus betrekking op Karels gehele rondebeurt en geeft aan wat de

recipiEnten in deze rondebeurt kunnen verwachten.

Mededeling van een recente, actuele stand van zaken
Na de mogelijke transitie-elementen en de mogelijke preliminairen, doet de

mededeler de mededeling. Deze bestaat uit een formulering van een stand

van zaken die voor de deelnemers in deze setting recent en actueel is. Het
gaat hier om gebeurtenissen of situaties die buiten de directe werkelijkheid
van de vergadering liggen. Veelal gaat het om gebeurtenissen, situaties of
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handelingen die in het recente verleden zijn ontstaan of waarvan recentelijk
kennis is genomen, zoals de inhoud van de brief in fragment 16. Verder zijn
deze standen van zaken actueel: dat wil zeggen, ze zijn nu of in de nabije

toekomst aan de orde. Tevens zijn ze verwachtbaar relevant voor andere

deelnemers in hun institutionele ro1.7n is het in fragment 16 actueel en rele-

vant voor de participanten dat de bewuste afdeling intern gaat verrekenen.

Met de mededeling maakt de mededeler deze standen van zaken tot een on-

derwerp van de vergadering.

Het mededelingenonderdeel van het traject kan op verschillende ma-

nieren sequentieel zijn georganiseerd. Ten eerste kan de spreker de formule-
ring van de stand van zaken voor zich laten spreken. In dat geval vormt de

mededeling een eerste paardeel dat als vervolg een vorln van informatie-ont-
vangst of beoordeling relevant maakt als vervolg. De spreker kan de sequen-

tiEle status veranderen door er nog iets achteraan te formuleren. In dat geval

formuleert de spreker een pointe. De mededeling van de stand van zaken

kunnen we dan achteraf analyseren als een preliminair op een pointe.

In fragment 16 zagen we dat Karel de mededeling eerst voor zich liet
spreken (aan het einde van r.20) en vervolgens een vervolg aan zijn medede-

ling plakte (r.23-25), waarna hrj een pointe formuleerde (r.26-27). Zo werd
de mededeling een preliminair op de pointe. De pointe functioneert nu als

eerste paardeel. In dit geval is het eerste paardeel een waag (naar de beteke-
nis van datgene wat is meegedeeld), wat een antwoord van een recipiEnt re-

levant maakt als vervolg.
In het algemeen oriEnteren deelnemers zich erop dat een mededeling

een pointe heeft. Immers, men gaat er in het algemeen vanuit dat de medede-

ler niet zomailt iets mededeelt, rnaar iets vertelt dat relevant is in het verga-

derkader en dat de mededeler er ook interactioneel iets mee wil. Ook in 'ge-

wone conveisatie' zien we dat gespreksdeelnemers zich erop oriEnteren dat

een verslag yan een stand van zaken in het algemeen een pointe heeft (Drew
1984). Sprekers lannnen het aan de recipiEnten overlaten om de pointe te

infereren.
In sommige gevallen geven sprekers vooraf aan dat het mededelin-

genonderdeel een preliminair zal zijn op een pointe die de mededeler nffr
aanleiding van de mededeling wil maken. Dan geven ze door middel van een

preliminair op een preliminair (een pre-pre) aan dat wat volgt nog niet de

pointe is, maar een inleiding op een pointe (Terasaki L976, Schegloff 1980).

Een voorbeeld hiervan is te zien in fragment 20.
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Fragment 20 ICT142 1:02.47
L .Taap: [Frit,s] ?

2 Frius, ja
3 (.)
4 Frit,s:
5

6

7

I FriEs:
9

10
11
t2
13
t4

ik wil juIlie even deelgenoot maken
van de problemen die ik op dit
moment in [regio a] eh ondervind
(1)
even in de Eijd te schetsen de
eerste periode dat was in oktober
eh (. ) terug geweest meE een audit
na de audit eh (zt)n we) met de
derde laag heel actief geweest
(0,8) met het maken van business
acEieplannen om

In dit fragment zien we Frits in de regels 4-6 een preliminair op een

preliminair formuleren. Hij geeft aan dat hij een probleem aan de orde wil
stellen en begint dan ter introductie op dat probleem een schets te geven van

een verleden situatie. Met de pre-pre geeft hij aan wat de relevante handeling

van zijn beurt zal njn. De historie die volS maakt hij daarmee tot een preli-

minair op een pointe waarin een probleem wordt geformuleerd. Zie voor een

ander voorbeeld van een pre-pre fragment 22, regel 12 en 14 verderop in
deze paragraaf (onder Voorbeetd 5).

In het traject rond de introductie van een mededeling kunnen we dus

drie preliminairen tegenkomen: een preliminair voorafgaand aan het mede-

delingendeel, een pre-pre die aangeeft dat de mededeling een inleiding vormt
op een pointe en de mededelingzelf die zelf een preliminair is voor de poin-
te. De preliminairen zijn echter geen noodzakelijke onderdelen van het tra-
ject, dus ze hoeven niet voor te komen. In het onderstaande schema (afu.22)
staan de drie mogelijkheden voor de organisatie van het mededelingenonder-

deel van het traject.

1" paardeel: mededeling Pre: mededeling
Pre-pre
Pre: mededeling

1" paardeel: pointe I'paardeel: pointe

22 Mogelijke constructies van een rnededeling
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De sequentiEle functie van de mededeling kan dus gaande het traject
veranderen. Het traject wordt progressief gerealiseerd en kan gedurende zijn
ontwikkeling van richting veranderen. Hoe een mededeling zich inhoudelijk
en sequentieel ontwikkelt staat dus niet vast. Sprekers kunnen van deze be-

weeglijkheid gebruik maken, zoals we zullen zien in hoofdstuk9. Ze kunnen

de ontwikkeling van de mededeling inhoudelijk en sequentieel afstemmen op

de reacties van recipiEnten.

Recipi6ntsignalen
Terwijl de mededeler de mededeling produceert, kunnen recipienten reage-

ren met:
r signalen van ontvangst;
. signalen van continuering;
. beoordelingen.

Met signalen van ontvangst en continuering geven recipiEnten actief
aan in de recipientrol te zitten en de mededeler te beschouwen als primaire
spreker. Denk bijvoorbeeld aan signalen als 'oh' (een zgn. 'change-of-state

token' Heritage 1984b), Ja'en 'hm' (vgl. ook Firth 1990, Maynard 1997). In
fragment 16 zagen we Jaap en Henk dergelijke signalen geven (r.21,22). Op

deze wijze kunnen recipienten bijvoorbeeld vermijden een tweede paardeel

te formuleren. Ook kunnerl ze ennee aangeven dat ze zichzelf als relevante

recipiEnt beschouwen. Ze dragen hiermee bij aan de creatie van een partici-
patiekader (vgl. deel 2).

Met beoordelingen tonen recipiEnten hun inhoudelijke positie ten

aanzien van de stand van zaken die wordt meegedeeld of ten aanzien van

elementen van die stand van zaken. Deze beoordelingen kunnen recipiEnten

doen op begeleidende wijze, dat wil zeggen op een wijze waarbij zij aange-

ven de mededeling te behandelen als 'nog niet af en hun recipidntrol niet te
verlaten. Zo zagen we in fragment 17 (Voorbeeld 2, 8.1.2) dat Jacqueline

een mededeling karakteriseerde als 'ter kennisneming' naar aanleiding van

een non-verbale respons van Bas. Met een beoordeling kan echter ook de

volgende fase in het traject ingezet worden. Of een beoordeling een begelei-

dende beoordeling is, hangt er immers niet alleen vanaf hoe de beoordeling
wordt geproduceerd, nuur ook hoe zij wordt behandeld door de mededeler.

De inhoud van de mededeling en de lengte daarvan wordt door de

interactanten gezamenlijk geconstrueerd (vgl. Polanyi 1979). Wat betreft se-

quentieel verloop, kunnen zowel mededelers als recipiEnten proberen de an-
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der de beurt te laten. Als een mededeler stopt, kan een recipiEnt met een sig-

naal van continuering proberen de mededeler een yervolg aan de mededeling

te laten formuleren. Mededelers kunnen tijdens de productie van hun me-

dedeling de inhoud en het sequentiEle traject afstemmen op en laten af-
hangen van hun interpretatie van de recipientresponsen, zoals een beoorde-

ling of het onthouden van een beoordeling.

Beoordeling of formulering toekomstige stand van zaken
Als er een recente actuele stand van zaken is geformuleerd, ontstaat er een

positie waarin de beoordeling van deze stand van zaken of het formuleren
van een toekomstige stand van zaken relevant wordt. Dit is dus een fase in
het traject waarin het voor participanten relevant wordt om inhoudelijke
standpunten te laten zien. Tot aan de fase in het traject van beoordeling en

formulering van een toekomstige stand van zaken is de mededeling veelal
een langere beurt (2ie7.1.2). Vanaf het eind van een mededeling, wat een

onderhandelbaar moment is, zien we de recipiEnten van de mededeling ook
meer gaan participeren in de interactie.

Voor de algemene kenschetsing van het handelingsverloop zijn in
het schema (afb. 20) beoordeling en formulering van een toekomstige stand

van zaken blj elkaar genomen. Een eerste reden hiervoor is dat in deze set-

ting beoordelingen in het algemeen een prelude zijn op de formulering van

toekomstige standen van zaken waartoe besloten kan worden. Bovendien
kunnen er verschillende combinaties en varianten op deze positie voorko-
men: bijvoorbeeld eerst beoordelingen en dan toekomstige handelingen;

meteen toekomstige handelingen; of toekomstige handelingen met een geim-
pliceerd oordeel.

Bij deze fase is het aan de participanten om te bepalen wie de inter-
actionele verantwoordelijkheid neemt voor het formuleren van de beoorde-

ling of de toekomstige stand van zaken. We zagen net al dat zowel het ge-

drag van de mededeler als dat van recipiEnten hierop van invloed kan zijn.
Die verantwoordelijkheid kan op vier manieren worden vormgegeven. De
opties staan in het onderstaande schema (afb. 23) weergegeven.

De mededeler kan het zelf op zich nemen om te beoordelen of een

toekomstige stand van zaken te formuleren. Mededelers kunnen de mede-

deling bijvoorbeeld laten uitmonden in een eigen standpunt ten aanzien van

de recente, actuele stand van zaken (het standpunt kan ook al impliciet in de

mededeling zitten, zie 4.2.1). Ook kunnen mededelers na de mededeling een
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uiting doen die erop gericht is om eerst recipiEnten te laten reageren met een

beoordeling. Hiervoor kunnen zij een pointe na de stand van zaken formule-
ren. Hetzelfde werk kan gedaan worden door een recipiEnt. Wat een reci-
piEnt in deze fase van het traject doet is onder andere afhankelijk van wat de

mededeler doet. De mededeler kan bijvoorbeeld de mededeling voor zich
laten spreken en de stap naar deze fase aan recipiEnten over laten.

23 Mogelijkheden voor het creiiren van een sequenti€le positie voor het formuleren
van een beoordeling of een toekorustige stand van zaken

Sequentieel gezien maken beoordelingen als eerste paardeel, een

tweede beoordeling van recipiEnten relevant als tweede paardeel (Pomerantz

1984a). Het geven van een beoordeling zet dus aan tot een interactionele ont-
wikkeling van het traject naar vervolgbeoordelingen.

Hiermee hebben we schematisch het traject rond de introductie van

mededelingen geschetst. Aan de hand van twee concrete episodes kunnen we

nu preciezer bezien hoe het traject zich beurt voor beurt kan ontwikkelen.

Voorbeeld 4
Fragment 21 komt uit de vergadering van de ICT-directie. Marcel, rumager
Operations, waagt hoe ze verder gaan met een stuk over ondergrondse aan-

sluitingen. Het stuk is geschreven door Geert, nunager Bouw, die niet
aanwezig is. Het stuk is onder anderen gericht aan de aanwezige

directieleden Marcel, Jan (Personeelszaken) en Frits (Regio A). Jaap is de

algemeen directeur (voorzitter); Helen is de stafmanager corlmunicatie
(notulen). Er zijn meer managers aanwezig.

Mededeler

Eliciteert een beoordeling van de

mededeling of een formulering van
een toekomstige stand van zaken.

Beoordeelt de mededeling of
formuleert een toekomstige stand

van zaken.

RecipiEnt

Eliciteert een beoordeling van de
mededeling of een formulering van
een toekomstige stand van zaken.

Beoordeelt de mededeling of
formuleert een toekomstige stand
van zaken.
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Fragment 21- ICTI-42 0:59.15
1 Helen: volgende week
2 .Taap: yes
3 Hel-en: j a straat oge lnoteerdo
4 Marcel:
s (1)

6 'Jaap: ( (q Marcel) )

7 Marcel- : danneh maar eve : h
I verder met die hoek
e (.)

10 Marcel: ondergrondse aansluitingen I
11 d'r is een stuk gekomen I mededeling

1,2 van 't lGeert ,Jacobs] , )
13 (1,5)
].4,Jan: ((< Marcel)) (0,6)
15 Marcel: aan eh [Oan XoopsJ [Frit,s 'l

15 Dij kl [Annet] ( . ) [Barendse] | mededeling

L7 en mi j n persoont,j e, )

r((< Hll

I uansitie-

J element

18
L9

20 Marcel: ( (< Uan) )

2t ,Jan: ( (kniku) )

d.aar (. ) tsuaat nogal wat beoordeling
(t,+;

(1)
prompt

instemming

22 Marce1 : hoe gaan we daar nou mee I initiEren

23 verd.er? ) bek. st.v.z.

24 ,-Tan: ik h" [b daar nog een stukj e
25 Helen: [ ('k weet niet wat er staat)
26 ,Jan: commentaar op geleverd en: :

27 [na [ar Geert,
28 ,.Tan: t ( (< frits) )

29 Marcel: [ ( (< Frits) )

30 Frits: ( (< Marcel) ) (1)
31 Frit.s : I ik heb geen commentaar
32 .Tan: [en dan
33 Frits: dit is wat we
34 lafgespro [ken hebben
35 Marcel: [ ( (< ,lan) )

3 6 .Tan: [ ( (< Marcel) )
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In dit fragment zien we eerst dat Jaap poogt non-verbaal een volgen-
de mededeling van Marcel te initiEren (r.6). Marcel kijkt dan echter al in zijn
papieren en neemt het signaal waarschijnlijk niet waar (r.4). Marcel formu-
leert dan een transitie-element, waarmee hij de overgang maakt van zijn zes-

de naar zijn zevende mededeling (r.7-8).
Vervolgens start hij een formulering van een recente, actuele stand

van zaken (r.10-12). Marcel formuleert in deze mededeling eerst het thema
(r.10). De formulering van een recente of actuele stand van zaken kan begin-
nen met een dergelijke thema-benoeming. Mazeland (1992, 84 e.v., 107)

heeft laten zien dat sprekers bij het formuleren van een vraag het liefst terug-
grrjpen op een topic dat in het discours gegeven is. Als het topic niet in de

context voorhanden is, doen sprekers een topic-introductie apart, vooraf-
gaand aan de waag. Ze larnnen dat doen met een beurt-interne techniek, dat
wil zeggen in dezelfde beut als de **g; de waag begint dan met het topic.
Sprekers kunnen ook gebruik maken van een beurt-externe techniek, waarin
het topic eerst zelfstandig wordt geintroduceerd, waarna in een nieuwe beurt
een waag wordt gedaan. Aan het begin van mededelingen, zien we sprekers

sorns dergelijk topic-organiserend werk verrichten. Hier gaat het dan niet,
zoals bij Mazeland, om de topicorganisatie voor een vraag, maar om die
voor een mededeling.

Na een pauze (r.13-14), waarin geen respons komt, vervolgt hij de

formulering van de stand van zaken (r.15-17). Hlj vervolgt dan met een be-

oordeling (r.18). Het gaat hier niet zozeer om een inhoudelijk oordeel over
het geschrevene, rumr om een oordeel betreffende de relevantie van het stuk
voor een inhoudelijk oordeel. Na 1,4 seconde, waarin geen respons komt,
gaat Marcel Jan aankijken, wat we kunnen analyseren als een elicitatie van
een respons van Jan, oftewel een 'prompt'. Marcel selecteert met deze blik-
richting Jan als volgende spreker. Jan reageert dan non-verbaal instemmend
met deze beoordeling (r.21). Vervolgens geeft Marcel een interactionele
pointe van zijn mededeling: hij bewaagt toekomstige handelingen ten aan-

zien van de geformuleerde stand van zaken (r.22-23). Dit leidt tot een be-
spreking van wat er inmiddels gedaan is en, na het fragment, wat er gedaan

gaat worden.

De opeenvolging van handelingen is samengevat in het onderstaande
schema (afb. 24). Hier zien we hoe de mededeling zich progressief ontwik-
kelt in samenhang met de responsen of de afwezigheid daarvan. Marcel cre-
eert steeds ruimtes waarin recipiEnten met responsen kunnen komen. Marcel
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gaat steeds een stap verder in de explicietheid waarmee hlj responsen pro-
beert te ontlokken. We zien dat hem dat tot nog toe lukt zonder zijn eigen
positie ten aanzien van wat er moet gebeuren duidelijk te maken. In dit voor-
beeld zien we de positie voor beoordeling en toekomstige handeling achter-

eenvolgens, in twee stappen, aan de orde komen.

24 Handelingsverloop fragment 2l

Yoorbeeld 5
Een ander voorbeeld van het traject komt uit een vergadering van het CvB
van de Hogeschool (fragment 22). Bas is directeur van Faculteit A (voorzit-
ter vergadering); Mark is directeur van Faculteit B; Daan is hoofd FinanciEn;

Jacqueline is de secretaris van het CvB. Daan meldt hier dat de jaa:rekening

conceptklaar is en bewaagt in welke volgorde het stuk met enkele personen

besproken moet worden.

Fragment 22 : HS34-2 L:55.10
1 Bas: nou is nog meer
2 (1)
3 Bas: of mag ik gaan
4 Mark: nou d'r liggen

Mededeler I Recipi6nt(en)

e transitie-element
. mededeling

o pauze: geen respons

o vervolg mededeling

r beoordeling als relevant voor
inhoudelijke beoordeling

o pauze: geen respons

o prompt voor respons

(non-verbaal)
. instemmende2'beoordeling

(non-verbaal)

. initiatie formuleren
toekomstige stand van zaken

. rapportage huidige stard van zaken
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5 een [heleboeI spullen m'r
6 Jacq.: tja ik had nog twee dingen,
7 maar ' E kan ook Iater.
8 (t ,21
9 Bas: d- mak' we dan een afspraak?

l-0 Mark: ja Ia'
L L [we dat ) ma' doen
LZ Daan: [ne- [ne- nog- ( (< Bas) ) startpre
13 ,.Tacq. : [nou ja ((schouders op) )

L4 Daan: nog 66n punt j e in de rondvra- preliminair
t_s (. )

16 eh de j aarrekening op z i ch I mededeling
L'7 is nu conceptklaar, -)
L8 (1,1)
19 Daan: eh volg(orde) dat (we) eerst 'l formulering

20 met [Barends] bespreek-en I toek. st.v.z. +

2L dan met [Adema] ? ) init. beoord.

22 (2 ,2)
23 Daan: want (0,5)
24 dan ga ik 'rvan uit dat zi)
25 zegmaar in de week eh de week I precisering

26 eh (0,5) niet komende week I toek.st.v.z.

27 maar die week daarna
28 want dan zijn de accoun's I verantwoording
29 weg dat we dan probere'n
30 afspraak Ee maken,
3L (1,5)
32 Bas: ik- ik heb hier [n- (vond] topic

33 Daan: [ ( (voeIt das) ) verschuift
34 Bas : nog: [vij f ordners liggen,
35 Bas: t((tr grond achEer.facq.))

38 Daan: ja?
39 Bas: met de kas

[t 14 regel s weggelaten ; Bas onderhande]-t meE Daan over
het Uij dstip waarop hij de kasboeken gecontroleerd en
getekend moet hebben. l

geen respons

geen respons

(2,3)



MnpnnnT,INGEN ALS BESLIITVORMENDE VERGADERACTIVITEIT I89

54 Bas:
55
56 Bas:
57
58 Daan:
59

50 Daan:
51 Daan:
62

63 Daan:
64 Daan:
65 Bas:
66 Bas:
67 Daan:
68 Daan:
69
70
'71- Daan:

72 Daan:
73 'Jacq. :

74

als ik ze na Pase:
(1)
getekend neerzet dan is
het, gegd.
jaja
(1,3)
[ ( (knikt) )

[dat is goed,
((s1ikt)) (2,1)
maar eerst [Barends ] en dan 'l

eh I in tweede instantie ledema] .l
tja )

lja
Iok6,
((< links) )

( (titct 2 wuisten op tafel))
((< sas) )

Jil. eh [regeI een eh afspraakJ
t((< ilacq.'s Hll

'k had 66n dingetj e wat
mi-sschien we1 eh

einde

2e topic

(3 ,2)

formulering

toek. st.v.z.

bevestiging

bevestiging
pre-closing

toek. st.v.z.

In dit fragment zien we Bas eerst de overgang initiEren van de 'Me-
dedelingen en rondvraag' naar de activiteit van het maken van een afspraak

voor de volgende vergadering (r.9). Mark en Jacqueline stemmen met deze

overgang in (r.10-11, 13), maar Daan niet (r.12, l4). Daan doet een prelimi-
nair, waarnee hij zrjn mededelingen- of rondwaagbeurt organiseert: hij wil
nog '66n puntje' aan de orde stellen (r.14). Dan doet hij een mededeling

waarin hij een recente, actuele stand van zaken formuleert (r.16-17). Vervol-
gens formuleert hij een pointe: hij formuleert een toekomstige handeling en

waagt tegelijk om een bevestiging van deze handeling (r.19-21). Bas is de

primaire recipiEnt van deze waag, omdat Daan tijdens de mededeling

voortdurend naar Bas kijkt. Op Daans vraag komt geen respons van Bas

(r.22). Daan vervolgt dan met een toelichting (r.23-30): hij preciseert de

toekomstige stand van zaken door aan te geven wanneer naar zijn idee de

afspraak plaats gaat vinden en hij geeft een reden voor die tijdsperiode (dan

zijn de accountants weg).



Mededeler

o preliminair
o mededeling
. toekomstige stand van zaken

+ elicitatie bevestiging

o precisering toekomstige stand van

zaken + verantwoording

r herneming oude topic door
herhaalde formulering toekomstige
stand van zaken + elicitatie
bevestiging

. afsluiting

RecipiEnt(en)

o pauze: geenrespons

o peuZe: geen respons
r topic verschuiving

. bevestigiug (2x)
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25 Handelingsverloop fragment 22

Bas antwoordt ook na deze toelichting niet op de waag over de volg-
orde en de tijdsperiode (r.31). In plaats daarvan introduceert Bas naar aanlei-
ding van het onderwerp 'accountants', dat Daan heeft genoemd, het onder-
werp de kas (r.32,34,39). Op deze plaats laat ik het bij de constatering dat
Bas het onderwerp heeft verschoven. In de episode die hier ontstaat, vindt
ook besluiworming plaats. Dit is een van de manieren waarop het schema

kan worden gecompliceerd: de ene besluitvormingsepisode kan onafgesloten
zijn, terwijl er wordt overgegaan naar een volgende episode, die ook besluit-
vormend kan zijn. Als deze episode is afgesloten, herneemt Daan het onder-
werp dat hijzelf in eerste instantie introduceerde, door opnieuw zijn pointe te
formuleren (r.63-6a): hij formuleert opnieuw (net als inr.l9-21) het relevan-
te element van de toekomstige stand van zaken en waagt tegelijk om een be-

vestiging daarvan. Merk op dat hij deze beurt ontwerpt als een herneming
door gebruik van het woord 'maar' (Mazeland en Huiskes L997). Dit keer
bevestigt Bas de toekomstige stand van zaken, door tweemaal Ja' te ze15en
(r.65, 66). In overlap met het tweede Ja' sluit Daan de sequentie af met
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'ok6' ('sequence closing third', Scheglott 1997) en 'ik eh regel een eh af-

spraak' ('post-completion'-beurt, Schegloff L997) (r.67-71). Daan ori€nteert

zich hier ook non-verbaal en qua intonatie op het afsluiten van de episode:

hij verbreekt het oogcontact, tikt op tafel en spreekt op een lagere toon.

Het handelingsverloop van dit fragment is samengevat in het boven-

staande schema (afb. 25). We zien in dit voorbeeld dat de medeling/vraag

zich ontwikkelt richting een besluit. Daan creEert driemaal een interactionele

positie waarin hij een instemming relevant maakt met een toekomstige stand

van zaken.

8.3 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is een begin gemaakt met de analyse van de Mededelingen

als een besluitvormende vergaderactiviteit. Eerst is aan de orde gekomen op

welke wijze mededelingen een besluitvormende potentie hebben. In eerste

instantie roept de observatie dat mededelingen veelal besluitvormend zijn
wagen op: de naam 'Mededelingen' suggereert immers dat sprekers rappor-

teren en niet dat ze voorstellen voor besluiten doen. Met andere woorden, het

is een naam die suggereert dat het gaat om neutraal-informerende hande-

Iingen. Dat mededelingen toch zo vaak leiden tot besluiworming, en dat
gespreksdeelnemers zich daar ook op blijken te oriEnteren, wordt begrijpe-
lijk als zebezien worden in de institutionele context van de managementver-
gadering. Het institutionele kader van de managementvergadering maakt

besluiworming in hoge mate relevant. De werkgerichte focus van manage-

mentvergaderingen houdt in dat de deelnemers zich oriEnteren op wagen als:

wat betekent dat wat er wordt gezegd voor de organisatie, voor mijn
belangen en rollen en die van anderen, en moeten we hier iets mee doen? De

numagers horen en interpreteren als het ware met 'besluitvormingsoren' naar

de uitingen die worden gedaan, dus ook naar mededelingen. Net als de reci-
pi6nten, oriEnteert ook degene die een mededeling doet zich daarop.

Toch doet de naam van de activiteit 'Mededelingen' ook iets. Het in-
teractionele gegeven dat een onderwe{p in de interactie wordt geintroduceerd

als mededeling geeft de mededeler een zekere speelruimte. De mededeler

kan de zaak bijvoorbeeld achteraf karakteriseren als 'ter kennisneming'. Op

die manier is de mededelingenronde een plaats waar je met een relatief laag

risico van gezichtsverlies (Goffman L967, Brown en L,evinson 1987) zaken
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kunt aansnijden wffIrvan je niet weet hoe zwaar ze door de groep zullen
worden opgevat.

Sprekers kunnen ook op andere momenten in de interactie, binnen
andere activiteiten, een mededeling doen, die zich kan ontwikkelen tot een

besluit. Met andere woorden, mededelende handelingen die zich ontwik-
kelen tot een besluit komen niet exclusief voor op de locatie in de verga-
dering die we hier hebben besproken. Wel is het zo dat het hier een voorge-
structureerde positie betreft in een activiteit die kenmerkend of constitutief is
voor het type vergaderingen dat we hier bespreken. Gespreksdeelnemers
kunnen zich erop voorbereiden in de mededelingenronde een mededeling te
doen. De mededelingenronde is dus een activiteit waarin de interactionele
mogelijkheden van het doen van een mededeling een geinstitutionaliseerde,
aparte locatie krij gen.

Je zou kunnen zeggen dat het doen van een mededeling is wat er
'openlijk' of expliciet in de interactie plaatsvindt en dat de besluitvormende
potentie en bedekte of impliciete' oriEntatie laat zien. Het is in dit schemer-

gebied tussen openlijk en impliciet dat vergaderaars op delicate wijze kun-
nen onderhandelen over de terreinen en inhouden van besluiten. Toen ik al
geruime tijd bezig was met het analyseren van de Mededelingen, kwam ik
tijdens de bestudering van de interviews de volgende passage tegen, waarin
een participant van de directievergaderingen in het ICT-bedrijf er blijk van
geeft het bijzondere karakter van de Mededelingen te ervaren. Hieronder
staat een deel uit dat interview weergegeven.

Fragment interview ICT-bedrijf
En wanneer gebeurt er nou iets?
Er gebeurt wat als er eh, als er verschil van mening bestaat en het
wordt nist in het voortraject opgelost.
In het voortraject?
Ja, men kan natuurlijk twee manieren oplossen. Je kan het
informeel oplossen, dus eh bilateraaltjes of eh politiek bedrijven,
dus dat je zegt dat je 't van tevoren afstemt. Dus eh- Of je kan het
voorstel rechtstreeks in de directie brengen.
En dan gebeurt er wat.
Dus er gebeurt wat als er voorstellen in de directie komen, die van
tevoren niet volledig zijn afgestemd. Dan kan er wat gebeuren. En
tweede wanneer er wat kan gebeuren als iemand een mededeling
heeft, jah, waar opeens iets mee gebeurt, ja, wat je niet verwacht.
En dat komt met name af van Jaap. Jaap heeft altijd paar- vaak
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heef ie een paar, ja, hoge- hoe heet dat- konijnen uit de hoge
hoed.
Dus het zijn mededelingen van Jaap of de reactie van laap op
mededelingen
Alle twee kan dat eh. Of van mensen op mededelingen. Niet alleen
maar Jaap. En dat kan heel- Iemand kan een hele onschuldige
mededeling doen, maar daar kan opeens van alles uit gebeuren. En
dat is- Achteraf waag ik me wel eens af of mensen dan die
mededelingen hadden gedaan, maar hh. Soms gebeurt dat wel.
Niet altijd, mrulr-

In hoofdstuk 9 zullen we analyseren hoe participanten de sequen-

tiEle mogelijkheden van het handelingstraject waarop ze zich bij de introduc-
tie van een mededeling oriEnteren, kunnen exploiteren om de besluitvorming
te bernvloeden. Ter voorbereiding op die analyse van de wijze waarop ge-

spreksdeelnemers het handelingstraject rond een mededeling kunnen exploi-
teren, is in dit hoofdstuk het handelingsftaject van een mededeling schema-

tisch geihtroduceerd en aan de hand van drie fragmenten laten zien hoe een

dergelijk handelingsverloop in situ, zich beurt voor beurt kan ontwiklrelen.
We hebben gezien dat mededelers hun mededeling kunnen beginnen met

ransitie-elementen en preliminairen. Daarna komt een formulering van een

recente, actuele stand van zaken. Tijdens de mededeling lannnen recipiEnten

komen met begeleidende bijdragen, zoals ontvangstbevestigingen, signalen

van continuering en beoordelingen. Na een mededeling kan er een ver-
volgpositie komen waarin beoordelingen en toekomstige handelingen rele-

vant worden.

In 4.2.1 is reeds aan de orde gekomen dat formuleringen van standen

van zaken, die de basis vonnen van de inhoud van besluiten, geen neutrale
weergave zijn van de realiteit. Dit geldt ook voor standen van zaken die

worden geformuleerd in mededelingen. Daarenboven kunnen begeleidende

bijdragen de interactionele en inhoudelijke ontwilkeling van een mededeling

sturen, doordat zij subtiele signalen kunnen geven over hoe de recipiOnten de

inhoud en de interactionele ontwikkeling van de mededeling beoordelen,

waarop de mededeler tijdens de productie van de mededeling kan afstem-

men. In die zin kunnen we zeggen dat de mededeling, die eerl aanzet kan

voflnen voor besluitvorming, interactief wordt geconstrueerd.

In enkele voorbeelden zagen we de positie voor beoordeling en toe-

komstige handelingen op verschillende manieren gestalte krijgen. In frag-
ment 21 (Voorbeeld 4) kwam de mededeler eerst met een beoordeling van de
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relevantie van het stuk, waarna hij initieerde dat anderen toekomstige hande-
lingen gingen formuleren. In fragment 22 (Voorbeeld 5) formuleerde de me-

dedeler relf de toekomstige handeling en woeg om bevestigrng. In fragment
16 (Voorbeeld 1) initieerde een recipiEnt een toekomstige handeling, die
vervolgens door de mededeler werd bevestigd. De verantwoordelijkheden
voor het formuleren van beoordelingen van de meegedeelde stand van zaken

of voor het formuleren van een toekomstige stand van zaken kunnen ver-
schillend zijn gedistribueerd over de interactionele partijen.



I Strategisch manoeuvreren rond mededelingen

In het vorige hoofdstuk is aan de orde gekomen hoe mededelingenrondes,

doordat zlj aan het begin van iedere mededeling een verwachtbaar hande-

lingsverloop vertonen, een specifiek sequentieel gebied vormen waarin be-

sluitvorming kan ontstaan. In dit hoofdstuk bekijken we hoe gespreksdeelne-

mers de sequentiEle omgeving van mededelingen kunnen exploiteren om de

richting van de besluitvorming te beinvloeden.

Eerst zullen we ingaan op de meer theoretische discussie in hoeverre

we interactioneel handelen als 'strategisch' kunnen interpreteren en op welke

wijze we de term 'strategie' in deze studie invullen (9.1). Vervolgens zullen
we aan de hand van fragmenten zien hoe het handelingstraject aan het begin

van een mededeling een sequentieel gebied vormt waarin de participanten

subtiel opereren.

Het is bijvoorbeeld opvallend dat zowel mededelers als recipiEnten

rond de introductie van mededelingen voorzichtig kunnen opereren in het

onthullen van hun standpunt ten aanzien van de meegedeelde stand van

zaken (9.2). We zien in verschillende fasen van het handelingstraject strate-

gie6n die daaraan bijdragen. Ook komen we een formuleerstrategie tegen

wuuumee participanten onderhandelruimte creOren door de verantwoordelijk-
heid voor ideeEn af te zwakken (9.3) en zullen we zien hoe participanten een

mededeling kunnen gebruiken om af te tasten wie in de besluiworming
wenst te participeren (9.4). Dergelijke strategiedn laten zien hoe de deelne-

mers bij het inzetten van een potentieel besluitvormingsffaject voorzichtig
opereren bij de verdeling van verantwoordelijkheden, bij autonomie en bij
gezichtszorg (Goffman 1967, Brown en Levinson 1987).

9.1 Interactioneel handelen als 'strategisch' handelen

Als we zien hoe vaardig interactanten in de interactie bepaalde resultaten

bewerkstelligen en we in dat vaardige gedrag systematiek aanwijzen, wil dat

nog niet zeg5en dat we strategie6n van interactanten op het spoor zijn die zij
intentioneel volgen. Met andere woorden, het feit dat we interactionele
vaardigheden systematisch kunnen analyseren, betekent niet dat participan-

ten die vaardigheden bewust toepassen (vgl.Heritage 1990191, Drew 1995).
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Analyses van interactie die interactioneel handelen benaderen als bewust en

intentioneel kunnen zelfs zeer problematisch en misleidend zijn. In deze

paragraaf bespreken we in hoevene we interactioneel handelen in
vergaderingen - dat afhankelijk is van vele contextuele factoren en zich in
sterke mate lokaal ontwikkelt - kunnen interpreteren als 'strategisch'.

Heritage (1990191) maakt onderscheid tussen bewuste strategieEn en

cognitieve strategieEn. Cognitieve strategieEn zijn strategieEn die onbewust
zijn, maar die we - als we ze observeren - gemakkelijk interpreteren als

rationeel, omdat we ze bij de situatie vinden passen. Frhter, strategie6n die
passend zijn in een situatie, zijn niet noodzakelijk bewust toegepast. Ook
Drew (1995) laat zien dat het feit dat interactionele trajecten die voor de

analyticus herkenbaar zrjn en regelmatig voorkomen, niet per se door partici-
panten zijn geconstrueerd met het oog op het vervolg. De regelmatigheden
van sequenti0le paffonen wijzen op typische manieren en typische zetten
waarmee gespreksdeelnemers algemene interactionele problemen hanteren
of algemene interactionele doelen nastreven (Drew 1995,120).

De cognitieve strategieEn moeten we dus niet zien als modellen die
participanten toepassen of volgen, maar als belichaamd in gedrag (Heritage
1990/91). Dat wil zeggen dat we op dit analyseniveau interactionele
vaardigheden interpreteren als een intrinsieke systematiek van sociale
interactie. Dat interactionele vaardigheden groot kunnen zijn, zonder dat ze

bewust zijn toegepast, laat Heritage zien door een vergelijking te maken met
de vaardigheden van een tennisspeler. Hieronder citeer ik de hele passage

waarin hij deze vergelijking zeer helder uitwerkt:

For the lay observer of tennis, the difference between a well
positioned top-spin serye and a reflex volley is that the first is the
product of conscious intent while the second is the product of
unconscious skill. But both actions - together with all the shots
between these two poles - embody an immense reservoir of uncon-
scious skilled practices. In interaction, actions can emerge which
look most like a skilled serve in tennis. On these occasions, the
conscious intentionality of an action can seem obvious and inesca-
pable. Yet interactants are more practiced in their conduct than the
most professional of tennis players and, like the serye, the carefully
designed conversational action is also based on layer upon layer of
unconsciously learned and mobilized capacities. Moreover in con-
versation, as in tennis, most actions cannot be treated as so delibe-
rate. When a tennis player moves in anticipation of a return shot,
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runs towards the pitch of the ball and finally executes a passing
shot down the line, conscious intent may play only a fleeting role in
the process. The whole course of action is based in unconscious or,
at best, quasi-conscious anticipations, recognitions and objectives
which are all embodied in the tacit infrastructural skills of the
player. Many, perhaps most, conversational actions are based on
similarly vague anticipations, understandings, recognitions and
protentions. (Heritag e l990l9t, 326-327)

197

Het is dus maar zeer de waag in hoeverre interactanten hun vaardig-

heden bewust toepassen. Het lijkt ook praktisch onmogelijk voor participan-

ten om voortdurend bewust interactioneel strategisch te werk te gaan, omdat

interactie zich razendsnel ontwikkelt en we te maken hebben met een inter-
actief systeem, waarin participanten zich steeds oriEnteren op een omgeving
die beweeglijk is en hun gedrag op die omgeving afstemmen. Als analyticus

moeten we daarom voorzichtig zijn om interactionele vaardigheden intentio-
neel te duiden.

Participanten kennen in de interactie aan elkaars uitingen wel inten-
ties toe. Ze houden elkaar bovendien moreel verantwoordelijk voor de han-

delingen en intenties die ze aan elkaars uitingen toekennen (zie Heritage

1984a; Levinson 1995). Het toekennen van intenties is een van de aspecten

waarop participanten elkaars uitingen interpreteren en waarmee ze zingeven
aan de interactie zoals die zich ontwikkelt. Soms kunnen we uit de interactie
afleiden welke intenties participanten aan elkaars uitingen toekennen. Dat
kunnen we dan wel in onze analyse betrekJcen.

In sommige omstandigheden en voor sommige sequentiEle paffonen

kunnen we overwegen om gedrag van interactanten te interpreteren als inten-
tioneel strategisch (Drew 1995). Het gaat dan om geconventionaliseerde

sequenties, zoals groeten, en om eerste paardelen die duidelijk vooruit pro-
jecteren, zoals pre-sequenties. Dergelijke projecties gaan echter zelden

verder dan de volgende beurt en hun werking is dus heel lokaal. Soms kun-
nen we strategiedn duiden als bewust, intentioneel, rnaar in het algemeen be-

naderen we strategieEn als interactionele vaardigheden die grotendeels onbe-

wust zijn.
We spreken vaak van strategie als we in de interactie denken te zien

dat een interactant ergens op uit is, wat we bijvoorbeeld afleiden uit het ge-

geven dat we in de interactie meerdere pogingen van die interactant zien om
iets gedaan te krijgen (vgl. Heritage 1,990191). Vaak zijn die strategie6n van
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interactanten ambigu of impliciet. Dit zien we goed terug in het handelings-
traject van mededelingen. Onduidelijk kan zijn of een participant een recen-

te, actuele stand van zaken meedeelt als puur informerend of om er een be-

sluit over te nemen in een bepaalde richting. Het is juist de onduidelijkheid
die participanten interactioneel kunnen uitbuiten.

In dit hoofdstuk zullen we kijken naar enkele interactionele strate-
gieEn - in de zin zoals we hierboven hebben geschetst - die participanten ge-

bruiken rond het introduceren van mededelingen. De analyse van deze strate-

gieen laat regelmatigheden zien in de wijze waarop interactanten bepaalde
interactionele problemen hanteren. Het gaat hier om bedekte ('off record')
strategieen, waarin participanten gebruik maken van ambiguiteit. Langs deze

weg kunnen participanten posities aftasten alvorens 'officiEle', dat wil zeg-

gen expliciete, standpunten in te nemen. In het vervolg van dit hoofdstuk be-
spreken we een aantal van dergelijke strategieEn, strategieEn van mededelers
en van recipiEnten.

9.2 Standpunten aftasten alvorens eigen standpunten te formuleren

Mededelers en recipiEnten van mededelingen kunnen het handelingsfraject
aan het begin van een mededeling exploiteren door standpunten van anderen
af te tasten. In hoofdstuk 8 hebben we gezien dat een mededeler gedurende

en na de formulering van een recente actuele stand van zaken van recipiEn-

ten informatie kan verkrijgen over hoe zij de stand van zaken ontvangen en

beoordelen alvorens zelf een beoordeling te geven. [n verschillende stadia
van het mededelingentraject kunnen zij het ontwerp van hun beurt daarop af-
stemmen. Recipi6nten kunnen luisteren naar de tentatieve beoordelingen van

mededelers en hun responses daarbij laten aansluiten; ook kunnen ze op di-
verse manieren hints geven over hun eigen opinie. Recipi€nten kunnen te-
vens proberen de mededeler verder te laten spreken, waarmee zij meer infor-
matie genereren op basis waarvan ze hun positie kunnen bepalen. Hoe parti-
cipanten op dit punt strategisch opereren zullen we bespreken door de ver-
schillende stadia van het handelingsverloop dat is geschetst in 8.2.2 te door-
lopen.
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9.2,L Begeleidende responses en de formulering van de mededeling

ln 8.2.2 zagen we dat mededelers tijdens de formulering van de recente,

actuele stand van zaken de reacties volgen van relevante recipiEnten en het

vervolg van hun beurt daarop afstemmen. Een voorbeeld van een dergelijk
geval was te zien in hoofdstuk 8 (fragment 17). Hieronder geven we een deel

van dat fragment nogmaals weer (fragment 17A).

Er?gment 17A HS224-13 1:49.20
1,4 'Jacq. : nej a: ' s een brief over
L5 Jacq. : [ ( (< Bas) )

15 Jacq.: [co1legegeld maaE- co1-
1"7 'Jacq.: [c o ]- I e[g(h) eId(h) maatregel,
18 ,Jacq.: t ((< Htl t ( (< eas) )

20 Jacq.: .hh I (r,Z)
2t ,Jacq.: Ja- dat. is [a1Ieen
22 Bas: [((hoofd recht,s-terug))
23 ,Jacq. : t ( (< Hl I

24 .Tacq. : [ter kennisoneming hE?oJ
25 (0,4)
26 'Jacq. : ehm
27 (2 ,4)
28 Jacq.: oen wat, is dit?o

Jacqueline doet hier een mededeling (r.14, 16, 17). Gedurende de

productie van haar mededeling kijkt ze naar Bas (r.18). Aan het eind van

regel 17 geeft Jacqueline haar beurt een intonatiecontour mee die erop duidt
dat ze haar beurt wil vervolgen. Dan laat ze een pauze vallen van 1,2 secon-

de, waarin ze de respons van Bas op het geintroduceerde onderwerp

observeert (r.19-20).'u Bus, blijkens Jacquelines blikrichting de primaire
recipiEnt, reageert met een non-verbaal acceptatiesignaal (r.19). Na de knik
ademt Jacqueline hoorbaar in en vervolgt met een aarzeling haar beurt. Bas

schudt dan in overlap met haar beurt kort zijn hoofd, wat we kunnen

interpreteren als een non-verbale negatieve beoordeling (r.22). Het is na het

tweede non-verbale signaal dat Jacqueline de brief karakteriseert als 'ter

36 Dat Jacqueline kijkt naar Bas blijkt uit het eind van regel 18.
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kennisneming'. Het is aannemelijk dat de knik van Bas en vervolgens het

schudden van zijn hoofd voor Jacqueline aanleiding zijn om de brief ver-
volgens te karakteriseren als 'ter kennisneming'.

De pauze (r.L9-20) valt niet op een plaats waar de mededeling

mogelijk compleet is. De intonatiecontour van de mededeling-tot-dusver
duidt erop dat Jacqueline zich oriEnteert op het formuleren van een vervolg.
In de pa,uze heeft ze Bas' standpunt ten aanzien van het topic kunnen

vernemen zonder haar eigen mening te laten zien. Na de negatieve beoorde-

ling van Bas formuleert Jacqueline een pointe met een toekomstige hande-
ling die in de lijn van de beoordeling ligt en verlaat het onderwerp. De uiting
in regel 2l en 24 kunnen we zien als een terugtrekking en een afsluiting.
Jacqueline doet de uiting op een lagere toon. Ze verplaatst haar blikrichting
van Bas naar haar papieren. Tevens wacht ze de bevestiging waar ze om
vraagt niet af (zie de korte pauze in r.25), rnaar maakt ze de ffansitie naar een

nieuwe mededeling (r.26,28). V/e zagen hier hoe non-verbale responses van
een relevante recipient het verloop van een mededeling kunnen beinvloeden.

Een tweede voorbeeld van de wijze waarop begeleidende responses

een rol kunnen spelen is het volgende fragment 23. Dit fragment komt uit
een vergadering van het MT in het Academisch Ziekenhuis. In het fragment
doet Andr6 (sectorhoofd) zijn tweede mededeling. Hrj meldt een idee van

iemand van de technische dienst over kettinkjes die gebruikt worden bij
oogheelkunde.

Fragment 23 AZ43
L Andr6: tweede is e:hm e- iets heel anders
2 e-heeI andere orde
3 (0,5)
4 Andr6: eh 'k heb ehm van (0,8) [Adam Dik]
5 gehoord d.at er wat. protbl"empj es
6 zijn rond.om d,e tkettinkjes d.ie bij
7 oogheelkunde
I ju11ie weten ongetwij feld dat eh
9 de patidnten bij oogheelkunde

l-0 (in 't) kader van een proef een
l-1 kettinkje met een sleutel van de
L2 garderobekast eh gekregen hebben,

I Eansitie-

J element

preliminair

huidige

stand van

zaken

13 (o,B)
!4 Andr6: dientengevolge is daar eh ook nj-ks
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l_5

L5
17 Andr6:
r-8

L9 Andr6:
20
2L

22 Andr6:
23
24
25 Andr6:
26
27
28 Harm:
29 Mon. :

30 ?:
3l- Mon:
32 Andr6:
33

34
35
35

37
38 Harm:
3 9 Tim:
40 Mon:
4l Andr6:
42
43 Tim:
44 Mon. :

45 Andr6:
46
47 Tim:
48 Mon. :

49 Harm:
50 Tim:
51" Mon . :

52
53 Kees:
54

) 
ueooroeling

vervolg st.v.z.

vervolg

intermezzo

over koffie

vervolg

stand v.

zaken

meer gejat
(0,6)
van patiEnten
(1)

's op zi-chze;-.f eh werkt dat
mechanisme heel aardig
(0,5)
aIleen nu heefE [Adri]
Jrree dank j "J(1,8)
e:h otenminsEe dat was mijn kopje
hc? o

(0,8)
lMonique] j ij no [g?

I j ah t (ik wel)
[hff hfhf

('s mij [wel)
[nu heeft [adril gezegd

( . ) van Jehj a: : J dat vinden wij
eigenlijk niet verantwoord want
dat kettinkje hang je vervolgens
om de nek van een andere patiEnt
en errtj a
och
moet,en we st.erili [seren [ (of feh)

[jhah
Idie

kunnen d'r taooa aan gaan
[Iaat me ra lden [Ido t ang]
[ "dankj ewel o

Idaar
f heite [op neer

[hu he ha
Lz
j ah?

Jj. rekker nogJ

komt het in

ha ha

[o (een bakje) "
t( )

(0,e1
'eE is Eoch gewoon vreselijk dit?
(0,8)

] vervolg

) st. v. z.
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In dit fragment zien we Andrd een mededeling doen. Hij geeft met
een preliminair aan een probleemvertelling te gaan doen (r.a-7). Vervolgens
doet hij verslag van een huidige, actuele stand van zaken. Tijdens de produc-
tie van die formulering van de stand van zaken knjgt hij een beoordelend
signaal 'och' van Harm, het diensthoofd (r.38). Hiermee beoordeelt Harm de

stand van zaken (de gerapporteerde opinie) als negatief. Vervolgens infor-
meert Tim (sectorhoofd) of het kettinkje gesteriliseerd moet worden, waar-
mee hij een relatief extreme consequentie uit de tot dusver gerapporteerde

beoordeling van de stand van zaken infereert. Hiermee levert hij een moge-
lijke basis voor een negatieve beoordeling.

We zien dat Andrd hierna de door hem gerapporteerde beoordeling
van Adri afmaakt op chargerende wijze, door die beoordeling te versterken.
Op deze manier toont Andr6 de beoordeling van Adri, die hij noemt in zijn
formulering, niet serieus te nemen en maakt hij deze beoordeling belachelijk.
Andr6 geeft zo aan dat hij de gerapporteerde beoordeling van Adri zelf nega-

tief beoordeelt. V66r de beoordeling van Harm en de waag van Tim presen-

teerde Andrd de beoordeling van Adri als een min of meer neutrale weergave
van wat Adri had gezegd. Daarna verandert Andr6 van toon. De formulering
'die kunnen d'r tdood aan gaan' (r.41-42) is een ironisering van wat Adri
gezegd heeft, wat Andr6 later ook aangeeft met 'daar komt het in ftreite op
neer' (r.45-46). Ook de lachende toon in deze laatste uiting, laat zien dat
Andr6 Adri's beoordeling bespot. We zien dat Andrd naar een andere

toonzetting schakelt, waarmee hij een eigen beoordeling scherper naar voren
laat komen, n6dat hij opiniiirende responses van andere participanten heeft
waargenomen. De beoordeling die hij geeft, sluit aan bij de opinies van de

respondenten. We zien dus ook in dit voorbeeld hoe een mededeler zich kan
aansluiten bij de teneur van begeleidende bijdragen.

Toch kan het ook zijn dat mededelers al wel iets laten doorscheme-
ren van hun eigen beoordeling voordat ze informatie hebben over de opinie
van anderen. Dit blijkt bijvoorbeeld in het volgende fragment 24. Het komt
uit een mededelingenronde van een vergadering van de ICT-directie. Marcel
(Operations) meldt dat er ideedn zijn om de landelijke audits van de afdelin-
gen Operations en Bouw samen te voegen.

Fragment 24 ICTL42 0:41.22
l- ,Taap: [Mercel]
2 Marcel: ja ehm transitie-elem.



STnnTncIsCH MANOEIIvREREN ROND MEDEDELINGEN 203

3

4

5

5

7

I
9 Marcel:

10
Ll- MarceL:
L2

13
1"4

L5
1_6

17 Jaap:
18
l-9 Marcel:
20 Jaap:
2L

22 ,-Tan:

23
24 Marcel-:
,tr ?.

26 Jan:
27
28 ?:
29 .Taap:

30
31
32 ilaap:
33 Marcel-:
34
35
35
37
38 ,-Taap:

39

(0,4)
dat gaat over de audit, e: h b
( ) eh de audit van eh
net,werk operations netwerk
bouw
(0,9)
e:hm
(o,z;
je hoort uit heu land hier en
daar waE geluiden dat die audit,
tegeli j kerti:i_d eh gehouden zou
moeten worden
daar kan ik me enigszins waE bij
voorsEel [Ien,

[over heel operations en
bouw.
ja ja
belachelij k
(0,8)
ohh hho
(L,1)
da' weet ik nog nie [t

t( t )

["okhh ha
lha hao o

[ (he)
nee maar ' k bedoel ew-e
Iro,, ja goed o ('}<s) o

(0,9)
o( )o

nee j (a) omdat natuurlijk e-
nogal wat, audit items e: : h van
e (h) operations te maken
hebben metr eh 'eE functioneren
van bouw en and [ersom

tja dat gold
ook bij t. . .1

preliminair

recente

st. v. z.

beoordeling

repair-

sequentie

beoordeling

)

)

In dit fragment doet Marcel een mededeling van een recente, actuele

stand van zaken (r.11-14) en daar een beoordeling van geven (r.15-16) . Ztjn
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beoordeling is voorzichtig positief, maar projecteert (door de nadrukkelijke
uitspraak van 'enigszins') ook een mogelijk negatieve beoordeling van de

stand van zaken. Vervolgens zien we Jaap (algemeen directeur), na een re-
pair-sequentie3T (Schegloff et al. 1977) (r.17-19) d"ie een opkomende onenig-
heid kan aankondigen, een sterk negatieve beoordeling geven (r.20). Marcel
geeft daarna aan dat hij zijn mening nog niet heeft gevormd (r.24), wat een

vorrn van onenigheid met Jaaps beoordeling is.

Jaap valt hier in vlak voor het moment dat Marcel over zou gaan

naar de mogelijk positieve beoordeling van de stand van zaken. Door hier te
reageren en de negatieve teneur uit Marcels beoordeling sterk aan te zetten

met een relatief extreme beoordeling, verhindert Jaap de verschuiving naar
de positieve kant en zet de negatieve beoordeling de toon voor het vervolg
van de interactie. 7-o kan een (begeleidende) respons invloed hebben op de

richting waarin een discussie zich ontwikkelt. Wie zien in dit fragment dat
Marcel vervolgens een mogelijk positieve beoordeling gaat verdedigen.

Dit fragment laat zien dat participanten (hier Jaap) niet altijd hun
opinies op voorzichtige wijze afstemmen op die van anderen. Overigens
lijken ook de posities van degenen die de opinies geven mee te spelen in de

kracht waarmee zij ze voor het voetlicht brengen: Jaap, bijvoorbeeld, is de

algemeen directeur en heeft een sterke positie in de groep (rgl. 6.1).
Aan de hand van de fragmenten 17A en23 za3en we hoe mededelers

tijdens de productie van een mededeling de responses van relevante recipiEn-
ten volgen en het vervolg van de mededeling of de pointe ervan op deze res-

ponses kunnen afstemmen. In fragment 24 zagen we echter dat participanten
niet altijd impliciet blijven. In fragment 23 en 24 zagen we hoe responses

tendenties uit de bijdrage van de mededeler kunnen oppikken en aanzetten,

waarnee de richting van de discussie wordt beinvloed.

9.2.2 Het eindpunt van de mededeling

Om posities van anderen af te tasten kunnen mededelers niet alleen begelei-
dende responses van recipiEnten gebruiken, rnaar kunnen ze ook hun mede-

3'In een repair-sequentie lossen sprekers en hoorders begripsproblemen op. Repair-sequenties
kunnen worden geinitieerd om e€n gedisprefereerde respons uit te stellen en kunnen op die
manier een voorbode zijn van onenigheid. Naar repair is binnen de conversatieanalyse veel
onderzoek gedaan. ZieTen Have (1999, 116-117) voor een kort overzicht.
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deling zo vormgeven dat zij de stand van zaken (in eerste instantie) voor zich
laten spreken. Na de productie van een mededeling wachten zij dan met een

eigen beoordeling. De mededeling is dan ontworpen als zelfstandig eerste

paardeel en niet als een preliminair op een pointe (zie 8.2.2). Dit type eerste

paardeel maakt enige vorrn van informatie oppikken of beoordeling relevant
als vervolg. Als mededelers de mededeling voor zich laten spreken geven zij

ruimte aan recipiEnten om te reageren terwijl zij zelf nog geen beoordelings-
richting aangeven.

Door alleen te rapporteren en (in eerste instantie) geen pointe te for-
muleren kunnen mededelers vermijden een openlijk standpunt in te nemen

over wat er met het gerapporteerde moet gebeuren (Drew 1984). Sprekers

laten het in dergelijke gevallen aan recipiEnten over om te concluderen wat
de implicaties van de mededeling zijn. Door niet verantwoordelijk te zijn
voor een pointe en dus ook niet voor een ingenomen standpunt, kunnen spre-

kers hun standpunt reviseren zonder dat dit expliciet en zichtbaar wordt in de

interactie.3s

In dit verband kunnen we fragment 16 (Voorbeeld I uit 8.1.2) ge-

bmiken ter illustratie. Hieronder geven we een deel van het fragment uit een

ICT-vergadering nogmaals weer (fragment 1 6B).

Fragment 1-6E}: ICT142-L4 l-:57.00
11 Karel: [ ((< 'Jaap) )

12 .Taap: [ ( (< Karel q Karel) )

13 [ [Karel] ?

1,4 Karel: [ja ((< Bll
15 ik heb 66n
l-6 eh ik heb een brief ontvangen
t7 van eh IABCD] [Peter Smit] ,

18 over dat zL) intern gaan
L9 verrekenen met betrekking toE
20 inhuur van advies.
2t Jaap, j a

mededeling

38 In Drew (1984, 138-139) gaat het om een vergelijkbaar, maar ander sequentieel patoon.
Drew analyseert gevallen waarin sprekers hun standpunt reviseren nadat een recipi€nt naar
aanleiding van het eerste deel van de rapportage een standpunt aan de spreker heeft toege-
kend. In onze analyse gaat het om de standpunten van de recipiEnten zelf.
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22 Henk: ohm [hm"
23 Karel: [en dat zi) binnenkort
24 opdrachtbevestiging
25 t.er goedkeuring voorleg>gen
26 ' k heb geen idee wat dat
27 inhoudE?
28 lTaap: nee
29 maar as we nou 'es afspreken
30 dat we geen advies vragen
31 aan IABCD] .

32 Karel: nee dat wou ik eigenlijk eve:
33 (O 0,5) afspreken [hhe
34 Helen: [zit-

)

vervolg

mededeling

toekomstige

handeling

bevestiging

toek. handeling

In dit fragment zien we dat Karel (Control) de mededeling eerst voor
zich laat spreken (na r.20). De recipi€nten hebben dan te maken met een

eerste paardeel dat een signaal van informatie oppikl<en of beoordelen
relevant maakt als vervolg. In eerste instantie zien we Karel dus een plaats

creeren waarop recipiEnten met responses kunnen komen die iets zouden
kunnen onthullen over hun standpunt ten aanzien van het gerapporteerde.

Jaap (algemeen directeur) en Henk (Regio B) geven aan de informatie opge-
pikt te hebben, maar geven nog geen beoordeling van de gerapporteerde

stand van zaken. Hun responses werken als signalen van continuering (r.21,

22). Dan bouwt Karel een vervolg aan zijn mededeling. Dit keer laat hij de

mededeling niet voor zich spreken, maar formuleert hlj een pointe waarin hij
nog steeds een eigen beoordeling vermijdt: een waag om betekenisgeving
die een antwoord relevant maakt als vervolg. Als Jaap dan een beoordeling
van de gerapporteerde stand van zaken geeft door een voorstel voor een toe-
komstige stand van zaken te doen, sluit Karel bij deze opinie aan (r.32-33).
Of hij zijn standpunt heeft gereviseerd is bedekt gebleven.

Mededelers kunnen dus na een mogelijk completiepunt van de me-
dedeling het aan recipiEnten overlaten om een vervolg te cre6ren. RecipiEn-
ten kunnen het vervolgens op hun beurt overlaten aan de mededeler, omdat
ook zij niets over de eigen positie willen onthullen zonder informatie over de
positie van relevante participanten. Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren in
fragment 25 hieronder. Het komt uit een vergadering van het MT in het
Academisch Ziekenhuis. Harrru diensthoofd en voorzitter, meldt een verzoek
van een andere afdeling.
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Fragment 25 AZLL3*L 0:25.25
1 Harm: even punt twee

ik heb een (0,5) da's niet m

ja 's 'n mededeling en een
vraag meteen, maar ik denk dat
ik 'em aan [Kees] kan stellen
ik heb (. ) van mevrouw
[Venendaal] : van de
psychiatrie, zJ-) is hoofd van
de::::::m een of andere
t,herapieaf deling daar, ik denk
eh o (hoe) noem je dato eh
( (zoekt op bureau) ) (3,5)

1,3 Harm: [nou waar men- waar mensen
L4 Kees: [ok6 'k zoek 't wel uit.
15 Harm: [weer gewoon leren werken
tG Kees: [ja
t7 Harm: er'r. dat. soort, eh en dat soort I
18 [gedoe )
L9 Kees, [ja
20 Harm: ( (pakt
2t Harm: en dat

geloof
manier
(0,5)
ehm

o jee
die zoekt werkplekken
[ ( (< narm) )

tja
[ ( (< neer) )

lvoo : r (0, 8) pati6nten.

boekje) ) (1,1)
wordt dan ook nog
ik op een wat creatieve
gedaan, ( (bladerend) )

207

Eansitie-element

pre-pre

mededeling

(als pre)

vervolg mededeling

afsl. woord zoeken

vervolg mededeling

signaal v. ontv./cont.

vervolg

mededeling

signaal v. ontv./cont.

vervolg mededeling

beoordeling

vervolg mededeling

signaal v. ontv./cont.

vervolg mededeling

22
23
24
25 Harm:
26 Kees:
27 Harm:
28 Kees:
29 Kees:
30 Kees:
3 1 Harm:
32 Harm:
33 Harm:
34 Kees:
35 Kees:

( (< Kees) ) | tr, e)
( (< uarm) ) I

wat heb j ij gezegd

(4,9)



208 Hoorpsrur 9

In dit fragment laat Harm uiteindelijk de mededeling voor zich
spreken. Harm heeft de mededeling geihtroduceerd met een pre-pre: 'ik heb

een (0,5) da's niet m ja 's 'n mededeling en een vraag meteen, maar ik denk

dat ik 'em aan Kees kan stellen' (r.2-5) waarmee hij aangeeft dat de medede-

ling ook een vraag vormt. Hij formuleert uiteindelijk geen expliciete pointe
in de vorrn van een vraag (r.27-28). De vraag blijft impliciet in de mede-

deling: 'die zoekt wgrkplekken [...] voo:r (0,8) patienten' (r.27,31). Door de

pre-pre is na r.27 een antwoord van Kees op de geimpliceerde waag rele-

vant. Kees geeft die respons in eerste instantie niet: hij geeft een signaal voor
continuering (r.29), waarna hij wegkijkt (r.30). Harm voegt dan een incre-
ment aan de mededeling toe (r.31) en cre6ert zo een nieuw completiepunt
waal opnieuw Kees' respons een relevant vervolg is. Bovendien maakt Harm
dan Kees' respons relevant door naar hem te kijken (r.32,33).7-owel Harm
als Kees formuleren gedurende 4,8 seconde geen vervolg (r.32-34). De

laatste 1,8 seconde kijken ze elkaar aan (r.33,34).Ook de recipiEnt kan dus

de transitie naar een beoordeling overlaten aan de ander.

In een dergelijk geval zal een van de aanwezigen uiteindelijk een

beweging moeten maken, wil het gesprek voortgaan. De recipiEnt kan dan

bijvoorbeeld de mededeler aanzetten tot een elaboratie van de mededeling.

In fragmelt 25 komt Kees uiteindelijk met een vraag die tot een dergelijke
elaboratie aanzet (r.35). Daarmee ontduikt hij het geven van een antwoord,
wat door Harms beurt conditioneel relevant was geworden. De vraag

informeert bovendien naar het standpunt dat Harm ten opzicht van mewouw
Venendaals verzoek heeft ingenomen. Kees informeert dus naar de opinie
van de mededeler in plaats van een eigen standpunt in te nemen.

We kunnen een dergelijke elicitatie van een elaboratie zien als het

vermijden of uitstellen van een reactie die een beoordeling impliceert. Het
vermijden van een beoordeling kunnen participanten interpreteren als een

signaal van aankomende onenigheid of als een signaal dat de recipiEnt een

negatieve beoordeling probeert te vermijden. Deppermann (1999) wijst erop

dat opponenten in antagonistische discussies elicitaties van elaboraties

kunnen inzetten om een negatief oordeel uit te stellen.3e Hoewel de context

3e In de data van Deppermann (1999) wil degene die de elaboratie eliciteert de verdere in-
formatie gebruiken om de vorige spreker tegen zichzelf uit te spelen. De vorige spreker draagt
dan zelf materiaal :!an waarmee de elicitator diens standpunt gaat ondergraven. De elicitator
kan voorspellen welk antwoord de opponent zal geven, en kan dus voorspellen dat met dat
antwoord het tegenstandpunt kan worden ondergraven.
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van de data voor onze studie minder antagonistisch is, zien we in de manage-

mentvergaderingen ook gevallen waarin recipiEnten een elaboratie van een

mededeling eliciteren waarmee zij een (negatief) oordeel uitstellen. Overi-
gens dragen ook de pauzes, waarmee een respons wordt verffaagd, bij aan

een dergelijke interpretatie van opkomende onenigheid. Impliciet laat Kees

dus een negatieve beoordeling zien (hij vertraagt zijn respons en stelt een

vraag naar de opinie van Harm in plaats van een eigen opinie te geven); ex-

pliciet maakt hij echter geen eigen standpunt kenbaar.

Enige tijd later in de interactie na fragment 25 zegt Harm de elicita-
tie van elaboratie door Kees aldus te hebben opgevat, wat is te zien in frag-
ment 26. Kees zeg! met mewouw Venendaal contact op te nemen, waarna

Harm aan de orde stelt dat hij de indruk heeft gekregen dat Kees 'er niet zo

voor is' (r.10-13).

Fragment 25 A2113
1 Harm: dus eh alLernaEief gestraften.
2 heet dat.
3 (3,?)
4 Kees: za1 ik met die mevrouw 'es
5 even con [tact opnemen?
6 Harm: [vind j ij -
7 Harm: eh maar evenLjes
I
9

t-0

LL
1-2

13
1,4

15 Kees:
L6 Harm:
l7
18 Kees:
19 Harm:
20 Kees:
2l Harm: zaken niet ehl
22 Kees ---) ) l
23 Harm: niet je meteen [zodanig gaat

j a-a
maar ' k wil even weten welke
manier. > j ouw vraag zo van
wat, heb jij geantwoord doet
mij vermoeden dat, jij daar
niet zo voor bent.
.hh
nee tit

len: ik denk dus
[dat j e dus moet oppassen,
[ ( (zucht---
dat je dus bij dit soort

24 Kees: [ ((snuf ) )
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25 Harm:
26
27
28
29
30
31
32
33 Harm:
34 Kees:

Hoorosrur 9

opstellen vanuit onze dienst
zo van luist.er ' es daar werken
wij nieE aan mee.

' t is een onderdeeJ van dit
ziekenhuis, ze praat over een
(0,6) ) pggr per jaar.
heb ik 't misschien over twee
drie .

[misschien vier.
Ihm

In dit fragment zien we dat Kees een positie inneemt die aansluit bij
de opinie van Harm dat zlj ruimte moeten geven aan werkplekken voor de
patiEnten van mewouw Venendaal (r.a-5). Kees formuleert daar een toekom-
stige stand van zaken en waagt om bevestiging. Daarna vraagt Harm naar de

'werkelijke' opinie van Kees, door aan te geven dat hij het verzoek om ela-
boratie van de mededeling en de vraag naar de opinie van Harm heeft gein-
terpreteerd als een impliciete negatieve beoordeling (r.7-13). 7-o gauw Kees

deze negatieve beoordeling heeft bevestigd (r.15), formuleert Harm in over-
lap met de verantwoording die Kees wil gaan formuleren een argument om
wel ruimte voor de werkplekken te maken (vanaf r.16).

In het schematisch overzicht in 8.2.2 (afb. 23) zagen we reeds dat er
verschillende mogelijkheden zijn voor de overgang naar het beoordelen van
de meegedeelde stand van zaken of naar het formuleren van toekomstige
standen van zaken. Hier zagen we hoe participanten over die fransitie kun-
nen onderhandelen en zo kunnen proberen de eerste beoordeling van een

ander te laten komen. We zagen zo hoe de participanten bij het eindpunt van
een mededeling op strategische wijze kunnen opereren om standpunten van
anderen af te tasten alvorens eigen standpunten te formuleren.

9.2.3 Expliciet oordelen eliciteren

Als ze tijdens of na de formulering van de recente, actuele stand van zaken
geen relevante informatie over standpunten van anderen krijgen, kunnen me-
dedelers met een pointe oordelen of formuleringen van toekomstige standen

van zaken van anderen uitlokken.Tn zagen we in fragment 168 lrl.9.2.2 dat
Karel aan het eind van het vervolg van zijn mededeling zegt geen betekenis
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aan het gerapporteerde te lmnnen geven, waarmee hij een betekenisgeving

door een andere recipiEnt relevant maakt als vervolg (r.26-27).
Mededelers kunnen dergelijke elicitaties op diverse manieren vonn-

geven. In de data komt een bepaald type elicitatie aan het eind van medede-

lingen regelmatig voor. Hieronder staan enkele fragmenten waarin we dit
type pointe tegenkomen: zlj zljn gemarkeerd met een pijl in de rechtermarge

van de transcripten. Fragment D is een onderdeel van fragment 3 (4.1.2);

fragment E is het vervolg van fragment24 (9.2.1). We zullen de fragmenten

hierna gezamenlijk bespreken.

Fragment A ICT212
L .Tan: en met dreigend overcompleet eh
2 zijn zi) naEuurlijk eh er niet
3 voor op dit. moment
4 (1)

5 dus we moeten daar (0,8) nja e
6 toch een keer over praten hoe e
7 we daar nu verd.er mee fo*g""rl +
I Jaap: ik zou 'et heel simpel houden

Fragment B ICT142
L Marcel: hebben ju11ie eh g- eh ge-
2 gekregen 'et ehm schrijven van
3 [Hans Dalen] over
4 besluitvorming storing
5 e [n (et [ra) ?

6 ,-Tan: tja
7 ,Jaapt [ja
I .Tan: heb ik gekregen j ta
9 Marcel: [en wat

l-0 vinden we daarvan?
L1 (.)
12 ,Jan: moet iets getberrren

FragmenE C AZ43
1 Andr6 : [Maarten] heef t meE [Adri ]

2 gesproken en: (. ) dat kan
3 dus echt niet [vo- vindt,
4 Harm: [dat d-

e
<_
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5 Andr6 : [Adri ] want dat i s
5 lonveranEwoord
7 Harm: ldat gaat a]_Ieen maar via
I [rdo Lang]
9 Tim: die heefE toch aardig wat

10 informele macht in dit
l-L lsoort ( )

LZ Andr6: [en eh
L3 Kees: nee iedereen kent daar macht
1-4 aan toe
1s (1)
tG Harm: e [xact
1-7 Kees: [dat is taau is 'et verhaa]-
l_8 (.)
l-9 Kees: je moet 't omkeren
20 (.)
2L Kees: moeE gewoon moet (en) gewoon
22 op een gegeven moment v-
23 vragen o [m te Uoetsen
24 Harm: [zi1n 't zijn 'U
25 Andr6: [ ( ) de vraag is <-
26 even van hoe gaan w- wij met +
27 dit soort vragen om +-
28 want eh
2e (.)
3 0 Harm: ' s I een hele aardige vra] ag
31 Andr6: [ [Adri] heeft een bepaaldeJ

Fragment D ICT73
5 Henk: waar mij ter
5 ore is gekomen
7 [dat dus aantal mensen
I ,Jaap: [ ( (komt binnen, gaat zitten) ) (2)
9 Henk: vragen of er torrerrrren

10 geschreven kunnen worden
1l- (. )

L2 Henk: hoe gaan we hiermee om. +
13 >wat is Eradit,ie van dit eh
1-4 district.
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Fragment E ICT142
37 van bouw en and [ersom
38 ,Jaap' tja dat gold
39 ook bij de tcr en bouw.
40 Marcel: ja
4L (1,5)
42 Marcel: ik weet, niet of da' wij daar <-

43 hier een standpunt over <-
44 wiIIen innemen? <-
45 (L ,4)
46 Karel : (n) m- is ' E prakuisch
47 (1,5)
48 MarcelI "denk ik wel-o
4e (1)

Deze elicitaties hebben in hun ontwerp een aantal kenmerken gemeenschap-

pelijk.

Vragen (met Yraagwoord)
Ten eerste zijn het vragen. De eerste vier gevallen hebben een waagwoord
'hoe' (A, C en D) of 'wat' (B). Geval E is een indirecte waag die begint met

'of .

Algemene werkwoorden voor benaderingswijzen van standen van zaken
Ten tweede informeren de wagen naar grote lijnen, of globale opinies en be-

naderingen door middel van de werkwoorden die de sprekers kiezen: 'om-
gaan' (A, C, D), 'vinden' (B). [n geval E gebruikt de spreker de specifiekere

frase:'standpunt willen innemen'.

Anaforische verrrijzing naar meegedeelde stand van zaken (met scheid-
baar samsngssteld aanwijzend voornaamwoordelijk bijwoord)
Ten tweede verwijzen de sprekers anaforisch naar de meegedeelde stand van

zaken met een scheidbair samengesteld aanwijzend voornaamwoordelijk
bijwoord: 'daar [...] mee' (A), 'daarvan' (B), 'hiermee' (D), 'daar [...] over'
(E). Geval C heeft geen scheidbaar samengesteld voornaamwoordelijk bij-
woord, rnaar de frase 'met dit soort wagen' . Deze frase bestaat uit het voor-
zetsel 'met' en het aanwijzend voornaamwoord 'dit'. De frase is dus sernan-

tisch vergelijkbaar met de andere gevallen.
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Wij/we
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Ten vierde is met'*rj'of 'we'in de waag de agens aangeduid.Op deze

manier creEren de sprekers een perspectief waarin de panicipanten in de

groep gezien worden als 66n geheel. De spreker waagt naar een groepsopinie

en presenteert zichzelf als onderdeel van de groep, en bijvoorbeeld niet als

representant van een bepaald onderdeel van de organisatie. Deze wijze van

formuleren sluit aan bij een strategie die we nog zullen bespreken in 9.3.

We hebben hier te maken met vragen van een bepaald type vorn. Met dit
type vraag aan het eind van een mededeling, waarop soms al enkele (bege-

leidende) reacties zijn gekomen, nodigen mededelers de recipiEnten uit om
opiniErend commentaar te geven op datgene wat ze net hebben meegedeeld.

Door middel van het 'wij'/'we' nemen de mededelers enigszins afstand van

de inhoud van de mededeling en oriEnteren ze zich op de vorming van een

gemeenschappelijke opinie van de groep. 7-o creilren zij ruimte voor anderen

om opinies te geven. Hiermee hebben we 66n specifieke manier besproken

waarop mededelers opinies van recipienten expliciet kunnen eliciteren.

9.2.4 Aansluiten bij standpunten van anderen

Het onderstaande fragment 3 (eerder besproken in 4.1.2 en9.2.3, fragment
D) uit een vergadering van de ICT-directie laat zien dat een mededeler de

sffategieEn die we bespraken in 9.2.1,9.2.2 en 9.2.3 achtereenvolgens kan
toepassen. In dit fragment doet Henk, corlmercieel manager van Regio B,
een mededeling: monteurs hebben gevraagd of ze overuren mogen schrijven
voor een presentatie in de avonduren waarvoor ze zijn uitgenodigd. Vlak
voor het fragment is de vergadering na een korte lunchpauze weer hervat.

Marcel, rumager Operations, heeft hiervoor het initiatief genomen, toen

Jaap, algemeen directeur en voorzitter, nog niet terug was. Jaap komt tijdens
het fragment de vergademrimte binnen. Een aantal aanwezige ilumagers zijn
hun lunch aan het nuttigen, waardoor ze minder gemakkelijk verbaal lornnen

reageren.

Fragment 3 ICT73-4 0:09.45 (2)
L Henk: hokEej
z (.)
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3 Henk: eh vanavond. is een presenEaEie in eh
4 [regio b] en eh donderdag in [regio a] , ( . )

5 waar mij ter ore is gekomen
6 [dat dus aantal mensen
7,Jaap: [((opent deur, 

I

I komt binnen, gaat zit.ten) I I tzl
g Henk: vragen of er tor"=lrr"r, geschreven kunnen

L0
11

worden
(.)

komt dat dat, daar eh
(t ,2)

(2,g)

t6
t7

tZ Henk: hoe gaan we hiermee om.
13 >wat is traditie van dit eh district.
1-4 ifaap: voor wat ?

15 Henk: voor de presentaEies aanstaan-
of vand.aag en donderdag.
(.)

18 Henk: in de avonduren.
L9 (r,e1
20 Karel : oh veer die presentaties of j e daarvoor
21- overuren
22 Henkr [ja precies
23 MarceL: [ ( (knikt, < Karel) )

24 (1)
25 Henk: monteurs eh vooral uit de monteurs hoek
25
27
28 Jaap: 'E anEwoord is nee
29 Henk: [ ( (kin op) )

30 ,Jaap: [ ( (< .fan) )

31 Jan: ( (< Jaap, schudt, hoofd) )

32 .faap: ( (< }Ienk) )

33 ilaap: wat vin' juIlie?
34 Henk: >nou ik sta d'r vo1lIedig achter
35 Geert: [((knikt + instemmend
35 gebaar) )

37 Henk: dat ' L [niet, zo is
38 Frits: [ ( (knikr lichE) )

39 Henk: maar goed a1s 'et wel,
40 Henk [aIs ['et in 't verleden wel za was
4t Karel-: [ ( (schudt hoofd) )

42 ,.Tan: I onee o
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43 Henk: [dan von'k 'et een beetje moeilijk om eh
44 Marcel: [((schudt hoofd))

Tijdens de productie van de mededeling volgt Henk de mogelijke
responses van recipiEnten (9.2.1). Er zijn echter geen relevante responses

waer te nemen. Vervolgens zien we dat hij de mededeling in eerste instantie

voor zichlaat spreken (r.11) (9.2.2). Als dat geen reactie van recipiEnten

oplevert, eliciteert hij een beoordeling van recipiEnten (r.12-13) op de wijze
als besproken in 9.2.3. Nadat door Jaap (r.28) en Jan (r.31) een beoordeling
is gegeven, formuleert Henk een positie die in hjn ligI met deze

beoordelingen (r.34, 37). Vervolgens geven ook andere managers non-

verbaal aan met deze beoordeling in te stemmen (r.35-36, 38). De diverse

opeenvolgende zetten van Henk dragen er allemaal toe bij dat hij zrjn eigen
positie niet onthult voordat hij de mening van relevante anderen heeft

vernomen.

Drew (1984, 146-147) verklaart een dergelijke verkennende strategie

voor 'gewone conversatie' als volgt. Participanten van onderhandelingen

kunnen geinteresseerd zijn om te ontdekken wat de ander zal doen of zal

toestaan als een bepaalde standpunt zou worden ingenomen, zonder hun

eigen standpunt te onthullen. Met rapportages kunnen sprekers de

waarschijnlijke opinies van recipiEnten testen, door uit te vinden wat ze doen

in reactie op een standpunt geimpliceerd door de rapportage. Omdat ze

daarbij vermijden een officiEle positie in te nemen, behouden sprekers de

mogelijkheid om vervolgens hun positie te reviseren in het licht van de

reactie van de ander.

Op die manier kunnen participanten over posities onderhandelen,

concessies doen, of aan hun zaak vasthouden, zonder die activiteiten
officieel en openlijk te doen (vergelijk bijvoorbeeld Kees' impliciete beoor-

deling in fragment. 25 en 26 in 9.2.?). Bovendien vermijden participanten
middels dergelijke rapportages inbreuk te maken op andernans plannen, ver-
plichtingen of routines. Sprekers kunnen zich oriEnteren op de moeilijkheden
die hun eventuele voorstel kan veroorzaken. Deze verklaring kunnen we

doorffekken naar de institutionele gevallen van mededelingen. Een medede-

ling voor zich laten spreken biedt de mogelijkfteid om op delicate wijze po-

sities af te tasten.

In dit geheel kan tevens de hiErarchische verhouding van de par-

ticipanten een rol spelen. Bijvoorbeeld, in fragment 168, waarin Karel rap-
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porteert over de inhuur van advies (zie 8.L.2,8.2.2,9.2.2), en in fragment 3,

dat we hierboven net hebben besprokeno wordt de elicitatie van de elaboratie

gedaan door personen die algemeen gezien lager in de hi6rarchie staan dan

hun primaire gesprekspartner van dat moment. Het lrjkt erop dat de

elicitators, hoewel zij een opinie hebben over de gekarakteriseerde stand van

zaken, ervoor kiezen om eerst de positie van hun meerdere uit te vinden

alvorens ze zelf een expliciet (officieel) standpunt innemen. Dit was ook aan

de orde in fragment 17A (9.2.1), waarin Jacqueline rapporteert over de brief
over collegegeld. Echter, ook participanten die in de hiErarchie bovenaan

staan kunnen hun beoordelingen uitstellen. Dit zullen we straks zien bij de

bespreking van fragment 30 in 9.4.

9.3 Onderhandelingsruimte cre6ren door de verantwoorddikheid voor
idee6n aan anderen toe te schrijven

In de data zijn regelmatig gevallen te zien waarin mededelers in hun

formulering van een recente, actuele stand van zaken verslag doen van een

idee van iemand anders. Met andere woorden, de mededeler doet dan verslag

van een toekomstige stand van zaken die geformuleerd is door een derde

partrj die buiten het participatiekader van de vergadering valt. Door de

verantwoordelijkheid voor gerapporteerde ideeEn niet aan zichzelf toe te
schrij ven creEren mededelers onderhandelingsruimte.

Hieronder bespreken we enkele voorbeelden. Fragment 27 A (onder-

deel van fragment 27 dat in 9.4 zal worden besproken) komt uit een vergade-

ring van de lCT-directie. Het is een deel uit een mededelingenbeurt van Jan

(manager Personeelszaken) waarin deze rapporteert over de werving en

selectie van MTS-ers. Jaap is de algemeen directeur en voorzitter.

Ffagment 27A ICT2L2 1:07.00
4 ,Jaap, t*Ji -
5 Jan: >en we hebben nu contacten met
6 de MTS< en die wiIle:-n
7 voorbereidings- of eh een
I voorlicht,ings eh tbi j eenkomst
9 Jaap: lheel goed

10.Tan: organiseren
11 (.)
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12 ,-Tan: voor een bepaalde doelgroep
L3 van hun school die in ons
t4 profiel past

In dit fragment formuleert Jan een plan van de MTS en presenteert

dat in de directie. Hij formuleen als recente, actuele stand van zaken een

wens van de MTS voor een bepaalde toekomstige stand van zaken. In die
gewenste toekomstige stand van zaken is de eigen organisatie een partij. Jan

presenteert de toekomstige stand van zaken echter niet als een gezamenlijke
wens, maar als een wens van een andere partlj, de MTS (vgl. 'die wille:-n',
r.6). Merk overigens op dat Jan de aard van de bijeenkomst herformuleert
met een neutralere term: een 'voorbereidingsbijeenkomst' gaat verder ten
aanzien van toekomstige standen van zaken dan een 'voorlichtingsbijeen-
komst' (r.7-8). Een voorlichtingsbijeenkomst indiceert een informerende bij-
eenkomst. Een voorbereidingsbijeenkomst geeft aan dat er al verdergaande
ideeEn zijn over het commitment van de beide betrokken partijen. Jan kiest
dus neutrale termen om de toekomstige stand van zaken te beschrijven,
waaruit blijkt dat hij voorzichtig is met het aangeven van mogelijke implica-
ties van de geformuleerde toekomstige stand van zaken voor de eigen orga-
nisatie.

In fragment21, dat we al besprakenin9.2.2, formuleert Harm als re-
cente, actuele stand van zaken een wens voor een toekomstige stand van za-

ken van mewouw Venendaal, hoofd van een psychiatrieafdeling in het Aca-
demisch Ziekenhuis. De eigen dienst is een partlj in die gewenste toekomsti-
ge stand van zaken. Echter, Harm presenteert het niet als een gezamenlijke
wens, maar als een wens van mevrouw Venendaal (vgl. 'die zoeks',t.27)

Ook in de fragmenten 23,24 en 3, die we reeds bespraken in 9.2.1

en9.2.4, zagen we een rapportage van een idee van een derde partlj. In alle-
drie de fragmenten doen de mededelers verslag van een beoordeling van een

stand van zaken die door anderen in de organisatie is geformuleerd. Hieron-
der geven we de relevante delen van de betreffende fragmenten nogmaals
weer.

Fragment 23A AZ43
31 Mon: ('s mij
32 Andr6:
33 (. ) van

lwel )

lnu heef t [Adri J gezegd
trehj.,,J dat vinden wij
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34 eigenlijk nieE verantwoord want,
35 dat kettinkje hang je vervolgens
36 om de nek van een andere patriEnt
37 en err'lj a
3 I Harm: och
39 Tim: moeten we streriLi Iseren [ (offeh)
40 Mon: lj hah
4L Andr6: [die
42 kunnen d'r taood aan gaan

Fragment 24A ICT142 0:41.22
11 Marcel: je hoort uit het land hier en
Lz daar wat geluiden dat die audit
13 tregelijkert,ijd eh gehouden zou
1-4 moeten worden

Fragment 3A ICT73 -4 0 : 09 .45 (2 )

3 Henk: eh vanavond is een presentatie in eh

2r9

4

5

6

7 ilaap:
I
9 Henk:

1,0

lregio bl en eh donderdag in [regio a] , (. )

waar mij ter ore is gekomen
tdat dus aantal mensen
[ ( (opent deur, I

komt binnen, gaat zitt,en)tltzl
vragen of er tor"=rrr"r, geschreven kunnen
worden

In alle hier besproken gevallen zien we mededelers wensen, plannen

of ideeEn van externe partijen introduceren. In gewone conversatie kunnen
gespreksdeelnemers in situaties waar zij vrezen verantwoordelijk te worden
gehouden voor wat er wordt Eezegd, hun verantwoordelijkheid reduceren

door de bron of basis van een stand van zaken te geven (Pomerantz 1984b).4

Door het idee te presenteren als een idee van een andere partij, positioneert
een spreker zich in eerste instantie als de boodschapper van het idee en niet
als een pafiij met een mening, wat wel het geval zou zijn als de spreker zich
presenteert als de bedenker (vgl. Goffman 1981). Merk op dat de mededelers

{ In de gevallen van Pomerantz (1984b) gaat het erom dat de bron of basis van de bewering
in het geding kan komen als de validiteit van de bewering ter discussie komt. In de hier
besproken institutionele gevallen gaat het r;iet zozeer om de validiteit of de 'waarheid' van de
mededelingen, maar om de bron van het idee.
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de plannen ook hadden kunnen presenteren met een eigen beoordeling. Het
is dus een keuze om de mededeling aldus te formuleren.

Deze opiniewije formuleersffategie blijkt goed te passen in de insti-
tutionele omgeving van mededelingen die een besluitvormende potentie heb-
ben. Door een stand van zaken te presenteren als een idee van iemand an-

ders, ontstaat er voor zowel mededelers als recipiEnten ruimte om posities af
te tasten, voordat er voorstellen op tafel liggen. Mededelers kunnen op deze

wijze een idee lanceren zonder hun eigen positie ten aanzien van het idee te

onthullen, waardoor zlj gemakkelijker het idee kunnen verlaten zonder hun
gezicht te verliezen. Sprekers kunnen deze formuleerstrategie gebruiken in
combinatie met een opinie-eliciterende waag waarin ze 'wij' of 'we' gebrui-
ken (9.2.3). Het gebruik van 'wij'l'we' is een volgende stap om afstand te
nemen van het gerapporteerde idee en zo ruimte te cre6ren voor onderhande-
ling of een wije meningsvorming.

Ook presenteren zij het idee zo op een wijze die minder bedreigend
is voor het gezicht van recipiEnten dan wanneer zij het als een eigen idee
zouden presenteren: zij zijn het niet zelf die het idee hebben bedacht, en zij
kunnen hierdoor met minder gezichtsverlies van een idee afzien dan wanneer
het een eigen idee zou zijn. Mogelijke weerstand tegen het plan hoeft dan

niet behandeld te worden als weerstand tegen het idee van de mededeler zelf.
RecipiEnten kunnen op een idee van een ander dan de mededelers

eerder een negatieve respons geven zonder het gezicht van de mededeler te

bedreigen, dan bij ideeEn waaraan mededelers zich reeds verbonden hebben.

Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld fragment 24. Marcels gezicht wordt
hier minder bedreigd door Jaaps afwrjzing ('belachehjk', r.20) dan wanneer
hij het plan had gepresenteerd als een idee van hemzelf. Jaap had in dat ge-

val misschien zijn opinie minder sterk verwoord. We kunnen deze formu-
leerstrategie dus interpreteren in het licht van strategie6n van gezichtszorg
(Brown en Levinson 1987).

9.4 De noodzaak of wens van participatie in besluitvorming aftasten

ln een managementvergadering kan iemand een mededeling doen om te con-
troleren of anderen betrokken willen worden bij een besluit dat de mededeler
gaat nemen zonder dat de mededeler dit expliciet waagt. In zo'n geval ont-
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werpt de mededeler de mededeling als zelfstandig eerste paardeel (dus niet
als preliminair op een pointe, vgl. 8.2.2).

Drew (1984) zegt over rapportages zonder pointe in 'gewone

conversatie', dat die het aan de recipiEnten overlaten om te bepalen en aan te
geven of hun betrokkenheid bij het gerapporteerde van belang is. Het is de

taak van recipiEnten om de rapportages te inspecteren op de betekenis voor
hun eigen participatie. Het aan de orde stellen van de consequentie van de

mededeling voor henzelf is voor de recipiEnten een optie. Daarom zljn zlj, en

niet de mededeler, verantwoordelijk voor het aan de orde stellen (vgl. Drew
1984, 143).

Vaak is het in gesprekken zo dat je nu ergens op moet reageren, om-

dat je daar later misschien geen kans meer toe krijg (Schegloff 1997).In die

zin is het moment in het gesprek belangnjk. Als iemand een toekomstige

stand van zaken formuleert en presenteert als 'puur mededelend', krijgen re-
cipiEnten de mogelijkheid om te reageren zonder dat de mededeler dat stimu-

leert. Op deze wijze kunnen mededelers voorzichtig omgaan met hun auto-
nomie. Door een mededeling te doen, laten managers het aan hun recipiEnten

over of zlj betrokken willen worden in de besluitvorming over het onderwerp

en laten zij de verantwoordelijkheid voor die betrokkenheid bij de recipiEn-

ten. Als de relevante recipiEnten niet reageren of niet proberen bij te sturen,

kan dat in de context van bepaalde teamculturen geihterpreteerd worden als

commitment.
Het volgende fragment 27 (deels reeds besproken in 9.3, fragment

274) kan illustreren hoe een spreker op mededelende wijze verslag doet van
plannen voor toekomstig handelen en hoe een participant probeert de plan-
nen bij te sturen. Voorafgaand aan dit fragment doet Jan, manager Perso-

neelszaken, een mededeling over de werving van MTS-ers. Hij vertelt dat de

ondernemingsraad drempels heeft opgeworpen voor de werving onder die
groep en initieert dan een discussie over de waag hoe ze daar nu mee om
zullen gaan. Het onderstaande fragment begint met het einde van de discus-
sie waarin Jan concludeert dat zij als directie zullen doorgaan met de wer-
ving op een aantal plaatsen. Jan vervolgt de mededeling door te vertellen dat
de MTS een voorlichtingsbijeenkomst wil organiseren.

Fragment 27 ICT212 L:07.00
l- Jan: j a?
2 dus we gaan ( . ) t.och door
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3

4 ,Jaap:
5 .Jan:
6

7

I
9 ,Jaap:

10 ..Tan:

t- 1_

1-2 ,Jan:
L3
t4
L5 Jaap:
t6
L7
18
L9 .Taap:
20
2L

22 ,Jan:
23 ,Jaap:
24
25 ilan:
26

27
28
29
30 Jaap:
31- Jan :

32 ,Taap:
33
34
35 ..Tan:

3 6 .Jaap:
3'7

38
3 9 Piet, :

4 0 .Tan:
41-

42

Hoopnsrr.x 9

op een aantal Jplaatsen.
t*Ji a
>en we hebben nu conEactren met
de MTS< en die wi1Ie:-n
voorbereidings- of eh een
voorlichtings eh lbijeenkomst

lheel goed
organi seren
(.)
voor een bepaalde
van hun school die
profiel past
ja maar da- daar
daar is weL even
delicatesse voor
(.)
daE daar niet de indruk wordt
gewekt daE wij de deuren open
zetten waarna we 66n nemen

ntee ok6
dus (of) je dgt moet doen
vraag ik me af hoor,
maar ik denk daE dat de besEe
manier is om ze op een goeie
e- eenvoud.ige manier tbirrrr"r,
te krijgen want anders zout je
(.)
nou j a okd
weer alL [erf ei ande [re:

[dat is [maar dan
moete w- maar e-hou jij dan
de: de [Eoespraak daar?

Iik hou de regie-ie jah
want, dan moej e zeggen ' k
kan d'r maar twee gebruiken
"bi j wi j s'v' sprekeno
( (zet kan neer) )

nwoh (ja) we zaten op Eien
en we hebbe en daar hadden
we ta11emaal plaats voor

doelgroep
in ons

is dan
dan e-enige
nodig
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44
45 Helen:
45 Jaap:
47
48
49

50
51
52 .Tan:
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thoo= want we had.den nog
we [1 meer behoeft,e,

tja
rree nee maar e-e da's waar
maar goed
(.)
e-e kijk we hebben
natuurlijk fwel even 'et
probleem van de overcompleet.
j aha

[De discussie gaat verder.]

We zien Jan een vervolg van zijn mededeling doen: hij geeft een

karakterisering van een recente, actuele stand van zaken (r.5-8, 10-14). Hij
laat het aan recipiEnten over om te bepalen of ze willen reageren. Jaap geeft

beoordelingen van deze stand van zaken, eerst in regel 9 en dan in regel 15-

21. Met de tweede beoordeling signaleert hij een mogelijk probleem, wat
leidt tot instructies voor de uitvoering van het plan. Jan gaat tegen deze

instructies in (r.25 -28, 40-44).

RecipiEnten luisteren naar mededelingen en kunnen als zij een pro-

bleem signaleren de beurt nemen en bijvoorbeeld wagen stellen, beoordelin-
gen geven, of toekomstige handelingen formuleren. Dit is vergelijkbaar met

een van de manieren wtuuop wijkverpleegsters advies geven aan patiEnten

thuis (Leppiinen 1998, 223).In gesprekken in die setting initidren verpleeg-

sters adviezen vaak vlak nadat zIj naar aanleiding van het gesprek of naar

aanleiding van andere observaties van de patiEnt een probleem hebben
gesignaleerd.

De strategieEn die zijn besproken in 9.2 kunnen mededelers dus ook
gebruiken om af te tasten of anderen bij de besluitvorming rond een onder-

werp betrokken willen worden. Door een rapportage (in eerste instantie) ge-

woon te behandelen als nieuws en geen verdere handelingen te verrichten,

kan een recipiEnt op een onofficiEle manier vermijden om op de mogelijke
besluiwormende relevantie van het gerapporteerde in te gaan (vgl. Drew
1984). Ook kunnen recipiEnten op die wijze mededelers stimuleren de mede-

deling uit te breiden. Zo kunnen ze meer informatie genereren om te bepalen

of als basis z{ blj de besluitvorming betrokken willen worden. In de data

eliciteren recipiEnten verdere informatie in richtingen waarin zij mogelijke
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ongewenste standen van zaken verwachten.7n genereren dan informatie op

basis waarvan zij kunnen bepalen of er problemen te verwachten zijn.
In het volgende fragment 28 uit een vergadering van het MT in het

Academisch Ziekenhuis zien we dat recipienten de mededeler eerst steeds

meer informatie laten geven en vervolgens inspringen in de interactie als zij
mogelijke problemen signaleren. In dit fragment doet Tim (sectorhoofd) een

mededeling, waarin hij rapporteert over de stand van zaken rond de sollicita-
tieprocedure voor de vacature die onlangs in Tims sector is ontstaan voor de

positie 'hoofd banqueting'. Het huidige hoofd banqueting heeft namelijk
onlangs onverwacht ontslag genomen. Harm is het diensthoofd en voorzitter.
Andr6 en Kees zijn hoofden van andere sectoren binnen de dienst.

Fragment 28 AZ43 -8 L:49.44
L Tim: dat was 'et eh [Andr t6] a

2 Andr6: [oyeso
3 (1)
4 Harm: [ok6
5 Tim: [ ('s nog even de sollicitatieprocedure
5 over banqueEi.g, die ' s opgest,art
7 (1)
I Tim: verschijnt in de eerstvolgende
s tbedri j f sbl-adl ehm eh (o , 6 ) fmelding

10 (0,8) van de vacature, contact gehad
L l, met eh de vacat,urebank van de hoge
12 hotelschool,
13 (O,e;
1,4 Tim: eh [Bielefe]-dl en eh [serttijn]
Ls (1)
16 Tim: die hebben inmiddels ook een eh fax
L7 ontvangen
18 (0,6)
19 Tim: van eh van de vacature
20 (0,8)
2L Tim: stelling
22 (1)
23 Tim: ehhe: :: :hm we hebben een gesprek
24 gehad met eh [Uitzendbureau]
25 'u interimkader
26 "afdeling interimkadero
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27 (.)
28 Tim: vorige week donderdag
29 (t ,2)
30 heb ik inmiddels een brief van
31 onEvangen 'tza1 ik je nog even laten
32 lezen meE name (ook) de kosten
33 (L ,2)
34 Tim: moeten we zeker niet eh (L,2) maar
35 even gemakkelijk eh aan voorbij
36 gaan want daE is nogal waE

37 (0,6)
38 Tim: jg 'eE is nu twachten wat de reacties
39 eh ( 0, 6 ) gaan worden
40 en d'r zijn nog wat kandidaEen die eh
4l ze:--f gebeld hebben van buitenaf
42 (1)
43 die wist,en dat er een vacature was
44 maar (. ) zj-t op dit moment niet echt
45 iemand bij waarvan ik zeg daar
46 moet,en we verder mee
47 (2)
48 Tim: dha's de stand van zaken
49 (en) vre hopen toch eh
50 Harm: ik heb jou nog aangeraden om hier
51 eh de middelbare hotelschool
52 [ (nog ' es te belIen)
53 Tim: tja dat heb ik nog
54 liggen [die zal ik ook nog eh
55 Harm: [ ( (begint te knikken) )

56 Tim: bellen (klopt j a) kwam donderdag (he)
57 die opmerking ('b'k) nog geen tijd
58 voor gehad m'r dat zaJ. ik nog doen,
59 (0,8)
50 we hopen eind maart in ieder geval
5L de procedure ook af te kunnen ronden
62 (1,4)
53 Tim: e:h en we doen dat op dezelfde wijze
54 als de vorige keer
65 (0,6)
56 dus werken met, een adviescommissie
67 vanuitr (0,6) middenkader denk ik
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68
69
70
7t
72
73 Kees:
74
75
7 6 Tim:
77
78 Kees:
79
80
81
82
83 Kees:
84

Hoopnsrur 9

iemand b' [,Jan de sie] bijvoorbeeld
om die daar in te bet,rekken enneh ook
eh [,Joke] vanuit (eh) de banqueting
daarin Ee betrekken
(0,9)
om nou 'et leergeld van deh inderdaad
van [Peter] eh want ik vind op zich
l(r f)
lnou [Harm] wilde ook meedraaien in
d.e proced [ure

['et m- m- als je
praat over misschien moet je zelfs
gewoon deh ook de verwachtingen
niet frust,reren
(.)
(wanE) a1s je 'n HBO-er hier gewoon
operationeel inzet

In dit fragment zien we Tim steeds opnieuw plaatsen creeren waar
responses van recipienten relevant zljn (TRP's). Een aantal duidelijke TRP's
zien we in de regels 7, 15, 18, 20, 22, eind 25, 27, 29, 33, 37, eind 39, 42, 47.

De recipiEnten onthouden zich echter enige tijd van reacties (tot r.50). Ook
non-verbaal geven ze die niet; ze blijven Tim aankijken (ze kijken sonu
even weg, Inaar dat is voor de analyse hier niet relevant).7-e stimuleren Tim
zo om verder te rapporteren. Uiteindelijk reageert Harm in r.50 op de tot
dusver gerapporteerde stand van zaken. Tim rapporteert tot op dat moment
wat hij allemaal heeft gedaan. Vlak voor het moment dat Harm reageert
blijkt eerst dat Tim deze rapportage wil afsluiten (r.a8). Uit 'hopen' (r.49)
blijkt vervolgens dat deze mededeling zich nu gaat ontwikkelen richting
standen van zaken in de toekomst. Het is op dat moment dat Harm reageert.

Harm komt met een mededeling over een advies dat hij Tim heeft
gegeven (r.50-52). Hij roept zo het advies (de opdracht) in herinnering. Deze
'mededeling' is hier een voertuig voor een waag die een mogelijke klacht
impliceert. Immers, Harm mist iets in de stand van zaken en verzoekt
middels de mededeling om rapportage over wat Tim met het advies heeft
gedaan. Harm reageert precies op het moment vanaf waar een dergelijke
reactie incontingent4l zou worden (rond een aarzeling van Tim: 'eh') en niet

al 'Contingency' betekent 'aansluitend en aftrankelijk', 'gerelateerd aan'
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eerder. Harms respons is dus zeer precies getimed: zo laat mogelijk en niet te
laat. Op deze wijze stelt hij zijn punt pas aan de orde op het moment dat hij
redelijkerwijs kan aannemen dat Tim er niet meer zelf over zal beginnen.

Harm springt dus in op het moment dat hij een mogelijk probleem signaleert.

We zien zoiets wederom gebeuren verderop in het fragment als Kees een

advies gaat formuleren (vanaf r.73).
De aangeduide recipientstrategie staat in wisselwerking met de

mogelijke strategie van mededelers om het, door te rapporteren, aan anderen

over te laten of zrj bij het gerapporteerde betrokken willen worden. 7-o kan
de mededeler de verantwoordelijkheid voor het betrokken worden overlaten

aan de recipiEnten en presenteert de mededeler zich als autonoom, tenzij er

bezwaren tegen de plannen komen. Anderzijds kan een recipiEnt dus vermij-
den op de mogelijke relevantie van het gerapporteerde in te gaan. 7-owel
mededeler als recipiEnt kunnen zo impliciet onderhandelen over de waag
waar de verantwoordelijkheden liggen en wat mogelijkheden voor betrok-
kenheid zijn.

9.5 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk zijn enkele strategie6n de revue gepasseerd die participanten
van de vergadering kunnen inzetten tijdens het handelingsverloop van mede-

delingen. Het ging voornamelijk om impliciete sffategieEn. Participanten

kunnen de mogelijkheden van het handelingsverloop strategisch exploiteren.
Zo kunnen ze standpunten van anderen aftasten alvorens zelf een standpunt

in te nemen, onderhandelingsruimte cre6ren door de verantwoordelijkheid
voor ideeen aan anderen toe te wijzen en kunnen ze de noodzaak of wens

voor participatie aan de besluitvorming aftasten.

In 9.1 is betoogd dat het hier gaat om strategieEn die we niet meteen

interpreteren als bewust en intentioneel. We vatten deze strategie6n eerder

op als sociaal-interactieve, verbale vaardigheden van participanten die gro-

tendeels onbewust zijn.
Het handelingsverloop aan het begin van een mededeling biedt pafii-

cipanten de mogelijkheid om een eventueel standpunt te reviseren en bij te
stellen in het licht van informatie die zij uit de interactie verkrijgen over de

opinies van anderen. De clou is dat participanten gedurende enige tijd hun
positie niet onthullen, zodat zij hun standpunt kunnen presenteren als hun
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'eerste' positie, in plaats van als een bijgestelde positie. Zulke strategieen
zijn dus bedekt: of een participant eerst een andere positie had willen inne-
men, kunnen de recipiEnten op grond van de interactie nooit met zekerheid

bepalen. Wel is het opvallend dat in veel gevallen mededelers die in eerste

instantie weinig van hun opinie laten zien verderop in de interactie wel dege-

lijk duidelijke standpunten innemen ten aanzien van de stand van zaken die
zij als mededeling formuleerden. Zo geeft Karel in fragment 16B duidelijk
aan dat hij uit was op de beslissing die Jaap voorstelt (r.32-33). We weten
niet in hoeverre mededelers deze standpunten al hadden voordat zij de mede-
deling deden en of ze hun standpunten hebben iumgepast. Wel kunnen we
vaststellen dat zij via de besproken wijze van trajectontwikkeling hun stand-

punt formuleren nadat anderen iets over hun standpunten hebben onthuld.
Verder hebben we besproken hoe sprekers met een mededeling behoedzaam
kunnen omgaan met de wens of noodzaak om in de besluitvorming te parti-
ciperen en hoe ze een mededeling kunnen gebruiken om onderhandelings-
ruimte te creEren.

Hiermee zijn niet alle strategieOn besproken die we tijdens de me-
dedelingenronde kunnen tegenkomen. Bovendien zijn de strategieEn niet ex-
clusief voor de context van de vergaderactiviteit Mededelingen. We hebben
slechts gezien hoe participanten de kenmerken van een specifiek sequentieel
traject kunnen exploiteren om omzichtig om te gaan met de onthulling van
posities, met verantwoordelijkheden en met eigen en andermans territoria.
De sfrategieEn laten zien hoe organisatieleden dilemma's rond de integratie
van werkzaamheden op microniveau in hun alledaagse interactie tegen-
komen en hanteren.



Deel 4

SLOT





10 Samenvatting en conclusies

l0.L Samenvatting en conclusies

Een vergadering is een van de communicatieve settings in organisaties

waarin organisatieleden hun gezamenlijk toekomstig handelen proberen te
coordineren en te integreren. Een vergadering is een van de typen gespreks-

situaties waarin zij tot besluitvorming proberen te komen. In dit boek is
verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze wuurop besluiten interactio-
neel totstandkomen in managementvergaderingen. Daarvoor zijn twaalf ech-

te managementvergaderingen opgenomen op video, gedetailleerd geffanscri-

beerd en geanalyseerd; in aanvulling daarop zijn de participanten geinter-

viewd. Er zijn drie teams onderzocht: een directie van een divisie van een

ICT-bedrijf, een College van Bestuur van een Hogeschool en een manage-

mentteam van een Facilitaire Dienst in een Academisch Ziekenhuis. Van elk
team zijn vier achtereenvolgende vergaderingen opgenomen en bestudeerd.

Een interactioneel perspectief op besluitvonning
Besluiten die mensen gezamenlijk in gesprekken nemen zijn veel vluchtiger
van aard dan we zo in het alledaagse leven aannemen. T* zijn niet tastbaar,

maar blijven in de herinnering van individuen hangen als een interpretatie
van een gespreksepisode. 7-o'n episode is slechts een van de vele waarin de

dagelijkse werkelijkheid vorrn knjgt. Een interpretatie van een gespreksepi-

sode als een bepaald besluit kan er op een later moment weinig meer toe
doen, bijvoorbeeld omdat het besluit zich verder heeft ontwikkeld in een

volgende interactie. Een besluit is dus een retrospectieve interpretatie van
gespreksdeelnemers van gespreksepisodes die zij tot op dat moment voor die

interpretatie relevant achten.

In deze studie zijn besluitvormende gespreksepisodes in manage-

mentvergaderingen geanalyseerd. Daarvoor zijn episodes genomen waarvan

we analytisch gezien redelijkerwrjs kunnen aannemen dat de participanten ze

interpreteren als commitment van relevante personen aan het creEren van een

toekomstige situatie, gebeurtenis of handeling (een toekomstige stand van
zaken). Lr die episodes formuleren en herformuleren participanten standen

van zaken uit het verleden, het heden en de toekomst en beoordelen ze die
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standen van zaken. Een besluit ontstaat in een recursief proces waarin rele-

vante participanten uiteindelljk een toekomstige stand van zaken formuleren
en die uiteindelijk positief of niet-negatief beoordelen.

De formulering van een stand van zaken is geen neutrale reflectie
van de realiteit, rnaar een subjectieve formulering die onder meer bepaald

wordt door de gesprekssituatie waarin de forrnulering wordt uitgesproken.

De formulering is beinvloed en bepaald door de configuratie van rollen en

belangen van participanten en de handelingscontext van de interactie. Met
andere woorden, de gesprekssituatie is een factor die de inhoud van een be-

sluit bepaalt. Op twee aspecten is de rol van de gesprekssituatie in de wijze
waarop een besluit totstandkomt geanalyseerd: participatie en handelings-

verloop.

Norrnen van teams voor participatie in besluitvorming
In deel 2 stond de waag cenffaal of er tussen teams verschillen zijn waar te
nemen in de wijze waarop besluiten interactioneel totstandkomen en of deze

verschillen zijn te interpreteren als organisatiecultuur. De analyse was daar-

bij toegespitst op de vorming van het participatiekader. Beargumenteerd is
dat de inhoud van een besluit aftankelijk is van wie het formuleert en aan

wie de formulering is geadresseerd. Zo hebben de institutionele rollen en be-

langen van de deelnemers aan de vergadering invloed op de formulering van

een besluit. Daarom is het van belang wie op de vergadering aanwezig is en

op welke wijze de deelnemers participeren in de besluitvormende episodes.

Per team waren er samenhangende paffonen te zien in de wijze waar-

op zlj deelname aan het gesprek lokaal (beurt voor beurt) organiseerden en

in de selectie van de deelnemers en de ruimtelijke vorrngeving van de setting
(ruimte, tafels, stoelen, zitposities). De patronen kunnen we interpreteren als

een oriEntatie op bepaalde noflnen. De patronen laten zien wat door het team

als een welgevormd participatiekader wordt ervaren en laat zo iets zien van

de normen waarop het team zich oriEnteert. De welgevormdheid van een

participatiekader zegt bovendien iets over de interpretatieve kaders waardoor
het team zijn eigen wereld beschouwt, creEert en vonngeeft en die tevens

door de interactie gestalte krijgen. De patronen kunnen we dus interpreteren

als onderdeel van de cultuur van het team.

Het participatiekader is in eerste instantie bepaald door wie er bij de

vergadering aanwezig is. In alle organisaties is de selectie van de deelnemers
grotendeels ontleend aan de formele organisatiesffuctuur, maar bij het CvB
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van de Hogeschool en de ICT-directie zijn ook andere pemnnente deel-

nemers aanwezig. De selectie van deelnemers is dus ook gebaseerd op

informele posities.

In besluitvormende episodes orienteren de teams zich ieder op ver-

schillende lokale participatiekaders. De ICT-directie gaat uit van de 'es-

poused theory' dat alle participanten deelnemen aan de besluitvorming en

dat ieders instemming relevant is. In de praktijk zien we dat het participatie-

kader veelal bestaat uit de voorzitter en de directeuren van de afdelingen die

in het geding zijn. Een deel van het team praat eerder mee over terreinen van

anderen dan een ander deel van het team, wat weerspiegeld is in de zitposi-
ties. Het team beweegt zich nrssen twee nornen die tegelijk gelden, maar

niet helemaal compatibel zijn. Het team is enerzijds gericht op totale consen-

sus en anderzijds op het gegeven dat er op een bepaald territorium slechts

66n de baas is. De algemeen directeur (tevens voorzitter) bestrijkt het gehele

terrein, de andere directeuren bestrijken deelterreinen.

Het overheersende participatiekader in de vergaderingen van het ma-

nagementteam in het Academisch Ziekenhuis zijn dialogen. Het is voorna-

melijk het diensthoofd die toekomstige standen van zaken formuleert. De

sectorhoofden gaan dialogen met hem aan om zijn formulering van toekom-
stige standen van zaken te beinvloeden. Deze oridntatie is gereflecteerd in de

tafelvorm en de zitposities. De sectorhoofden gaan ook onderling dialogen

aan; besluiten die daarin genomen worden, kunnen worden afgewezen door
het diensthoofd.

De vergadering lijkt voor het MT vooral een rituele vorm te zijn om
besluiten in de organisatie te legitimeren. Besluitvorming vindt vaak plaats

in bilateraal overleg buiten de vergadering. De oriEntatie op bilateralen is te
herkennen in het participatiekader op de vergadering. Legitimering van be-

sluiten Iijkt een van de kernen te zijn wiur het in dit team om draait. Veel
discussies gaan over het legitimeren van bepaalde handelwijzen van het

team. Om legitimeringen te vinden duikt het team vaak in de historie van be-

paalde onderwerpen. Het niet lannnen legitimeren kan vervelende consequen-

ties hebben voor de positie in de organisatie of in het team. Dit verklaart
wellicht de participatievorm: degene die erop wordt iulngesproken, neemt de

besluiten, met alle risico's van dien.

Het CvB van de Hogeschool kent formeel twee beslissers. In de

praktrjk doen ook de meningen van de twee andere participanten (secretaris

en hoofd Financi6n) ertoe. Deze twee beslissen mee als het onderwerp met
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de uitvoering van hun eigen taken te maken heeft. In besluitvormende episo-
des zien we als participatiepatroon dat de instemming van beide CvB-leden
relevant is. Enerzijds zien we besluiten die relatief snel tot stand komen in de
yorm van reactieve instemming met toekomstige standen van zaken die in de

vergadering worden voorgelegd. In dergelijke episodes zien we de instem-
*ing van beide CvB-leden gepaard voorkomen. Anderzijds, als een van
beiden niet wil instemmen, ontstaan er patstellingen. Het team richt zich,
mede door tijdsbeperkingen, dan niet op het ontwikkelen van alternatieve
toekomstige standen van zaken. Mogelijke verschillen in informele positie
van de twee CvB-leden zijn moeilijk bespreekbaar. Ook btj dit team waren
de vorm van de tafel en de zitposities indicatief voor de participatiestijl.

De participatiekaders die ontstaan, zijn voor het grootste gedeelte te
verbinden met de formele organisatiestructuur, maa.r zij zijn daarmee niet te
verklaren. We zien dat de ICT-directie en het MT in het Academisch Zieken-
huis vergelijkbare formele verhoudingen kennen, terwijl de participatiestruc-
tuur verschilt. De participatiestructuur laat zien hoe het team de formele ver-
houdingen interpreteert en vorngeeft in het dagelijks handelen, en demon-
streert en cre6ert het wereldbeeld van het team. We zien in de participatie-
stuctuur schaduwaspecten een rol spelen, die niet benoembaar zijn in het
licht van de officiEle norrn (of de 'espoused theory').

In alledrie de teams zien we de spanning tussen differentiatie en inte-
gratie van taken op verschillende manieren gehanteerd worden. Het CvB van
de Hogeschool probeert slechts daar te integreren waar en wanneer het nodig
is. In het MT in het Academisch Ziekenhuis ligt de verantwoordelijkheid
voor integratie bij het diensthoofd. De ICT-directie probeert enerzijds ter-
ritoria van mensen te respecteren en anderzijds iedereen over alles te laten
meepraten, wat een gestuurde vofin van consensusvorming oplevert.

De interactionele organisatie van besluitvormend handelen
In deel 3 stond de vraag cenffaal of er een verband is tussen de organisatie
van de gespreksactiviteit 'Vergaderen' en de wijze waarop besluiten interac-
tioneel totstandkomen. De onderzochte managementvergaderingen vonnen
een specifiek interactioneel handelingskader. Het beurtwisselingssysteem
van vergaderingen, warrrrnee de participatie in de vergaderactiviteit en dus in
de besluitvorming is geregeld, onderscheidt zich van 'gewone conversatie'
door een aantal kenmerken. Er is een voorzitter die als gesprekscorirdinator
de beunwisseling kan reguleren. De beurtwisseling kan verder lokaal, dat
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wil zeggen ter plekke in de interactie, worden geregeld, maar kan ook voor-

bepaald zijn, zoals in een ritueel. Het beurtwisselingssysteem van vergade-

ringen is dus een combinatie van lokale allocatie van beurten en van pre-al-

locatie. Verder kunnen in vergaderingen relatief lange beurten voorkomen.

De vergaderingen bestaan uit vergaderactiviteiten die van elkaar ver-

schillen doordat de deelnemers zich gedurende die activiteiten oriEnteren op

verschillende handelingsverlopen. Een handelingsverloop - of een hande-

lingstraject - bestaat uit een opeenvolging van beurten die onderling op ge-

sffuctureerde wijze samenhangen in sequenties zoals aangrenzende paren.

De vergaderactiviteit Mededelingen is nader onderzocht als lokaal
handelingskader. Tnsrg procent van de mededelingen in het bestudeerde

corpus resulteren namelijk in besluiten, terwijl we van de rest kunnen zeggen

dat ze een besluitvormende potentie hebben. Beschreven is hoe mededelin-

gen een besluitvormende potentie hebben en op welk handelingsverloop

participanten zich aan het begin van een mededeling oriEnteren. Verder is
behandeld hoe deelnemers de sequentiEle omgeving van een mededeling

lannnen exploiteren om strategisch te opereren bij het nemen van besluiten.

De analyse is dus een demonstratie van de wijze waarop kenmerken van een

gesprekstype, in het bijzonder een oriEntatie op een min of meer verwacht-

baar handelingsverloop, invloed kunnen hebben op de wijze van besluitvor-

-irg. Het handelingsverloop bepaalt dus in zekere zin de wijze waarop een

besluit totstandkomt.
Mededelingen zijn interessante conversationele objecten, omdat ze

in de interactie op verschillende wijze kunnen worden opgepikt. Aan de ene

kant kunnen ze worden behandeld als nieuws. Aan de andere kant kunnen ze

worden behandeld als een opstap naar een besluitvormingstraject. Deze mo-
gelijkheden geven gespreksdeelnemers de ruimte om via een mededeling af
te tasten of een onderwerp voorwerp van besluiworming in het team kan of
moet zijn, wie relevante participanten voor mogelijke besluitvorming zijn en

welke richting een besluit zou kunnen opgaan.

Rond de introductie van mededelingen zien we participanten op ver-
schillende wijze sffategisch opereren. 'Strategie' vaffen we hier op als een

grotendeels onbewuste toepassing van interactionele vaardigheden. Zowel
mededelers als recipienten van een mededeling kunnen proberen eerst infor-
matie over de positie van andere deelnemers gewaar te worden alvorens zelf
een positie in te nemen. Zo kunnen ze in hun beoordelingen van standen van

zaken aansluiten blj de positie van anderen. Dit kunnen ze doen door te
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letten op de begeleidende responses van relevante participanten gedurende
de productie van een mededeling, door de mededeling voor zich te laten
spreken en de ander verder te laten praten of door naar aanleiding van een

mededeling expliciet oordelen van anderen te eliciteren.
Verder kunnen participanten onderhandelingsruimte creEren door de

verantwoordelijkheid voor ideeEn te mitigeren. Mededelers kunnen dit doen
door verslag te doen van ideeEn van anderen en evenfueel vervolgens een

oordeel-eliciterende waag te stellen waarin zij zichzelf als lid van het team
presenteren. Verder leunnen participanten op verschillende wijzen de nood-
zaak of wens van participatie in besluitvorming aftasten. Door gewoon te

rapporteren kunnen mededelers het initiatief aan anderen overlaten om zich
met de besluitvorming over bepaalde onderwe{pen te bemoeien. Recipi6nten
kunnen door de mededeler te laten rapporteren inspringen op een moment
waarop ze wijwel zeker weten dat een mededeler een relevante zaak zelf niet
meer aan de orde zal stellen, en niet eerder. Op deze wijze kunnen deelne-
mers rekening houden met hun eigen gezicht en dat van anderen.

Mededelingen vornen een sequentieel gebied waarin participanten
een aantal specifieke mogelijkheden hebben om delicaat te opereren bij het
introduceren van zaken als beslisonderwerpen en bij de vorming van de in-
houd van een besluit. Het integreren en cocirdineren van toekomstig hande-
len krijg hier op subtiele wijze beurt voor beurt gestalte. Daarmee wil niet
gezegd zijn dat de participanten altijd voorzichtig opereren. Ook is daarmee

niet gezegd dat de genoemde strategie6n niet in andere sequentiEle omgevin-
gen ingezet kunnen worden. We hebben slechts laten zien hoe de particip*-
ten gebruik maken van de specifieke interactionele mogelijkheden die de

vergaderactiviteit Mededelingen biedt.

Over verschillende onderwerpen hebben we nieuwe of aanvullende
inzichten ontwikkeld. Ten eerste hebben we ons inzicht in de organisatie van
het interactietype vergaderingen uitgebreid en hebben we gezien hoe de set-

ting van de vergadering verband houdt met de interactionele activiteiten
daarin. Verder hebben we ons inzicht verbreed in de wrjze waarop besluiten
in vergaderingen of gesprekken in het algemeen totstandkomen en wat de rol
van de interactievonn en het taalgebruik daarin is. Ten slotte hebben we ge-

zien hoe de verbale interactievorm het wereldbeeld en de cultuur van de

interactanten vormt.



SnUnTwATTING EN CoNCLUSIES

10.2 Perspectieven voor vervolgonderzoek
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In dit onderzoek hebben we de participatiekaders waarop de bestudeerde

teams zich oriEnteren in kaart gebracht. Een reden om dit te doen lag in het

feit dat dit aspect van het kader de formulering van besluiten beinvloedt. Het
zou interessant zijn om deze onderzoekslijn te vervolgen en te kijken hoe de

invloed van het kader op formuleringen precies kan uitwerken. We hebben

slechts een eerste stap gezet door verschillende participatiekaders te onder-

scheiden en we hebben gezien hoe genuanceerd en gedifferentieerd partici-
panten dat kader construeren. In vervolgonderzoek kunnen we per kader ana-

lyseren op welke wijze we het participatiekader kunnen verbinden aan de

wijze waarop onderhandelingen over alternatieve formuleringen verlopen.

Het verschil in participatiekader zou een verschil kunnen meebren-

gen in sequentieel verloop. Bij de analyse van de Mededelingen hebben we

nog geen onderscheid gemaakt naar teams. Het zou interessant zijn om te be-

kijken waar teams verschillen in het handelingsverloop binnen de activiteit
Mededelingen. 7-o valt bijvoorbeeld reeds op dat de verschillende teams de

activiteit op een andere plaats op de agenda zetten. Het CvB van de Ho-
geschool plaatst de Mededelingen aan het einde, waardoor er altijd druk is
om het onderwerp af te sluiten. We zien in de discussie over de nieuwbouw
(6.3) dat Daan een heikel onder-werp eerst op twee vergaderingen in de

mededelingenronde aan de orde stelt, maar op de derde vergadering ervoor
kiest om dat bij de behandeling van de notulen te doen, een punt dat eerder
op de agenda staat. Hij kiest dan een andere activiteit die andere interactio-
nele mogelijkheden biedt. Interessant zou zijn om na te gaan welke verschil-
len in handelingsverloop er nog meer waar te nemen zijn en of we die ver-
schillen kunnen interpreteren in het licht van de cultuur van het team.

Een volgende waag is hoe nonnen voor een welgevormd partici-
patiekader interacteren met de beurtwisselingssystemen van verschillende
vergader- of gespreksactiviteiten. Het kan zijn dat bepaalde culturen voor-
keuren hebben voor bepaalde activiteiten omdat nonnen voor participatie en

beurtwisselingssysteem goed aansluiten, of dat in bepaalde culturen bepaalde

corrmunicatievormen (gespreksactiviteiten)'niet werken' omdat ze strijdig
zijn met de participatienormen.

Het kan verder vruchtbaar zijn om het handelingsverloop van mede-

delingen en de strategieEn die participanten daar inzetten te vergelijken met

het handelingsverloop van andere vergaderactiviteiten en de wijze waarop
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dat verloop kan worden ge6xploiteerd. Door dergelijke contrastieve beschrij-
vingen krijgen we beter zicht op het specifieke van de Mededelingen en van

andere vergaderactiviteiten.
Vanuit bedrijfskundig perspectief kan het vmchtbaar zijn om ge-

spreksanalyse te combineren met de 'critical incidents methode', waarmee

de ontwikkeling van een cultuur wordt geanalyseerd door kritieke momenten

in de geschiedenis te bestuderen. Een gespreksanalytische studie van de kri-
tieke momenten kan dan gecombineerd worden met een gespreksanalytische

studie van het routineuze alledaagse gedrag.

10.3 Perspectieven voor de adviespraktijk

Doordat we bij de teams verschillen kunnen waarnemen in de wijze waarop

ze de participatie aan de besluitvorming organiseren, kunnen we ons afwa-
gen wat een 'verstandige' of wenselijke manier van participatie zou zijn.
Doordat we verschillen in stijl onderkennen en kunnen zien dat stijlen be-

paalde norrnen vertegenwoordigen, kunnen we interactiestijlen waardege-

stuurd bekijken. Een wijziging van de stijl kan vergaande consequenties heb-

ben voor hoe de organisatie in de wereld staat. Als de ene organisatie de stijl
van de andere zou ovememen, zou dat een grote verschuiving van hande-

lingsoriEntatie en beleving met zich meebrengen. Scenario's van praktijken
die voor de ene groep succesvol zijn, zijn niet zondermeer over te dragen op

andere groepen.

Een combinatie van gespreksanalyse en cultuuranalyse zoals in dit
boek gepresenteerd kan een weg zijn voor de adviespraktijk. Veelal worden

adviezen over de juiste wijze van gespreksvoeren bezien los van de organisa-

tieculturele context van de gesprekken, alsof er gespreksnounen kunnen

worden gegeven los van de normen die binnen de cultuur gelden. Een van de

weinige organisatieadviesboeken waarin goed wordt geprobeerd conversatie-

analytische inzichten te gebruiken om te adviseren over communicatie is dat

van Heyman (1994). Toch houdt ook Heyman geen rekening met het

gegeven dat communicatienonnen cultureel bepaald zrjn. Hij houdt bijvoor-
beeld een pleidooi voor expliciterend gedrag in het voeren van gesprekken.

Echter, als we dat zouden adviseren aan mensen die bijvoorbeeld moeten

functioneren in de context van het Academisch Ziekenhuis dat in dit onder-

zoek is bestudeerd, dan zouden deze mensen in grote problemen kunnen ko-
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men, omdat dat gedrag binnen de betreffende cultuur op een specifieke wijze
functioneert. Een dergelijk advies zou misschien kunnen werken als het

wordt betrokken op de organisatie als totaal, dus als de gehele organisatie in
haar communicatiestijl een cultuuromslag maakt. Een dergelijke wijziging in
gespreksstijl zou dan nogal wat consequenties hebben voor de interpretatie-
kaders en praktijken van de organisatie.

In Huisman en Schasfoort (1994) is vanuit de gespreksanalyse een

pleidooi gehouden voor het gebruik van gespreksanalyse in trainings-
situaties.a'Door met de participanten nauwkeurig te kijken naar hun eigen
gespreksvoering - aan de hand van video-opnames van echte situaties en

transcripten van fragmenten - kunnen zij een dieper inzicht krijgen in de

dilemma's waarmee ze in hun gesprekken adequaat proberen om te gaan.

Naar ons idee gaat het veelal niet aan om als adviseur onaftrankelijk van de

visie van de participanten te bepalen welke gesprekstechnieken de partici-
panten zouden moeten toepassen. Alvorens daarover te adviseren zou naar

ons idee eerst duidelijk moeten zijn hoe de participanten de interactie zelf er-

varen en welke veranderingen zij zelf zouden willen zien. Dit soort reflecties
biedt de personen waar het om gaat de mogelijkheid te reflecteren op hun ge-

drag en los te komen van hun alledaagse assumpties. Op deze wijze krijgen
ze de mogelijkheid om waar ze de behoefte voelen andere wegen in te slaan.

De adviespraktijk rond besluiten die zich in gesprekken vorrnen zou

zich aanzienlijk kunnen verbeteren als de vluchtigheid van besluiten, de

interpretatieruimte die de taal biedt, het interactionele karakter van het

besluiwormingsproces en de culturele dimensie van gespreksprocedures als

uitgangspunt worden genomen. Dit geeft een minder controleerbaar, maar

ook reEler beeld over hoe organisatieleden hun werkelijkheid creEren en over
hoe zij zich daarin bewegen. Geadviseerden worden dan niet opgezadeld met

illusionaire nonnen waaraan zij dan vervolgens niet kunnen voldoen.

a2 Koo1e en Padmos (1999) hebben in een inzichtelijk literatuuroverzicht laten zien hoe
gespreksanalyse van belang kan zijn in een adviserende taalbeheersingscontext.





Bijlage A Toelichting op de transcripten

Bij de fragmenten staat boven het transcript aangegeven wat het nurlmer van

het fragment is, een code die aangeeft van welk team en uit welke vergade-

ring het fragment komt en sonu een aanduiding van het moment op de band.

In de transcripten staat non-verbale informatie slechts weergegeven

als dat relevant is voor de analyse. De non-verbale informatie staat tussen

dubbele ronde haken en in cursief. Er zijn twee manieren van weergeven ge-

hanteerd, met verschillende mate van precisie. Soms staat de non-verbale in-
formatie achter de regel gesproken tekst, zoals hieronder:

A: gesproken tekst van A ( (non verbale informatie) )

Dit betekent dat de non-verbale verrichtingen van A plaatsvinden tijdens de

gesproken uiting. Soms staat preciezer aangegeven hoe de non-verbale han-

delingen samenvallen met de gesproken tekst. De non-verbale informatie
staat dan in het transcript op een eigen regel aangegeven. Hieronder een

voorbeeld:

gespro [ken tekst
[ ( (wijst naar links))

Als van 66n persoon verbale en non-verbale informatie die tegelijk
voorkomt, is dat als volgt weergegeven:

[ ( (wijst. naar links) )

gespro [ken tsek [st
Ispreekt verder

Hier is het A die tijdens de eigen beurt naar links wijst.

A:
B:

A:
A:
B:
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Gebruikte tekens en symbolen

over [ lap
loverlap overlappende spraak

dal-end. dalende intonatie
licht sti j gend, Iicht stijgende intonatie

sui j gend? stijgende intonatie
omthoog
o*J1r.g

toon gaat omhoog

toon gaat omlaag

(onduideli j k) onzekere transcriptie
( ) onverstaanbaar
( (toevoeging) ) toevoeging van de transcribent

^hooglaag intonatie piek

nadruk intonatie met nadruk
verle: : ngen klank verlengd

LUID
>gne1<

>sne1
o zachto
*anders*
afbre-
.hh

Ireksr]

(1,5)
(.)
tekst=
=tekst

0
H
e
A

luid uitgesproken tekst

snel uitgesproken tekst

spreker versnelt op een plaats relevant voor transitie
zacht uitgesproken tekst

tekst uitgesproken met veranderde stemkwaliteit
woord afgebroken

inademing

tekst is veranderd in verband met privacy of
bedrijfsinformatie
pauze van L,5 seconde

pauze van minder dan 0,3 seconde

aansluitend uitgesproken tekst

kijkt (naar)

glimlacht

papieren

wijst naar

noteert
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