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Abstract
Taalbeheersing (discourse studies) as DJ: your wish is our command. Or 
do we have more to offer?
Jansen, this issue, argues that researchers in the area of Taalbeheersing (dis-
course studies) should conduct more practically relevant research. He ela-
borates on the case of motivational interviewing, proposing that interaction 
analysts should set up research to explain the causes of the success of this 
popular professional technique. In response, we claim that Jansen fails to 
do justice to the current state of affairs. In the area of conversation analysis, 
there is a rich tradition and even a recent upswing of applied research, which 
has also contributed to the development of training methods and interven-
tion studies. Centrally, these conversation analytic studies interact with pro-
fessionals’ ideas and theories about their own communication. We provide 
two examples of recent research that shed light on professionals’ interaction, 
both adding to, expanding and correcting assumptions about the commu-
nication. In sum, we argue that discourse studies (CA specifically) have more 
to offer than providing answers to professionals’ questions. Our research con-
stitutes a theoretically and empirically driven dialogue which leads to both 
answers and new questions.

In dit perspectiefnummer betoogt Carel Jansen bevlogen dat taalbeheer-
singsonderzoek weer moet gaan bijdragen aan de oplossing van praktische 
problemen in professionele communicatie. Het gebruik van het bijwoord 
weer impliceert dat dit ooit zo was maar nu niet meer het geval is. Die histo-
rische claim wordt door Jansen geïllustreerd aan de hand van bronnen uit 
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de eerste jaren van de taalbeheersing. Met zijn beschrijving van de stand 
van zaken doet hij echter geen recht aan de huidige praktijk. In het domein 
van mondelinge interactie bestaat een rijke traditie van praktijkgericht on-
derzoek en is er de laatste tijd zelfs een opleving van studies naar “prakti-
sche problemen in professionele communicatie” zichtbaar (zie ook Koole 
in dit nummer). Dit komt niet alleen tot uiting in onderzoeksprojecten en 
publicaties, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe trainingsmethoden 
(Stokoe, 2014) en de toenemende betrokkenheid van conversatie-analytici 
in toetsend interventieonderzoek (zie Robinson en Heritage 2014 voor een 
overzicht in het medische domein).

Dat motiverende gespreksvoering daarbij tot nu toe niet aan bod is geko-
men, lijkt een toevalligheid: een mens kan niet alles doen, er dienen keuzes 
te worden gemaakt. En daar zit wat ons betreft ook een belangrijke vraag 
die in het stuk van Jansen niet beantwoord wordt: wie maakt die keuzes en 
waarop zijn die keuzes gebaseerd?

Het impliciete antwoord op deze vraag van Jansen bevalt ons maar matig. 
Zijn betoog lijkt te suggereren dat die keuzes vooral gemaakt moeten worden 
door de praktijk: u vraagt, wij draaien. Taalbeheersingsonderzoek als verzoek-
nummer. De relatie tussen het eerdergenoemde onderzoek en de professione-
le praktijk is echter veel gevarieerder en complexer dan het artikel van Jansen 
doet vermoeden. Bovendien is de relatie met theoretisch onderzoek – juist als 
die keuzes ook door taalbeheersers zelf gemaakt worden – pregnanter.

De relatie tussen onderzoek en praktijk: geen loket  
maar dialoog

De echte uitdaging is volgens ons dan ook niet om meer onderzoek naar 
praktische problemen te stimuleren, maar om de relatie tussen prakti-
sche professionele problemen en inzichten uit taalbeheersingsonderzoek 
te onderzoeken en te expliciteren. Op die manier kunnen de uitkomsten 
van dergelijk onderzoek niet alleen een waardevolle bijdrage leveren aan 
de oplossing van praktische problemen; maar ook additief een bijdrage 
leveren aan kennisvermeerdering door theorievorming. Daarbij hoeven 
we niet bij nul te beginnen. In 2003 hebben Peräkylä en Vehviläinen  
hiervoor een eerste aanzet gepubliceerd voor conversatie-analytisch on-
derzoek. In het vervolg van deze bijdrage willen we deze aanzet kort uit-
leggen en illustreren aan de hand van onze eigen onderzoekspraktijk.

Uitgangspunt van Peräkylä en Vehviläinen zijn de uitgebreide Stocks of 
Interactional knowledge (SIKs) die in veel professies bestaan: theorieën en 
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quasi-theorieën over interactie in de eigen professionele praktijk. Deze SIKs 
werden, en worden, uiteraard al in onderzoek betrokken, bijvoorbeeld als 
verklaringsmodel of interpretatiekader, maar ook als aanleiding voor onder-
zoek. Bovendien kunnen SIKs constitutief zijn voor bepaalde vormen van 
interactie. Zo worden richtlijnen binnen bepaalde varianten van psycho-
therapie gedefinieerd in termen van specifiek taalgedrag en kan onderzoek 
vervolgens aantonen of therapeuten deze richtlijnen daadwerkelijk volgen.

Ook Jansen gaat in zijn bijdrage uit van SIKs over motiverende gespreks-
voering. De nadruk ligt bij Jansen echter op het verklaren van de effectiviteit 
van motiverende gespreksvoering: we weten dat het werkt, we weten alleen 
niet waarom het werkt. Het is de vraag in hoeverre dit een maatschappelijk 
of professioneel probleem is. Wiens probleem is dit? Het zijn niet primair 
de therapeuten en cliënten die met deze vraag in hun maag zitten, maar 
eerder de adviesliteratuurschrijvers en taalbeheersers zelf.

Peräkylä en Vehviläinen stellen als alternatief voor om SIKs niet als 
maatstaf te nemen (het werkt), maar om een dialoog aan te gaan met deze 
SIKs (wat denken professionals dat ze doen, doen ze dat ook inderdaad en 
werkt dat wel?). Ze introduceren daarbij niet alleen een nieuwe theoreti-
sche blik op de professionele praktijk, maar ook een empirische blik. Ze 
nemen de uitkomsten van eerder onderzoek naar daadwerkelijk gevoerde 
gesprekken als uitgangspunt om vervolgens in het gesprek aantoonbare  
interactionele problemen van gespreksdeelnemers in een specifieke pro-
fessionele setting te identificeren. Het gaat dan niet om het verklaren, on-
derbouwen of rechtvaardigen van bestaande SIKs, maar om de identificatie 
van nog onopgemerkte problemen en het genereren van nieuwe kennis aan 
de bestaande opvattingen over interactie in die setting. Dit soort taalbe-
heersing staat niet haaks op theorievormend onderzoek, maar is er door en 
door van doordrenkt.

Een taalbeheersingsperspectief op de beroepspraktijk:  
twee concrete voorbeelden

Hoe kan die dialoog dan vorm krijgen? Peräkylä en Vehviläinen noemen 
vier mogelijke relaties tussen conversatieanalytisch onderzoek en SIKs. 
Allereerst kan onderzoek assumpties die ten grondslag liggen aan SIKs fal-
sificeren of corrigeren. In het domein van de online-hulpverlening bestaan 
SIKs over hoe professionals hun communicatie moeten afstemmen op het 
medium. Van Gemert en Van Hoogenhuyze (2013) stellen dat er bij coun-
seling via chat vaker communicatieproblemen optreden (“ruis”) omdat je 
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minder kanalen – geen intonatie, blikrichting, gezichtsuitdrukkingen, ge-
baren etc. – gebruikt. Het advies is om in het geval van ruis “uit de inhoud 
te stappen”. Eén van de aanbevolen manieren om dat te doen is het gebruik 
van metacommunicatie. Uit een conversatieanalyse van ondersteunende 
chatgesprekken blijkt echter dat metacommunicatie niet altijd werkt (Jager 
& Stommel, 2017; Stommel & Jager, 2017). Zie bijvoorbeeld fragment 1.

Fragment 1

1 [15:57:15] Mw: [NAAM], ben je daar nog?
2 (1.22)
3 [15:58:37] Mw: ik probeer je te helpen maar als ik geen reactie
4 krijg dan gaat dat moeilijk
5 (0.51)
6 [15:59:28] Chat is ended by visitor.

In dit fragment is te zien dat de metacommunicatieve post (vetgedrukt) 
de verantwoordelijkheid voor het communicatieprobleem naar de cliënt 
toe schuift. De bijdrage van de medewerker zelf wordt juist geformuleerd 
als een positieve bijdrage (“probeer je te helpen”, “veel tips gegeven”). De 
cliënt reageert echter niet op de metacommunicatieve post, sterker nog, 
de cliënt reageert helemaal niet meer. Dit is niet alleen toe te schrijven aan 
metacommunicatie als strategie, maar het plaatst wel vraagtekens bij de 
algemene aanbeveling om uit de inhoud te stappen en metacommunicatie 
te gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er ook vormen van metacommu-
nicatie zijn die interactioneel beter werken. Bijvoorbeeld de verantwoorde-
lijkheid bij jezelf neer leggen, zoals gebeurt in fragment 2.

Fragment 2

1 [3:27:37] Mw: [NAAM], we moeten zo langzamerhand gaan afsluiten. We zijn over de tijd
2 heen. Ik heb het gevoel dat ik je niet echt heb kunnen helpen. We hebben
3 elkaar niet steeds begrepen heb ik het idee.
4 (0.33)
5 [3:28:10] Mw: [ongerelateerde post]
6 (0.04)
7 [3:28:14] Cl: ik heb er wel wat aan gehad
8 (0.25)
9 [3:28:39] Cl: over praten is al heel fijn
10 (0.06)
11 [3:28:45] Cl: jullie doen goed werk
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Hier zien we dat de medewerker met een metacommunicatieve post de 
verantwoordelijkheid voor de “ruis” in ieder geval deels bij haarzelf neer-
legt (“Ik heb het gevoel dat ik je niet echt heb kunnen helpen”, r.2) in plaats 
van bij de cliënt. Deze “self-deprecating” claim van de medewerker krijgt 
van de cliënt een ontkennende reactie (“wel wat aan gehad”, r.7), die later 
uitgebreid wordt tot compliment (r.11). Deze vorm van metacommunicatie 
leidt er dus toe dat de cliënt de ontvangen service expliciet erkent (r.7 en 8)  
en vervolgens dat het gesprek gezamenlijk afgesloten wordt (data niet 
getoond).

Metacommunicatie als algemene strategie is gespreksintern dus niet 
zomaar effectief, omdat een (indirect) verwijt de cliënt blijkt weg te jagen. 
Op basis van deze analyses zou de aanbeveling om metacommunicatie als 
strategie om “ruis” op te lossen (onderdeel van de SIKs binnen de professie) 
op zijn minst nuancering en aanpassing behoeven.

Een tweede manier waarop conversatieanalyse een maatschappelijk 
relevante bijdrage kan leveren is door bestaande SIKs in meer detail te be-
schrijven en daardoor een nieuwe dimensie toe te voegen aan het begrip 
van deze SIKs (de derde bijdrage) en om nieuwe verklarende verbanden 
te leggen tussen deze SIKs en de gevonden interactionele practices (bij-
drage vier). Dit leggen we uit aan de hand van onderzoek naar leren in de 
operatiekamer.

Operatiekamerleren rust op een eeuwenoude traditie. We weten echter 
nog weinig over de wijze waarop artsen in opleiding tot specialist (AIOS) 
leren in de dagelijkse praktijk van de operatiekamer, waarbij het leerproces 
ondergeschikt is aan de uitkomst van de procedure. Sinds 2016 proberen 
we meer zicht te krijgen in deze processen aan de hand van de analyse van 
totale heupoperaties, waarbij specialisten in opleiding geassisteerd worden 
door een supervisor (Nieboer et al., under review).

Uit de analyses komt naar voren dat een AIOS vier practices gebruikt om 
de supervisor te betrekken bij de operatie. Door het expliciet uitspreken 
van hun eigen evaluatie van de situatie (online commentary, Heritage, 2017), 
maken ze hun evaluatie onderdeel van de common ground en daardoor 
corrigeerbaar. In andere gevallen laten ze deze evaluaties volgen door tag 
questions of andere practices om respons te mobiliseren (Stivers & Rossano, 
2010). Hiermee wordt de supervisor dus explicieter in de besluitvorming 
betrokken: een antwoord is conditioneel relevant, al gaat het slechts om 
een verzoek om bevestiging. Nog explicieter wordt de supervisor betrokken 
in de gevallen waar de AIOS expliciet om een tweede oordeel vraagt (“Iets 
dieper. Wat denk jij?”). Ten slotte laat de AIOS soms zijn/haar eigen oordeel 
geheel achterwege en vraagt direct om de evaluatie van de supervisor.
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Door deze practices in kaart te brengen wordt leren observeerbaar. 
Impliciete processen worden expliciet (bijdrage 2). Daardoor ontstaat  
echter ook een nieuwe visie op leren in de operatiekamer (bijdrage 3): su-
pervisoren waren zich er niet van bewust hoeveel impliciete feedback ze ge-
ven door niet te reageren op online commentary en daardoor impliciet in te 
stemmen met de besluitvorming van de AIOS. Ook wordt duidelijk dat leren 
in de operatiekamer geen statisch fenomeen is. Grote delen van de operatie 
worden op basis van gelijkwaardigheid uitgevoerd en de leercontext ont-
staat en wordt pas relevant door talig gedrag. Specifiek taalgedrag (van AIOS 
of supervisor) transformeert de primaire taakuitvoering tot een leersituatie.

Ten slotte kunnen we deze practices ook analyseren als onderdeel van 
een continuüm: aan de ene kant van het spectrum houdt de AIOS autono-
mie en geeft zij alleen inzicht in haar evaluaties (online commentary). Aan 
het andere uiteinde, geeft de AIOS de autonomie volledig uit handen door 
zelf geen evaluatie te geven, maar naar de mening van de supervisor te vra-
gen. Daartussen kan de AIOS vragen om bevestiging van zijn eigen oordeel, 
of om een autonome second assessment. De gevonden practices kunnen op 
deze wijze verklaard worden vanuit een overkoepelende deelnemersoriën-
tatie op de autonomie van de AIOS – een cruciale factor in operatiekamer-
leren (bijdrage 4). Gezamenlijk leveren deze inzichten een nieuwe kijk op 
leren in de operatiekamer.

Optimalisatie van professionele praktijk vanuit de theorie

In zijn bijdrage stelt Jansen dat de taalbeheersing weer moet gaan bijdragen 
aan het oplossen van praktische problemen in mondelinge professionele 
communicatie. Deze oproep doet niet alleen onvoldoende recht aan de 
huidige stand van zaken, hij plaatst taalbeheersingsonderzoek naar onze 
mening ook teveel in een reactieve en passieve rol. De hier besproken voor-
beelden illustreren dat wat conversatieanalyse (en taalbeheersing in het  
algemeen) de professionele praktijk te bieden heeft veel rijker is dan de toet-
sing van bestaande uitgangspunten of de verklaring of onderbouwing van 
bestaande SIKs. Het gaat niet alleen om het beantwoorden van vragen. Het 
gaat juist ook om het herformuleren van vragen, het identificeren van voor-
onderstellingen in vragen en het formuleren van – voor professionals tot 
op dat moment – nog onbekende vragen. Kortom, het is de dialoog tussen  
SIKs en taalbeheersing die waardevol is. Juist de theoretische gemotiveer-
de, empirische analyse van gesprekken uit de dagelijkse praktijk, vanuit 
een voor de professional nieuw perspectief levert een bijdrage aan het 
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optimaliseren van professionele communicatie. In workshops/ trainin-
gen kunnen we professionals vervolgens door middel van video- of audio- 
opnamen laten ervaren hoe deze gespreksinterne evaluatie werkt (cf. 
Stokoe, 2014). Op deze manier krijgen professionals een nieuw inzicht in 
hun communicatieve praktijken en niet alleen bevestiging van bestaande 
ideeën.
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