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VOORWOORD 
De betekenis van interactie, in de zin van wat je er samen van terechtbrengt, had 
reeds mijn belangstelling toen ik als leerkracht werkzaam was in het voortgezet on-
derwijs. De manier waarop ik de dingen presenteerde, droeg voor een belangrijk 
deel bij aan de impact op mijn leerlingen. Ik herkende het verschijnsel uit de letter-
kunde. Mijn fascinatie voor close reading – lees maar, er staat écht wat er staat – 
heeft me toen nog niet ingenomen voor de taalbeheersingspraktijk. Dat gebeurde 
pas, nadat ik als schoolleider gesprekken voerde met individuele medewerkers en 
groepen van medewerkers. Het viel me op hoezeer de vorm van de boodschap in-
vloed had op de respons.  

Ik herinner me trainingsbijeenkomsten van managementleden, waar een inge-
huurde procesbegeleider de vraag stelde: ‘Hoe gaat het met jullie?’ We hadden een 
week getrokken aan de nieuwe fusie-organisatie en elkaar geregeld dwarsgezeten. 
En dan die vraag. Een enkele keer barstte de bom: de verwijten vlogen over en weer. 
Een andere keer bleef het stil: je redde er je hachje mee en de lieve vrede. Eenzelfde 
patroon deed zich voor als de procesbegeleider de vraag in het midden legde: ‘Waar 
zullen we het vandaag over hebben?’ De innerlijke (soms moeilijk binnen te hou-
den) reactie luidde veelal: ‘Daar ben jij toch voor!’ En als er suggesties werden ge-
daan, hadden ze vaak te maken met het uitdiepen van de sores.  

Na mijn schoolloopbaan heb ik mijn fascinatie voor interactieprocessen niet ver-
loren. Integendeel: door het volgen van diverse trainingen op het terrein van mana-
gement en coaching, psychotherapie en hypnotherapie bleef de co-constructie, die de 
dialoog is, me bezighouden. En toen ik cursisten ging opleiden tot Master in Special 
Educational Needs realiseerde ik me opnieuw het belang van de manier waarop je 
de dingen overdraagt. Want inzichten, theorieën en overtuigingen hebben pas zeg-
gingskracht, als ze daadwerkelijk arriveren bij de geadresseerde.  

Dat is één kant van de medaille. Er is er nog één, die vermoedelijk zeker zo be-
langrijk is. Als schoolleider, verantwoordelijk voor het onderwijs op een scholen-
gemeenschap, hield ik op mijn kamer eens per maand vrijdagmiddagoverleg met 
conrectoren en andere sleutelfiguren uit de organisatie. Op die momenten kwamen 
onderwerpen aan de orde waar anders geen tijd voor was. Aansluitingsproblemen 
van het ene onderwijstype op het andere, locatiegebonden culturen, maar ook leer-
lingbegeleiding in het vmbo, het studiehuis (zoals dat toen heette) in havo-vwo en-
zovoort. Aangezien de deelnemers aan het overleg uit alle segmenten van de scho-
lengemeenschap kwamen, gebeurde het nogal eens dat zij anderen (uit andere seg-
menten) op ideeën brachten. Prima, om die inspiratie was het overleg begonnen. 
Verder bood de vrijdagmiddag een uitlaadklep voor deze en gene, en dat was ook 
een nuttige functie. Er staat tegenover dat ik, na zo’n moment van inspiratie en ont-
lading, nogal eens achterbleef met het idee dat de dingen die om een oplossing vroe-
gen zich op mijn bureau hadden opgestapeld. 

Het brengt me bij mijn tweede fascinatie, die voor de oplossingsgerichte praktijk. 
In de loop der jaren raakte ik er steeds meer van overtuigd dat het exposeren van 
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problemen niet automatisch de weg vrijmaakt naar oplossingen. Eén van mijn pro-
cesbegeleiders – een goede; ik ben hem veel dank verschuldigd – bracht me in con-
tact met de Solution Focused Brief Therapy. Hij vroeg niet: ‘Waar zullen we het 
over hebben vanmiddag?’ Hij vroeg: ‘Waar moeten we het over hebben vanmiddag, 
zodat jullie straks tevreden naar huis zullen gaan?’ Ik realiseerde me toen al, dat elk 
antwoord op die vraag mijzelf committeerde. Wat ik ook te berde bracht, het zou mij 
verplichten aan mijn eigen bijdrage aan het verdere verloop van de bespreking.  

Er was nog zo’n richtinggevende ervaring. Op de vrijdagmiddagsessies heb ik, 
uit nood geboren, de succesfactor ingevoerd. Elk probleem was welkom, maar niet 
dan nadat eerst een succes naar voren was gebracht. Behalve dat er steeds vaker 
werd doorgepraat over de dingen die goed gingen, liet de herinnering vrijwel altijd 
een glimlach achter op het gelaat van de deelnemers, die vervolgens met een andere 
instelling dan gebruikelijk hun zorgen bespraken. 

Mijn kennismaking met oplossingsgericht werken maakte me enthousiast voor 
processen, die de afzender van problemen aanspreken op zijn eigen oplossingscapa-
citeiten. Ik heb genoten van Insoo Kim Berg, Steve de Shazer, Yvonne Dolan en 
andere grote voorbeelden. Met Luc Isebaert publiceerde ik een boek over oplos-
singsgerichte cognitieve therapie en met Louis Cauffman een boek over oplossings-
gericht werken in het onderwijs. Maar wat het is dat de mirakelvraag, schaalvraag of 
andere technische ingrepen tot resultaat brengt, bleef onderbelicht.  

In die lacune voorzag Janet Bavelas, of liever gezegd haar microanalyse. Van 
Watzlawick en Bavelas leerde ik al in mijn vroegste studietijd wat de pragmatische 
aspecten zijn van de menselijke communicatie. De microanalyse deed er nog een 
schepje bovenop. Observeren is de belangrijkste basisvaardigheid, en wel zo onbe-
vangen mogelijk. Niet voor niets plaatste de Solution Focused Brief Therapy Asso-
ciation op zijn website een artikel van De Shazer (z.j.) met de veelzeggende titel 
‘Don’t think but observe [...]’. De Shazer ontleende zijn inzicht weer aan de filosoof 
Wittgenstein, die van oordeel was dat de ‘the emotion cannot be understood when it 
is cut off from the context’(p. 4). Ik kan mij, met deze groten, niet aan de indruk ont-
trekken dat voor veel gedragswetenschappers de duiding, of – erger nog – het mo-
del, belangrijker is dan de observatie. Ook in oplossingsgerichte kringen ligt dat 
gevaar op de loer. Vraag je cursisten welk idee ze hebben van oplossingsgsgericht 
werken, dan dragen ze steevast de schaalvraag en de mirakelvraag aan. Daar waar de 
observatie het primaat behoort hebben, gaat het geloof in de techniek overheersen.  

Ook ik werd gegrepen door het succes van grote meesters. Maar nadoen alleen 
bevredigde mij niet erg. Ik wilde weten wat er precies gebeurt in de interactie tussen 
de meesters en hun cliënten. Mede gevoed door het kopieergedrag van cursisten 
raakte ik in de ban van de werkzame bestanddelen van de oplossingsgerichte prag-
matiek. En de manier om daar een goed beeld van te krijgen, was er nóg eens naar te 
kijken. Zo ontstond het plan een studie te wijden aan het uitdiepen van het beschik-
bare videomateriaal.  

Dankzij de support van Gert Rijlaarsdam, promotor, en Resi Damhuis, copromo-
tor, werd de uitvoering ter hand genomen. Zij hebben hebben me herhaaldelijk bij-
gestuurd en in het spoor van de wetenschap gehouden. Het resultaat vormt dit proef-
schrift, dat de opmaat wil zijn naar een up to date trainingsprogramma voor specia-
listen in het onderwijs. Ik dank Jos Kienhuis, Gerrit Ophuis, José de Ruyter, Martin 
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Santman en Nico Schouws voor hun collegiale bijdrage aan de inhoud, en mijn cur-
sisten voor hun deelname aan diverse proefprojecten. Ook wil ik mijn kinderen be-
danken: Frank en Marieke. Dacht ik aanvankelijk dat ik hun alles moest bijbrengen, 
inmiddels ben ik erachter gekomen dat zij mij vooral veel hebben geleerd. En dan is 
er mijn lief, mijn muze, zonder wie ik de inspiratie en de kracht had moeten missen 
om dit omvangrijke project te volbrengen. Ik prijs mij gelukkig met haar.  

Hopelijk weten anderen de weg te vinden in de informatie die ik in dit proef-
schrift heb bijeengebracht. Graag bied ik hun mijn diensten aan bij de ontwikkeling 
van verdere plannen. Maar als ze, na het lezen van dit proefschrift, het idee hebben 
gekregen dat ze het vooral zelf moeten doen, hebben ze de portee pas goed begre-
pen.





 
 

  

 

HOOFDSTUK 1 

VERKENNEN EN POSITIONEREN: 
INTRODUCTIE 

Wat is oplossingsgericht werken (OGW) precies? Resultaten van effectstudies zijn hoopgevend, maar 
beantwoorden niet de vraag hoe het komt dat het werkt. Als daar specifieke handelingen of middelen voor 
verantwoordelijk zijn, luidt de vervolgvraag: wat maakt dat die bestanddelen doen wat ze doen? Het doel 
van dit onderzoek is aankomende onderwijsspecialisten toe te rusten met inzichten die zijn verkregen uit 
systematische observaties. Vanuit een open grondhouding gaan we op zoek naar kenmerkende verschijn-
selen. De identificatie wordt voortgezet door microanalyse. Het begrippenkader dat daaruit voortkomt, 
vormt het einddoel van onze zoektocht. De methodiek heeft raakvlakken met interpersoonlijke communi-
catie en interactionele sociolinguïstiek en is ingebed in Discoursanalyse, Conversatieanalyse en Functio-
nele Pragmatiek. We sluiten dit hoofdstuk af met een toelichting op de indeling van dit proefschrift.  

WAT EN HOE? 

Het zoeken naar patronen is de basis van alle wetenschappelijk onderzoek. Waar een 
patroon bestaat, is betekenis – deze epistemologische stelregel gaat ook op voor de be-
studering van de menselijke interactie. (Watzlawick et al., 1967, pp. 29-30) 

Solution Focused Brief Therapy (SFBT) – is een vorm van psychotherapie, die begin 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim 
Berg en hun collega’s van het Milwaukee Brief Family Therapy Center (USA). Al-
lereerst was er de wens om cliënten niet nodeloos lang te laten lijden – vandaar de 
term brief. En dan was er de meer dan gemiddelde interesse in onderscheidende fac-
toren die er in het helingsproces werkelijk toe doen. De grondleggers bestudeerden 
honderden therapeutische sessies en registreerden zorgvuldig welke interventies 
concrete oplossingen uitlokten. Meestal betroffen die interventies vragen die de cli-
enten ertoe brachten zich te oriënteren op hun eigen (reeds eerder gebruikte en/of in 
de toekomst geprojecteerde) mogelijkheden. Wat de cliënt daarvan afhield werd als 
niet relevant terzijde geschoven. Vandaar de term Solution-Focused (oplossingsge-
richt). ‘De Milwaukee-groep ontdekte dat verandering in kleine stapjes plaatsvindt 
en dat kleine veranderingen vaak leiden tot grotere blijvende veranderingen’, aldus 
Gingerich in De Jong & Berg (2001, p. 13).  

De methodiek, beschreven door o.a. Berg en Dolan (2001), De Shazer & Berg 
(1997), Cladder (1999), De Jong en Berg (2001) en De Shazer (1988 en 1994), 
mocht zich verheugen in grote internationale belangstelling wegens zijn eenvoud, 
doeltreffendheid en gebruiksgemak. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw bereikte 
ze Europa, en dus ook Nederland, door tussenkomst van het Brugse Korzybski Insti-
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tuut. Al doende werd het oplossingsgerichte (OG) gedachtegoed meer en meer ver-
fijnd, en toegepast op uiteenlopende vakgebieden, zoals management (Cauffman, 
2007), coaching (Berg & Szabó, 2005), residentiële hulpverlening (Durrant, 2006), 
geestelijke gezondheidszorg (Isebaert, 2007), jeugd en jongerenwerk (Murphy & 
Duncan (2007) en ook onderwijs (Måhlberg & Sjöblom, 2008; Cauffman & Van 
Dijk, 2009; Van Dijk, 2010).  

OGW doet een beroep op het zelfregulerend vermogen van het individu. De aan-
pak stoelt op de waarneming van de grondleggers en de overtuiging van tal van OG-
therapeuten, managers, coaches, hulpverleners en onderwijskrachten. Wat de laatste 
categorie betreft: van 2007 tot 2012 bestond er in Nederland bij Fontys Opleidings-
centrum Speciale Onderwijszorg een leergang Master Special Educational Needs, 
die volledig was afgestemd op het OG-gedachtegoed. Bij die opleiding was ik actief 
betrokken: ik werkte mee aan de samenstelling van het curriculum, het basisboek 
(Cauffman & Van Dijk,  2009), de inleidende cursus, scriptiebegeleiding en exami-
nering.  

1.1  Research focus 

Gingerich & Eisengart publiceren in 2000 een overzichtsartikel over alle tot dan toe 
bekende studies (N=15) naar de effectivititeit van Solution-Focused Brief Therapy 
(SFBTA). De auteurs concluderen op basis van een ‘comprehensive review’ dat 
‘SFBT may be useful in a broad range of applications’ (p. 495). Aangezien een em-
pirische toetsing ontbreekt, haasten ze zich eraan toe te voegen dat ‘this tentative 
conclusion awaits more careful study’ (ibid.). Sindsdien hebben zich meer onder-
zoekers gebogen over de effectiviteit van OGW, in tijdschriftartikelen en (ongepu-
bliceerde) dissertaties.  

In een dissertatie van Kim (2006) verschijnt de eerste meta-analyse van een 
groot aantal outcome studies (N=22). Het gaat om onderzoeken naar de effectiviteit 
van OGW onder cliënten met externaliserende gedragsproblemen, internaliserende 
gedragsproblemen en familie- en relatieproblemen. Hij komt tot de slotsom dat ‘The 
one area where SFBT appears to be effective is with internalizing behavior problems 
such as depression, anxiety, self-concept and self-esteem’ (Kim, 2006, p. 115).  

Een Nederlandstalige meta-analyse (N=21) door Stams, Dekovic, Buist & De 
Vries (2006) wijst op een bescheiden positief effect, vooral bij residentieel behan-
delde cliënten. Het effect is het grootst bij gedragsproblemen. Een belangrijke con-
clusie uit het artikel luidt: ‘Hoewel het effect van OKT – de afkorting staat voor 
Oplossingsgerichte Korte Therapie – niet groter is dan van gebruikelijke behande-
ling, heeft OKT wel een positief effect in minder tijd en komt OKT tegemoet aan de 
behoefte van de cliënt aan autonomie’ (p. 81). 

In 2012 zijn er inmiddels meer dan 48 effectstudies verschenen. De kwaliteit is 
naar het oordeel van Gingerich, Kim, Stams en MacDonald (in Franklin, Trepper, 
Gingerich & McCollum, 2012) ‘steadily improving’ (p. 107). Verder concluderen zij 
dat ‘SFBT has been shown to have a small to moderate effect size and to be the 
equivalent of other established treatments’ (ibid.). 
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Ten slotte: MacDonald houdt op http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html de laatste 
stand van zaken bij. Op 25.05.2012 tekende hij voor de volgende ‘evaluation list’:  

119 relevant studies: 2 meta-analyses; 22 randomised controlled trials showing benefit 
from solution-focused approaches with 11 showing benefit over existing methods. Of 
45 comparison studies, 36 favour sft. Effectiveness data are also available from some 
5000 cases with a success rate exceeding 60%; requiring an average of 3 – 5 sessions of 
therapy time. 

Kim doet anno 2012 ook nog een duit in het zakje: na een inventarisatie van acht 
single casestudies komt hij tot het inzicht dat  

while Kim’s (20081) meta-analyses did not find externalizing problem behaviors to be 
statistically significant, results from this single-case design review showed that most of 
the studies’ outcomes found highly effective PND-scores2.’ (Kim, 2012, p. 117)  

Het onderzoek in dit proefschrift gaat verder waar het bewijs van effectiviteit is ge-
leverd, en wel in het onderwijsdomein. Gesprekken met leerlingen krijgen immers 
meer en meer een specialistisch karakter. Er worden steeds vaker interne begelei-
ders, ambulante begeleiders, schoolpsychologen en dergelijke ingezet om zich met 
leerlingen te verstaan. Hun inzet hangt samen met de problematiek waar veel jonge-
ren mee te maken krijgen en het gebrek aan contacttijd van leerkrachten. Om deze 
groep van specialisten te ondersteunen is deze studie opgezet.  

1.2  Doel 

OGW is populair onder therapeuten, managers, hulpverleners, coaches en de doel-
groep waar we ons op richten: onderwijsspecialisten. Afgezien van de effectiviteit 
heeft die populariteit vermoedelijk ook te maken met het feit dat de aanpak 1) op de 
dagelijkse praktijk is toegesneden (het handboek van Cauffman & Van Dijk (2009) 
bevat ruim 65 concrete gevalsbeschrijvingen), 2) uitgaat van het slimme onbewuste 
(Dijksterhuis, 2009), 3) appelleert aan het belang van de werkrelatie (Murphy & 
Duncan, 2009) en 4) zich consequent richt op de krachtbronnen van de cliënt.  

Met dit proefschrift beoog ik aankomende specialisten toe te rusten met inzichten 
die zijn verkregen uit systematische observaties van meesterprotocollen. Ik hoef niet 
(nog eens) uit te leggen dat de OG-aanpak werkt – dat is genoegzaam door anderen 
gedaan. Wel wil ik aantonen welke pragmalinguïstische elementen daadwerkelijk 
bijdragen aan dat succes. Ik hoop dat mijn bevindingen zullen bijdragen aan een 
verbeterde opleidingspraktijk .  

Onder verwijzing naar het dictum van John Austin (1962) dat taal de werkelijk-
heid kan veranderen, streef ik naar een analyse van kritische incidenten in effectvol-
le OG-interventies. Met de uitkomsten van die analyse hoop ik een ‘empirisch be-

                                                           
1 Kim baseert zich op een artikel uit 2008, waarin hij de conclusies uit zijn dissertatie samen-
vat. 
2 PND staat voor Percentage Non-overlapping Data: ‘PND summarizes single-subject 
treatment efficacy by calculating percent of treatment data points that do not overlap with the 
highest or lowest baseline data point’ (Campbell, 2004, p. 235). 
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grippenkader’ (Wester & Peters, 2004, p. 87) te formuleren, dat kan fungeren als 
richtsnoer voor (training van) specialisten in het onderwijsdomein.  

De impliciete boodschap is niet dat de praktijkbeoefenaars hun werk niet goed 
doen, wel dat het met het oog op de doelmatigheid altijd beter kan.3 Daartoe benut ik 
het middel van de identificatie van kenmerkende verschijnselen. Het idee erachter is 
dat wie inzicht verwerft in de kenmerken van succesvolle OG-gesprekken beter in 
staat is dit succes ook zelf te realiseren en/of anderen daarbij te ondersteunen.  

1.3  Onderzoeksvraag en -aanpak 

Ervan uitgaande dat ‘the action is in the interaction’ (Jackson & McKergow, 2002, 
p. 26), is de vraag die in dit onderzoek centraal staat: welke handelingen zorgen er-
voor de dat OG-interactie resultaat oplevert? Deze vraag wordt gaandeweg ingeperkt 
en toegespitst.  

In de hoedanigheid van docent-begeleider aan de Master SEN opleiding van Fon-
tys OSO heb ik regelmatig gebruik gemaakt van op dvd’s vastgelegd voorbeeldma-
teriaal. Door er samen naar te kijken hebben mijn cursisten en ik er regelmatig ons 
voordeel mee gedaan. We bewonderden de meesters en herkenden in hun aanpak de 
dingen waar we naar op zoek waren: een aansprekende, want leerlinggerichte, effi-
ciënte en effectieve manier van communiceren tussen leerlingbegeleider en leerling.  

Natuurlijk hebben mijn cursisten het nodige van de meesters geleerd, maar als 
onderzoeker weet ik niet precies wat. Er worden doorgaans geen metingen verricht 
naar de kwaliteit van het waarnemen, en daar vormden mijn lessen geen uitzonde-
ring op. Een andere vraag die me als onderzoeker bezighoudt, is deze: hebben de 
cursisten gezien wat ze konden zien, geleerd wat ze konden leren?  

De onderliggende praktijkvraag is: hoe kan ik (toekomstige) specialisten nóg 
meer houvast geven om OG te werk te gaan? In de praktijk blijken cursisten ge-
woonlijk geen moeite te hebben met het imiteren (modeling) van rolmodellen. Maar 
weten ze wat ze imiteren en vooral ook waarom en waartoe? Vaak blijft het bij een 
intuïtief nadoen. Een gefundeerde theorie kan mogelijk een kijkkader creëren, waar-
door cursisten maximaal kunnen profiteren van de evident succesvolle voorbeelden 
(vanaf hier meesterprotocollen genoemd).  

In het onderzoek dat aan die theorie voorafgaat, richt ik mij op de empirische re-
aliteit van het OG-gesprek zelf. De modus operandi – het observeren van live sessies 
die op video zijn vastgelegd – is identiek aan die van de grondleggers van OGW. Ik 
hoop, ondersteund door een team van specialisten, via microanalyse te ontdekken 
‘what encourages positive change’ (Lipchik, Derks, Malcourt & Nunnally, p. 16). 
Daarmee geef ik gehoor aan Bavelas’ (2012) uitdaging: 

[…] microanalysis of therapeutic dialogues can now achieve the same standards of op-
erational definitions, high interanalyst reliability, and replicability as found in experi-
mental work or randomized controlled trials. These standards should give it a place in a 
wider view of evidence-based research and lead to more extensive applications of the 
method. (p. 159) 

                                                           
3 De Shazer (in het voorbijgaan): ‘Je kunt nooit weten wat goed is, terwijl je altijd weet wat 
beter is.’ Zie voor een vergelijkbare benadering ook: De Shazer (1994). 
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Nu de achtergrond, de research focus, het doel en de onderzoeksvraag en -aanpak 
zijn toegelicht, volgen in deze inleiding nog een toelichting op de grondhouding, het 
onderzoeksterrein, de methodologie en de opzet van het proefschrift. 

1.4  Grondhouding 

De werkelijkheid die in dit onderzoek aan de orde is, wordt in zekere zin geïnterpre-
teerd. Die ‘zekere zin’ hangt samen met het uitgangspunt: ‘de sociale wereld be-
schrijven als zinvol resultaat van het constructieproces van hen die daarin met elkaar 
leven’ (Wester & Peters, 2004, p. 23). Schwartz & Jacobs (1979) formuleren dat de 
onderzoeker  

[...] needs to discover the actor’s definition of the situation – that is, his perception and 
interpretation of reality and how these relate to his behavior. Further the actor’s percep-
tion of reality turns on this ongoing interpretation of social interactions that he and oth-
ers participate in, which, in turn, pivots on his use of symbols in general and language in 
particular. Finally, in order for the researcher to come to such an understanding he must 
be able (all be it imperfectly) to put in the other person’s shoes.’ (p. 24)  

‘Walk a mile in my shoes’ is de titel van een liedje uit de zestiger jaren van de vori-
ge eeuw, geschreven door Joe South (1940-2012). Het is wereldberoemd geworden 
door de vertolking van Elvis Presley (1970). Het begint als volgt: 

If I could be you, if you could be me, 
for just one hour, if we could find a way 
to get inside each other's mind. 
If you could see you through my eyes, 
instead your own ego, I believe you'd be, 
I believe you'd be surprised to see 
that you've been blind. 

Steve de Shazer, the godfather van de Solution-Focused Brief Therapy (SFBT), 
varieerde in zijn colleges geregeld op dit thema: ‘Walk a mile in their shoes’. Daar-
mee doelde hij op de luisterende, registrerende grondhouding van de therapeut, die 
in onze beleving evengoed begeleider of onderzoeker kan zijn. Milton Erickson, één 
van de grote inspirators van het OG-gedachtegoed, zei het als volgt: ‘When patients 
come into my office, I greet them with a blank mind and I look them over to see 
who and what and why they are without taking anything for granted’ (Haley, 1993, 
p. 114). 

Mijn grondhouding is leeg. Het wil zoveel zeggen als: ik kijk en luister onbe-
vooroordeeld naar de dingen die mijn belangstelling hebben. Ze betreffen in het bij-
zonder de handelingen die worden verricht, of middelen die worden gebezigd, om in 
samenspraak met cliënt tot oplossingen te geraken. Die observatie heeft het primaat.  

Ik erken dat ik de werkelijkheid niet objectief benader. In mijn ‘belangstelling’ 
(zoals hiervoor omschreven) schuilt de begrenzing, die tevens het interpretatieve 
kader vormt. Verder probeer ik de werkelijkheid te zien door de ogen van degenen 
die in de interactie een hoofdrol spelen, ongeacht of die werkelijkheid overeenstemt 
met ‘de’ werkelijkheid. Ook daarvoor beroep ik me op De Shazer (1988): ‘There are 
no facts, or data, or structures, or laws as such; there are only assemblages. Strictly 
speaking, there is always only construction or interpretation’ (De Shazer, p. 85). 
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Dit onderzoek staat in de traditie van de klassieke retorica tot en met (de vele varian-
ten van) de discoursanalyse. Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, huldig ik in 
meer dan één opzicht een eclectisch standpunt. In dit verband heiligt het doel de 
middelen. Om het risico van tunnelvisie te vermijden, ontwerp, verricht en beschrijf 
ik het onderzoek gecontroleerd, dat wil zeggen onder het toeziend oog van promotor 
en copromotor. Aangezien zij van a tot z (meer dan) betrokken zijn geweest, acht ik 
hen mijn medeonderzoekers en gebruik ik vanaf hier de wij-vorm. Dat doet recht 
aan onze samenwerking en mijn erkentelijkheid daarvoor. De 1e persoon meervoud 
maakt slechts plaats voor de 1e persoon enkelvoud als de mededeling heel specifiek 
mijn persoon betreft. 

EPISTEMOLOGIE  

In deze paragraaf doen we uit de doeken wat OGW behelst en wat erover is gepubli-
ceerd. Daarnaast geven we een overzicht van de disciplines waarin OGW is ingebed 
en waar het raakvlakken mee heeft.  

2.1 Wat is OGW? 

De pragmatische basis, die Insoo Kim Berg (1934-2007) en Steve de Shazer (1940-
2005), uit naam van het Milwaukee Research Institute, over de hele wereld uitdroe-
gen, bestaat uit drie eenvoudige regels: 

If it ain’t broke, don’t fix it. 
Once you know what works, do more of it. 
Stop doing what doesn’t work and do something different.  
(Jackson & McKergow, 2002, p. 187) 

De grondbeginselen van OGW – de overkoepelende, internationale (in het bijzonder 
op de therapie toegepaste) afkorting is SFBT – zijn samengevat in een Solution Fo-
cused Treatment Manual for Working with Individuals (Trepper, McCollum, De 
Jong, Korman & Gingerich, 2010), die tot voor kort4 te vinden was op de website 
van de Solution-Focused Brief Therapy Association en vrijwel integraal door Fran-
klin et al.) is overgenomen in hun handboek over Solution-Focused Brief Therapy 
(2012). Hierin staan de volgende ‘basic tenets that inform SFBT’:  

 It is based on solution-building rather than problem-solving. 
 The therapeutic focus should be on the client’s desired future rather than on past 

problems or current conflicts. 
 Clients are encouraged to increase the frequency of current useful behaviors. 
 No problem happens all the time. There are exceptions – that is, times when the 

problem could have happened but didn’t – that can be used by the client and ther-
apist to coconstruct solutions. 

 Therapists help clients find alternatives to current undesired patterns of behavior, 
cognition, and interaction that are within the clients’ repertoire or can be co-
constructed by therapists and clients as such. 

                                                           
4 Tijdens de afronding van deze studie – juli 2013 – verscheen een gereviseerde versie op de 
website: http://www.sfbta.org/researchDownloads.html.  
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 Differing from skill-building and behavior therapy interventions, the model as-
sumes that solution behaviors already exist for clients. 

 It is asserted that small increments of change lead to large increments of change. 
 Clients’ solutions are not necessarily directly related to any identified problem by 

either the client or the therapist. 
 The conversational skills required of the therapist to invite the client to build solu-

tions are different from those needed to diagnose and treat client problems. (pp. 2-
3, resp. 21) 

OGW is competentiegericht, maakt gebruik van de veerkracht van de cliënt en fo-
cust niet op problemen, oorzaken en diagnostiek. De hulpverlener is ‘collaborator 
and consultant, there to help clients achieve their goals’ (p. 23). Dat doet hij volgens 
het voornoemde Treatment Manual […] door a) een coöperatieve alliantie aan te 
gaan, b) op de toekomst te focussen, c) meetbare doelen te formuleren, d) toekomst-
gerichte vragen te stellen, e) schaalvragen te stellen, f) naar uitzonderingen op het 
problematische patroon te informeren, g) de cliënt ertoe aan te zetten meer te doen 
van wat er al werkt. 

Het gespreksformat is betrekkelijk simpel. De hulpverlener neemt een collegiale, 
niet-wetende houding aan: de cliënt is expert. Hij stelt vragen, gericht op de door de 
cliënt gewenste realiteit en maakt de cliënt bewust van zijn krachtbronnen. Compli-
menten spelen daar een belangrijke rol in.  

In de Amerikaanse context is het de gewoonte dat kort voor het einde van het ge-
sprek een pauze (break) wordt ingelast. De feedback die hierop volgt, betreft uitslui-
tend krachtbronnen, die in de vorm van complimenten worden teruggegeven. Vaak 
volgt dan nog een observatie- of huiswerkopdracht, die erop neerkomt dat de cliënt 
moet leren van zijn successen.  

Het is niet onwaarschijnlijk dat een aantal van deze kenmerken ook in andere 
therapieen aan bod komt. Wat nu specifiek voor OGW is, stelde Kim (2006) vast na 
analyse van de literatuur die tot dan toe was verschenen. Hij rapporteerde het vol-
gende lijstje van distinctieve kenmerken:  

1. The therapist must ask the miracle question; 
2. Scaling questions must be asked at least once; 
3. Towards the end of the interview, the therapist must take a break; 
4. After the break, the therapist gives the client a set of compliments and sometimes 

suggestions or homework tasks. (p. 54) 

OGW kwam in de jaren 90 van de vorige eeuw naar Europa. De oprichters van het 
Korzybski-Instituut (Isebaert, Cablé, Le Fevere de Ten Hove en Cauffman) ontwik-
kelden het zogenaamde Brugse model. Centraal staat de keuzevrijheid van de cliënt. 
Isebaert (2007) legt uit dat het doel van therapie is ‘de cliënt te helpen voor het kie-
zen te kiezen’ (p. 15) en maakt onderscheid tussen betekenisverlening (semantische 
keuze) en handelingsbeslissing (pragmatische keuze). Vaak wordt de pragmatische 
keuze beperkt door een problematische of zelfs pathologische semantische keuze. 
Het is dan aan de hulpverlener met de cliënt op zoek te gaan naar alternatieven. Ise-
baert (2007) adviseert de hulpverleners zijn cliënt vooral te bevragen op uitzonde-
ringen: ‘momenten waarop hij zijn angst heeft overwonnen’ (p. 16). Als de cliënt 
zich daarvan een concreet beeld weet te vormen, ‘kan hij deze voorstelling als alter-
natief voor zijn angst kiezen’ (ibid.). Het Brugse model werkt met vier startvragen, 
ook wel beslissingsboom genoemd:  
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1. Hebben we te maken met een beperking of een probleem?  
2. Is er een hulpvraag?  
3. Is die hulpvraag werkbaar?  
4. Kan client zijn krachtbronnen te gebruiken? (Cauffman & Van Dijk, 2009, p. 82) 

Op basis van de antwoorden stelt de therapeurt vast met welk type werkrelatie hij te 
maken heeft. In figuur 1 zijn de verschillende varianten in een flowchart verwerkt.  

Figuur 1. Flowchart Brugs model. 
Bron: Cauffman & Van Dijk, 2009, p. 83.  

 
Bij elk van de werkrelaties passen interventies. De bedenkers waarschuwen ervoor 
dat wat op een hoger niveau (lager in het schema) werkt, op een lager niveau (hoger 
in het schema) weleens helemaal niet kan werken. Het is dus zaak op het juiste ni-
veau in te stappen. Tabel 1 bevat de  werkrelaties en  interventietechnieken.  

Tabel 1. Werkrelatie en interventie. Bron: Cauffman & Van Dijk, 2009, p. 82-118. 

  
Werkrelatie Interventie 
  
 
Voorbijganger 

 
Dring geen hulp op en waardeer persoonlijke inzichten. 
Geef informatie over achtergronden van het probleem. 
Geef positieve boodschappen over de verwijzende partij. 
Leg een alternatieve hulpvraag voor. 

Zoeker Geef erkenning voor oplossingsbereidheid. 
Stimuleer eigen inzet en verantwoordelijkheid. 
Schenk aandacht aan wat wél goed gaat. 

Koper Ga na wat al geprobeerd is. 
Focus op (kleine) succesfactoren. 
Geef advies in de vorm van een vraag. 

Co-expert 
 

Doe meer van hetzelfde. 
Gebruik alle denkbare ondersteuningstechnieken. 
Benadruk de vorderingen en moedig aan. 
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Om enige structuur aan te brengen in de benaderingswijze bedacht Cauffman (2007) 
de Zevenstappendans. Hij schrijft: ‘Er zijn oneindig veel mogelijkheden om de ze-
ven stappen van de dans te combineren (p. 213)’. Cauffman & Van Dijk (2009) 
noemen de figuur een ‘mnemotechnisch hulpmiddel’ (p. 55) en tekenen daarbij aan 
dat de enige stap die je beste als eerste kunt zetten ‘de uitnodiging (tot de dans)’ is. 
In figuur 2 zijn de verschillende stappen uitgebeeld. 

Figuur 2. Zevenstappendans.  
Bron: Cauffman & Van Dijk, 2009, p. 81. 

 
 
Cauffman en Van Dijk (2009) betonen zich sowieso minder dogmatisch dan hun 
voorgangers. Zij schrijven: ‘Het is goed om te bedenken dat je waarschijnlijk niet 
alle stappen in één en dezelfde les, sessie of bijeenkomst zult gebruiken’ (p. 56) en 
stellen, net als Isebaert (2007) overigens, de break (met aansluitende feedback) niet 
voorwaardelijk voor de gespreksopbouw. Het onderwijsboek van Cauffman & Van 
Dijk (2009) bevat een uitgebreid instrumentarium van tientallen OG-technieken. De 
samenstellers laten er geen misverstand over bestaan: alle methoden en technieken 
zijn welkom. De ruimhartigheid lijkt overeen te stemmen met het uitgangspunt van 
Trepper et al. (2012): ‘Solution-focused brief therapy can be used as an addendum to 
other therapies’ (p. 33).  

Nu we weten wat OGW inhoudt en waar het vandaan komt, is het van belang 
onze positie te bepalen. Na Milwaukee, Brugge en het Nederlandse handboek drei-
gen onderzoekers en boekenschrijvers elkaar alleen nog maar na te praten en tricks 
en trucs te verzinnen voor weer nieuwe toepassingen. Het wordt, naar ons oordeel, 
tijd voor een wetenschappelijke impuls, die het fundament van de aanpak versterkt. 
Met ons onderzoek naar de werkzame bestanddelen van OG-interactie richten we 
ons op een nadere descriptie van de conversational skills uit het voornoemde Treat-
ment Manual […]. 

Maar voor we daaraan beginnen, oriënteren we ons op wat reeds voorhanden is. 
Inmiddels is er al enig onderzoek verricht naar wat maakt dat OGW werkt. Met een 
variant op een eerder genoemd citaat aangaande ‘other therapies’ (Trepper et al., 
2012): we zien onze bijdrage als een addendum to other research.  
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2.2 Onderzoek naar OGW  

In paragraaf 1.1 hebben we al aandacht besteed aan de effectiviteitsgegevens van 
Gingerich & Eisengart (2000 en 2012), Kim (2006) en Macdonald (2012). De on-
derzoekers verzamelden alle tot dan toe bekende gegevens over de effectiviteit van 
SFBT. Behalve deze reviews, wordt in het ‘Handbook of Evidence-Based Practice’ 
van Franklin et al. (2012) verslag gedaan van onderzoek 1) naar de ontwikkeling van 
meetinstrumenten, 2) de effectiviteit van specifieke technieken, 3) de toepassing bij 
klinische populaties en 4) innovatieve praktijken. We lichten er de dingen uit die 
samenhangen met ons onderzoek. Dat geldt niet voor 3, want dat SFBT succesvol is 
voor weggelopen kinderen of zwangere vrouwen (om maar enkele voorbeelden te 
noemen) valt buiten ons bestek. Hetzelfde geldt voor de deelterreinen onder 4, waar-
in onder meer verslag gedaan wordt van de OG-toepassingen in management en life 
coaching. We rangschikken de informatie uit 3 en 4 onder wat we in paragraaf 1 
onder ‘Wat en hoe?’ reeds hebben aangekaart, namelijk dat OGW zich mag verheu-
gen in een ruime toepassing. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van meetinstrumenten inventariseert Smock 
(in Franklin, 2012) welke gestandaardiseerde instrumenten geschikt zijn om de ef-
fectiviteit van OGW te meten. Ze stelt dat de meeste instrumenten (en dus metingen) 
gericht zijn op het deficit van de cliënt en: ‘there are very few SFBT studies that use 
strength-based instruments’ (p. 65). Smock concludeert dat de Immediate Outcome 
Rating Scale (Adams, Piercy & Jurich, 1991) en de Solution Building Inventory 
(Smock, Mc Collum & Stevenson, 2010) heel wel bruikbaar zijn om bepaalde aspec-
ten van de SFBT-aanpak te meten, maar voor toepassing ‘in the general population’ 
(p. 67) moeten additionele meetinstrumenten worden ontwikkeld. We beschouwen 
het als een hint in de richting van onze eigen onderzoeksopzet, al wordt nog niet 
meteen duidelijk hoe zo’n instrument eruit zal moeten zien.  

Gillaspy en Murphy (in Franklin, 2012) zoomen in op het gebruik van twee spe-
cifieke meetinstrumenten. De Outcome Rating Scale ORS van Miller & Duncan 
(2000) brengt de situatie sinds de vorige sessie in kaart; de Session Rating Scale van 
Miller, Duncan en Johnson (2002) brengt op de sessie zelf in kaart. De conclusie 
luidt dat de schalen zeer gebruiksvriendelijke en weinig tijdrovende instrumenten 
zijn om feedback te meten. 

Lehmann & Patton (2012) doen verslag van een pilotstudie naar een zogenaamd 
Fidelity Instrument onder elf graduate studenten, één therapeut en 66 cliënten. De 
motivering: If SFBT is to become a model of practice that can be taught (and ulti-
mate researched) as it was intended and replicated by seasoned practitioners and 
new trainers, a first good reason centers on testing an instrument’ (p. 41). Het ‘self-
report instrument’ (p. 51) bestaat uit een 13-item vragenlijst waarmee de ‘fidelity in 
relation to SFBT’ (p. 52) wordt gemeten met behulp van een zevenpuntsschaal. Het 
blijkt mogelijk om de ‘fidelity’ van de sessie aan de uitgangspunten van de therap[ie 
te meten. Een beperking is dat het bij Lehmann en Patton om zelf-evaluatie door de 
agent gaat. De auteurs motiveren de lezer om alternatieven uit te werken: 

Although more costly and time-consuming, the use of videotaping or of independent 
raters via one way mirrors could be an alternative way of measuring the use of SFBT 
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with the Fidelity instrument. […] The data collected from the observations could then 
be used to help determine the validity of the instrument. (p. 51) 

Onze belangstelling naar de ontwikkeling van een meetinstrument heeft, net als in 
de pilot van Lehmann en Patton, te maken met de cursisten die opgeleid worden tot 
OG-specialist. We nemen aan dat inzicht in eigen en andermans vaardigheid het 
begin kan vormen van een training. Sterker nog: een toenemend inzicht is een eerste 
stap in de gewenste richting. Om de toename te kunnen vaststellen is het nodig dat 
we inzicht verwerven in de essentialia van OGW.  

Met betrekking tot de effectiviteit van specifieke technieken presenteert McKeel 
(2012) een review van onderzoek naar ‘What works in SFBT?’. Cliënten appreciëren 
de atmosfeer, de samenwerking met de therapeut en de ‘focus on their strenghts and 
succes.’ Mc Keel houdt een reeks van technieken tegen het licht en stelt vast dat de 
pretreatment improvements, presuppostional questions, miracle question, first-
session task, what’s better, scaling questions en solution talk stuk voor stuk doelma-
tig zijn. Hij concludeert dat ‘some SFBT techniques, and the model in general, en-
gender client optimism about accomplishing treatment goals’ (p. 139). Dat is een 
mooie start, maar evalueert ‘slechts’ de effectiviteit van de techniek. Het gerappor-
teerde onderzoek bevredigt onze nieuwsgierigheid maar ten dele. We zijn geneigd te 
vragen: wat maakt dat de techniek werkt?  

Dankzij Bavelas (2012) komen we dichter in de buurt van onze eigen onder-
zoeksintenties:  

There seems to be a natural fit between solution-focused therapists and microanalysis, 
presumably because of the precise focus on language and communication intrinsic to 
SFBT. Most SFBT trainers and practitioners would probably agree with our assumption 
that communication is the tool of therapy just as physical instruments are the tools of 
surgery, and it is incumbent on us to treat therapeutic communication equally carefully 
and precisely. (p. 155) 

Bavelas doet verslag ‘how three different tools function to co-construct therapeutic 
dialogues’ (ibid.). Ze stelt vast dat OG-therapeuten in vergelijking vertegenwoordi-
gers van andere therapeutische stromingen significant meer gebruikmaken van de 
taal van de cliënt en positiever zijn in hun woordkeuze. Daarnaast wijst ze ons op de 
enorme impact van presupposities, ‘which are the assumptions that form the back-
ground of the question’ (ibid.). Aan het slot van haar inleiding schrijft Bavelas: 
‘There are many, many, more possibilities to explore’ (ibid.).  

Geïnspireerd door de onderzoeksresultaten van McKeel en Bavelas zijn we aan 
de slag gegaan. 

2.3 Inbedding 

Ons onderzoek staat niet op zichzelf. OGW is ingebed in de domeinen van interper-
soonlijke communicatie en interactionele sociolinguïstiek. We zetten kort uiteen 
waar deze domeinen voor staan en op welke wijze ons onderzoek eraan is gerele-
teerd. 
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2.3.1 Interpersoonlijke communicatie 

Onderzoek naar interpersoonlijke communicatie onderscheidt zich van interactionele 
sociolinguïstiek doordat het over (niet meer dan) twee communicerende personen 
gaat. In het inleidende hoofdstuk van het handboek van Knapp & Daly (2002) beto-
gen Knapp, Daly, Albada en Miller (2002), onder referte aan Miller & Steinberg 
(1995), dat de ‘degree of interpersonalness in a relationship is determined by the 
kind of information participants use to make predictions about message exchanges’ 
(p. 9). We brengen kort verslag uit van de hoofdstukken die voor ons onderzoek van 
belang zijn.  

Poole, McPhee, Canary & Morr (2002) stellen dat onderzoekers ‘should justify 
the adequacy of their methods for answering research questions’ (p. 62). Zij roepen 
hen op ‘to break the tyranny of certain theory-technique links, in particular the mar-
riage of causal explanation tot hypothetico-deductive inquiry and conventional ex-
planation tot grounded inquiry’ (ibid.). Met dezelfde stelligheid pleiten zij ervoor ‘to 
bridge the overestimated gap between qualitative and quantitative approaches’ 
(ibid.) We voelen ons aangesproken en kiezen in ons onderzoek voor een inductieve 
benadering, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses aan bod komen. 

Daly (2002) legt uit dat communicatie eerst en vooral afhankelijk is van de per-
soonlijkheid van de betrokken individuen: ‘Clear evidence exists that many commu-
nication-related personality constructs have some degree of genetic or biochemical 
components’ (p. 134). Daarmee is de begrenzing aangegeven van wat de OG-
specialist vermag. Hij kan richting geven, zo nodig bijsturen, maar mensen niet fun-
damenteel veranderen. Er zijn tal van kenmerken die individuen en/of groepen van 
elkaar onderscheiden, zoals leeftijd, sekse, sociaal-culturele omstandigheden en wat 
dies meer zij. Het inzicht maant ons tot behoedzaamheid inzake generalisaties, want 
‘individual differences shape the situational choices people make’ (p. 136). Die in-
dividuele verschillen ‘deepen our understanding of the phenomenon of interpersonal 
communication’ (p. 158).  

Berger (2002) wijst op de invloed van specifieke cliëntfactoren:  
The verbal, nonverbal, and action sequences that enable individuals to achieve their 
goals are guided by and understood with reference to general and specific knowledge 
about people, the social roles they play, their emotions, the procedures they use to strive 
towards goals, and the context within which interactions take place. (p. 205)  

Ook in de OG-literatuur wordt het belang van de specifieke context benadrukt. Con-
text verhelderen is één van de stappen uit de Zevenstappendans (zie figuur 2). Een 
kind is nooit alleen maar leerling; het is ook een broertje, honkballer, diabetespatiënt 
en wat al niet meer. Het is, juist in OGW, belangrijk kennis te nemen van de context 
teneinde de leerling optimaal te kunnen bijstaan.  

Jacobs (2002) argumenteert dat: ‘All natural language users show great facility 
in finding the ways in which the elements of language hang together and in seeing 
to it that their own contributions do so.’ (p. 215). Ieder heeft zo zijn eigen manier 
om wat hij nastreeft in taal om te zetten: ‘What people say, how they say it, and 
where they say it in the stream of discourse all reflect the ways individuals manage 
multiple goals’ (p. 220). Doelen zijn gelokaliseerd in het samenspel van tekst en 
context. Expressie en interpretatie zijn, aldus Jacobs, niet een kwestie van coderen 
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en decoderen ‘by determinate rules applied to signals’ (p. 235) en de talige verpak-
king ‘is not something dictated by normative regulations’ (ibid.). De les die we hier-
uit kunnen trekken is dat onderzoek naar OG-pragmatiek gebaseerd dient te zijn op 
nauwkeurige analyse van specifieke incidenten. Verder dienen we in ogenschouw te 
nemen dat de ene cliënt de ander niet is.  

Burgoon & Hoobler (2002) wijzen op de grote betekenis van non-verbale signa-
len: ’60-65% of all meaning in human encounters derives from nonverbal cues’ (p. 
246). Ze worden nogal eens als bijkomend verschijnsel (bij verbale communicatie) 
gezien, maar vormen een integraal onderdeel van de interpersoonlijke communica-
tiemix. Non-verbale signalen zijn meer dan ondersteunend: ‘they carry a significant, 
and often dominant, portion of the social meaning in face-to-face interchanges’ (p. 
281). Het spreekt voor zich dat OG-interactie pas tot zijn recht komt als actanten 
elkaar werkelijk verstaan. En dat ‘verstaan’ hangt niet alleen samen met verbale 
factoren; non-verbale factoren zijn minstens even belangrijk. In de microanalyse van 
interactiemomenten zal er, ook in dit onderzoek, aandacht aan geschonken worden. 

Burleson & MacGeorge (2002) breken een lans voor ‘supportive communica-
tion’. Zij verstaan hieronder: ‘verbal and nonverbal behavior produced with the in-
tention of providing assistance to others perceived as needing that aid’ (p. 374). In-
teractiepatronen die support kunnen bieden zijn velerlei. Burleson & MacGeorge 
spreken van ‘multiturn conversational sequences or episodes focused on support 
seeking, provision, receipt, processing, and response ‘(p. 404). Met een beroep op 
een waaier aan onderzoeksliteratuur onderscheiden ze demografische factoren, per-
soonlijkheidskenmerken en cognitieve, affectieve, relationele en interactionele vari-
abelen. De boodschap die de auteurs ons meegeven, is zonneklaar:  

Researchers need to go beyond examining how characteristics of messages influence 
evaluations of effectiveness and sensitivity to more direct investigation of emotional, 
cognitive, behavioral, and social outcomes, giving special attention to the message re-
ception processes through which message characteristics have their effects. (pp. 411-
412) 

We leren uit deze boodschap niet té eenzijdig te focussen op het gedrag van de the-
rapeut. De OG-dialoog is een co-constructie van zowel agent als cliënt.  

Ook Dillard, Anderson & Knobloch (2002) onderstrepen het belang van de ‘in-
terpersonal influence’. Hoe beter de relatie tussen de communicerende partijen is, 
hoe groter de kans dat interventies daadwerkelijk iets opleveren: ‘influence most 
frequently takes place in close relationships’ (p. 462). Het belang van het interper-
soonlijke aspect is evident. In ons onderzoek naar de dingen die ertoe doen in OGW 
staat het bovenaan de lijst. Want zonder ‘close relationship’ (ibid.) heeft OGW geen 
kans van slagen. 

2.3.2 Interactionele sociolinguïstiek 

Fitch & Sanders (2005) omschrijven interactionele sociolinguïstiek in hun handboek 
als ‘an interdisciplinary approach to studying the everyday practices and details that 
make up the complexities and multifunctionality of human communications’ (p. 
XV). Dat is een ruime definitie, waar ook de interpersoonlijke communicatie onder 
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zou kunnen vallen. Het is een confederatie van subdisciplines binnen het terrein van 
de communicatiewetenschap. In het handboek zijn de hoofdstukken respectievelijk 
gewijd aan 1) pragmatiek, 2) conversatieanalyse, 3) taal en sociale psychologie, 4) 
discoursanalyse, 5) etnografie van de communicatie en 6) technologische extensies. 
Sanders (2005) definieert: ‘They have in common an interest in the meaningfulness 
of what persons say, in particular circumstances to particular others’ (p. 1).  

Veelzeggend is dat Bavelas (met Kenwood en Phillips) in het handboek over in-
terpersoonlijke communicatie van Knapp & Daly (2002) een hoofdstuk schrijft over 
discoursanalyse, terwijl ze in het handboek van Fitch & Sanders, waarvan deel 4 in 
zijn geheel is gewijd aan discoursanalyse, een hoofdstuk schrijft over de verhouding 
tussen sociale psychologie en interactionele sociolinguïstiek (2005). De overeen-
komst tussen beide hoofdstukken zit vooral in de inclusieve benadering. In Knapp & 
Daly (2002) doet Bavelas (met haar coauteurs) uit de doeken wat discoursanalyse 
inhoudt en maakt ze duidelijk dat ze een ruimere definitie voorstaat dan ‘some re-
searchers [...] to descibe a particular kind of analysis’. In Fitch & Sanders koerst 
Bavelas vooral op de overeenkomsten tussen de ‘two solitudes’ (p. 179) sociale psy-
chologie en interactionele sociolinguïstiek:  

However, there is some common ground to be found by identifying key differences and 
re-examining them closely. In every instance, there seem to be ways to move closer, or 
at least to learn from what the other is doing, without necessarily having to change 
one’s own approach. (p. 197)  

We onderschrijven van harte dat het weinig zin heeft om het onderscheid tussen de 
verschillende disciplines op te poetsen. Het richtpunt voor onze onderzoekingstocht 
is de verbale en non-verbale communicatie tussen actanten.  

2.4  Raakvlakken 

Er zijn meer indelingen mogelijk. Houtkoop & Koole (2000) gaan uit van twee 
taalwetenschappelijke disciplines: pragmatiek en sociolinguïstiek. Binnen die disci-
plines onderscheiden zij de discoursanalyse, functionele pragmatiek en etnografie 
van de communicatie. De laatste onderzoeksrichting heeft een cultureel-antropolo-
gische basis, en valt om die reden buiten ons gezichtsveld. De overige onderzoeks-
richtingen hebben alle raakvlakken met ons onderzoek. 

In de volgende paragrafen zetten we kort uiteen waar de drie subdisciplines voor 
staan. We beginnen telkens met een citaat uit het handboek van Fitch & Sanders 
(2005), waarop een toelichting volgt, die grotendeels teruggaat op Houtkoop & Koo-
le (2000); ten slotte is aan de orde welke betekenis deze subdiscipline heeft voor ons 
onderzoek. Voor de overzichtelijkheid hebben de keuzes die we gemaakt hebben 
samengevat in 2.5. 

2.4.1 Discoursanalyse 

This work examines ways in which personal and social premises are tacitly encoded in, 
and validated and reinforced by, the way sentences, utterances, or turns are formed and 
interconnected as component of wholes. (Fitch, 2005, p. 253) 



 VERKENNEN EN POSITIONEREN  15 

Discoursanalyse (DA) is in feite de voortzetting van de klassieke retorica, met dien 
verstande dat de retorica bij uitstek prescriptief en de discoursanalyse descriptief is. 
Beide anticiperen op ‘contemporary stylistics and structural analyses of discourse’ 
(Van Dijk, 1985, p. 1) en beide bevatten ‘intuitive cognitive and social psychologi-
cal notions about memory organization and attitude change in communicative con-
texts’ (ibid.). DA behelst het systematische taalkundig onderzoek naar alledaagse 
communicatie. Het is een label dat staat voor een wijd verspreid gebruik en een gro-
te diversiteit aan benaderingen – Bavelas et al. (2002) spreken van een ‘cluster of 
methods with some substantial common interests’ (p. 103). Gee (1999) onderscheidt 
discoursanalyse met een kleine d (onderzoek naar het gesproken of geschreven 
woord in het algemeen) van discoursanalyse met een hoofdletter D (onderzoek naar 
specifieke sociale of institutionele praktijken). Conley & O’Barr (1998) gebruiken 
voor hetzelfde onderscheid respectievelijk de termen microdiscourse en macrodis-
course. Hoe dan ook: een discoursanalist wil weten wie de taal bezigt, hoe hij of zij 
dat doet, met welk doel en wanneer. Elke soort taalgebruik heeft zijn distinctieve 
kenmerken; zo kun je passief (de krant lezen) onderscheiden van enigszins actief 
(communicatie per e-mail) of volledig actief (face-to-face dialoog). De meeste dis-
coursonderzoekers reserveren de term discours voor ‘talk or text’ (Tracy, 2005, p. 
205), maar er zijn er ook die een bredere definitie hanteren. Bavelas en haar re-
searchgroep hechten eraan ook andere vormen van communicatie, zoals gelaatsuit-
drukkingen, in hun analyses te betrekken.  

DA is dus een verzamelbegrip. Van Dijk (1985) noemt het een ‘New Cross-Dis-
cipline’ (p. 1), Tracy (2012) spreekt van een ‘umbrella term that refers to a variety 
of approaches to the study of talk or text’ (p. 302). Ons onderzoek naar OGW in 
begeleidingsgesprekken strookt volledig met de definitie van Bavelas (2002): ‘Dis-
cours analysis is the systematic study of naturally occurring (not hypothetical) 
communication in the broadest sense, at the level of meaning’ (p. 102). Daarmee 
hebben we ons epistemologisch gepositioneerd, maar nog niet alles gezegd over de 
methodologische keuzes die we hebben gemaakt. Die ontlenen we voor een deel aan 
de conversatieanalyse. 

2.4.2 Conversatieanalyse  

Conversation (or talk-in-interaction) requires that participants produce utterances whose 
meanings are (a) responsive to the meanings of what self and others had said before and 
tot the social business at hand that led the participants to talk with each other in the first 
place, and also are (b) anticipatory of their projected meaning and uptake by the other. 
(Sanders 2005, p. 67). 

Conversatieanalyse (CA) bestudeert gesprekshandelingen, zonder zich te verdiepen 
in de psychologische en cognitieve achtergronden. De grondlegger is Harvey Sacks 
(1935-1975), een Amerikaanse socioloog. CA komt voort uit het etnomethodolo-
gisch onderzoek, dat ervan uitgaat dat de vormgeving en instandhouding van sociale 
structureren ‘zichzelf uitleggende constellaties’ (Mazeland, 2003) zijn.  

Door iets op een bepaalde manier te doen, laat iemand niet alleen zien volgens welke 
regels en normen hij/zij te werk gaat; iemand geeft zo tegelijk aan dat dit de principes 
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zijn waarmee zijn of haar handelingen interpreteerbaar gemaakt kunnen worden.’ (p. 
12) 

Drew (2005) formuleert het als volgt: ‘engaging in conversation involves, among 
other things, speaking in appropriate ways, at appropriate moments, and coherently, 
that is, in ways that fit with what others say’ (p. 72).  

Alledaagse gesprekken vormen het uitgangspunt van CA. De middelen waarmee 
de gespreksdeelnemers hun bijdragen vormgeven zijn object van onderzoek. Daar-
onder vallen ook beurtwisseling en beurtopbouw. Houtkoop & Koole (2000) schrij-
ven:  

Conversatie-analytische onderzoekers proberen niet na te gaan wat een spreker bedoelt 
of beoogt met een bepaalde uiting, maar bestuderen hoe de hoorder in de daarop vol-
gende beurt omgaat met deze uiting, ofwel hoe hij deze uiting behandelt. ( p. 66)  

CA-onderzoekers maken gebruik van audio- of video-opnamen en hebben hun eigen 
transcriptieconventies. Zo worden niet alleen tekst, maar ook pauzes, toonhoogte, 
tempo- en volumewijzigingen ondergebracht in een systeem van tekens.  

Alledaagse gesprekken verlopen anders dan institutionele gesprekken. Er is on-
der meer onderzoek gedaan naar rechtbankverhoren (Atkinson, 1992; Komter, 
1998), naar arts-patiënteninteracties (Frankel, 1990; Ten Have, 1987), interactie in 
de klas (McHoul, 1978; Van Dam - Van Isselt, 1993) en relationeel taalgebruik (Be-
renst, 1994). Een gemeenschappelijke conclusie luidt: ‘Door zich te oriënteren op de 
institutiespecifieke regels, brengen gespreksdeelnemers gemeenschappelijk een spe-
cifieke sociale situatie tot stand’ (Houtkoop & Koole, p. 71). De richting waarin 
actanten opereren is de topic. De wijze waarop de actanten opereren is de topic-
organisatie. 

In ons onderzoek gaat de belangstelling in het bijzonder uit naar de bestanddelen 
die verantwoordelijk zijn voor de topic-organisatie in OG-begeleidingsgesprekken 
in het onderwijs. Daartoe analyseren we de conversatie op sequentieel niveau (zie 
hoofdstuk 4). Stapje voor stapje, met aandacht voor de kleinst denkbare verbale en 
non-verbale details. Woorden, pauzes, beurten – het zijn alle elementen die een bij-
drage (kunnen) leveren aan het OG-karakter van de conversatie. Bavelas (2009) be-
antwoordde onze vraag naar de methodologische overeenkomsten tussen CA en on-
ze (dat is haar) aanpak met de volgende enumeratie: 

 We analyse actual conversations, not hypothetical examples. 
 The analysis is second-by-second, with attention to the details of what actually 

happened. 
 The analysis is at the level of meaning (not categorizing isolated actions). 
 We preserve the context of the dialogue (versus focusing on individuals). (p. 1) 

We passen de CA-methodiek toe ten dienste van de vraag wat ertoe doet in OG-
interactie. Daarmee ‘doen’ we geen CA. 

2.4.3 Functionele pragmatiek 

Language Pragmatics takes as axiomatic that when people speak, what is said (sentence 
meaning) is a factor in, but not a determinant of, the speaker’s meaning – the meaning 
of saying that sentence (utterance meaning). Sentences are considered in Language 
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Pragmatics to exist, with the particular form and lexicon they comprise, only as that 
which was uttered by someone to particular others in particular circumstances for a so-
cial or practical reason. (Sanders 2005, p. 17) 

Functionele pragmatiek (FP) houdt zich bezig met het handelingskarakter van taal. 
Volgens de grondleggers, Ehlich en Rehbein, (in Houtkoop & Koole, 2000) is alle 
handelen feitelijk een vorm van problemen oplossen.  

Er bestaat een stand van zaken A die door actant als ongewenst (een probleem) wordt 
ervaren; vervolgens verricht die actant handeling F, waarmee de stand van zaken A 
wordt veranderd in de door de door de actant gewenste stand van zaken A’. (p. 130) 

Of het nu gaat om vragen, uitleggen, beloven enzovoort, er is altijd meer dan één 
persoon bij betrokken; het is een samen doen. De wijze waarop een uiting tot stand 
komt, is slechts relevant voor zover ze licht werpt op de onderliggende bedoeling. 
Taal is een middel om uitdrukking te geven aan een handelingsdoel. FP analyseert 
de handelingspatronen in de werkelijkheid om zicht te krijgen op de doelen achter 
die werkelijkheid. Anders gezegd:  

[…] the chief contribution of Language Pragmatics [...] lies in making visible the sys-
tematic bases for inferences hearers make based on what someone says, over and above 
the actual content of the sentence they utter. (Fitch & Sanders, 2005, p. 18)  

FP onderzoekt andere taalelementen dan woorden en zinnen, zoals de traditionele 
grammatica. Het gebruik van ‘hm’ (Ehlich, 1977) is een voorbeeld, maar ook com-
plete teksten en gesprekken kunnben object van onderzoek zijn. FP ziet de taal als 
een sociaal fenomeen. Houtkoop & Koole (2000) schrijven: ‘De functioneel-
pragmatische theorie ziet taal ook als een middel dat mensen in staat stelt om maat-
schappelijke ‘problemen’ op te lossen, oftewel om ongewenste standen van zaken te 
veranderen’(Houtkoop & Koole, 2000, p. 131). FP maakt eerst een reconstructie van 
de (vanzelfsprekende) elementen en structuren van het talig handelen van de actan-
ten, om vervolgens vast te stellen wat de maatschappelijke implicaties zijn.  

Veel FP-onderzoek houdt zich bezig met agent-cliëntcommunicatie in instituties. 
Voorbeelden van instituties zijn gezondheidszorg (Rehbein, 1986) en de rechtbank 
(Hoffmann, 1983). Met dit onderzoek naar OGW begeven we ons in het institutione-
le domein van het onderwijs. Het begeleidingsgesprek heeft onze bijzondere belang-
stelling; meer in het bijzonder de elementen die het effectief en oplossingsgericht 
maken. Als we die elementen weten te selecteren, te identificeren en nauwkeurig te 
beschrijven, kunnen we ze later mogelijk gebruiken voor onze trainingspraktijk. 
Overeenkomstig de FP-traditie noemen we de begeleider en de leerling vanaf nu van 
agent en cliënt.  

2.5  Methodologische keuzes  

Cooren (2005) haalt Kant aan: ‘Thoughts without content are empty, intuitions 
without concepts are blind’ (p. 39) en roept op tot transfer van zijn adagium: ‘mod-
els without descriptions are empty, descriptions without explanations are blind’ (pp. 
39-40). We mengen ons niet in de strijd tussen aanhangers van de diverse onder-
zoeksrichtingen, dus maken we geen keuze tussen de ene of de andere richting. Wat 
we kunnen gebruiken, brengen we in praktijk; de rest laten we aan de specialisten.  
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Het allesomvattende terrein waarop we ons begeven is dat van de DA in de institu-
tionele setting van het schooldomein.  

It’s typically the task of discours studies to provide integrated descriptions […]: how 
does language use influence beliefs and interaction, or vice versa, how do aspects of in-
teraction influence how people speak, or how do beliefs control language use and inter-
action. (Van Dijk, 1997b, p. 2) 

De focus ligt op het wat en het hoe in OG-begeleidingsgesprekken. We zijn geïnte-
resseerd in alle verbale en non-verbale verschijnselen die de interactie de geïnten-
deerde richting verlenen en kiezen voor de cyclische aanpak van Bavelas (2002): 
‘observation and induction –> hypothesis and theory –> confirmation observation’ 
(p. 111). Videoregistraties van face-to-face dialogen spelen we af in Elan, een digi-
taal annotatieprogramma van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in 
Nijmegen. Transcripten benutten we als afgeleide, bijvoorbeeld als we de woord-
keus of -frequentie meten. We proberen een brug te slaan tussen kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden door ze allebei te benutten. Met Poole et al. 
(2002) menen we dat ‘Close examination of the patterns of reasoning underlying the 
various techniques clearly reveals affinities between the camps’ (pp. 62-63). DA is 
de vlag die ook die lading dekt. 

De betekenis van CA voor het onderzoek naar OGW hangt samen met onze be-
langstelling voor de interactionele details. We zijn geïnteresseerd in de sequentiële 
elementen, die staan voor een oplossingsgerichte topic-organisatie. Daartoe analyse-
ren we de conversatie ofwel woord voor woord, ofwel beurt voor beurt, ofwel pauze 
voor pauze enzovoort – en dat soms op de seconde nauwkeurig. Deze onderdelen 
zullen in deze studie aan bod komen, al zullen we de CA terminologie en complexe 
codering niet gebruiken. Voorts sluiten we de psychologische en cognitieve achter-
gronden van de actanten niet uit van de bespreking, zoals in de CA wel te doen ge-
bruikelijk is.  

Dit onderzoek past in (de traditie van) FP, omdat we op zoek zijn naar effectieve 
handelingen binnen de context van het begeleidingsgesprek in het onderwijsdomein. 
Het overkoepelend handelingsdoel (Zweck) van agent is oplossingsoriëntatie; de 
doelstelling (Ziel) cliënt in contact brengen met zijn krachtbronnen. De stappen uit 
de Zevenstappendans (zie figuur 2) lijken doelgericht, maar misschien zijn er meer, 
of andere. We leggen ons voorshands geen beperkingen op. De OG-pragmatiek 
komt aan het licht door diverse vormen van reconstructie.  

Van Ehlich en Rehbein (1985) is bekend dat zij hun onderzoek combineerden 
met trainingsactiviteiten (bijvoorbeeld KidS: Kommunikation in der Schule). Onze 
specifieke uitdaging is een empirisch begrippenkader ten behoeve van de opleiding 
van specialisten in het onderwijsveld.  

OPZET PROEFSCHRIFT 

Om te begrijpen hoe OG-interactie tussen agent en cliënt verloopt, is het ‘necessary 
to examine their communication, extremely closely, a few seconds or a few words at 
a time, that is, at the level of microanalysis of dialogue’ (Bavelas, 2012, p. 146). We 
gaan op zoek naar een begrippenkader, waarbinnen de elementen een plaats krijgen 
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die er in OGW daadwerkelijk toe doen. Op basis van de empirie werken we een the-
orie uit die het fundament legt onder een trainingsprogramma voor specialisten. Dat 
is in grote trekken de ontwikkeling zoals die ons voor ogen staat. De zoektocht ver-
loopt gefaseerd. Om inzicht te verschaffen in die fasering gebruiken we de termen 
van Wester & Peters (2004, p. 43): exploreren, specificeren, reduceren en integre-
ren. 

Hoofdstuk 2 gaat over het beoordelen van waarnemingen. Het eigene van de 
OG-aanpak is dat agent cliënts problemen in het perspectief van hun oplossingen 
plaatst. De vraag is of geïnteresseerde waarnemers dat ook daadwerkelijk zien. En 
zo ja, wat zien zij dan precies op? Zijn zij in staat typische OG-bestanddelen te iso-
leren en te identificeren? We construeren een instrument dat meet in hoeverre de 
waarnemer in staat is OG-verschijnselen te herkennen en te beschrijven. Het instru-
ment moet voldoen aan drie kwaliteiten: inhoudsvaliditeit, betrouwbaarheid en dis-
criminerend vermogen. De proefpersonen zijn Master SEN cursisten die hebben 
deelgenomen aan een introductiecursus OGW.  

Hoofdstuk 3 is gericht op de exploratie van OG-begrippen. Het object van on-
derzoek wordt gevormd door videoregistraties van evident succesvolle meesterpro-
tocollen. We leggen een panel van deskundigen het verzoek voor om er de cruciale 
momenten uit te selecteren en de daarin aangetroffen OG-verschijnselen te identifi-
ceren. Het resultaat is een groslijst van kenmerkende verschijnselen.  

De eerste helft van hoofdstuk 4 is gericht op de specificatie van OG-begrippen. 
We onderwerpen de verzamelde verschijnselen uit het vorige hoofdstuk aan een 
nauwkeurig onderzoek. Daarbij laten we ons inspireren door de microanalyse van 
Bavelas (2012).  

De tweede helft van hoofdstuk 4 is gericht op de reductie en integratie van OG-
begrippen. Wat zijn middelen en wat zijn doelen? Is er sprake van recursiviteit? 
Door een cross-case analyse proberen we meer grip te krijgen op de begrippen, hun 
onderlinge relaties en hun samenhang. Kernbegrippen brengen we onder in een be-
grippenkader. Dat kader vergelijken we met de tot dusver gebruikte indeling: de 
Zevenstappendans (zie figuur 2). Ten slotte delen we onze bevindingen met een 
(denkbeeldige) cursistenpopulatie door de theorie in een verhaal te gieten.  

Hoofdstuk 5 evalueert de stand van het onderzoek en anticipeert op toekomstige 
toepassingen. We blikken terug op onze onderzoeksresultaten en plaatsen enkele 
kanttekeningen bij de epistemologie, het cursistenonderzoek, de panelselectie, de 
microanalyse en het begrippenkader. Ook al valt de ontwikkeling van een trainings-
programma buiten het bestek van dit proefschrift, we proberen er wel enkele aanbe-
velingen voor te doen. Met De Jong & Cronkright (2011) breken we een lans voor 
een OG-didactiek die is gebaseerd op één van de grondbeginselen van OGW: ‘Once 
you know what works, do more of it’ (Jackson & McKergow, 2002, p. 187). 
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Figuur 3. Procesverloop. 

  

In alle fasen van de theorieontwikkeling doorlopen we een cyclus van waarneming, 
reflectie en analyse: ‘In elke fase staat een kenmerkende doelstelling centraal die 
richting geeft aan het voortdurend en systematisch doorlopen van de cyclus van on-
derzoekshandelingen’ (Wester & Peters, 2004, p. 43). Dit procesverloop sluit naad-
loos aan bij de methodologie van Bavelas, waar we in paragraaf 2.5 over spraken, en 
bij de modus operandi van de grondleggers van OGW. En daarmee is de cirkel he-
lemaal rond. 
 

waarneming 

analyse reflectie 



 
 

  

 

HOOFDSTUK 2 

WAARNEMEN EN WAARDEREN:  
CONSTRUCTIE EN VALIDERING VAN EEN  

MEETINSTRUMENT 
Aanhakend op de praktijk van een OG-introductiecursus voor Master SEN-cursisten onderzoeken we in 
deze exploratiefase in hoeverre waarnemingen te meten zijn. Als stimulus benutten we de openingsscène 
van een evident succesvol meesterprotocol. De cursisten worden tweemaal in de gelegenheid gesteld op 
een formulier de werkzame elementen van OGW te noteren, vóór en na de introductiecursus. Codeurs 
verwerken de data overeenkomstig de voorschriften uit een codeboek. Er zijn zes variabelen en drie com-
binatievarianten. Zo krijgen we een gevarieerde indruk van de kwaliteit van de waarnemingen van cursis-
ten in voor- en nameting. De vraag die we aan het einde van dit hoofdstuk proberen te beantwoorden is of 
we een valide, betrouwbaar en voldoende discriminerend instrument hebben weten te construeren.  

1. INLEIDING 

In een boek gewijd aan beeldend kunstenaar James Turrell schrijft Gerrit Willems 
(1996):  

Turrell creëert situaties waarin je het licht direct en ongehinderd kunt waarnemen. Hij 
maakt het licht los van zijn bron, isoleert het en bewerkt het zó dat je het gaat beleven 
als tastbaar aanwezig in de ruimte. Niet dat je het licht werkelijk met je handen zou 
kunnen aanraken, maar Turrell activeert een zien waarin de ervaring van het tasten 
wordt vastgehouden. (p. 37) 

Tijdens een bezoek aan Turrells Hemels Gewelf (zie foto omslag) in 2009 – ‘een 
plek waar je de hemel voor jezelf hebt en je je kunt oefenen in kijken’ (ibid., p. 22) – 
drong zich de vergelijking op met ons onderzoek. Als zien kan worden geactiveerd, 
geldt dat vermoedelijk ook voor gewaarworden, waar meer zintuigen mee zijn ge-
moeid. En daar blijft het niet bij. Gerrit Willems schrijft:  

Zien en kennen worden als begrippen gewoonlijk van elkaar gescheiden. [...] Zien 
wordt beschouwd als een gedachteloze activiteit, die zich beperkt tot de ogen. Kennen 
daarentegen behoort tot het domein van het denken. In het denken worden de ruwe ge-
gevens van de waarneming, die langs zintuigen tot ons doordringen, geordend en van 
betekenis voorzien. ( pp. 33-34)  

Ons kennen structureert onze waarneming, vormt een kijkkader. Wat niet gekend 
wordt, valt gemakkelijk buiten ons blikveld. Aangenomen mag worden dat zulks 
ook geldt voor de waarneming van gesprekken. Kenners van een bepaald soort ge-
sprekken zien en horen andere zaken dan leken. Voor OGW, ons onderzoeksterrein, 
zal dat niet anders zijn.  
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Het kenmerk van de OG-aanpak is dat problemen door agent in het perspectief van 
hun oplossingen worden geplaatst, met de intentie om cliënt daarop te attenderen. 
De vraag is of geïnteresseerde waarnemers – nog geen kenners, maar ook geen leken 
meer – dat ook echt zien, als ze zo’n gesprek waarnemen en beschouwen. En zo ja, 
wat zien ze dan precies? Zijn ze in staat de typische OG-bestanddelen te isoleren en 
te identificeren? Als dat zo is, moet het ook mogelijk zijn de onderlinge verschillen 
te kwalificeren. Registreren hangt samen met de competentie te zien wat er te zien 
valt; rapporteren vooronderstelt daarenboven dat je die registratie in woorden kunt 
vatten. Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de constructie van een instru-
ment dat meet in hoeverre de waarnemer in staat is OG-verschijnselen te herkennen 
en te beschrijven.  

Een goed instrument is gevoelig voor ontwikkeling binnen de te meten persoon. 
Men mag verwachten dat een vorm van bewerking de kwaliteit van de rapportage 
beïnvloedt. Heuvelman, Gutteling & Drossaert (2004) betogen dat ‘kennis en ver-
wachtingen invloed hebben op de interpretatie van wat we waarnemen’ (p. 113). 
Ervan uitgaande dat instructie bijdraagt aan meer kennis over het specifieke karakter 
van OGW, zou een instrument het verschil in de kwaliteit van waarnemen – voor en 
na de instructie – moeten kunnen vaststellen. 

1.1  Context 

In de periode 2008 – 2011 gaf ik college aan de Master SEN opleiding van Fontys 
OSO in Tilburg, Amsterdam en Utrecht. Aan het begin van het programma was een 
tweedaagse ingeruimd voor mijn specialisme, OGW in het Onderwijs. In het cursus-
jaar 2010-2011 verrichtte ik onder de cursisten het onderzoek ten behoeve van de in-
strumentconstructie. 

2. DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Het ultieme doel van deze studie is de OG-kwaliteit te bevorderen van onderwijs-
krachten in begeleidingssituaties. Uitgangspunt is dat je kunt leren waarnemen, in 
casu dat je kunt leren OG-kenmerken waar te nemen. De assumptie die hieraan ten 
grondslag ligt, is dat wie beter OG-kenmerken kan waarnemen ook beter in staat is 
zelf OG te werken en/of anderen daarbij te ondersteunen. Om verschillen in kwali-
teit te kunnen meten, is een instrument nodig dat de waarnemingsvaardigheid in-
schaalt. In deze fase van het onderzoek proberen we zo’n instrument te construeren. 
De onderzoeksvragen representeren de drie kwaliteiten waaraan het instrument moet 
voldoen. 

2.1  Inhoudsvaliditeit 

Het instrument moet representeren wat in dit onderzoek centraal staat: de kwaliteit 
van het waarnemen van OGW. Met dat oogmerk zijn de essentiële elementen in het 
instrument gespecificeerd op grond van literatuuronderzoek en praktijkervaring. De 
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onderzoeksvraag luidt: biedt het instrument inzicht in de kwaliteit van de waarne-
ming van OGW? 

2.2  Betrouwbaarheid 

Het beoordelen van waarnemingsvaardigheid kan niet anders dan door tussenkomst 
van menselijke interpretatie. Dit kan niet geautomatiseerd plaatsvinden, omdat de 
beoordeling van interactionele manifestaties altijd contextgebonden is, en dus men-
selijke interpretatie vergt. Beoordelaars van gerapporteerde waarnemingen moeten 
geleid worden door een nauwkeurige beschrijving van de onderdelen. De intersub-
jectieve overeenstemming moet zodanig hoog zijn, dat de scores min of meer onaf-
hankelijk zijn van de beoordelaars. De onderzoeksvraag luidt: is dit instrument be-
trouwbaar? 

2.3  Discriminerend vermogen  

Het instrument moet verschillen kunnen aangeven tussen de kwaliteit van de kandi-
daten: een geoefende waarnemer moet hogere scores realiseren dan een minder ge-
oefende waarnemer. Of andersom, waarnemers die een hogere score krijgen, moeten 
betere waarnemers zijn dan kandidaten met een lagere score. Verschil in kwaliteit 
kan op twee manieren optreden. Allereerst zullen personen onderling verschillen: 
verschillen tussen waarnemers. Die verschillen moeten gerepresenteerd worden in 
de scores. Daarnaast kan iemand zich gaandeweg bekwamen: verschil in vaardig-
heid binnen één waarnemer vóór en na de introductiecursus. Zo’n ontwikkeling 
moet ook zichtbaar worden in de scores. De onderzoeksvraag luidt: stelt het instru-
ment verschillen in kwaliteit tussen en binnen waarnemers vast?  

3. INSTRUMENTCONSTRUCTIE 

Het instrument is samengesteld uit vijf componenten: (1) een stimulus bestaande uit 
de videoregistratie van een exemplarisch OG-fragment, (2) een instructie bestaande 
uit een waarnemingsopdracht, (3) een werkblad bestaande uit een voorbedrukt for-
mulier waarop de deelnemers hun waarnemingen noteren, (4) een codeboek be-
staande uit een toelichting op de genormeerde onderdelen en (5) een training be-
staande uit een cursusprogramma voor beoordelaars met de voorbeeldscores van een 
aantal waarnemers.  

Onder Een voorbeeldig gesprek (paragraaf 3.1) komt de stimulus aan de orde, 
onder Dataverzameling - cursisten (paragraaf 4.2.3) komen de instructie en het 
werkblad aan de orde, en onder Dataverzameling - codeurs (paragraaf 4.2.4) het 
codeboek en de training van de beoordelaars. 

De ontwikkeling van het instrument staat of valt met de vaststelling van wat aan-
toonbaar moet worden gemaakt. Dat is in deze studie de kwaliteit van de waarne-
ming van OG-interactie. Het begint met de mate waarin de waarnemer in staat is het 
gespreksfragment te splitsen in delen. Dat is diversifiëren: het onderscheiden van de 
dingen die naast elkaar gebeuren. In de kwaliteitsafweging ligt het primaat uiteraard 
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bij de herkenning van OG-onderdelen. Zoals in de introductie reeds ter sprake 
kwam, is hierbij het kijkkader van de waarnemer essentieel.  

De mate waarin de waarnemer in staat is de tweeledigheid der dingen te registre-
ren – observatie én duiding, verbale én non-verbale aspecten, individuele én interac-
tieve noties – is eveneens indicatief voor de kwaliteitsafweging. Wie oog heeft voor 
deze tweeledigheid is zich bewust van de samenhang der dingen en van het feit dat 
OG-interactie een co-constructie is (zie hoofdstuk 1).  

Ten slotte is er de mate waarin de waarnemer in staat is zijn waarnemingen zo te 
rapporteren, dat de relatie tot het OG-gedachtegoed eruit kan worden afgeleid. 
Daarmee toont hij aan de signalen binnen de discipline te hebben begrepen. Wie 
zich wil inlaten met oplossingen bedient zich van een jargon dat daarbij past. De 
kwaliteitsafweging hangt samen met het aantal correct gebezigde termen. 

Samenvattend wordt de kwaliteit van de waarneming van OG-communicatie ge-
kenmerkt door drie aspecten, die in de komende paragrafen nader worden toegelicht. 
Het zijn achtereenvolgens: Diversificatie (3.2), Registratie (3.3) en Rapportage 
(3.4). Eerst volgt een beschrijving van de stimulus.  

3.1  Een voorbeeldig gesprek 

Het fragment dat is geselecteerd als stimulus is zeer herkenbaar voor onderwijsge-
venden. Het komt weliswaar uit de Verenigde Staten, maar had zich evengoed kun-
nen afspelen in de schoolpraktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs. In het 
fragment gaat Insoo Kim Berg in gesprek met Carl, een suïcidale jongen die haar 
hulp inroept. Insoo Kim Berg is met Steve de Shazer grondlegger van het OG-
gedachtegoed en vervult de rol van begeleider/therapeut meer dan voorbeeldig. Een 
korte schets van context en inhoud. 

Insoo zal een lezing geven op een school in Austin, Texas (VS). Ze ontmoet 
Carl, een 16-jarige leerling, en raakt met hem aan de praat. Als hij haar toevertrouwt 
dat hij recent heeft geprobeerd zijn leven te beëindigen, nodigt ze hem uit voor een 
gesprek na afloop van haar voordracht. Toevallig is er een cameraman in de buurt – 
Insoo is niet elke dag op school aanwezig. Carl’s moeder maakt tegen de opname 
geen bezwaar.  

3.1.1 Transcript 

Uit dit gesprek is het begin geselecteerd: 00:00 tot 01:38. Agent Insoo (I) en cliënt 
Carl (C) hebben een plekje gevonden in de bibliotheek. Ze zitten ten opzichte van 

In tabel 1 volgt de letterlijke weergave.  

 Tabel 1. Transcriptie 00:00 - 01:38  

  
I 1  Uh Carl, uhm, what, uhm, what is your best subject in school? 
C 2  My best subject so far, right now is, has to be math or algebra 2. 
I 3  Math and algebra. 
C 4  Or just algebra 2 period. 
I 5  Algebra 2? 
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C 6  Yeah. 
I 7  Oh, what’s algebra 2? 
C 8  Lacht 
I 9  It’s been a long time since I took math or algebra. 
C 10  Well uhm, it’s like, kind of like a process.  
 11  When you're in junior high, you take pre-algebra.  
 12  It's like written math, kind of like you use factoring; solving, and grouping.  
 13  It’s basically like a process of elimination and all that. 
I 14  Oh. 
C 15  And then you move up. Like when you get to high school. 
I 16  Yeah. 
C 
 

17  
 

You’ll take algebra 1, the actual algebra; then you take geometry, which I don’t like 
(lachend), and then you take algebra 2. 

I&C 18  Lachen 
C 19  And then uh, then you take uh algebra2. 
I 20  Oh, so that’s what you’re taking now.  
C 21  Yeah, and I like it. 
I 22  And that’s what you’re best at? 
C 23  Yeah. 
I 24  That’s what you’re best at? 
C 25  I'm making all A's on it. 
I 26  You’re making all A’s on that? 
C 27  Yeah. 
I 28  So you must be a very smart young man. 
C 29  Well, now (lachend), no (nee schuddend), I'm all right, average. 
I 30  Oh, I see, all right, good and … so math and algebra 2.  
C 31  (C: hm-m.)  
 32  So you're good in math also? 
C 
 

33  Somewhat, but I, I think uh if I was a major in something, it would probably be algebra 
or algebra 2. 

I 34  Okay. 
   

3.1.2 Transcript of face-to-face? 

Met de weergave van de gesproken tekst is slechts een deel van de werkelijkheid 
weergegeven. Om de kwaliteit van OGW volledig tot zijn recht te laten komen, 
moeten we de beelden ‘meenemen’, vooral met het oog op een functioneel-prag-
matische analyse. Deze visie wordt ondersteund door Bavelas & Chovil (2000). Ze 
stellen dat een face-to-face registratie dynamischer is, de continuïteit en samenhang 
completer representeert en meer het product is van primaire socialisatie (ouders en 
gezin) dan secundaire socialisatie (gemeenschap en cultuur). In tabel 2 worden de 
verschillen in schema gezet.  
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Tabel 2. Geschreven tekst versus face-to-face registratie  
Bron: Bavelas & Chovil, 2000, p. 165  

  
Written Text Face-to-face dialogue 
  
 
Is a persistent, static object: 
 It can be reread any time. 
 It seldom requires a rapid response. 

 
Consists of discrete, separate symbols: 
 Words are easily separated. 
 Text is organized spatially. 

Is relatively context free: 
 It uses only words and punctuation. 

 
 The words are highly explicit. 
 Text is monologue and solitary. 
 There is no immediate reader. 
 The writer and reader are in different plac-

es. 
 Text must often be addressed to a general 

audience. 
Is acquired as secondary socialization: 
 Literacy is learned institutionally (in 

schools). 
 It is taught with explicit, conscious norms. 
 The norms are more standardized, with 

less variation. 
 

 
Is ephemeral, dynamic: 
 It cannot ordinarily be reviewed. 
 The participants must respond immediately, 

online. 
Is virtually continuous: 
 Words and other acts merge. 
 Dialogue is organized temporally. 

Is highly dependent on context: 
 It uses face and hand gestures, as well as prosody 

features. 
 The words can be less explicit. 
 Dialogue is a "social interplay." 
 There is an addressee present. 
 The participants are in the same setting. 

 
 Dialogue can draw on the setting and the ongoing 

conversation. 
Is acquired as primary socialization: 
 Dialogue is learned interpersonally (at home). 
 It is practiced rather than explicitly taught. 
 The norms are freer, with more variation. 

Source. The information in this table has been adapted from Linell, 1982, pp. 5-10. 
Note. Some of the above features of written text do not apply to computer-mediated communication, 
especially if both parties are online at the same time.  
 
 
De extra constituerende elementen zijn van wezenlijk belang voor een compleet 
inzicht in de werkelijkheid die de actanten face-to-face construeren. Als ze in de 
beschrijving worden betrokken, ontstaat een narratieve reconstructie die model kan 
staan voor het OG-concept.  

3.1.3 Narratieve reconstructie 

I maakt contact met C door zijn context te verkennen. Ze informeert naar C’s beste 
vak. Als C antwoord geeft, betoont I zich onwetend en dat moedigt C extra aan. Hij 
doet gedetailleerd uit de doeken waar hij goed in is. Het resulteert in een compli-
ment dat C’s beste vak ontstijgt: So you must be a smart young men. Zo boort I een 
krachtbron van C aan, nog voordat zijn probleem (de zelfmoordpoging en wat daar-
achter steekt) ter sprake komt. Dit alles gebeurt in de eerste anderhalve minuut van 
het gesprek. Er is de essentie van OGW in vervat. 
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In tabel 3 wordt het handelingsverloop herschreven en van commentaar voorzien. 
Dit gebeurt onder verwijzing naar de regelnummers uit transcript 1 en met inacht-
neming van de eyecatchers van Bavelas & Chovil (2000). De (veelal letterlijke) 
commentaren uit het panelonderzoek (zie hoofdstuk 3) vormen de basis van deze 
parafrase, waarin de constituerende elementen zijn geïsoleerd. De reconstructie 
vormt een vooruitwijzing naar de onderdelen die verderop in dit hoofdstuk worden 
uitgewerkt. Onder Regel wordt verwezen naar het transcript uit tabel 1. Onder Func-
tie of techniek (ft) wordt vermeld welk interactioneel fenomeen aan de orde is. De 
vetgedrukte ft’s kennen we uit de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 1, figuur 2); de 
overige ft’s zijn algemeen van aard. 

Tabel 3. Handelingsverloop en functies en technieken (ft’s) in fragment 1 

   
Handelingsverloop en commentaar 
 

Regel Functie/techniek (ft) 

 
I begint met een open vraag, los van de problematische context. 
Ze informeert belangstellend naar C’s talenten. Concreter: de 
vakken waar C het beste in is.  

  
contextverkenning 

I neemt er de tijd voor, is klantgericht: nieuwsgierig en betrokken. 
Ze focust op C’s successen. 

 contact maken 

I kijkt alsof ze wil zeggen van: ben je er wel? Dan noemt ze luid 
en duidelijk zijn voornaam: Uh, Carl, uhm..., buigt zich naar C 
over en stelt haar vraag.  

1 fysieke toenadering zoeken 

I ziet hem letterlijk naar de ogen en maakt contact. Het lijkt op 
een rapport-check5. 

 oogcontact maken 

Daarop volgt de vraag: ...in welk vak ben je het best? C geeft 
direct antwoord, handen in zijn schoot: Mijn beste vak tot nu toe, 
op dit moment, moet wiskunde zijn of algebra II. Terwijl hij for-
muleert, verschijnt er iets van een glimlach op zijn gezicht. 

1 
2 

krachtbron aanboren 

Bij zijn laatste woorden doet I haar hoofd naar achteren en toont 
een verwonderde blik. Het betekent: ik ben geïnteresseerd in je; 
ga heel nauwkeurig luisteren; ik geef je erkenning voor dat wat er 
werkt, geef me de details maar; ik ben nieuwsgierig. 

 luisterrespons algemeen 

I herhaalt C’s woorden met een uitnodigend knikje in zijn rich-
ting: Wiskunde en algebra.  

3 verbaal aansluiten 
krachtbron aanboren 

I laat nu (en later) in houding, toon en in haar uiterlijk merken er 
niet alles van te begrijpen. Haar onwetendheid wordt ondersteund 
door een vlakke toon en vragende blik. 

  
niet-wetende opstelling; 
prosodische ondersteu-
ning; mimische ondersteu-
ning 

Er zit iets in van: ik hoor wat je zegt, ik volg je. Klopt het? Beves-
tig het nog maar eens. Dan volgt C’s zelfcorrectie: Of alleen 
algebra II, op dit moment. Het klinkt neutraal; we zien niet hoe hij 
erbij kijkt.  

 
4 
 

 
 
 

I herhaalt opnieuw zijn woorden, vragend deze keer: Algebra II? 
Daarbij beweegt ze haar hoofd naar achteren, alsof ze duidelijk 
wil maken dat ze het begrijpt. Zo van: bedoel je dat? Een soort ja-
vraag. 

5 luisterrespons specifiek 
krachtbron aanboren 

                                                           
5 De term is gebezigd door het panel en komt uit NLP, een afkorting die staat voor Neurolin-
guïstisch Programmeren (Grinder & Bandler, 1999). 
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C antwoordt: Ja. I draait haar hoofd, zichtbaar nadenkend, naar 
links en weer terug in de richting van C: O.  

6 actieve luisterhouding 

Alsof ze C’s zojuist herbevestigde kwaliteit probeert te visualise-
ren knijpt ze haar ogen een beetje samen en vraagt door: Wat is 
algebra II?  

 
7 

niet-wetende opstelling; 
doorvragen 

Daar moet C om lachen.  8  
Tegelijkertijd bekent I: Het is een tijdje geleden dat ik algebra 
had. Haar intense luisterhouding nodigt C uit praktische informa-
tie te verstrekken. 

9  

C slaat zijn ogen op, kijkt I aan en begint aan zijn uitleg: Nou eh, 
het is een beetje een proces. Als je in de onderbouw van de mid-
delbare school zot, krijg je pre-algebra. Dat is een soort geschre-
ven wiskunde. Je krijgt vermenigvuldigen, oplossen, groeperen. 
Het is gewoon een eliminatieproces en zo.  

10  
- 

13 

oogcontact 

C verduidelijkt zijn redenering met enkele gebaren van zijn rech-
terhand. 

 gebarentaal 

I bevestigt, nadrukkelijk knikkend en met grote, geïnteresseerde 
ogen: Ooh.  

14 mimische ondersteuning 

C gaat door met: En dan ga je door. Net zoals je naar de boven-
bouw gaat.  

15  

I reageert begrijpend: Ja. Ze knikt daarbij.  
C vervolgt: Dan krijg je algebra I, het echte algebra. I knikt.  

16 
 

luisterrespons algemeen 

C continueert gebarend: Dan krijg je meetkunde, wat ik niet leuk 
vind.  

17 gebarentaal 

Hij schiet erbij in de lach. Zij ook. C: En dan krijg je algebra II. 
Beiden nemen dezelfde houding aan: rug tegen de leuning, hoofd 
wat naar achteren. Handen beurtelings gevouwen en uit elkaar.  

18 non-verbale spiegeling 

Terwijl ze met haar vinger in C’s richting wijst, concludeert I met 
nadruk, op iets verhoogde toon: O, en dat is wat je nu hebt? Het is 
een bevestiging en voortgangsvraag. C antwoordt met: Ja, en ik 
vind het leuk.  

20 
 

21 

gebarentaal 
prosodische ondersteu-
ning; luisterrespons speci-
fiek; krachtbron aanboren 

I onderbreekt C met: En dat is waar je het beste in bent? Ze selec-
teert uit C’s antwoord waar het haar om is begonnen: zijn resour-
ces of krachtbronnen. C reageert dadelijk: Ja. I stuurt doelgericht 
aan op een herhaling van zetten: I: Dat is waar je goed in bent?  

22 
 

24 

krachtbron aanboren  

C knikt en bevestigt: Ja, ik haal er alleen maar tienen voor. I’s 
mond valt open bij zoveel competentie. En weer is daar die vra-
gende toon en herhaling van haar ja-vraag: Je haalt er alleen 
maar tienen voor? C herbevestigt: Ja. 

25 
 

27 

mimische ondersteuning 
krachtbron aanboren 
herformuleren 

Terwijl ze elkaar aanlijken, herkadert I de informatie en geeft C 
een compliment: Dus dan moet je wel een slimme jongeman zijn. 
C lijkt er een beetje door verrast. Hij lacht en stamelt, terwijl hij 
nee schudt: Nou, nee. Nee, het gaat we, gemiddeld. 

28 
 

29 

revoicing 
compliment geven 
 

 I reageert instemmend: O, oké, ik begrijp het, akkoord, goed. 
Haar stem gaat omhoog als ze de positieve balans opmaakt: Dus 
wiskunde en algebra II? 

30 
 
 

luisterrespons algemeen 
en specifiek 
krachtbron aanboren 

C humt knikkend ja. I, die het kennelijk nodig vindt, na de uit-
weiding over Algebra, nóg een krachtbron te accentueren zet nóg 
een keer vragend door: Dus je bent ook goed in wiskunde? C 
tempert haar conclusie: Een beetje, maar ik denk als ik ergens 
mijn hoofdvak van zou maken, zou het waarschijnlijk algebra of 
algebra II zijn. 

31 
 

33 
 

mimische ondersteuning; 
herformuleren 

I rondt deze fase van het gesprek af met een Oké. Het klinkt als: 
genoeg zo; hier kan ik wel wat mee. 

34 luisterrespons algemeen 

   
 



 WAARNEMEN EN WAARDEREN  29 

Tabel 3 laat zien dat een flink aantal ft’s niet specifiek OG is, zoals gedefinieerd 
door Van Dijk & Cauffman (2009). Toch staan ze in dienst van hetzelfde ideaal: het 
toewerken naar een oplossing. In paragraaf 3.2.2 wordt de verhouding nader uitge-
werkt. Eerst komt een ander kwaliteitskenmerk aan de orde: de diversificatie van de 
waarneming. 

3.2  Diversificatie 

Uit tabel 3 blijkt dat in de conversatie veel tegelijkertijd gebeurt. In regel 3 van het 
transcript (tabel 1) herhaalt I louter wat C in de voorafgaande regel te berde heeft 
gebracht: wiskunde en algebra. Maar uit de kolom Ft blijkt wat er interactioneel nog 
meer aan de orde is: de woorden die voor cliënts krachtbronnen staan, worden letter-
lijk herhaald, waardoor aansluiting ontstaat tussen agent en cliënt. Agents verwon-
derde toon (prosodie) en gelaatsuitdrukking (mimiek) geven blijk van haar onwe-
tendheid en interesse. 

We gaan ervan uit dat de mate waarin iemand deze en dergelijke details kan on-
derscheiden indicatief is voor zijn inzicht in de OG-pragmatiek. Deze vaardigheids-
meting vormt een hoofdgroep uit het instrument. 

Allereerst zijn daar de de dingen die worden waargenomen – we noteren ze als 
elementen. En dan zijn daar de (in de elementen) herkende functies en technieken– 
we noteren ze als ft’s. Diversificatie is een kwaliteit die dus uit twee delen bestaat: 
elementen en ft’s. Het zijn beide kwaliteitsaspecten, die in de nu volgende subpara-
grafen aan de orde komen. We verplaatsen ons in de terugkoppeling van de waar-
nemer en vertalen, als dat zo uitkomt, de bijdrage van de actanten. 

3.2.1 Elementen 

Wie meer elementen weet te onderscheiden is vaardiger dan iemand die er minder 
weet te onderscheiden. Enkele voorbeelden maken dit duidelijker.  

The best subject begint met Insoo’s vraag naar Carls beste vakken. Maar zoals 
uit de reconstructie blijkt, gebeurt er tegelijkertijd meer. Ze adresseert: 

 Uh, Carl, uhm…  

Dan buigt ze zich naar Carl over en kijkt hem nadrukkelijk aan. Dit zijn stuk voor 
stuk details die ertoe doen in OG-perspectief. Het voorgaande kan door waarnemer 
X worden weergegeven als:  

Insoo maakt prettig contact.  

Maar daarmee is de werkelijkheid slechts ten dele recht gedaan. Waarnemer Y die 
observaties rapporteert over zithouding, oogcontact, de toonhoogte en fysieke toe-
nadering geeft blijk van een groter observatievermogen en meer inzicht in de essen-
tie van OG-gesprekken, zoals in dit voorbeeld:  

Insoo kijkt Carl indringend aan, buigt naar voren, noemt zijn naam en vraagt hem naar 
zijn beste vak.  
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Nog een voorbeeld. In het slot van het fragment concludeert Insoo dat algebra II het 
vak is waar Carl het beste in is. De wijze waarop ze dat doet, is kenmerkend voor de 
OG-aanpak. De reconstructie laat zien dat de conclusie voorafgegaan wordt door een 
moment waarop Insoo aangeeft Carl begrepen te hebben: 

Oh, en dat is wat je nu hebt?  

Tegelijkertijd wijst Insoo met haar vinger in Carls richting en spreekt ze op een ver-
hoogde toon. Daarop antwoordt Carl:  

Ja, en ik vind het leuk.  

Nog voor hij is uitgesproken volgt dan haar conclusie: 
En dat is waar je het beste in bent?  

De conclusie wordt met vraagintonatie gepresenteerd, om Carl de gelegenheid te 
geven bevestigend te antwoorden. Daarmee wordt het ook zijn conclusie. Op deze 
manier wordt een yes-set gecreëerd, die de veel verdergaande slotsom van Insoo 
mogelijk maakt:  

Dus dan moet je wel een slimme jongen zijn.  

Voor Insoo is dit zeer waarschijnlijk een doelbewuste actie, voor Carl haast een on-
ontkoombaarheid. Als de gerapporteerde waarneming alleen de conclusie behelst, 
maar niet de wijze waarop ndie conclusie wordt geuit, getuigt ze van weinig inzicht 
in de essentie van dit gesprek. Inzicht in OGW komt tot uiting in het aantal relevante 
details van de waarneming: hoe meer, hoe beter. 

3.2.2 Functies en/of technieken (ft’s) 

Wie meer OG-functies en -technieken herkent, is vaardiger dan iemand die minder 
OG-functies en -technieken herkent. In de narratieve reconstructie van The best sub-
ject is al gewag gemaakt van het onderscheid tussen OG en algemene functies; in 
deze paragraaf wordt het verschil uitgelegd. Algemene functies ondersteunen ge-
woonlijk OG-functies. Ter verduidelijking een citaat uit het voorwoord van Ise-
baert’s praktijkboek (2007): 

OGW is een manier van denken en doen waarin alle mogelijke interventies een plaats 
kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we voorkeur voor bepaalde – in het bijzonder: hoop-
gevende – technieken. Maar we wijzen voorshands geen enkele af, of zij moet strijdig 
zijn met onze diepgewortelde overtuiging dat het om het welbevinden van de cliënt 
gaat, en nergens anders om. (p. 7)  

Cauffman & Van Dijk (2009) doen er in hun handboek nog een schepje bovenop: 
Je hoeft helemaal geen nieuw jargon of compleet andere benadering aan te leren, niets 
overboord te gooien van wat je je (met veel moeite) eigen hebt gemaakt uit de pedago-
giek en menselijke psychologie. Integendeel. We zouden juist graag zien dat je datgene 
wat je [...] oppikt zo naadloos mogelijk laat aansluiten bij wat je al weet en kunt, kent en 
doet. (p. 12) 

Dezelfde opvatting ligt ten grondslag aan de benadering in deze studie: er zijn vele 
wegen die naar Rome leiden. Toch is de reeks stappen die Cauffman & Van Dijk 
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presenteren niet uit de lucht komen vallen. Gebaseerd op hun jarenlange ervaring in 
het opleiden van OG-specialisten en een eigen coachingspraktijk noemen ze een 
zevental stappen essentieel. Bij een kwalitatieve afweging van de waarneming heb-
ben deze OG-ft’s voorkeur boven algemene functies.  

OG-ft’s 
Cauffmann & Van Dijk (2009) onderscheiden in hun handboek de volgende zeven 
stappen: 
Contact leggen. De wijze waarop agent zijn cliënt tegemoet treedt, introduceert de 
stijl van de dialoog die zal volgen. De werkrelatie is in het geding, alsmede de in het 
OG-denken voorgestane coöperatie. 
Context verhelderen. Contextgegevens zijn informatief en kunnen de perceptie van 
de betrokkene beïnvloeden; soms is dat zelfs gewenst: de werkelijkheid heeft meer 
gezichten. De gewenste oplossingsrichting kan uit één van deze perspectieven wor-
den afgeleid. 
Doelen stellen. In de OG-traditie gaat het altijd om de doelen van cliënt zelf. Het 
zijn realiseerbare verbeteringswensen in termen van eindgedrag.  
Complimenten geven. Iedereen is gevoelig voor een schouderklopje. Wanneer die 
gaan over het doel van cliënt, verbetert de sfeer, de samenwerking en daarmee de 
kans op succes – lees een oplossing. 
Differentiatie. Om niet in zwart-witschema’s te blijven steken kan agent een schaal-
vraag stellen: 0 staat voor het minste resultaat en 10 voor het best denkbare resultaat. 
Het OG-uitgangspunt voor de verdere bespreking is altijd gelegen in de positieve 
score.  
Toekomstoriëntatie. Het is heel wel mogelijk om cliënt een voorstelling te laten ma-
ken van zijn geprefereerde toekomst. De mirakel- of wondervraag is daartoe een 
geëigend middel: stel je problemen zijn morgenvroeg als sneeuw voor de zon ver-
dwenen, hoe zou je dag er dan uitzien? Een gedetailleerde beschrijving kan zo een 
routekaart worden. 
Krachtbronnen aanboren. Om zijn doelen te bereiken zal cliënt zijn persoonlijke 
kwaliteiten, competenties of vaardigheden moeten inzetten. Zijn probleem is nogal 
eens dat hij niet ziet dat hij deze bezit en/of waar hij ze kan vinden. Het is de taak 
van agent hem daarbij behulpzaam te zijn. 
 
In hoofdstuk 1 paragraaf 2.1 is de Zevenstappendans afgebeeld (figuur 2). Door de 
pijlen en cyclische vorm kan men geneigd zijn te denken dat de stappen consecutief 
verbonden zijn en in elke sessie aan bod komen, of zouden moeten komen. Zo is het 
niet bedoeld. De Zevenstappendans is geen protocol, maar een dans waarin zekere 
patronen aan de orde kunnen komen. Cauffman & Van Dijk (2009) spreken van een 
tango:  

Je probeert op een zo harmonieus mogelijke manier samen te bewegen: je leidt, je volgt, 
je danst in verschillende ritmes en je combineert de verschillende passen. Het aantal va-
riatiemogelijkheden – lees verschillende combinaties van ritmes, passen en bewegingen 
– is ongekend. (p. 55) 
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Ze presenteren de stappen in een voor de hand liggende volgorde, maar haasten zich 
eraan toe te voegen dat het ‘niet meer dan een mnemotechnisch hulpmiddel’ (p. 55) 
betreft. Niet alle stappen worden noodzakelijkerwijs in elke sessie gezet. Tegelijker-
tijd kan een stap vaker dan eens gezet worden. Dat gebeurt in de reconstructie van 
The best subject ook, waarin Insoo naar Carls beste vak vraagt (tabel 1, regel 1) en 
hem vervolgens herhaaldelijk uitnodigt te bevestigen wat ze ervan heeft begrepen 
(tabel 1, r. 3, 5, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32). Het staat natuurlijk voor het aanboren 
van krachtbronnen:  

Je zet immers alleen die stappen die je op dat moment en in die situatie nuttig acht. [...] 
Het procesprotocol dat in de Zevenstappendans verborgen zit, is een ordelijke en steeds 
veranderende manier van samenwerken met je partner. (ibid., p. 56)  

Er is één stap die in elk gesprek aan de orde is: Contact leggen. Het is de eerste in 
een vermoedelijke reeks van vervolgstappen; het is niet met zekerheid te zeggen 
welke dat zijn. Geen gesprek verloopt gelijk. Het laat onverlet dat alle gesprekken 
ergens beginnen. Het belang van een goede aftrap is groot. Dat motiveren Cauffman 
& Van Dijk als volgt: 

Op die manier open je de tango en introduceer je de stijl van de interactie die zal vol-
gen. Dit moment van socialiseren behelst meer dan het uithangen van de 
(kind)vriendelijke leerkracht of collega; het doel is om een optimale werkrelatie tot 
stand te brengen. (ibid., p. 57) 

Ten slotte valt nog op dat complimenten geven een centrale positie inneemt. De ver-
klaring laat zich raden: In OG-perspectief zijn alle verworvenheden uit de overige 
stappen het waard geprezen te worden. Het versterkt de relatie agent-cliënt en niet te 
vergeten die van cliënt en zijn krachtbronnen. In The best subject wordt r. 28 (tabel 
1) als zodanig aangemerkt.  

Algemene ft’s 
In de interactieve context heeft elke handeling een functie. Watzlawick, Beavin (nu 
Bavelas) & Jackson (1974) stellen dat niet communiceren geen optie is.  

Indien nu wordt aanvaard dat alle gedrag in een situatie van interactie een berichtwaarde 
heeft, d.w.z. communicatie is, dan volgt daaruit dat men, hoe men zich ook inspant, niet 
niet kan communiceren. Bedrijvigheid of werkeloosheid, woorden of stilzwijgen, heb-
ben alle berichtwaarde; ze beïnvloeden anderen en deze anderen kunnen op hun beurt 
evenmin niet reageren op deze communicaties en communiceren zelf. (p. 39) 

Algemene functies zijn niet specifiek voor de OG-aanpak. Te denken valt aan luis-
terrespons, prosodie, revoicing, spreekruimte enzovoort. Deze algemene functies 
kunnen helpen om daadwerkelijk de richting naar de oplossing in te slaan.  

Eén verzameling 
Om herkenning van OG-ft’s en Algemene ft’s mogelijk te maken is een corpus sa-
mengesteld uit de volgende bronnen:  
 de hoofdstukken over het vrije-attitude-interview uit Gesprekstechniek en Luis-

tervaardigheden van Vrolijk (1991 en 1997);  
 het Praktijkboek [...] van Isebaert (2007); 
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 het Handboek [...] van Cauffman & Van Dijk (2009); 
 de manual van de workshop Microanalyse van Bavelas & Healing (2010);  
 het transcript van Panel 1 - 23.09.2010 (zie hoofdstuk 3). 

 
De complete verzameling is opgenomen in het codeboek (zie bijlage Codeboek). Er 
zijn twee kolommen: Verbale functies en Non-verbale functies. In enkele gevallen is 
sprake van eenzelfde nummer in de verbale en non-verbale kolom: complimenteren, 
contact maken, luisterrespons algemeen en niet-wetende opstelling. De functie is 
identiek, de techniek een andere. Dat gezegd zijnde dient zich meteen de vraag aan 
wat eigenlijk het verschil is tussen functie en techniek. 

Onze voorlopige indruk is dat het onderscheid tussen functie en techniek te ma-
ken heeft met de mate waarin de handeling wordt geabstraheerd. Zo kun je zeggen 
dat vragen naar iemands favoriete schoolvakken6 een techniek is om de functie con-
tact maken te realiseren. En de techniek van de schaalvraag heeft als functie toe-
komstoriëntatie. Het heeft te maken met het onderscheid tussen middel (techniek) en 
doel (functie). Goed beschouwd is een compliment een middel om een bepaald doel, 
bijvoorbeeld afstemming tussen agent en cliënt, te bereiken. In het voorafgaande 
hebben we complimenten geven een OG-functie genoemd. Daar schieten we tekort, 
zo lijkt het. Maar in hetzelfde rijtje staat ook contact maken, en daar hadden we het 
bij het rechte eind. We concluderen vooralsnog dat de begrippen ‘staan’ voor de 
abstractiegraad en dat de Zevenstappendans voor verbetering vatbaar is. Voorlopig 
bakenen we de functie en techniek niet scherp af – we combineren ze, zoals reeds 
aangekondigd in 3.2, tot ft; in hoofdstuk 4 komen we er uitvoerig op terug.  

OG-kwaliteit 
En dan is er nog iets. Niet alle vermelde ft’s voldoen aan het criterium van weder-
zijdse uitsluiting: soms kunnen meer ft’s tegelijk aan de orde zijn. De ene ft, bij-
voorbeeld positief formuleren, heeft een meer overkoepelende strekking dan de an-
dere, bijvoorbeeld selectieve vraagstelling. En complimenten geven is een OG-
manier om cliënt te attenderen op zijn krachtbronnen, maar daar zijn ook andere 
middelen voor. Ter toelichting een voorbeeld. In The best subject eindigt Insoo met:  

Dus dan moet je wel een slimme jongen zijn. (r. 28)  

Het is een positief verwoorden, dat sowieso, en (toegepast op Carl) herformuleren 
van zijn capaciteiten, in de zin van ordenen, concluderen en samenvatten. Daarmee 
boort Insoo Carls krachtbronnen aan. Door de bewonderende manier waarop Insoo 
dit zegt, is het een compliment geworden. De luisterrespons uit r. 2 en 5 mimiek uit 
3, 14 en 25 en herformulering uit r. 27 kunnen evenzeer als compliment worden uit-
gelegd. Wie dit fragment bekijkt, kan dus verschillende dingen opmerken en rappor-
teren. De een beschrijft de positieve verwoording of selectieve vraagstelling, de an-
der het aanboren van krachtbronnen of het compliment. De rapportages zijn alle 

                                                           
6 We spreken van algemene krachtbronnen. Het zijn kwaliteiten die een algemene geldigheid 
hebben, zoals intersses en talenten. Kwaliteiten die zijn toegesneden op de oplossing van spe-
cifieke probleemsituaties noemen we specifieke krachtbronnen. 
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adequaat, maar ongelijk in kwaliteit. De laatste twee registreren specifieker wat er 
aan de orde is in OG-perspectief dan de eerste: hoe specifieker hoe beter. 

In het codeboek staan F3 (complimenteren), F5 (contact leggen), F6 (context 
verkennen), F7 (differentiatie), F8 (doelen stellen), F16 (krachtbronnen aanboren) 
en F31 (toekomstoriëntatie) voor de OG-ft’s. We treffen de codes later in dit hoofd-
stuk aan in tabel 14 en figuur 6. Voor zover van toepassing zijn het deze codes die 
de voorkeur verdienen, omdat ze het dichtst in de buurt komen van de OG-kwaliteit 
Tabel 4 geeft een inkijk in enkele voorbeelden uit het cursistenmateriaal. Sommige 
ft’s zijn algemeen, andere zijn OG. Uit de laatste vier voorbeelden wordt duidelijk 
dat de accenten verschillend gelegd kunnen worden. 

Tabel 4. Voorbeelden van ft’s;  
OG = oplossingsgericht; Alg = algemeen 

     
Werkzame bestanddelen Uitleg Ft’s  

 
OG Alg 

     
Interesse tonen. Ze vraagt waar hij goed in is. Krachtbronnen 

aanboren.  
x  

Samenvatten. Dit vat ze ook samen. Formuleren.   x 
Doorvragen. Op deze manier heeft hij het gevoel 

dat hij gehoord wordt. 
Doorvragen.   x 

Uitgaan van het positieve en 
niet vanuit de problemen. 

Laat hem beseffen dat hij mogelijk-
heden heeft. 

Krachtbronnen 
aanboren.  

x  

Knikken als C praat. I geeft aan dat ze naar hem luistert 
en hem begrijpt. 

Luisterrespons 
algemeen.  

 x 

Ze zegt: ‘Je zal wel een 
slimme jongen zijn.’ 

Bevestiging geven. Compliment  
geven.  

x  

I buigt naar C toe. Ze staat open voor hem. Fysieke toenade-
ring.  

 x 

Goede sfeer. Door de vraagstelling wordt een 
bepaalde vertrouwelijkheid gecre-
eerd. 

Actieve luister-
houding. 

 x 

In onderstaande twee voorbeelden is de informatie vrijwel dezelfde,  
maar de rapportage ( = score) verschillend 

 
Anders ‘teruggeven’ 

 
Een andere kijk geven. 

 
Revoicing. 

  
x 

De dingen anders verwoor-
den 

Zijn kwaliteiten onder de aandacht 
brengen. 

Krachtbronnen 
aanboren.  

x  

Open houding Interesse in details. Niet-wetende 
opstelling. 

 x 

Open houding Geïnteresseerd in de omstandighe-
den. 

Context verken-
nen. 

x  

3.3  Registratie 

We gaan ervan uit dat de mate waarin iemand in staat is geobserveerde handelingen, 
gedragingen en interactiepatronen adequaat te registreren indicatief is voor zijn in-
zicht in de OG-pragmatiek. Deze vaardigheidsmeting vormt, naast Diversificatie 
(zie paragraaf 3.1) een hoofdgroep uit het instrument.  
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Eigen ervaring, literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen (zie hoofdstuk 
3) hebben geleid tot de onderscheiding van een drietal relevante dimensies, die zich 
gelijktijdig voordoen. De waarnemer richt zijn aandacht op één of meer van deze 
drie dimensies. Vanuit OG-perspectief laat de kwaliteit van zijn gerapporteerde 
waarnemingen zich als volgt karakteriseren: 
 
Aard: observatie en duiding: Een goede waarneming van OGW bevat een combina-
tie van waarneembare handelingen of uitingen en een (oplossingsgerichte) interpre-
tatie van de betekenis of bedoeling ervan.  
 
Type: verbale en non-verbale elementen: Een goede waarneming bevat zowel ver-
baal als non-verbaal gedrag.  
 
Focus: actie en interactie: Een goede waarneming neemt beide actanten in ogen-
schouw, zowel agent als cliënt.  
 
Deze dimensies kunnen elk verschillende vormen aannemen. Ze worden ‘opties’ ge-
noemd. Onderstaande verantwoording wordt gevolgd door een kwalitatieve rangor-
de. 

3.3.1 Aard: observatie en duiding 

De eerste dimensie die nodig is om OGW te karakteriseren heeft te maken met het 
oog hebben voor observaties en duidingen, hun verschillen en hun samenhang. 

First impressions might infer mental processes, make global impressions, or only focus 
on individual behaviors. All types of first impressions can be used to learn something 
about a therapy session; however trainers or supervisors must transform these first im-
pressions into observable communicative behaviors […]. (Bavelas, 2010, p. 27) 

We hebben de indruk dat therapeuten en coaches (net als filosofen en psychologen – 
zie De Shazer, z.j.) nogal eens de neiging aan de dag leggen interpretaties te bezigen 
zonder helderheid te verschaffen over de observaties. Zo wordt er naar aannames toe 
geredeneerd, omdat de indruk nu eenmaal bestaat, of omdat er analogie bestaat met 
een vergelijkbare situatie. In tabel 5 noteren we enkele gefingeerde voorbeelden, 
gerelateerd aan de openingsscène.  

Tabel 5. Duiding zonder observatie 

  
Voorbeeld Toelichting 

 
Ze is empathisch. 

 
Er is sprake van een duiding (die op zichzelf correct 
kan zijn), maar wat er precies wordt waargenomen 
blijft onvermeld. Relevante vragen om de omissie te 
herstellen zijn: Wat zie je, wat hoor je precies? 

Hij vertrouwt haar volledig. 
Ze begrijpen elkaar. 
De verstandhouding is optimaal. 
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De OG-agent is zich bewust dat impressies en duidingen er slechts toe doen als ze 
stoelen op concreet observeerbare gedragingen. Het lijkt een open deur dat het één 
niet zonder het ander kan.  

Natuurlijk is er altijd een zekere mate van interpretatie, maar dat laat onverlet dat het 
vermogen om onbevangen te luisteren het bewijs vormt van echte wijsheid. Luisteren 
vanuit een houding van ‘niet-weten’ klinkt simpel, maar is verre van eenvoudig. [...] 
Het vergt moed, wijsheid en een enorme behendigheid om je eigen ego terzijde te 
schuiven zonder in kinderlijke naïviteit te vervallen. (Cauffman & Van Dijk, 2009, pp. 
197-198) 

Inzicht in de OG-aanpak vereist dat de waarnemer zijn interpretatie expliciet ver-
bindt aan concrete observaties. Met betrekking tot deze vorm van registratie zijn er 
drie opties:  
1) Observatie: wat je ziet en/of hoort.  

Voorbeeld: Zij lacht naar hem.  
Toelichting: Het is waarneembaar. Bij het onder woorden brengen komt vaak 
een vorm van interpretatie kijken: zij lacht vriendelijk; het blijft niettemin een 
observatie: iets wat je kunt zien en/of horen.  

2) Duiding: verklaring, motief, doel, verondersteld effect of functie.  
Voorbeeld: Dat stelt hem op zijn gemak.  
Toelichting: Het is een soort uitleg die in de plaats komt van de observatie.  

3) Observatie en duiding: waarneming en interpretatie in relatie tot elkaar  
Voorbeeld: Zij lacht naar hem; dat stelt hem op zijn gemak.  
Toelichting: De observatie Zij lacht naar hem wordt gevolgd door een duiding: 
dat stelt hem op zijn gemak. 
 

In tabel 5 staan twee voorbeelden7 uit het cursistenmateriaal, dat in paragraaf 4 
wordt besproken, voorzien van uitleg.  

Tabel 5. Voorbeelden van Aard  uit het cursistenmateriaal (zie paragraaf 4); 
1 = observatie, 2 = duiding, 3 = observatie en duiding 

 
Voorbeeld 1 Uitleg over Aard: observatie en duiding Optie 
   
 
Uitnodigende zithouding. 

 
Waargenomen wordt hoe I is gezeten t.o.v. C. Het 
adjectief uitnodigende geeft daar een zekere inter-
pretatie aan, maar het blijft een observatie. 

 
1 

Complimenterend. Hiermee wordt aan een handeling, die we niet letter-
lijk zien/horen, een functie toegekend: een duiding. 

2 

Vragend om uitleg. We horen en zien het gebeuren; er wordt geen nade-
re functie aan toegekend. 

1 

Hem laten vertellen wat hij goed aan 
zichzelf vindt/ waar hij goed in is. 

I vraagt naar C’s beste vakken. Dat is te horen en te 
zien.  

1 

De woorden herhalen. Letterlijke weergave, dus observatie. 1 
Eruit pikken waar de jongen iets posi-
tiefs zegt. Ingaan op wat hij zegt. 

Al valt er te twisten over wat ze er wel of niet uit-
pikt – het blijft een waarneming, observatie dus. 

1 

                                                           
7 Voorbeeld 2 is ook afgebeeld in figuur 2. 
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Open blik gericht naar hem. Je ziet dat ze naar hem kijkt, en hoe. Geen motief, 
doel, effect, functie of verklaring. Louter observatie. 

1 

Ziet dat ze denkt. 
Ze volgt hem echt. 

Er staat geschreven wat je ziet: observatie. 1 

   
   
Voorbeeld 2 Uitleg over Aard: observatie en duiding Optie 
   
   
Gebruik ogen - vragend. Er staat geschreven wat je ziet: observatie. 1 
In combinatie met knikken - biedt com-
plimenten aan, goedkeurend. 

De observatie is het knikken van I; de duiding dat ze 
ermee complimenten geeft, goedkeurend versterkt 
zowel de observatie als de duiding. 

3 

Good - complimenteert. De een prijst de ander. Je hoort het in good; dat is de 
observatie; de betekenis (duiding) die eraan gehecht 
wordt zit in complimenteert. 

3 

Intonatie, stemgebruik - vragend, uitno-
digend. 

Er wordt een observatie gedaan met betrekking tot 
toon en stemgebruik. Na het streepje volgt een spe-
cificatie; geen duiding. 

1 

Alsof ze ‘t even niet begrijpt - waarop 
Carl extra uitleg kan geven. Geeft ‘t 
gevoel meer te weten. 

Wat er gezien of gehoord wordt, is duidelijk: een 
aarzeling of iets van dien aard: observatie. Dan 
volgt de duiding. 

3 

Veel knikken - je laat zien dat je ‘t goed 
doet. 

De observatie wordt genoemd én geduid. 3 

Zitten beiden op stoel dicht bij elkaar - 
geen barrière door tafel. 

Je ziet ze zitten: observatie. Het woord barrière is 
waarschijnlijk figuurlijk bedoeld, waarmee een 
duiding is gegeven. 

3 

 

3.3.2 Type: verbaal en non-verbaal 

De tweede dimensie die nodig is om OGW te karakteriseren heeft te maken met het 
oog hebben voor verbale en non-verbale elementen, hun verschillen en hun samen-
hang. 

Words are, of course, part of the language. So are silences, gestures, facial expressions, 
etc. (De Shazer, 1994, p. 3)  

[…] dialogue in face-to-face interaction is both audible and visible; language use in this 
setting includes visible acts of meaning such as facial displays and hand gestures. Sev-
eral criteria distinguish these from other nonverbal acts: (a) They are sensitive to a 
sender-receiver relationship in that they are less likely to occur when an addressee will 
not see them, (b) they are analogically encoded symbols, (c) their meaning can be expli-
cated or demonstrated in context, and (d) they are fully integrated with the accompany-
ing words, although they may be redundant or nonredundant with these words. For these 
particular acts, the authors eschew the term nonverbal communication because it is a 
negative definition based solely on physical source. lnstead, they propose an integrated 
message model in which the moment-by-moment audible and visible communicative 
acts are treated as a unified whole. (Bavelas & Chovil, 2000, p. 163) 

Hoewel de suggestie van Bavelas & Chovil (2000) om de negatieve term te vermij-
den sympathiek aandoet, is de herkenbaarheid van het onderscheid verbaal en non-
verbaal ook wat waard. Om die reden is het in het kader van deze studie gehand-
haafd. De omschrijvingen zijn, hoewel grofmazig, eenduidig: 
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1) verbaal: gesproken taal in verstaanbare woorden;  
2) non-verbaal: niet-talige handelingen en paralinguïstische verschijnselen. 
Bavelas (2010) onderscheidt naast woorden de volgende non-verbale elementen in 
face-to-face registraties: 
 betekenisvolle vocalisaties (zuchten, lachen enz.); 
 prosodie (intonatie, volume, accent, snelheid enz.); 
 gelaatsuitdrukking (interesse, scepsis, geestdrift enz.); 
 oogopslag (naar wie of wat kijkt de spreker?); 
 gebaren (met hand, schouders enz.). 

We propose that language in face-to-face dialogue is composed of both audible and vis-
ible acts and that although these acts can be separated analytically, they are completely 
interwoven in performance. (Bavelas & Chovil, 2000, p. 164) 

Een waarnemer die goed inzicht in OGW heeft, let dus op zowel verbale als non-
verbale gedragingen. Met betrekking tot gerapporteerde registraties zijn er drie op-
ties: (1) verbaal; (2) non-verbaal, en (3) verbaal en non-verbaal. Ter verduidelijking 
zijn in tabel 6 enkele voorbeelden uit het cursistenmateriaal opgenomen. 

Tabel 6. Voorbeelden van Type uit het cursistenmateriaal (zie paragraaf 4); 
1 = verbaal, 2 = non-verbaal, 3 = verbaal en non-verbaal 

   
Voorbeelden Uitleg over Type: verbaal en non-verbaal Optie 
   
 
Ze prijst hem om zijn resultaten. 

 
Gaat om wat ze zegt: verbaal. 

 
1 

Compliment geven. Kan verbaal of non-verbaal zijn. Zonder toevoeging 
houden we het op verbaal. 

1 

Ze kijkt hem vriendelijk aan. Gaat om de manier van kijken: non-verbaal. 2 
Ze knikt terwijl ze ‘good’ zegt. Gaat om wat ze zegt en om een hoofdgebaar: verbaal + 

non-verbaal.  
3 

Zij legt hem uit dat zij er niet van 
gediend is.  

De notitie betreft wat gezegd wordt.  1 

Ze spreekt op hoge toon. Gaat niet om de gesproken woorden, wel om de manier 
waarop gesproken wordt: non-verbaal.  

2 

Op hoge toon legt ze hem uit dat ze 
er niet van gediend is. 

Tekst plus ondersteunende non-verbaliteit. 3 

Ze gaat steeds harder praten. Gaat niet om de woorden; wel om de wijze waarop ze 
worden geuit. 
 

2 

3.3.3 Focus: individuele actie en interactie 

De derde dimensie die nodig is om OGW te karakteriseren heeft te maken met het 
oog hebben voor de presentie van de actanten, hun onderscheiden rollen en hun in-
teractie. 
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Als OG-werker8 ga je ervan uit dat werkelijk effectieve oplossingen door de ander zélf 
worden ge(co)creëerd door zijn eigen krachtbronnen te benutten. Juist doordat jij je zo 
goed kunt inleven [...] weet je hem duidelijk te maken dat hij groeit in zijn eigen oplos-
singen. (Van Dijk & Cauffman, 2009, p. 45)   

Aangezien OGW altijd een co-constructie is van agent en cliënt, is het van wezenlijk 
belang dat de waarnemer beide actanten in het vizier houdt. Isebaert (2007) merkt 
op: ‘Telkens als we menen dat het ónze verantwoordelijkheid is om oplossingen te 
bedenken, geven we toe aan de verleiding om de plaats van cliënt in te nemen’ (p. 
116). In deze dimensie is aan de orde op welke actant(en) de waarnemer zijn aan-
dacht richt. Met betrekking tot de registratie zijn er drie opties: 
1) individuele actie: er wordt één actor voorondersteld of expliciet genoemd; 
2) interactie: behalve de eerste wordt expliciet melding gemaakt van een tweede 

actant;  
3) algemene impressie: volstaan wordt met een globale indruk.  
 
Optie 1 is aan de orde als de waarnemer slechts aan één van de actanten aandacht 
schenkt. Dat kan zowel impliciet: interesse tonen, als expliciet: zij laat merken geïn-
teresseerd te zijn. Optie 2 is aan de orde als vanuit het perspectief van de ene (A) de 
andere actant (B) expliciet wordt vermeld. Juist in de expliciete focus huist het OG-
bewustzijn. Optie 3 is aan de orde als volstaan wordt met een algemene indruk zon-
der dat de actanten handelend worden opgevoerd. Het is een beoordeling vanuit het 
perspectief van een buitenstaander. 

Enkele voorbeelden staan in tabel 7. De expliciete gevallen behoeven geen nade-
re uitleg. Als A en B samenvallen in één term of formulering is de waarneming ver-
gelijkbaar. Verwijswoorden als ‘ze’, ‘elkaar’ en ‘iedereen’ impliceren de betrokken-
heid van (ten minste) A en B. Zo is het ook met adverbiale toevoegingen als ‘samen’ 
of ‘gemeenschappelijk’. De impressie is geen directe waarneming. Er wordt een idee 
bevestigd: ‘het was een leerzaam fragment’, of weerlegd: ‘geen problem talk’.  

Tabel 7. Voorbeelden van Focus uit het cursistenmateriaal (zie paragraaf 4); 
optie 1 = individuele actie, optie 2 = interactie, optie 3 = algemene impressie 

    
Vermelding Voorbeeld Uitleg over Focus; actie en interactie Optie 
    
    
Expliciet  
 

Insoo vraagt Carl 
waar hij goed in is. 

Insoo = A; Carl = B. Beide partijen worden 
genoemd,dus is de focus interactief. 

2 

Vragen waar hij 
goed in is. 

A wordt als handelende persoon geïmpliceerd; hij = B. 
De focus is interactief. 

2 

Doorvragen. A wordt als handelende persoon geïmpliceerd; aange-
nomen mag worden dat B degene is aan wie de vraag 
wordt gesteld, maar het ontbreken van explicitering 
geeft aan dat de focus slechts op de individuele actie 
van A is gericht.  

1 

Complimenteert. Idem. 1 
Eén term of  Ze zitten vlakbij A en B zijn beiden tegenwoordig in ze. De focus is 2 

                                                           
8 De term is aangepast; hier staat in het originele artikel ‘middenmanager’. 
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formulering elkaar. interactief. 
Samen lachen. A en B zijn beiden tegenwoordig in Samen. De focus 

is interactief. 
2 

Direct de focus naar 
Carl. 

A wordt als handelende persoon geïmpliceerd; B 
wordt expliciet genoemd. De focus is interactief. 

2 

Zij gaat hierop in. A = zij; de bijdragen van B is geïmpliceerd in hierop. 
De focus is interactief. 

2 

Zonder of met 
toelichting 

Humor. De actie wordt aan niemand special toegeschreven. 
Aangenomen mag worden dat A wordt geïmpliceerd; 
B ontbreekt. De focus is dus slechts gericht op de 
individuele actie van A. 

1 

Humor - ze lachen 
vaak samen. 

Met toelichting (waarin beide ze en samen staan voor 
A en B) is de focus interactief. 

2 

Indruk Het was een boeiend 
gesprek. 

Er wordt geen actie gemeld van A en/of B. Er is 
slechts sprake van een algemene impressie. 

3 

Voorbeeldig optre-
den. 

Idem. 3 

Instructieve dialoog. Idem. 3 
    

3.3.4 OG-kwaliteit  

Nu de drie dimensies zijn toegelicht, kan een ordening naar kwaliteit worden aange-
bracht. De kundige waarnemer van OGW herkent vooral de samenhang tussen de 
drie dimensies en brengt die in zijn rapportage tot uitdrukking. Bovendien bevat zijn 
waarneming per dimensie de gunstigste optie. De opties binnen elke dimensie getui-
gen immers in verschillende mate van OG-kwaliteit. In tabel 8 is binnen iedere di-
mensie een rangorde aangebracht in de opties, op basis van de verantwoording hier-
voor. Hoe meer plustekens, hoe hoger de kwaliteit van de waarneming van OG-
interactie.  

Tabel 8. Kwalificatie opties per dimensie 

    
Dimensie Opties Omschrijving Waarde 
    
     
Aard 1 observatie waarneembaar gedrag ++ 
 2 duiding interpretatie + 
  3 beide waarneembaar gedrag plus duiding  +++ 
Type 1 verbaal talige uiting + 
 2 non-verbaal niet-talige uiting + 
  3 beide een combinatie van talige en niet-talige elementen ++ 
Focus 1 individueel handeling van één van de actanten ++ 
  2 interactief handeling in relatie tot de ander +++ 
 3 impressie algemene indruk  + 

 
 
Binnen de dimensie Aard heeft duiding minder kwaliteit dan observatie. De combi-
natie van observatie en duiding vertegenwoordigt de hoogste waarde. Voor de di-
mensie Type geldt dat er geen kwaliteitsverschil is tussen de waarneming van ver-
baal en non-verbaal gedrag. De hoogste kwaliteit in deze dimensie geldt voor de 
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combinatie van beide soorten gedrag. Bij Focus is de algemene impressie het laagst 
gekwalificeerd, een individuele focus is beter, een interactieve focus het beste. In 
tabel 8 staat een overzicht. 
 
Insoo Award 
De optimale registratie van kenmerken van OGW bevat de drie dimensies samen en 
op elk van de drie dimensies de hoogste waarde: bij Aard de combinatie van obser-
vatie en duiding, bij Type de combinatie van verbale en non-verbale aspecten en bij 
Focus de interactie. De titel Insoo Award is een eerbetoon aan ons voorbeeld. We 
nemen wat voorbeelden door, ontleend aan het cursistenmateriaal, dat we in zie pa-
ragraaf 4 bespreken. 

Stel, de waarnemer noteert het volgende: Knikken, ja zeggen tijdens het luis-
teren. Ze laat zien dat ze open staat en goed naar hem luistert (formulier 97), dan 
geeft hij daarmee aan het helemaal te hebben gezien en verstaan. Hij meldt met be-
trekking tot de Aard (A3) een observatie (knikken en ja zeggen) plus duiding (open 
staat en goed luistert). Deze respondent is niets ontgaan van dat ene moment. Hij 
signaleert met betrekking tot het Type overdracht (T3) zowel verbale (ja zeggen) als 
non-verbale elementen (knikken, laat zien dat...) Hij geeft blijk van een interactieve 
Focus (F2) door beide actanten expliciet (Ze en hem) te vermelden. De respondent 
scoort maximaal: A3T3F2. Zijn inzicht is optimaal – dat is de conclusie.  

Het kan ook anders. In die gevallen is het inzicht van de respondent niet opti-
maal. Stel de waarnemer schrijft Herhalen van complimenten (formulier 12), dan 
heeft hij weliswaar een juiste waarneming gedaan, maar de interactie niet of nauwe-
lijks bij zijn waarneming betrokken. Hij meldt met betrekking tot de Aard (A3) wel 
een duiding (complimenten), maar geen observatie waar deze op stoelt. Hij signa-
leert met betrekking tot het Type overdracht (T1) alleen een verbale notie (herhalen 
van complimenten). Hij blijkt slechts de Focus (F1) te richten op één van de actan-
ten, de agent (deze wordt impliciet verondersteld in Herhalen van complimenten). Er 
zijn nog allerlei tussenvormen denkbaar: 

Ze laat hem de expert zijn op bepaald gebied. (formulier 12) - A2 = duiding; T1= ver-
baal; F2= interactie. 

Vragen naar beste vak. Positieve eigenschap laten verwoorden. Positief denken. (formu-
lier 97) - A3= observatie en duiding; T1= verbaal; F1= individuele actie. 

De houding van I is echt belangstellend. Ze zit ontspannen. (formulier 205) - A3= ob-
servatie en duiding; T2= non-verbaal; F1= individuele actie. 

Knikken. Non-verbaal. Zo komt over dat ze hem begrijpt. (formulier 370) - A1= obser-
vatie; T2= non-verbaal; F2= interactie. 

3.3.5 Tweeledige samenhang 

Ons instrument dient gradaties in kwaliteit weer te kunnen geven. Welke alternatie-
ven zijn er als de integratie maar gedeeltelijk tot stand wordt gebracht, en hoe ver-
houden die alternatieven zich in kwalitatief opzicht? Met andere woorden, kan het 
instrument ook samenhang tussen de dimensies weergeven als verschillende grada-
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ties van kwaliteit? We concentreren ons hierna op de tweeledige combinatievarian-
ten Aard en Type, Aard en Focus, en Focus en Type. 

In tabel 9 zijn de waarden uit de afzonderlijke dimensies als uitgangspunt geno-
men. De optelsom van de tweeledige combinaties representeert opnieuw een rangor-
de. Zo krijgt elke combinatie een waarde op een ordinale OG-schaal.  

Tabel 9. Waardering opties in twee interactie-dimensies:  
Aard-Type (A123T123), Aard-Focus (A123F123) en Type-Focus (T123F123) 

              
  A1 A2 A3    A1 A2 A3    F1 F2 F3 
T1 2 1 3  F1 5 4 6  T1 3 5 1 
T2 2 1 3  F2 8 7 9  T2 3 5 1 
T3 3 2 4  F3 2 1 3  T3 4 6 2 
              

 
De waarden dienen uitsluitend binnen de combinatie in kwestie te worden be-
schouwd: de waarde 9 van Aard-Focus, die staat voor de combinatie A3F2, is niet 
drie keer zo waardevol als de waarde 3 van Aard-Type (A3T1, A3T2), Aard-Focus 
(A3F3) of Type-Focus (T1F1 of T2F1).  

3.3.6 Hoge en lage scores 

Hier volgen enkele voorbeelden van hoge en lage waarden binnen de drie afzonder-
lijke combinatievarianten. Ze betreffen hetzelfde fragment en komen uit de dataver-
zameling die in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 
 Aard-Type: AT – hoog  

I zegt vaak ‘Good’ en ze knikt en lacht. Positieve feedback. (formulier 132)  

De respondent noteert onder Aard de optie met de hoogste OG-kwaliteit waarneem-
baar gedrag (zegt vaak 'Good' en ze knikt en lacht) plus duiding (positieve feedback), 
en onder Type eveneens de hoogste optie, verbale (zegt vaak 'Good’) plus non-
verbale elementen (knikt en lacht). Waarde: 4. 
 
Aard-Type: AT – laag  

Compliment. Samen op 1 lijn; basis gelegd voor verder gesprek over wat moeilijk is. 
formulier 231) 

De respondent noteert onder Aard de optie met de laagste OG-kwaliteit, duiding 
(compliment, samen op 1 lijn, basis voor verder gesprek over wat moeilijk is), en 
onder Type ook de laagste optie, verbaal, (compliment en gesprek). Waarde: 1. 
 
Aard-Focus: AF – hoog 

Gevoel. Ze bouwt een vertrouwensband op door bevestigend te knikken. Het wederzijds 
gevoel is ok. (formulier 35) 
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De respondent noteert onder Type, de hoogst gewaardeerde optie, observatie (beves-
tigend knikken) plus duiding (gevoel en bouwt een vertrouwensband op), en onder 
Focus de hoogste optie, interactie (wederzijds). Waarde: 9.  
 
Aard-Focus: AF – laag 

Door deze opening goede relatie om te starten. (formulier 260) 

De respondent noteert onder Type, de laagst gewaardeerde optie, duiding (goede 
relatie) maar geen observatie, en ook onder Focus de laagste optie, algemene im-
pressie (door deze opening goede relatie om te starten). Waarde: 1. 
 
Type-Focus: TF – hoog 

So you must be a smart young man. C lacht, maar relativeert deze conclusie. (formulier 
219) 

De respondent noteert onder Type, de optie met de hoogste kwaliteit, verbaal plus 
non-verbaal (So you must be a smart young man en C lacht) en onder Focus, de ook 
de hoogste optie, interactie (you). Waarde: 6. 
 
Type-Focus: TF – laag 

Wat gaat goed? Stemming verhogend, breekt eventuele spanning. (formulier 219) 

Dit is een voorbeeld van de op één na laagste score, omdat bij Focus de optie alge-
mene impressie, de laagste OG-kwaliteit, zeer weinig voorkomt. De respondent no-
teert onder Type, de optie met de laagste OG-kwaliteit, verbaal, (Wat gaat goed?) en 
onder Focus de optie met de op-een-na laagste waarde, individuele actie (Wat gaat 
goed?). Waarde: 3.  

3.4  Rapportage 

We gaan er van uit dat de mate waarin iemand in staat is zijn inzichten in het daartoe 
geëigende OG-jargon te vatten indicatief is voor zijn inzicht in de OG-pragmatiek. 
Deze vaardigheidsmeting vormt, naast Diversificatie (zie paragraaf 3.1) en Registra-
tie (paragraaf 3.2) een hoofdgroep uit het instrument.  

Het OG-jargon behelst meer dan een toevallige keuze. De tegenhanger van OG-
taalgebruik, solution talk, is problem talk. Isebaert (2007) betoogt: 

In de medische en psychologische opleiding leren we ons op problemen te richten. Dat 
is heel belangrijk voor de somatische geneeskunde en biologische psychiatrie. Maar als 
we ons in de therapie daartoe beperken, geschiedt het volgende: cliënt en therapeut zet-
ten allebei een zwarte bril op, en ja dan kleurt het hele landschap donker. Het blikveld 
wordt totaal gevuld met problemen; tot aan de horizon is er alleen maar ruimte voor 
symptomen. In principe komt de cliënt naar ons toe om geholpen te worden, niet om 
nog meer te lijden. Als we ons echter alleen in termen van het probleem met hem ver-
staan, is de kans groot dat hij er na ons onderhoud nog beroerder aan toe is. Is het niet 
veeleer onze taak een context van hoop op verandering te creëren? (pp. 76-77) 

De ‘context van hoop op verandering’ is typerend voor de OG-aanpak. Isebaert 
(2007) somt een aantal vindplaatsen op. Hij lardeert zijn betoog met tal van voor-
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beelden. En al die voorbeelden bestaan uit vraagzinnen. Mits uitnodigend geformu-
leerd belichamen ze cliënts existentiële transformatie: van probleemhouder naar be-
denker en uitvoerder van zijn eigen oplossingen. De vragen zijn in tabel 10 onderge-
bracht. 

Tabel 10. Isebaert’s vragen;  
bron: Isebaert, 2007, pp. 77-79 

 
Veranderingen 

 Wat moet er veranderd zijn, wilt u kunnen zeggen: ik hoef geen therapie meer? 
 Waaraan zou uw vrouw (partner, kind enzovoort) kunnen merken dat de therapie succes 

heeft? 
 Wat moet u anders doen, en hoe anders moet u zich voelen, wilt u kunnen zeggen dat u tevre-

den bent? 
Nut 

 Wat moet er gebeuren, wil de therapie nuttig voor u zijn? 
 Wat moeten we vandaag bespreken, wil het voor u nuttig zijn? 
 Wat moet er veranderen, wilt u kunnen zeggen dat het een goed idee was om hiernaartoe te 

komen? 
Begin 

 Wat zou de kleinste verandering (het eerste stapje) zijn waaraan u merkt dat u op de goede 
weg bent? 

 Wie zou als eerste merken dat het die goede kant op gaat? Hoe zou diegene dat merken?  
Bestemming 

 Als we elkaar over een jaar weer ontmoeten, en u zou me vertellen dat het goed met u gaat, 
wat zou er dan anders zijn?  

 Wat doet u anders?  
 Hoe voelt u zich daarbij? 

Uitzonderingen 
 Zijn er momenten waarop u minder angstig (gespannen, triest enzovoort) bent dan nu?  
 Hoe doet u dat? 
 Waren er de laatste weken dagen waarop u minder gedronken hebt? Of: ... meer energie had 

(grotere belangstelling, een prettiger gevoel)? 
 Kunt u een moment noemen waarop uw vrouw...? 
 Is er al wat veranderd sinds u deze afspraak gemaakt hebt? 

Algemene resources 
 U hebt uw problemen aardig onder controle, en het is me duidelijk geworden wat u anders zou 

willen doen. Om u te helpen, wil ik ook nog weten wat u niet veranderen wilt.  
 Wat wilt u in uw leven zo houden als het nu is?’ 
 Wat zou uw vrouw (man, vader, vriend enzovoort) antwoorden op de vraag wat zij (hij) aan u 

op prijs stelt?  
 Hoe krijgt u dat voor elkaar? 
 Wat doet u zo allemaal waarover u tevreden kunt zijn? 

Wat al veranderd is 
 Wat hebt u goed gedaan en wat is er nog niet zo goed gegaan? 
 Wat is er beter gegaan sinds de laatste keer? 
 Wat zou uw man (vrouw, vriend...) zeggen dat er beter gaat? 
 Hoe hebt u het voor elkaar gekregen om van (bijvoorbeeld) 2 naar 4 te stijgen op de schaal 

van 1 tot 10? 
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Bannink (2006) offreert haar lezers een verzameling van 1001 OG-vragen. Ze noemt 
ze het ‘gereedschap van de OG-professional’ (p. 191) en schetst het belang ervan als 
volgt: ‘De vragen nodigen de cliënt uit na te denken over transformatie en helpen 
hem zijn leven te veranderen in de gewenste richting’ (p. 191). Cauffman & Van 
Dijk (2009) spreken zelfs van ‘het krachtigste gereedschap dat een onderwijskracht 
kan bezitten’ en benadrukken het belang van ‘de efficiëntie in de omgang met ande-
ren’ (p. 199). Zij geven hun lezers een zestal concrete adviezen:  

1. Formuleer uitnodigend.  
2. Vraag: wat werkt er nog steeds? 
3. Vraag: hoe stopt het probleem? 
4. Stel OG-vragen. 
5. Vraag naar meer, naar details, aspecten, elementen. 
6. Gebruik hoe in plaats van waarom. (ibid.) 

3.4.1 De woordkeus van de waarnemer 

Alle voorbeelden en kenmerken uit het voorafgaande betreffen de solution talk van 
agent. Maar hoe staat het met de taal van de waarnemer? Benut deze dezelfde be-
grippen in de rapportage van wat hij waarneemt? Er zijn verschillende manieren om 
te noteren wat je waarneemt: ‘the reteller of the story is part of the story he retells’ 
(De Shazer 1994, p. xvi). Toegepast op de situatie waarin we verkeren – cursisten 
reflecteren op een exemplarisch fragment – zou je kunnen zeggen dat uit het toege-
paste taalgebruik van de waarnemer blijkt hoezeer hij vertrouwd is met de OG-
praktijk. De aanname in dit verband is: hoe meer OG-termen hij correct bezigt, hoe 
meer hij ervan heeft begrepen.  

We need to look at how we have ordered the world in our language and how our lan-
guage (which comes before us) has ordered our world. This has led me to believe that 
we need to study language in order to study anything at all. (ibid., p. 9) 

3.4.2 OG-Lexicon 

Om het woordgebruik van de waarnemer te toetsen op zijn OG-gehalte, is een ver-
zameling van OG-termen ontleend aan: 
 het register van het handboek van Cauffman & Van Dijk (2009);  
 de introductiecursus OGW door Van Dijk (zie tabel 12 en hoofdstuk 5);  
 het eerste paneltranscript (zie hoofdstuk 3).  

 
Het is een alfabetische woordenlijst van ruim 200 OG-woorden (zie bijlage Code-
boek) geworden. Tabel 3 uit dit hoofdstuk bevat er vanzelfsprekend ook een aantal, 
zoals vraag, vragend, context, talenten, het beste in…, rapport, geïnteresseerd, luis-
teren, erkenning, details, nieuwsgierig, uitnodigend, begrijpen, ondersteund, ja-
vraag, visualiseren, uitleg, verduidelijkt, uitnodigend, begrijpen, uitleg, bevestigt, 
continueert, selecteert, doelgericht, herhaling, waar je goed in bent, competentie, 
herkadert, positieve. Maar zoals gezegd: er zijn er meer. De keuze is in zekere zin 
arbitrair, synonieme constructies of net iets anders samengestelde woordgroepen 
kunnen buiten de boot vallen. Het moge zo zijn, grosso modo hebben we een OG-
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lexicon samengesteld, waaraan het idiolect van de OG-waarnemer kan worden ge-
spiegeld.  

3.5  Het instrument samengevat 

Het instrument representeert de essentie van OGW. Het is bedoeld om vast te stellen 
met welke kwaliteit een waarnemer de OG-werkwijze diversifieert, registreert en 
rapporteert. De volgende onderdelen zijn indicatief voor de kwaliteitsmeting: 

Diversificatie. Het instrument stelt allereerst vast hoeveel elementen de waarnemer 
signaleert en vervolgens in welke mate hij OG-ft’s onderkent.  

Registratie. Het instrument stelt vast in hoeverre de waarnemer oog heeft voor de 
samenhang binnen de dimensies Aard (observatie en duiding), Type (verbaal en 
non-verbaal) en Focus (actie en interactie).  

Rapportage. Het instrument stelt vast in welke mate de observant voor zijn rappor-
tage correcte OG-termen benut. 

4.  BEPROEVING VAN HET INSTRUMENT 

4.1  Nog twee onderzoeksvragen 

In paragraaf 3 is de inhoudsvaliditeit van het instrument aan de orde geweest. In 
paragraaf 4 beproeven we de betrouwbaarheid en het discriminerend vermogen. Ge-
parafraseerd luiden de nog resterende onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.2 en 2.3): 
1) Is het instrument in voldoende mate onafhankelijk van de beoordelaars?  
2a) Onderscheidt het instrument verschillen tussen personen?  
2b) Onderscheidt het instrument veranderingen binnen personen?  

4.2  Methode 

Om het instrument te beproeven zijn plannen gesmeed én in uitvoering genomen. 
Hieronder volgt een overzicht, dat tegelijkertijd als verslag kan worden gelezen. 

4.2.1 Proefpersonen 

Allereerst was er een grote groep proefpersonen nodig. Het waren cursisten uit de 
drie opleidingsplaatsen van de Master SEN opleiding van Fontys OSO, allen onder-
wijskrachten uit het po, vo, mbo of hbo, die, naast hun werk als lijn- of staffunctio-
naris, een masteropleiding volgden. Tabel 11 geeft de exacte aantallen weer. 

Het is belangrijk te weten dat de proefpersonen niet blanco stonden tegenover 
OGW. Men had de introductie uit de folder gelezen, de informatie kunnen voorbe-
spreken in de opleidingsgroep en kennis kunnen nemen van de aanbevolen literatuur 
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(waaronder het handboek van Cauffman & Van Dijk, 2009). Het was door zijn pro-
fessionele achtergrond en gemeenschappelijke belangstelling voor Special Educati-
onal Needs dus een vrij homogene groep.  

 Tabel 11. Proefpersonen 

    
Plaats Opleiding Datum Aantal 
    
    
Utrecht SEN OW9 14-15.10.10 22 
Tilburg SEN GS10 03-04.11.10 131 
Amsterdam SEN GS 10-11.11.10 102 
Totaal   255 
    

4.2.2 Codeurs 

Verder waren medewerkers nodig die de waarnemingen van de proefpersonen kon-
den interpreteren, hierna codeurs genoemd. Ze moesten bekend zijn met de OG-
praktijk; daarom werden ze gerekruteerd uit de Utrechts cursistengroep, de enige die 
in zijn geheel gericht was op OGW in het onderwijs. Daarnaast zijn oud-cursisten 
van dit opleidingstraject aangeschreven. Het leverde een groep van zeven uit de 
Utrechtse opleiding en twee oud-cursisten op. Ze werden een dag uitgenodigd voor 
instructie en uitvoeringswerkzaamheden. Hun werd ten slotte gevraagd, het reste-
rende werk (tegen een kleine vergoeding) thuis te verrichten.  

4.2.3 Dataverzameling - Cursisten  

Procedure: instructie 
Na een korte kennismaking – wie is Insoo Kim Berg en wie is Carl? – volgde de 
vertoning van The best subject. De cursisten hadden geen inzage in het transcript. 
Hun opdracht luidde de werkzame bestanddelen uit het fragment te identificeren en 
schriftelijk te rapporteren. Hardop meedenken of een gesprek-naar-aanleiding-van 
zou tot de valide mogelijkheden hebben behoord, ware het niet dat het onmogelijk is 
voor zo’n groot aantal cursisten vergelijkbare omstandigheden te creëren. Daarom is 
gekozen voor een schriftelijke rapportage. Kort samengevat kwam de instructie van 
de deelnemers hierop neer: 
a) het staat je vrij om wel of niet mee te doen; 
b) anonieme deelname is geen optie; 
c) kijk en luister nauwgezet; 
                                                           
9 SEN OW staat voor Deeltijdopleiding OGW in het onderwijs. Ik heb er de inleidende twee-
daagse voor verzorgd, een intervisiegroep begeleid en zes cursisten ondersteund bij de tot-
standkoming van hun masterwerkstuk. 
10 SEN GS staat voor Deeltijdopleiding Gedragsspecialist. Ik heb er de inleidende tweedaagse 
voor verzorgd. 
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d) de voorstelling wordt één keer herhaald; 
e) tussentijds worden onbegrepen termen vertaald; 
f) noteer wat er in deze conversatie volgens jou toe doet; 
g) er is geen goed of fout; elke waarneming telt; 
h) dit is één van de twee metingen: vooraf en achteraf; 
i) je levert in als je klaar bent.  

Procedure: werkblad 
De contextuele informatie was op een werkblad afgedrukt, gevolgd door de opdracht 
en een vak, waarin naam, opleiding, opleidingsplaats en datum konden worden ge-
noteerd. Het grootste deel van het werkblad werd in beslag genomen door twee lege 
kolommen voor de werkzame bestanddelen (links) en de uitleg daarvan (rechts). 
Onderaan stond de opmerking dat ook de achterkant gebruikt kon worden. Verder 
was er geen enkele vorm van structurering aangebracht, geen vakjes, nummers of 
zelfs regels: het zou de deelnemers maar afleiden van hun authentieke inbreng. In 
figuur 1 is een ingekort formulier afgebeeld.  
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Figuur 1. Antwoordformulier. 

 
OGW in het onderwijs 
 
Zo dadelijk wordt het openingsfragment vertoond uit een gesprek tussen Insoo Kim Berg, therapeut, en 
Carl, leerling van de Gonzalo Garza Independence High School in Austin, Texas (VS). Carl heeft de 
avond ervoor geprobeerd zich van het leven te beroven met een mes. Hij is toch gewoon op school. Daar 
maakt hij kennis met Insoo, die er een lezing houdt. Min of meer terloops vertelt hij haar wat er is ge-
beurd. Ze spreken af om na haar optreden verder te praten. 
 
 
Leg uit wat volgens jou de werkzame bestanddelen zijn in deze conversatie. 
 

 
Naam: 
 
Opleiding: 

 
Opleidingsplaats: 

 
Datum: 

 
 
Werkzame bestanddelen 
 

Uitleg 
 

  
 

Gebruik ook de achterzijde, als je meer ruimte nodig hebt. 

Meting 1 en 2 
Er werden twee metingen verricht: aan het begin van de tweedaagse en aan het einde 
ervan. Daartussen bevond zich het cursusprogramma. Het Handboek van Cauffman 
& Van Dijk (2009) vormde het richtsnoer, met dien verstande dat relatief veel tijd 
werd ingeruimd voor ‘the way you look at things’ (quote van Wayne Dyer uit een 
filmpje op YouTube). In tabel 12 staat de agenda van de tweedaagse. Zie voor een 
toelichting ook hoofdstuk 5 paragraaf 4.1.2. 
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Tabel 12. Agenda tweedaagse 

  
Dag 1 Dag 2 
  

 
1) Priming 
2) Kennismaking 
3) IKB: meting 1 (dag 1, 10.15 uur) 
4) Wat is ow niet/wel? 
5) Common factors 
6) The way you look at things 
7) Classroom Solutions (instructiefilm) 

 
8) Herkaderen  
9) Schaalvraag en wondervraag 
10) Overige technieken (7 stappendans) 
11) Werkrelatie (flowchart) 
12) Eagle and a Mouse (instructiefilm) 
13) IKB: meting 2 (dag 2, 16.00 uur) 

 
 
 

Het geselecteerde fragment is tijdens de tweedaagse niet meer aan de orde geweest. 
Cursisten leerden wel met behulp van andere videofragmenten wat OGW in de prak-
tijk behelst. In figuur 2 staat een ingevuld voorbeeldformulier van één van de cursis-
ten afgedrukt. 

Figuur 2. Ingevuld cursistenformulier. 
 

 

 
 
 
De proefpersonen namen deel aan beide metingen. Van verplichting was geen spra-
ke. Wanneer één van de twee formulieren (door afwezigheid of weigering) niet werd 
ingeleverd, werd ook het andere onbenut gelaten. Het kan zijn dat respondenten die 
de eerste dag aanwezig waren, de tweede dag verstek lieten gaan, of andersom. Al-
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leen als van een respondent een set van twee herkenbare formulieren beschikbaar 
was, werden de data in de analyse verwerkt.  

Uit tabel 12 kunnen we aflezen dat het maximale aantal cursisten 255 bedraagt 
en dat er (door verstek of weigering) een uitval is van 49, ofwel 20%. Uiteindelijk 
bestaat onze dataverzameling uit 205 bruikbare sets. 

 Tabel 12. Dataverzameling 

    
Plaats Aanwezigen Meting Bruikbare  

sets 
    
 1e dag 2e dag 1e dag 2e dag  
Utrecht 21 22 21 22 21 
Tilburg 131 120 124 117 113 
Amsterdam 102 100 90 76 71 
Totaal    205 
     

4.2.4 Dataverzameling - Codeurs  

Codeboek 
In paragraaf 3.1 is de kwaliteit van de waarneming van OG-interactie uiteengezet in 
drie aspecten: Diversificatie, Registratie en Rapportage. Diversificatie valt uiteen in 
bestanddeel en ft; Registratie in Aard (observatie-duiding), Type (verbaal-non-
verbaal) en Focus (actie-interactie). Bij elkaar zijn er dus zes kwantificeerbare vari-
abelen. In figuur 3 zijn ze overzichtelijk gerangschikt.  

Figuur 3. Zes variabelen. 

 
De operationalisering van de variabelen heeft een codeboek opgeleverd (zie bijlage 
Codeboek), dat behalve omschrijvingen en toelichtingen veel voorbeelden bevat. 
Het vormde het richtsnoer voor de codeurs.  
  

   
Diversificatie Registratie Rapportage 

Bestanddeel Functie/Techniek 

Aard 
 
 

observatie – duiding 

Type 
 

verbaal -  
non-verbaal 

Focus 
 
 

actie - interactie Termen 

geteld onderdeel  
nrs 1 - 20 

uit lijst van 37 
mogelijkheden  
nrs. 1 – 37 
99 = niet te coderen  

1 = observatie 
2 = duiding  
3 = beide  
7 = onjuiste observatie 
8 = onjuiste duidin 
9 = niet te coderen 

1 = verbaal 
2 = non-verbaal 
3 = beide 
9 = niet te coderen 

 1 = individuele actie  
 2 = interactie 
 3 = alg. impressie 
 9 = niet te coderen 

aantal trefwoorden uit 
o/g lexicon 
 0 - 10 per notitie 
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Procedure: training codeurs 
De codeurs zijn voor een instructiedag bij elkaar geroepen. Tijdens deze dag zijn 
door de onderzoeker en de begeleider het codeboek toegelicht (zie bijlage Code-
boek), evenals de voorbeeldscores van verschillende waarnemers. Na en naar aanlei-
ding van deze toelichting zijn enkele oefenrondes uitgevoerd. De moeilijkheden, 
lees beoordelingsdilemma’s, zijn gezamenlijk doorgesproken. Daarna werd begon-
nen met het eigenlijke coderen: bij twijfel konden de codeurs overleggen met elkaar, 
met de onderzoeker en met de begeleider. 

Natuurlijk vergt zo’n coderingsoperatie de nodige voorbereiding. Er was niet te 
zien of het een eerste of tweede invulling betrof. De formulieren hadden een uniek 
nummer, dat niet verraadde of het een eerste of tweede invulling betrof. Dat ge-
schiedde willekeurig. Het kon bijvoorbeeld niet zo zijn dat even nummers altijd de 
tweede invulling betroffen, of hoge nummers (boven 205). De oplossing voor het 
laatste probleem was simpel: we reserveerden voor de tweede invulling de lage 
nummers, 1-205, en voor de eerste invulling de hoge, 206-410. Voor onderzoeker en 
begeleiders was duidelijk dat 36 en 241 respectievelijk de tweede en eerste invulling 
van cursist 36 waren; de codeurs hadden er geen weet van. Met behulp van een iden-
tificatielijst in Excel, waarin de naam van de respondent, plaats en nummer van de 
meting stonden vermeld, kon in een later stadium de koppeling tussen codeur en 
cursist tot stand worden gebracht. Nog enkele voorbeelden: 

     
formulier 36 cursist 36 Utrecht 2e meting codeur 1 
formulier 241 cursist 36 Utrecht 1e meting codeur 10 
formulier 385 
formulier 180  

cursist 180 
cursist 180 

Amsterdam 
Amsterdam 

1e meting 
2e meting 

codeur 9 
codeur 4 

     
De originele formulieren waren herkenbaar aan hun unieke nummer. Metingnum-
mer, naam cursist en datum waren verwijderd. 

Verdeling formulieren  
De verdeling van het materiaal over de codeurs kwam als volgt tot stand. Er was een 
dakpansgewijze overlap (vijf formulieren met vorige en vijf formulieren met vol-
gende codeur), zodat ook na afloop nog een controle op interbeoordelaarsbetrouw-
baarheid kon worden verricht. Bij een totaal van 410 formulieren, werden er per 
codeur circa 50 formulieren gecodeerd. Iedere codeur codeerde als enige 40 formu-
lieren. Deze kwamen zowel uit de eerste als uit de tweede meting. Geen enkele co-
deur deed uitsluitend eerste metingen of uitsluitend tweede metingen. 

Er waren zeven codeurs (beo 1-7). Enkelen hadden zelf deelgenomen aan de 
Utrechtse metingen; zij kregen echter niet het eigen werk of dat van hun groeps-
genoten te beoordelen.  

Een aantal formulier werd gebruikt in de oefenrondes. Het waren 1 t/m 5, 22, 23, 
206, 208, 209, en 210; deze formulieren werden niet nogmaals gecodeerd. Zo waren 
er in totaal 365 formulieren die uniek werden gecodeerd en 45 formulieren die door 
twee codeurs werden verwerkt. 

De overlap bevond zich in het midden van het pakket, zodat de codeur goed op 
dreef was, maar nog niet vermoeid. Bij enkele codeurs zat de tweede meting voor-
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aan en de eerste meting achteraan; bij andere codeurs was dit juist omgekeerd, zodat 
op gang komen en vermoeidheid niet aan één meting waren gekoppeld. De codeurs 
verwerkten de formulieren in de aangeboden volgorde.  

4.2.5 Analyse  

Voor de verwerking van de gegevens hebben we SPSS versie 18 gebruikt. De in-
formatie uit de volgende paragraaf is daaruit afgeleid. Allereerst zijn de gegevens 
per codeur geïmporteerd, dat wil zeggen per formulier en per item. Daarna is de 
koppeling weer hersteld tussen cursist, locatie, eerste en tweede meting en formulier.  

Validiteit 
De data die op notitieniveau gecodeerd zijn, zijn geaggregeerd naar deelnemersni-
veau. Op het niveau van de individuele deelnemers is bepaald in welke mate inzicht 
hebben in de processen die kenmerkend zijn voor de OG-aanpak. Voor alle variabe-
len is een beschrijvende statistiek toegepast. Het instrumentarium kan als geschikt 
worden bestempeld, wanneer de beschrijvende statistiek aantoont dat er ruime varia-
tie in OG-kwaliteit is tussen formulieren. 

Betrouwbaarheid 
Op twee momenten is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vastgesteld: tijdens de 
instructiedag en tijdens het codeerwerk zelf. Na uitvoerige instructie en enkele oe-
fenrondes op de instructiedag hebben zes beoordelaars ieder zelfstandig alle items 
op vijf formulieren beoordeeld. Hierin waren door ons de grenzen tussen de elemen-
ten al gemarkeerd, zodat de overeenstemming op niveau van de elementen kon wor-
den bepaald: 39 in totaal. Voor alle elementen hadden we zelf vooraf de ideale be-
oordeling vastgesteld. De scores van de zes beoordelaars zijn met die ideale beoor-
deling vergeleken. Voor Aard, Type en Focus is Cohen’s kappa berekend. Voor 
Aard bedroeg de kappa gemiddeld .54, met .28 als laagste en .76 als hoogste waarde. 
Bij Type was de kappa gemiddeld .74, met .63 als laagste en .89 als hoogste score. 
Focus vertoonde een gemiddelde kappa van .73, met .53 als laagste score en .90 als 
hoogste. De kappa voor Aard kan als redelijk beschouwd worden, die voor Type en 
Focus als goed. Over Functie kon kappa niet worden berekend: wegens het grote 
aantal keuzemogelijkheden (37 verschillende functies) konden de kruistabellen niet 
voldoende worden gevuld. Over Termen berekenden we een Pearson correlatie: ge-
middeld .87, met .76 als laagste en .96 als hoogste score. 

In het codeerwerk zelf dat door zeven beoordelaars is doorgenomen (zes uit de 
instructiegroep plus de onderzoeker zelf), zaten steeds vijf formulieren die ook aan 
het pakket van een andere beoordelaar waren toegevoegd. Beoordelaars waren niet 
op de hoogte welke formulieren overlapten met het pakket van een collega. In totaal 
zijn er 44 formulieren door een eerste en een tweede beoordelaar gecodeerd. Omdat 
beoordelaars hier zelf de grenzen tussen de elementen moesten vaststellen, is de 
betrouwbaarheid niet op het niveau van de elementen bepaald, maar op het niveau 
van de individuele student: het zijn immers die scores die we in het onderzoek ge-
bruiken, en daarvan stellen we de betrouwbaarheid vast. Voor Elementen en Termen 
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is een Pearson correlatie berekend over de totalen per formulier. Per waarde van de 
enkelvoudige variabelen uit de hoofdgroep Registratie is de som berekend (Aard, 
Type, Focus), voor de gecombineerde variabelen uit deze groep is de mediaan en het 
gemiddelde berekend (Aard-Type, Aard-Focus, Type-Focus). Over deze geaggre-
geerde waardes zijn Pearson correlaties berekend.  

Elementen correleerde hoog: .90, Termen eveneens: .96. Voor de enkelvoudige 
variabelen uit de hoofdgroep Registratie bedroeg de Pearson correlatie gemiddeld 
.91 (met .73 als laagste en .98 als hoogste waarde), voor de gecombineerde variabe-
len uit deze groep .82 (tussen .71 en .92 als uitersten). Alle correlaties zijn bevredi-
gend tot goed. De betrouwbaarheid van de drievoudige combinatie Aard-Type-Focus 
bleek te gering te zijn: .44.  

Geconcludeerd kan worden dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de va-
riabelen Elementen, Aard, Type, Focus en Termen goed was, maar voor de variabele 
Functie niet kon worden berekend. De tweevoudige combinaties (Aard-Type, Aard-
Focus, Type-Focus) zijn ook betrouwbaar beoordeeld, maar de drievoudige combi-
natie (Aard-Type-Focus) bleek door de lage overeenstemming niet geschikt om te 
gebruiken.  

Discriminerend vermogen 
De verschillen tussen de voor- en de nameting zijn in kaart gebracht. Voor alle vari-
abelen is d, de effectgrootte, berekend. Hier gelden de vuistregels van Cohen (1992) 
uit tabel 13 als richtsnoer.  

Tabel 13. De vuistregels van Cohen 

   

Bij een d tussen is het effect en is de cursist 
vaardiger dan 
 … procent zonder 
tweedaagse 

   
1.3 en hoger zeer groot ± 90 % of meer 
.80 en 1.29 groot ± 80-90 % 
.50 en .79 middelgroot ± 70-80 % 
.20 en .49 klein ± 60-70 % 
-.19 en .19 verwaarloosbaar ± 40-60 % 
-.20 en -.49 klein negatief ± 30-40 % 
etcetera etcetera etcetera 
   

5. RESULTATEN 

In deze paragraaf zetten we de resultaten van voor- en nametingen op een rijtje. 
Maar voor het zover is, plaatsen we nog enkele kanttekeningen. Na de cijfers volgt 
de interpretatie. 
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5.1  Kanttekeningen bij de data 

5.1.1 Invultijd 

De cursisten bleken ongeveer zeven minuten nodig te hebben voor het invullen. On-
ze indruk was dat er in de eerste meting consciëntieuzer is gewerkt, in elk geval 
energieker. Er speelde ook in mee dat, ondanks mijn geruststellende woorden, iets in 
de lucht hing van: ik heb iets waar te maken. Na twee vermoeiende dagen was de 
stemming ontspannener; leek er minder van af te hangen. 

5.1.2 Contextvariatie 

De tweede meting stond onder invloed van de inhoud van de tweedaagse, maar ook 
van de nadere kennismaking met groepsgenoten, het feit dat er al een eerste verto-
ning had plaatsgehad en ten slotte de vermoeidheid. Natuurlijk had het effect op de 
anderen dat na vijf minuten mensen naar voren liepen om hun papier in te leveren 
(om vervolgens hun plaats weer in te nemen, maar niet altijd te zwijgen). 

5.1.3 Thuiswerk 

De codeurs die geen thuiswerk wilden verrichten droegen het restant aan Van Dijk 
(beo 10) over. Eén van de codeurs (beo 6) leverde niets in – daar waren privérede-
nen voor. Van deze medewerker codeerde Van Dijk (beo 10), in tweede instantie, 
alle werk. 

5.1.4 Focus 3  

In de groep Registratie stond onder Focus, behalve individuele actie (F1) en interac-
tie (F2) nog een derde subvariabele: algemene impressie (F3). In de operationalisa-
tiefase was namelijk gebleken dat er cursisten waren die geen individuele actie of 
interactie registreerden, maar een globale indruk. Het gaat hier om de laagst gekwa-
lificeerde optie (zie tabel 8) en combinatievariant (zie tabel 9), omdat de registratie 
nauwelijks inzicht geeft in het optreden van de actanten. De subvariabele wordt in 
het codeboek (zie bijlage Codeboek, p. 8) omschreven als: ‘De observant geeft een 
globale indruk/beoordeling in de trant van de sessie/therapeut/cliënt was bijzonder, 
doelmatig, overtuigend, hield rekening met… of wat dan ook, zonder deze concreet 
toe te lichten’. Dus prijzen we ons gelukkig dat de subvariabele F3 slechts spora-
disch is gescoord: 17 keer (0,8%) op een totaal van 2055 notities. In de betrouw-
baarheidsbepaling van het thuiswerk is F3 helemaal niet opgetreden, waardoor geen 
Pearson correlatie is berekend. Omdat het om een weinig concrete en sporadisch 
gekozen subvariabele gaat, hebben we besloten F3 buiten de verslaglegging te hou-
den. 

5.2  Voor- en nameting 

De resultaten uit de voor- en de nameting zijn in tabel 14 samengebracht.  
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Tabel 14. Resultaten in voor- en nameting;  
gem = gemiddelde, sd = standaarddeviatie, p = overschrijdingskans, d = effectgrootte;  
de codering (F3, F5, F6 en F16) stemt overeen met de functiecodering in het Codeboek 

    
Resultaten 

 
Voortoets Natoets Effect 

       
 gem sd gem sd p d 
Diversificatie       
 Elementen 4.82 1.95 5.43 2.31 .00 .29 
 F3 complimenteren 0.65 0.63 0.70 0.54 .40 .09 
 F5 contact maken 0.56 0.70 0.64 0.80 .26 .11 
 F6 context 0.23 0.47 0.20 0.45 .59 -.05 
 F16 krachtbronnen  0.64 0.63 0.80 0.69 .02 .24 
       
 OG-ft’s  2.07 1.31 2.34 1.29 .04 .21 
 Algemene ft’s 2.74 1.79 3.02 2.00 .14 .15 
       
Registratie       
 Aard 1: observatie 1.47 1.63 1.69 2.02 .18 .12 
 Aard 2: duiding 0.67 1.09 0.79 1.14 .29 .10 
 Aard 3: observatie + duiding 2.69 1.71 2.94 1.91 .12 .14 
 Type 1: verbaal 2.85 1.47 3.57 1.62 .00 .47 
 Type 2: non-verbaal 1.47 1.37 1.43 1.34 .73 -.03 
 Type 3: verbaal + non-verbaal 0.40 0.63 0.36 0.64 .51 -.07 
 Focus 1: individuele actie 1.79 1.79 3.01 2.24 .00 .61 
 Focus 2: interactie 2.97 1.36 2.41 1.73 .00 -.37 
 Combinaties       
 Aard-Type 2.59 0.45 2.51 0.46 .05 -.19 
 Aard-Focus 4.51 1.07 3.84 1.12 .00 -.61 
 Type-Focus 2.45 0.59 2.01 0.62 .00 -.72 
       
Rapportage       
 Termen 5.01 2.36 5.97 3.00 .00 .36 
       

 
De vergelijking tussen voormeting en nameting levert het volgende beeld op: er 
wordt meer en oplossingsgerichter gediversifieerd; de registratie verandert, maar 
neemt in kwaliteit niet toe; de rapportage is meer oplossingsgericht. We lichten de 
resultaten in de volgende paragrafen toe. 

5.3  Interpretatie van de resultaten  

5.3.1 Diversificatie 

In de vorige paragraaf onderscheidden we Diversificatie naar element en functie of 
techniek (ft). Die lijn wordt hier voortgezet, omdat beide aspecten een onderschei-
den kwaliteit vertegenwoordigen.  
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Elementen 
Uit de tabel 14 blijkt dat er in de tweede meting meer elementen zijn onderscheiden 
dan in de eerste meting. Het betekent dat de cursisten gemiddeld gedetailleerder 
hebben waargenomen dan de eerste keer.  

Figuur 4. Aantal elementen in voortoets en natoets;  
* = significant effect. 

 

Functies en technieken (ft’s) 
Hoe meer waarnemingen hoe meer ft’s. Interessant is natuurlijk om te weten of de 
toename van het aantal waargenomen elementen samenhangt met een grotere OG-
alertheid. Uit figuur 5 blijkt dat inderdaad het geval: OG-ft’s die zich in dit fragment 
voordeden, blijken vaker te zijn herkend. Er is geen significante toename van de 
Algemene ft’s, waaronder we in dit verband alle overige (behalve de OG ft’s) ver-
staan. Ofschoon de figuur een ongeveer even grote stijging laat zien voor Algemene 
ft’s, is deze stijging niet statistisch significant wegens de grotere standaarddeviatie 
dan die van OG-ft’s. 
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Figuur 5. Aantal Algemene ft’s en OG-ft’s in voortoets en natoets. 

 
Uit de panelbespreking (zie hoofdstuk 3) wordt duidelijk uit welke OG-ft’s hier ge-
kozen kon worden. Het zijn: Complimenten geven (F3), Contact maken (F5), Con-
text verkennen (F6) en Krachtbronnen aanboren (F16). Uit figuur 6 blijkt dat 
Krachtbronnen aanboren (F16) significant vaker wordt herkend.  

Figuur 6. Aantal OG-ft’s in voortoets en natoets; * = significant effect;  
de codering (F3, F5, F6 en F16) stemt overeen met de functiecodering in het Codeboek. 

 
  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Algemene ft's OG -norm ft's

Voortoets Natoets

* 

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Contact maken (F5) Krachtbronnen
aanboren (F16)

Complimenten geven
(F3)

Context verkennen
(F6)

Voortoets Natoets

* 



 WAARNEMEN EN WAARDEREN  59 

5.3.2 Registratie 

Hieronder nemen we allereerst de combinaties onder de loep. Daarna volgen de on-
derscheiden dimensies Aard, Type en Focus. 

Combinatievarianten 
Uit figuur 7 blijkt dat de combinaties AF (Aard + Focus) en TF (Type + Focus) in 
de natoets beide significant lager scoren. In figuur 7 is het gemiddelde weergegeven. 
Het effect is middelgroot. De deelnemers gaan meer letten op wat agent doet, dan op 
de interactie tussen beide gespreksdeelnemers. De bewondering voor Insoo Kim 
Berg speelt daar zeer waarschijnlijk een rol in. Ze wordt gaandeweg een rolmodel.  

Figuur 7. Gemiddelde score Combinatievarianten Aard-Type, Aard-Focus en Type-Focus 
in voortoets en natoets; * = significant effect. 

 

Aard 
De deelnemers scoren niet meer observaties in combinatie met duidingen; die com-
binatie zou een hogere OG-waarde vertegenwoordigen. De toename in het aantal 
keren dat alleen een duiding of alleen een observatie wordt geregistreerd, is evenmin 
significant. De kwaliteitsafweging uit paragraaf 3.3.1 maakt een andere score wen-
selijk: meer combinaties, meer observaties en minder losse duidingen. Kennelijk 
vormt wat waarneembaar is niet het eerste of enige houvast van de deelnemers. 
Daarin schiet de tweedaagse tekort.  

Type 
Uit figuur 8 blijkt dat er in de natoets meer verbale notities worden gemaakt dan in 
de voortoets, of dat ze meer als zodanig worden gelabeld. Het effect is significant, 
maar klein. Wat de twee alternatieven betreft, non-verbaal of een combinatie van 
verbaal en non-verbaal, is er geen ontwikkeling. Al eerder spraken we over Insoo 
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Kim Berg als rolmodel. Je zou van modeling kunnen spreken, waarbij haar verbale 
voorbeeld klaarblijkelijk het meest aanspreekt.  

Figuur 8. Gemiddeld score Type in voortoets en natoets;  
* = significant effect. 

 

Focus 
Aan de orde is datgene waar de waarnemer op focust: is het de individuele handeling 
(Focus 1), doorgaans van agent, of de handeling waarin beide gespreksdeelnemers 
zijn betrokken (Focus 2)? Zoals uit de toelichting blijkt (zie paragraaf 3.3.3), is het 
onderscheid scherp gedefinieerd door pas van interactie te spreken, als de tweede 
partij expliciet wordt vermeld. Uit figuur 9 blijkt dat in de natoets meer individuele 
acties zijn genoteerd en minder interacties. 
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Figuur 9. Gemiddelde score Focus in voortoets en natoets;  
* = significant effect. 

 
 
De toegenomen aandacht voor Individuele actie (Focus 1) is middelgroot; de afge-
nomen aandacht voor de subvariabele Interactie (Focus 2) klein. De deelnemers zijn 
vermoedelijk meer gericht op het exemplarisch handelen door Insoo Kim Berg (mo-
deling) dan op beide gespreksdeelnemers. Evengoed moet je vaststellen dat ze tege-
lijkertijd minder aandacht hebben voor de reacties van Carl, haar gespreksgenoot. 
Over het ontbreken van de subvariabele Algemene impressie (Focus 3) hebben we 
ons in paragraaf 5.1.4 al uitgelaten. 

5.3.3 Rapportage 

Geturfd zijn de aantallen OG-termen per formulier. Een term wordt slechts één keer 
per item geteld. Als dezefde term in een ander item opnieuw wordt gebezigd, telt 
deze opnieuw mee. Het totaal is de som van alle vermeldingen. Aangezien dezelfde 
termen in meer items kunnen voorkomen, gaat het bij Rapportage dus niet zozeer 
om het aantal, maar om de gebruiksfrequentie. Uit figuur 10 blijkt dat er sprake is 
van een kleine toename in de tweede meting (d = .36). De waarnemer eigent zich, zij 
het in geringe mate, het OG-jargon toe.  
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Figuur 10. Gebruiksfrequentie OG- termen in voortoets en natoets;  
* = significant effect. 

 

6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

6.1 Reflectie op de resultaten 

In deze exploratiefase van ons onderzoek hebben we een instrument geconstrueerd 
dat de waarnemingsvaardigheid van cursisten toetsbaar zou moeten maken. Natuur-
lijk zijn we in staat OG-bestanddelen te identificeren, maar kunnen we het inzicht in 
OG-pragmatiek daadwerkelijk meten? De vooraf gedefinieerde kwaliteiten (zie pa-
ragraaf 2 en 4.1) nemen we één voor één door. 

Inhoudsvaliditeit  
Onze speurtocht naar werkzame OG-bestanddelen is vooral gestoeld op literatuur-
onderzoek, praktijkervaring, een workshop microanalyse en een protocolbespreking 
met een groep deskundigen. Het resultaat is een grote verzameling van middelen, 
doelen, handelingen en termen. Nader onderzoek zou wel eens kunnen uitwijzen dat 
we onze verzameling moeten aanpassen. We plaatsen alvast enkele schoten voor de 
boeg. 

We denken dat de hoofdgroepen Diversificatie, Registratie en Rapportage een 
goede indicatie geven van het inzicht in de OG-pragmatiek. De onderverdeling van 
Diversificatie in Elementen en Functies kan worden gehandhaafd. Wel moet worden 
opgemerkt dat bezinning op de functies is geboden. De functies die we hebben aan-
gemerkt als typisch OG stemmen overeen met de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 
1 figuur 2). De vraag is echter: zijn ze dit allemaal, en zijn ze allemaal van dezelfde 
orde van grootte? Werkend met cursisten en codeurs zijn we erachter gekomen dat 
de kern van OGW is cliënt in contact te brengen met zijn krachtbronnen. Die functie 
staat weliswaar in de Zevenstappendans, maar bij nader inzien op de verkeerde plek. 
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Je zou verwachten dat Krachtbronnen aanboren in het centrum zou staan. Alle ove-
rige stappen zijn op enigerlei wijze toeleidend. Ze zijn meer procesmatig van aard. 
In figuur 12 is de aanpassing verwerkt. Hierover buigen we ons verder in de volgen-
de hoofdstukken. 

 

Figuur 12. De aangepaste Zevenstappendans 

 
 
De onderverdeling van Registratie in drie dimensies en combinatievarianten kan 
eveneedns worden gehandhaafd: er zijn geen aanwijzingen dat de onderverdeling in 
drie dimensies niet functioneert. Er zijn wel enkele verbeteringen nodig. Zo bleek de 
dimensie Aard lastig te coderen. Verder was er geen geen vooruitgang waarneem-
baar tussen de eerste en de twee meting voor deze dimensies. Dat kan de vraag op-
roepen of dit dan wel dimensies zijn die ertoe doen. Wij denken dat Aard, Type en 
Focus juist de kern vormen van OG-inzicht, en dat het gemis aan effecten toege-
schreven moet worden aan de inhoud, vorm en duur van de instructie. Hier wijden 
we nog enkele woorden aan in onze reflectie op het codeboek (zie paragraaf 6.3.4). 

De hoofdgroep Rapportage bleek wel gevoelig voor het effect van instructie. 
Men kan daarvan zeggen dat het louter verbalisme is. Dat wagen we echter te be-
twijfelen. We codeerden niet het gebruik van termen maar het correcte gebruik van 
termen: een hogere score op de nameting duidt dus op een beter inzicht in de OG-
begrippen.  

Kort en goed representeert ons meetinstrument de tot nu toe bekende kenmerken 
van OGW. We hebben scores verzameld van een grote groep cursisten op alle varia-

krachtbronnen 
aanboren 

contact 
leggen 

context 
verhelderen 

doelen 
stellen 

complimen- 
ten geven 

differentiatie 

toekomst- 
oriëntatie 



64 HOOFDSTUK 2 

 

belen en combinatievarianten. Voordat we het instrument evenwel inzetten voor 
trainings- en toetsingsactiviteiten, is het nodig dat we ons diepgaander bezinnen op 
de essentialia uit de OG-pragmatiek.  

Betrouwbaarheid.  
De opzet van het onderzoek was groot en complex. Dat wil zeggen: er waren veel 
cursisten bij betrokken en ook nog eens zeven codeurs. De laatste groep bestond uit 
(oud-)cursisten, en dat vraagt om de nodige betrouwbaarheidswaarborgen. We heb-
ben een codeboek ontwikkeld, de codeurs getraind en op twee momenten betrouw-
baarheidsmetingen verricht (Cohen’s kappa en Pearson correlatie). Het resultaat is 
bevredigend. Het wil zeggen dat de intersubjectieve overeenstemming zodanig hoog 
is, dat de scores onafhankelijk zijn van de betrokken beoordelaars. Er kunnen meer 
personen met het instrument werken, tenminste als ze enigermate OG zijn ge-
schoold. 

Discriminerend vermogen.  
We wilden externe verschillen en interne veranderingen inzichtelijk maken. Het 
instrument onderscheidt zowel verschillen tussen personen (1) als veranderingen 
binnen personen (2). Het laatste behelst een ontwikkeling na instructie. Positieve 
ontwikkelingen (Diversificatie en Rapportage) stemmen tevreden, en negatieve 
ontwikkelingen (Registratie) dagen ons uit. Daar was en is het ons in dit onderzoek 
om begonnen. Het discriminerend vermogen is technisch gesproken op orde: de ex- 
en interne vergelijkingen zijn uitleesbaar in de scores.  

6.3  Reflectie op de instrumentconstructie 

6.3.1 Stimulus 

Een briljant en dankbaar onderdeel. We prijzen ons gelukkig dat in de tweede me-
ting het aantal elementen in de waarneming significant toeneemt en dat meer OG-
variabelen worden herkend. Met name de toename van de functie krachtbronnen 
aanboren is bemoedigend. Cursisten hebben kennelijk ingezien dat het om een soort 
van kernvariabele gaat. 

Dat leergierige adepten veel opsteken van hun voorbeelden (modeling) heeft ook 
een keerzijde. De resultaten van het onderzoek lijken te wijzen op eenzijdige belang-
stelling voor de ambachtelijke kwaliteit van agent. De trainingspraktijk wijst ook uit 
dat cursisten die Insoo Kim Berg aan het werk gezien hebben, nogal eens de neiging 
vertonen haar optreden te kopiëren: ‘Oooooh’ en fántáástic’ zijn dan niet van de 
lucht, alsmede een overgeacteerde mimiek. Door ook andere toetsstimuli te gebrui-
ken zou dat effect teniet gedaan kunnen worden.  

6.3.2 Instructie  

Gelet op het feit dat er weinig vragen zijn gesteld over de gewenste toedracht, lijkt 
de instructie toereikend te zijn geweest.  
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6.3.3 Werkblad 

De ongestructureerde vorm van de kolommen geeft maximale vrijheid, maar maakt 
het coderen lastig. Een opmerking over de gewenste leesbaarheid en overzichtelijk-
heid zou wellicht hebben geholpen. Of een klad- en een netwerkblad. Op het laatste 
kunnen de eigen aantekeningen enigszins gestructureerd worden overgenomen.  

6.3.4 Codeboek 

De te coderen variabelen waren in het codeboek (zie bijlage Codeboek) nauwgezet 
beschreven. Daardoor konden de codes overwegend doeltreffend worden aange-
bracht. Als er twijfel bestond, boden de voorbeelden meestal soelaas. Diversificatie 
(zie paragraaf 3.2) en Rapportage (zie paragraaf 3.4) waren goed te coderen, al 
maakte het grote aantal keuzemogelijkheid onder Functie en Termen de klus ar-
beidsintensief. Registratie (zie paragraaf 3.3) bleek veel lastiger, met uitzondering 
van Focus (actie-interactie). Het moeilijkst bleek Aard (observatie-duiding) te code-
ren. Ondanks de lange lijst met voorbeelden werd er tijdens de training geregeld 
aandacht gevraagd voor het schemergebied tussen observeren en duiden. Focus (ac-
tie-interactie) was ook niet makkelijk; daartegenover stond dat het onderscheid in 
het codeboek duidelijk was gemarkeerd. Er kwam bij dat de formulering tijdens de 
bespreking nog eens werd aangescherpt: als de tweede actant niet expliciet wordt 
vermeld, wordt deze geacht niet te zijn geregistreerd. Dat was duidelijke taal, waar 
we bij Aard (observatie-duiding) van hadden kunnen leren. 

6.3.5 Training 

Het is een hele klus geworden voor de codeurs. Dat zat hem niet alleen in de hoe-
veelheid materiaal, ook in de complexiteit. Daar kwam nog eens bij dat, door het 
ongestructureerde werkblad, de afbakening van de notities geen sinecure was. Een 
leer-werkdag bleek een prima formule. Onze instructie werd op prijs gesteld, even-
als de onderlinge uitwisseling van ervaringen. Het laat onverlet dat de vaardigheid in 
het coderen bij de meesten pas laat op gang kwam. Daardoor moest het werk mee 
naar huis worden genomen, wat de terugkoppeling op de instructeurs niet, maar de 
concentratie vermoedelijk wel, ten goede kwam. Alle thuiswerkers rapporteerden 
dat het coderen na verloop van tijd steeds soepeler verliep. 

6.4  Tot slot 

We zijn ervan uitgegaan dat de mate waarin iemand in staat is kenmerkende OG-
elementen en OG-functies of technieken te onderscheiden (Diversificatie), OG-
handelingen te registreren (Registratie), en OG-inzichten in het geëigende jargon te 
vatten (Rapportage) indicatief zijn voor het inzicht in de OG-pragmatiek. De in-
strumentconstructie blijkt valide en betrouwbaar, maar wat het intern discriminerend 
vermogen betreft, past ons bescheidenheid.  

Met betrekking tot de Diversificatie is de toename van het aantal waargenomen 
elementen en OG-ft’s mogelijk toe te schrijven aan de interventie, lees de introduc-
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tiecursus. Het gegeven dat in de nameting met name meer krachtbronnen zijn gesig-
naleerd, hebben we in paragraaf 6.3.1 ‘bemoedigend’ genoemd, omdat we gaande 
het onderzoek tot de overtuiging zijn gekomen dat het daar in OGW in essentie om 
draait. 

We zien ook een positief resultaat bij Rapportage. De waarnemers hebben ver-
moedelijk baat gehad bij het jargon uit de voorbeelden en de interventie, en kozen 
voor meer geëigende OG-termen. De eerlijkheid gebiedt echter dat we een slag om 
de arm houden. Er is sprake van een vermoedelijk effect. De simpele herhaling van 
de stimulus kan ook al zijn uitwerking hebben.  

Genuanceerder ligt het bij de Registratie. De cursisten hebben nog een hoop te 
leren over Aard (observatie-duiding), Type (verbaal-non-verbaal) en Focus (actie-
interactie). De metingen wijzen uit dat noch een herhaling van de stimulus noch een 
algemene instructie over OGW significant positief zijn. Integendeel: men registreert 
meer verbaliteit, meer individuele actie en minder interactie. De conclusie luidt dat, 
als we van mening zijn dat de OG-praktijk is gediend met het inzicht dat duidingen 
stoelen op observaties (Aard 3), je niet mag aannemen dat uitsluitend een introduc-
tiecursus daar aanleiding toe geeft. Hetzelfde geldt voor het inzicht in verbale én 
non-verbale aspecten (Type 3) en een open oog voor zowel agent als cliënt (Focus 
2).  

In de slipstream van dit hoofdstuk doen we vier aanbevelingen voor het vervolg: 
1) de indeling in drie hoofdgroepen moet worden heroverwogen; 2) de Zevenstap-
pendans (zie hoofdstuk 1 figuur 2) moet worden herzien; 3) de instructie moet wor-
den verfijnd; 3) de codering moet strikter en eenduidiger. 



  

  

HOOFDSTUK 3 

MET MEESTERS AAN HET WERK:  
EXPLORATIE VAN EFFECTIEVE INCIDENTEN 

We gaan op zoek naar de kenmerken van OG-pragmatiek. Daarvoor benutten we vijf protocollen, waarin 
Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en Therese Steiner hun vaardigheden demonstreren. De protocollen die 
op dvd zijn vastgelegd worden door kenners all over the world exemplarisch geacht voor de OG-aanpak. 
De vraag die we in dit hoofdstuk aan de orde stellen is niet óf de protocollen succesvol zijn, maar hoe het 
komt dat ze succesvol zijn. Een gpanel van vijf deskundigen bekijkt deze meesterprotocollen; ze selecte-
ren de cruciale momenten en identiiceren de knmerkende verschijnselen. Dit hoofdstuk doet verslag van 
hun exploratie en eindigt met een groslijst van kenmerkende verschijnselen.  

1. INLEIDING  

De bruikbaarheid en effectiviteit van OGW zijn regelmatig onderwerp van studie – 
daarover spraken we in hoofdstuk 1. Franklin et al. (2012) brengen bijeen waar al 
dat onderzoek ons heeft gebracht, en de balans is voorzichtig positief. Lipchik et al. 
(2012) presenteren een serie technieken als ‘The core therapeutic elements of sfbt’ 
(p. 4) en baseren het succes ervan op een gestaag groeiend aantal effectiviteitsstu-
dies (zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 2.2). Maar de werkelijk effectieve elementen 
blijven onderbelicht. Daarbij denken we aan de bestanddelen waar deze technieken 
hun effectiviteit aan te danken hebben.  

Nu we weten dat (toekomstige) specialisten geleerd kan worden hun waarnemin-
gen aan te scherpen, worden we gedreven door de vraag welke middelen en/of han-
delingen er dan bij uitstek toe doen in succesvolle OG-gesprekken.  

Het enthousiasme waarmee het OG-gedachtegoed in het Nederlandse onderwijs 
is onthaald blijkt uit de (tijdelijke) instelling van een speciale Master SEN oplei-
ding11, de curricula van diverse hogescholen12, de verkoopcijfers van het Handboek 
oplossingsgericht werken in het onderwijs13 en de reacties erop in het lezingencircuit 
van de auteurs (Cauffman & Van Dijk, 2009). De welwillende ontvangst heeft er 
vermoedelijk mee te maken dat OGW:  
 op de dagelijkse praktijk is toegesneden (het handboek bevat ruim 65 concrete 

gevalsbeschrijvingen); 
 uitgaat van het slimme onbewuste (zie de basisregels in Cauffman en Van Dijk, 

2009 en Dijksterhuis, 2009);  

                                                           
11 Het masterprogramma OGW is van 2007-2012 uitgevoerd in Amsterdam en Utrecht.  
12 De informatie wisselt met de dag, maar OGW kom je in tal van opleidingstrajecten tegen, 
onder meer bij hogescholen als Fontys en Saxion.  
13 Er zijn van april 2009 tot juli 2013 6500 exemplaren van het handboek verkocht.  
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 zich consequent richt op de krachtbronnen (resources) van de probleemhouder. 
 
Met name het laatste aspect raakt de kern van OGW. Murphy & Duncan (2009) 
schrijven: 

Cliënten, en misschien wel vooral leerlingen, zijn lange tijd vooral beschreven in nega-
tieve bewoordingen (diagnose, stoornis, dysfunctie, ziekte, handicap, gebrek, bescha-
digd, delinquent enzovoort). Slechts zelden krijgen leerlingen, ouders en leraren de rol 
van belangrijkste veroorzaker van verandering en ze worden nauwelijks genoemd in 
verband met het nieuwste product op het gebied van de interventievaardigheiden. Het 
onderzoeksoverzicht van Tallman & Bohart (1999) maakt echter duidelijk dat de cliënt 
de krachtigste bijdrage levert aan het geboekte resultaat, dankzij zijn interne en externe 
hulpbronnen. (p. 19) 

Het effect komt tot stand in samenwerking tussen agent en cliënt, in onderwijster-
men de begeleider en de leerling. Asay & Lambert (1999) en Wampold (2001) 
schetsen het reusachtige belang van de relatie tussen die twee. Te verwachten valt 
dat een nauwgezette analyse van succesvolle voorbeelden inzicht verschaft in de 
dingen die ertoe doen in de gesprekken die ze met elkaar hebben. Dat inzicht kan op 
termijn mogelijk worden overgedragen op (aankomende) beroepsbeoefenaars. 

2. ONDERZOEKSVRAGEN EN DOELEN 

De onderzoeksvraag uit dit hoofdstuk is een pragmatische variant op Rehbeins 
(1977) benadering van een probleem:  

Er bestaat een stand van zaken A die door de actant als ongewenst (een probleem) wordt 
ervaren; vervolgens verricht de actant handeling F, waarmee de stand van zaken A 
wordt veranderd in de door de actant gewenste stand van zaken A’. (Houtkoop & 
Koole, 2000, pp. 129-130)  

Ervan uitgaande dat A de problematische context is en A’ de oplossing of oplos-
singsrichting van cliënt, gaan we op zoek naar F, de effectieve handeling die cliënt 
bij of in de buurt van A’ brengt.  

In dit hoofdstuk vragen we ons af welke OG-interventies verantwoordelijk zijn 
voor het succes van grote meesters. Daartoe exploreren we met een panel van des-
kundigen de effectieve incidenten die we aantreffen. Baseerden we ons hoofdstuk 2 
nog op geschreven bronnen, in dit hoofdstuk gaan we te rade bij grote meesters en 
bij deskundige waarnemers. We streven twee opeenvolgende doelen na: 1) de selec-
tie van cruciale momenten en 2) de identificatie van kenmerkende verschijnselen. 

3. METHODE  

Het object van onderzoek wordt gevormd door vijf video-opnamen, waarin de 
grondleggers van OGW, Insoo Kim Berg (3x) en Steve de Shazer (1x), als agent 
optreden, en verder de Zwitserse kinderpsychiater Therese Steiner (1x), die in het 
OG-trainingscircuit eveneens als een groot voorbeeld wordt beschouwd. Cliënten 
zijn jongeren (en hun ouders) met een hulpvraag. De omvang van het corpus is be-
perkt, maar zeker niet willekeurig. Tellis (1997) argumenteert, met een beroep op 
Hamel, Dufour, & Fortin (1993) en Yin (1994):  
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[…] that the relative size of the sample whether 2, 10, or 100 cases are used, does not 
transform a multiple case into a macroscopic study. The goal of the study should estab-
lish the parameters, and then should be applied to all research. In this way, even a single 
case could be considered acceptable, provided it met the established objective. (Case 
Study Metholgy, al. 5) 

Het corpus dat we onder de loep nemen is staat model voor de OG-aanpak in thera-
pie, coaching en counseling.  

3.1  Selectiecriteria 

Het beeldmateriaal is een selectie uit het voorlichtingsmateriaal, dat in omloop is 
gebracht door de Solution Focused Brief Therapy Association en door het Solutions 
Centre (NL). De vier criteria om uit het beschikbare aanbod voor deze opnamen te 
kiezen waren 1) authenticiteit, 2) herkenbaarheid, 3) onderwijsrelatie en 4) leeftijd 
en referentie. We nemen ze één voor één door. 
 
1) Authenticiteit. Er is sprake van een natuurgetrouwe interactie. Toelichting: Er 

zijn nogal wat introspectieve data en verslagen van interviews voorhanden, die 
naar de letter niet verifieerbaar zijn. De hier geselecteerde conversaties zijn in 
woord en beeld compleet en oorspronkelijk van aard. Ze zijn vastgelegd op vi-
deo en volledig getranscribeerd. In twee gevallen, Eagle and Mouse en The 
Right Path or the Other Path, vermoed ik de inzet van een cliëntspeler. Gelet op 
de spontaniteit van het verloop van de sessies acht ik dat echter geen belemme-
ring. Zeker is dat er niet gewerkt is met een script.14 

2) Herkenbaarheid. Situatie en relatie zijn één op één vergelijkbaar met de Neder-
lands(talig)e context. Toelichting: De vijf gesprekken worden in het Engels ge-
voerd. De agenten zijn respectievelijk Amerikaan (Berg en De Shazer) en Zwit-
ser (Steiner); er is drie keer sprake van een Amerikaanse cliënt, in de overige 
twee een Nederlandse. In alle gevallen is de maatstaf dat de conversatie net zo 
goed bij ons, dat wil zeggen in de Nederlandse (onderwijs)omgeving, had kun-
nen plaatsvinden. 

3) Onderwijsrelatie. De doelstelling (Ziel) wordt (mede) beïnvloed door het doel 
(Zweck) van anderen. Toelichting: Wat onderwijs onderscheidt van de psycho-
therapeutische setting is enerzijds de afwijking van de norm – bij therapie gaat 
het om het herstellen van pathologische of ongewenste symptomen – en ander-
zijds de inbedding van het cliëntdoel in een opvoedkundig waardestelsel. We 
mogen aannemen dat ouders en leerkrachten een hoger doel nastreven dan het 

                                                           
14 Die informatie is mij toevertrouwd door Yvonne Dolan (VS), voormalig SFBTA-president, 
therapeut en auteur van diverse OG publicaties, en Janet Bavelas (CA), sociaal psycholoog, 
communicatiewetenschapper en uitvinder van de microanalyse. Beiden hadden/hebben ook 
een persoonlijke band met de ‘meesters’. 
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inwilligen van cliënts tijdelijke wensen. Het hogere doel (Zweck) omkadert de 
doelstelling (Ziel)15 waarmee cliënt aan de interactie deelneemt. 

4) Leeftijd en referentie. De leeftijd van cliënten (10-17) stemt overeen met die 
van leerlingen uit het primair en secundair onderwijs. Toelichting: De vertaal-
slag naar de Nederlandse onderwijspraktijk is eenvoudig te maken. In de geval-
len waarbij ook ouders of andere verwijzers zijn betrokken (protocol 2, 4 en 5), 
is die interactie mede object van onderzoek.  

 
In tabel 1 zijn de criteria gekoppeld aan de meesterprotocollen en wordt een indica-
tie gegeven van de duur van de opname. 

Tabel 1. Overzicht meesterprotocollen 

      
Titel Agent Cliënt Leeftijd Referentie Duur 

      
I’m Glad to be Alive Berg Carl 17 vo-ho 35 min. 
Classroom Solutions Berg Groep 7 (+ 2 leerkrachten.) 10-11 po 13 min. 
Eagle and Mouse Steiner Jason (+ moeder) 10 po 51 min. 
The Right Path […] De Shazer Naomi 16 vo-mbo 73 min. 
Masterclass Berg Marijke (+ ouders) 15 vo  72 min. 
      

3.2  Expertpanel 

Tot zover de meesters. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om hun aanpak nauwkeu-
rig te analyseren is opnieuw expertise vereist. Sinds het begin van de Westerse be-
schaving hebben geleerden grote interesse aan de dag gelegd voor de superieure 
kennis van experts. In zijn Protagoras (in Ericsson, 2009) laat Plato door Socrates 
zeggen: 

I observe that when a decision has to be taken at the state assembly about some matter 
of building, they send for the builders to give their advice about the buildings, and when 
it concerns shipbuilding they send for the shipwrights, and similarly in every case where 
they are dealing with a subject which they think can be learned and taught. But if any-
one else tries to give advice, whom they don’t regard as an expert, no matter how hand-
some or wealthy or well-born he is, they still will have none of him, but jeer at him and 
create an uproar, until either the would-be speaker is shouted down and gives up of his 
own accord, or else the police drag him away or put him out non the order of the presi-
dents. (pp. 4-5) 

In die traditie past onze aanpak. We raadplegen experts, die in staat zijn het werk 
van de grote meesters te doorgronden. Ze zijn 1) thuis in het onderwijsdomein, 2) 
vaardig in OGW en 3) gericht op het opleiden van specialisten. De keuze lag betrek-

                                                           
15 De termen komen uit het jargon van de Functionele Pragmatiek (Houtkoop & Koole, 2000, 
p. 143). 
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kelijk voor de hand: docent-begeleiders uit de Master SEN opleiding van Fontys 
OSO (zie hoofdstuk 1 paragraaf 1), collega’s feitelijk. Het zijn achtereenvolgens16: 

 
A) Jos Kienhuis, orthopedagoog, trainer en coach;  
B) Gerrit Ophuis, studentenpsycholoog, trainer en coach;  
C) José de Ruyter, leidinggevende in een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp; 
D) Martin Santman, opbouwwerker, coach en organisatieadviseur; 
E) Nico Schouws, onderwijskundige, gespecialiseerd in praktijkonderwijs. 

Allen zijn sedert de jaren negentig van de vorige eeuw intensief bezig met de ver-
taalslag van OGW naar de praktijk. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de ten 
year rule van Anders Ericsson (2006): ‘Even for the most talented individuals, ten 
years of experience in a domain (ten year rule) is necessary to become and expert’ 
(p. 689). Ervan uitgaande dat de meesters garant staan voor OG-kwaliteit, vertrou-
wen we erop dat deze experts in staat zijn hun protocollen te doorgronden en er de 
pragmatische kenmerken uit te destilleren. 

3.3  Werkwijze 

Er worden vijf agenda-afspraken gemaakt, één per protocol. Ruim drie weken voor 
de eerste overlegronde ontvangen de panelleden op dvd de vijf meesterprotocollen, 
de aanbevolen Elan-software17 (+ instructie) en een toelichting op het onderzoeks-
plan met daarin informatie over 1) de doelstelling, 2) de werkwijze, 3) de keuze van 
het materiaal, 4) het begrippenapparaat en 5) enkele praktische zaken. Het gebe-
leidend schrijven bevat de uitnodiging voor de eerste overlegronde.  

3.3.1 Panel 1: Voorbereiding en uitvoering 

Voorbereiding 
De panelleden wordt verzocht om protocol 1 te bekijken en op een formulier aan te 
geven welke sequenties cruciaal zijn, dat wil zeggen evident OG, en zo nauwkeurig 
mogelijk toe te lichten op grond van welke interactionele kenmerken ze die selectie 
hebben gemaakt. Met betrekking tot protocol 1 luiden de vragen concreet: 
 
Globaal 
o Wat is je globale indruk van de conversatie? 
o Wat vind je vooral OG?  
 
In detail 
o Wat zijn de vijf meest cruciale episoden?  
o Welke sequentie vind je vooral OG binnen de episode?  
                                                           
16 Betrokkenen hebben er in toegestemd met naam en toenaam in dit proefschrift te worden 
vermeld.  
17 Elan 3.9.0 is een annotatieprogramma van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek 
in Nijmegen. 
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o Welke stap uit de Zevenstappendans is in deze sequentie aan de orde?  
o Wat is het bijzondere aan deze sequentie? 
 
Omwille van de eenduidigheid en onderlinge afstemming worden drie begrippen 
gedefinieerd: 
 
 Episode. Er is één onderwerp aan de orde, dat gevolgd wordt door een ander of 

een pauze. De episode is een semantisch coherente verzameling sequenties, ook 
wel beurtsequentie genoemd.  

 Sequentie. Onderdeel uit een episode waarin één gedachte, gevoel of handeling 
wordt uitgewerkt in minimaal één beurtwisseling.  

 Stap. Eén van de stappen uit de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 1 figuur 2). 
De stap staat voor de handeling zelf of (als deze er niet letterlijk mee overeen-
stemt) voor de functionaliteit van de handeling.  

Formulier 
Er wordt een formulier meegezonden, waarop de panelleden hun selectie en indruk-
ken kunnen weergeven. De bruikbaarheid is in een pilot getest door Els Plaisier, 
ervaren leerkracht en OG-leerlingbegeleider in het voortgezet onderwijs. Haar on-
dervinding leverde de volgende evaluatie op: 

Eerst heb ik de dvd helemaal bekeken voor een globale indruk. Daarna in delen om de 
episoden eruit te halen. Tenslotte heb ik een aantal sequenties geselecteerd. Ik ben er 3 
tot 3,5 uur mee bezig geweest. Met veel plezier overigens. 

Over het protocol merkte zij op: 
Wat betreft de opdracht zelf: ik heb volgens de instructie gewerkt en ben er zonder al te 
veel moeite uitgekomen. In de film kon ik heel gemakkelijk naar de seconden terug die 
ik nog eens wilde zien. Met de terminologie [...] kon ik goed uit de voeten. Het invullen 
van het formulier heb ik eerst met de hand gedaan, dat wil zeggen op een uitgedraaide 
print + vervolgvellen. Het kostte me 20 minuten om alles over te zetten in Excel. Nog-
maals, ik heb het leuk gevonden om te doen. 
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Figuur 1. Formulier panel 1. 

 
 
Uiterlijk een week voor de afgesproken datum worden de panelleden geacht hun 
formulieren in te sturen. Van hun opmerkingen wordt een groslijst vervaardigd. 
Verder wordt een agenda vastgesteld, die voorafgaande aan de bespreking wordt 
aangereikt. Plaats van handeling: Marnix Academie, Utrecht. Tijd: 10.00 – 14.00 
uur. De gespreksleiding is aan de onderzoeker; beide begeleiders zijn aanwezig.  

Wat is je globale indruk van de conversatie?

Beschrijf wat je karakteristiek o/g vindt.

Markeer vijf cruciale episoden. Onderwerp Toelichting

1 van tot

2 van tot

3 van tot

4 van tot

5 van tot

Welke sequenties zijn vooral richtinggevend? Fase 7-stappendans Toelichting

in 1 van tot

in 2 van tot

in 3 van tot

in 4 van tot

in 5 van tot

dd/300810

Analyse fragment:  I'm Glad to Be Alive (Insoo & Carl)

Ingevuld door: 

Datum:
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Bespreking  
Het doel is inzicht te verwerven in de interactionele verschijnselen die bijdragen aan 
de effectiviteit van OGW. Dat doel wordt bereikt door het uitwisselen van waarne-
mingen met betrekking tot een verzameling incidenten waarover eensgezindheid 
bestaat. We werken volgens de Delphi-methode (Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 
1975; Van Houten, & Van der Zee,1985). Het betekent: individueel voorbereiden 
om vervolgens met elkaar te overleggen tot consensus is bereikt.  

Stap 1: Selectie 
De panelleden maken kennis met elkaars zienswijzen en worden in de gelegenheid 
gesteld hun visie bij te stellen zonder zich te hoeven verdedigen. Met betrekking tot 
de volgorde van de bespreking worden eerst de sequenties besproken die door alle 
vijf leden zijn geselecteerd en vervolgens de sequenties die door vier, drie of twee 
leden zijn geselecteerd18.  

Ten slotte kunnen de leden nog sequenties aan de orde stellen die zij bij nader 
inzien willen toevoegen aan hun verzameling. Tijdens de toelichting is er geen ruim-
te voor interrupties of feedback. De leden mogen zich in tweede termijn wel aanslui-
ten bij additionele keuzes van de initiatiefnemers.  

De geselecteerde passages worden, voorafgaande aan de toelichting, met behulp 
van een beamer vertoond. Tijdens de toelichting worden steekwoorden op een flap-
over verzameld. Tabel 2 bevat de eerste selectie uit protocol 1, van titels voorzien.  

Tabel 2. Selectie van sequenties uit protocol 1; 
de titels van de onderdelen zijn door de onderzoeker aangebracht 

  
Passage 

 
Begin- en eindtijd 

 
Keuze 
frequentie 

 
Titel 

 
 

 
1 

 
00:03 - 01:38 

 
3x 

 
The best subject 

 2 01:40 - 02:00 2x The follow-up this morning 
 3 04:49 - 05:15 3x It did not go through 
 4 05:47 - 07:31 4x To get to school to-day 
 5 08:00 - 09:15 3x You approached me! 
 6 09:50 - 10:25 1x Family support 
 7 10:48 - 13:53 4x Walk away 
 8 14:14 - 14:50 1x I'ts better to live 
 9 16:35 - 19:38 3x What to do differently? 
 10 20:48 - 23:05 3x School is that helpful 
 11 23:27 - 24:08 1x The signs 
 12 24:41 - 25:15 1x When danger is coming 
 13 26:22 - 26:45 2x I know what you think 
 14 33:39 - 34:51 2x A remarkable young man 
     

                                                           
18 Als op sequentieniveau geen overlap zou bestaan, was protocollair voorzien in een upgrade 
naar episodeniveau, maar deze optie hoefde niet in uitvoering te worden genomen, aangezien 
er voldoende overeenstemming bestond.  
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Wat opvalt, is dat het onderscheid tussen episoden en sequenties niet erg uit de verf 
komt. De begrenzing die de panelleden aanbrengen is de ene keer krap (sequentie) 
en dan weer ruim (episode) bemeten. Daar komt bij dat, als ze bepaalde beelden 
willen terugzien, omwille van de context altijd een ruimere knip maken. Om spraak-
verwarring te voorkomen, gebruiken we vanaf nu de term passage. Het is een neu-
trale omschrijving van een niet nader gedefinieerd onderdeel van de conversatie dat 
door het panel is geselecteerd wegens de cruciale functie in het gesprek als geheel.  

Stap 2: Microanalyse 
De panelleden voeren overleg over de geselecteerde passages uit stap 1 en identifi-
ceren verbale en non-verbale verschijnselen. De methode stemt overeen met de mi-
croanalyse van Bavelas (diverse publicaties van 2002 tot 2012). Om inzicht te krij-
gen in de dingen die er interactioneel toe doen komt het volgens Bavelas & Healing 
(2010) aan op transformatie van de eerste impressies. Eerste impressies zijn door-
gaans afgeleid van de interpretaties van (een deel van) het gesprek, en die kunnen op 
hun beurt weer stoelen op bijvoorbeeld de rol- en rolverdeling van de actanten. Hoe 
informatief ook, deze eerste impressies geven slechts een beperkte kijk op de reali-
teit. Microanalyse wil ze in elk geval transformeren tot de weergave van observeer-
bare, interactionele gedragingen. Figuur 2 toont wat het verschil is tussen eerste im-
pressies en hun transformationele pendanten.  

Figuur 2. ‘Different Perspectives’ van Bavelas & Healing (2010, p. 11). 

 
INFERRED METAL PROCESSES 

How is the client or therapist thinking or 
feeling? (e.g. motivations, emotions, inten-
tions, perceptions, cognitions) 

 
OBSERVABLE COMMUNICATIVE BE-

HAVIORS 
What is the client or therapist doing and 
saying? (e.g., words, gaze, facial displays, 
gestures, posture) 

 
GLOBAL IMPRESSIONS 

What are you global impressions? (e.g., the 
client was ______; the therapist was ______; 
that was a great therapy session! 

 
SPECIFIC MOMENTS 

Specific instances of behaviors (e.g., at this 
moment, the client is doing or saying -
______; at that moment, the therapist is 
doing or saying ______) 

 
INDIVIDUAL BEHAVIORS 

Individual behaviors (without reference to 
other’s behaviors) (e.g. counting questions, 
gaze, type of talk, or frequency of talking) 

 
INTERACTIVE BEHAVIORS 

Interactive behaviors (with reference to  
other’s behaviors) (e.g., responses to ques-
tions, timing of gaze, timing of talk) 
 

 
De termen ‘transformatie’ en ‘transformeren’ zijn overgenomen van Bavelas (2010), 
maar goed beschouwd niet zo gelukkig. Alsof er, door de waarnemer iets omge-
vormd moet worden. Bavelas (2010) schrijft letterlijk: ‘There are different ways to 
transform first impressions into observable behaviors’ (p. 28). De impressies dienen 
feitelijk plaats te maken voor een onomstotelijke observatie – daar is het in de mi-
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croanalyse om begonnen. En hoe gedetailleerder die observatie is, hoe nauwkeuriger 
de analyse kan zijn. De panelleden hebben figuur 2 voor zich en worden aange-
spoord hun analyse af te stemmen op het vakje rechtsonder: het waarneembare, in-
teractionele gedrag van beide actanten. Richtinggevende vragen zijn 1) beschrijvend 
of 2) verklarend. Hieronder volgt een toelichting. 
 
Vragen naar een beschrijving  
Doel: kennisneming van elkaars waarnemingen. Zo mogelijk afstemming. 
 Wat gebeurt er in de sequentie precies? 
 Wat gaat eraan vooraf? (Toelichting: hoe verhoudt zich deze handeling tot de 

voorafgaande handelingen?) 
 Hoe gaat het verder? (Toelichting: hoe verhoudt zich deze handeling tot de vol-

gende handelingen?)  
 
Vragen naar een verklaring 
Doel: gedetailleerde duiding van de geselecteerde data. Zo mogelijk afstemming. 
 Wat is de bijdrage van deze sequentie aan de episode? 
 Welk element is typisch OG?  
 Welke alternatief zou een minder OG-gespreksverloop tot gevolg hebben ge-

had? 
 Zou het ook beter, dat wil zeggen meer OG, hebben gekund? 

 
De bevindingen worden na consensus vastgesteld en door de gespreksleider geno-
teerd.  

Stap 3: Balans 
De panelleden krijgen gelegenheid nog meer verschijnselen in te brengen die aan 
dezelfde of vergelijkbare kenmerken voldoen. De rangorde van de bespreking wordt 
bepaald door het aantal voorstemmers en verloopt verder volgens stap 2. 

Dataregistratie 
Van de bespreking worden een videoregistratie, werkverslag en een verbatim ver-
slag gemaakt; het zijn de data die nader onderzoek mogelijk maken. 

3.3.2 Panel 2 

Evaluatie van de eerste panelbespreking levert een bijstelling op. De panelleden ge-
ven er de voorkeur aan zich (afhankelijk van de lengte van het protocol) individueel 
of in tweetallen te specialiseren in een deel van het protocol. Tijdens de bespreking 
kunnen anderen inspringen en commentaar of kritiek leveren. Gezamenlijk wordt 
overeengekomen om deze werkwijze bij protocol 3-5 te volgen, met als oefenronde 
het restant van protocol 1. De gespreksleider krijgt het vertrouwen de indeling keer 
op keer voor te bereiden. Deze vorm van specialisatie gaat nog niet op voor protocol 
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2, aangezien dat heel beperkt in omvang is (13 minuten). Besloten wordt dat ieder 
dat in zijn geheel voorbereidt. 

In de tweede panelbijeenkomst wordt geoefend met de constructie waarbij twee-
tallen een deel van het protocol voorbereiden. Alvorens protocol 2 te bespreken, 
wordt een begin gemaakt met de uit protocol 1 resterende passages, die wel geselec-
teerd zijn maar nog niet besproken. Zoals hierboven toegelicht en in tabel 3 inge-
vuld, voorbereid door tweetallen.  

 Tabel 3. Indeling restant protocol 1 

 
Passage 

 
Begin- en eindtijd 

 
Titel 

 
 

 
Expert 

     
 
7 

 
10:48-13:53 

 
Walk away 

  
A-D 

9 16:35-19:38 What to do differently  C-E 
14 20:48-23:05 School is that helpful  A-B 
     
     

Alvorens de opname nog eens te vertonen, krijgt ieder een tweetal de gelegenheid de 
andere panelleden kijk- en luisteraanwijzingen te verstrekken. Het antwoord op de 
volgende vraag creëert het gewenste kijkkader: waar moeten we vooral op letten om 
een kenmerk van OGW gewaar te worden? Als protocol 1 aldus is afgewerkt, volgt  
de behandeling van protocol 2.  

Indeling protocol 2 
De indeling is vooraf gemaakt en van titels voorzien. De panelleden wordt in de 
uitnodiging verzocht het hele protocol te bekijken en er, net als bij protocol 1, een 
cruciale selectie uit te maken. Geen specialisatie, aangezien er, gelet op de beperkte 
omvang, tijd genoeg is om het hele protocol te bekijken.  

Tabel 4. Indeling protocol 2 

 
Passage 

 
Begin- en eindtijd 

 
Titel 

 
Expert 

    
    
1 00:00 – 03:46 Voorgesprek met de leerkrachten  A-E 
2 03:51 – 06:19 Introductie en observatie  A-E 
3 06:20 – 08:59 Feedback aan de leerlingen  A-E 
4 09:00 – 11:30 Inschaling en afronding  A-E 
5 11:31 – 12:50 Nagesprek met de leerkrachten  A-E 
    

 
Elke passage wordt in zijn geheel afgespeeld. Er wordt gepauzeerd als één van de 
deelnemers daarom vraagt. Gefocust wordt op opmerkelijke interactionele ver-
schijnselen. Tot slot wordt vastgelegd welke momenten naar het oordeel van het 
panel cruciaal zijn (selectie) en welke verschijnselen zich daarin voordoen (identifi-
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catie). Ook van deze bespreking wordt een videoregistratie, werkverslag en een ver-
batim verslag vervaardigd. 

3.3.3 Panel 3-5 

In de derde tot en met de vijfde panelbespreking wordt grotendeels dezelfde werk-
wijze gevolgd. Er zijn andere meesterprotocollen aan de orde, die in duur uiteraard 
variëren. Met het oog daarop is de indeling niet telkens gelijk. De bespreking ver-
loopt wel volgens hetzelfde patroon: de cruciale passages worden vertoond en toege-
licht door degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de selectie. Daar kunnen de 
overige panelleden op aanhaken. Na de selectie volgt de identificatie van de ver-
schijnselen. De besprekingen worden, evenals panel 1-2, vastgelegd op video, in 
werkverslagen en in verbatim verslagen. Per saldo onstaat zo een nieuwe dataver-
zameling.  

In tabel 5-7 zijn de indelingsvarianten van protocol 3, 4 en 5 verwerkt. Ook voor 
deze protocollen geldt dat er, omwille van de overzichtelijkheid, door de gespreks-
leider aan de passages titels zijn toegevoegd. 

Tabel 5. Indeling protocol 3, 4 en 5 

 
Passage 

 
Begin- en eindtijd 

 
Titel 

 
Expert 

 
 

Protocol 3 
 

    
1 00:00:00-00:17:38 Kennismaken C 
2 00:17:39-00:33:59 Oriënteren  D 
3 00:34:00-00:37:19 Terugkoppelen 1 B 
4 00:37:20-00:54:25 Balanceren A 
5 00:54:26-01:10:32 Fantaseren E 
6 01:10:33-01:13:20 Terugkoppelen 2 B 
    

 
Protocol 4 

 
 

1 00:00-09:28 1e Kennismaking A-B 
2 09:29-15:17 Doelen stellen A-B 
3 15:18-23:37 Mirakelvraag A-B 
4 23:38-26:23 Differentiatie D-E 
5 26:24-36:52 Helpers inschakelen D-E 
6 36:53-41:30 Terug naar de schaal D-E 
7 41:31-43:19 Feedback D-E 
8 43:20-51:13 2e Ontmoeting C 
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Protocol 5 
 
 

1 00:00:00 – 00:17:30 Contact E 
2 00:17:30 – 00:34:30 Imagination B 
3 00:34:30 – 00:50:00 After to-night C 
4 
5 

00:50:00 – 00:60:00 
01:00:00 – 01:12:00 

Teamwork 
Feedback 

A 
D 

    

4. DATAVERZAMELING 

De gegevens die het onderzoek oplevert, zijn velerlei. Het begint met huiswerk; de 
deelnemers aan het panel leveren voorafgaand aan de bespreking een ingevuld vra-
genformulier met hun voorselectie in. De verwerking levert elke keer een groslijst 
op. Dan volgt de bespreking, waarvan eenmalig een flap-over beschikbaar is en van 
alle keren een werkverslag, videoregistratie en verbatim verslag19.  

4.1  Huiswerk 

In paragraaf 3.3.1 is al melding gemaakt van een vragenformulier. Figuur 3 is de 
(geanonimiseerde) afbeelding van een ingevuld exemplaar.  

                                                           
19 Wegens ziekte hebben de panelleden A en B de vierde panelbespreking moeten missen. Zij 
hadden wel deelgenomen aan de voorbereiding; hun aantekeningen zijn meegenomen in de 
bespreking. Verder hebben zij enkele dagen later het werkverslag en het verbatim verslag 
toegezonden gekregen, met het verzoek wijzigingen aan te brengen als zij zulks wenselijk 
achtten. Het laatste bleek niet nodig, dus kunnen we concluderen dat de inbreng van allen is 
verwerkt. 
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Figuur 3. Ingevuld vragenformulier 1. 

 

4.2  Groslijst 

De informatie uit de voorbereiding vormt het richtsnoer voor de bijdrage van de 
individuele deelnemers aan de bespreking. Ter voorbereiding wordt alle informatie 
verwerkt in een zogenaamde groslijst (die alleen voor eigen gebruik bestemd is). 

Wat is je globale indruk van de conversatie?

Beschrijf wat je karakteristiek o/g vindt.

Markeer vijf cruciale episoden. Onderwerp Toelichting

1 van start tot 1.40

2 van 1.40 tot 4.50

3 van 08.00 tot 10.30

4 van 22.20 tot 25.15

5 van 26.22 tot 28.30

Welke sequenties zijn vooral richtinggevend? Fase 7-stappendans Toelichting

in 1 van de start tot 0.06

in 2 van 1.40 tot 01.58

in 3 van 08.00 tot 09.00

in 4 van 22.20 tot 22.30

in 5 van 26.22 tot 26.44

dd/300810

Analyse fragment:  I'm Glad to Be Alive (Insoo & Carl)

Ingevuld door: 

Datum: 15 september 2010

Insoo's vragen, aansluiten, wat  werkt (al) voor de client, ont-dekken van resources, doel- en toekomstgericht

authentieke respectvolle aandacht voor het verhaal van de client en vinden van details die verschil uitmaken

best subject in school

probleem verkenning

Doelen

setting the stage for the conversation - er ontstaat 
rapport
contextueel - Carl gaat in op het 'copen' van zijn 
huidige gezinssituatie 
motivatie en drive van Carl om zijn toekomst zeker te 
stellen met support van anderen

Details of Safety Plan

 Exploring resources

contact leggen

Carl, what is your best subject in school?   So you 
must be a smart young man? Het geeft gelegenheid 
om met aandacht naar succes te luisteren. Het 
creeert rapport en bevordert de werkrelatie

TRIAS: bewustwording van gedachten, gevoelens en 
gedrag - bonzen hart, hoofdpijn, taalgebruik, jezelf op 
het hoofd slaan - en daar een plan aan verbinden
reflectie van Carl wordt door Insoo opgepakt en 
teruggegeven als een vraag

context

Doel (hoop)

context

Exploring Resources

What will be the first sign that will tell you, oh I have 
to walk  away?  Insoo vraagt aan Carl om te focussen 
op details die een verschil in zijn situatie uit kunnen 
maken en vraagt naar nog meer details. 

What is your asset? What is the answer to your self? 
Het leidt tot een zelfcompliment van Carl en tot het 
gegeven dat Carl zegt: Today earlier that's my self.

I am following up on this morning. You were saying 
that you wanted to k ill yourself yesterday?  Carl kan 
hier zijn verhaal vertellen wat Insoo oppakt om te 
vragen naar uitzonderingen en competenties

Van ... Inspite of that ... (tot en met) Apparently life is 
not easy for you. Insoo werkt met tegenstellingen. 
Haar indirecte vraag is: hoe komt het dat je dit klaar 
speelt? Carl geeft zijn lange termijn doelen aan.
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Daarin staan de gegevens over de indeling (zie tabel 3-7), de geselecteerde passages, 
de gemaakte keuzes en geïndiceerde stappen uit de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 
1 figuur 2). In tabel 8 geven we een voorbeeld van de groslijst, die voorafgaande aan 
de vijfde panelbespreking (dus over protocol 5), is vervaardigd. 

Tabel 8. Groslijst protocol 3 minus de gegevens uit tabel 7;  
 afkortingen = stappen uit de Zevenstappendans: C = contact leggen,  

Cp = compliment geven, Cx = context verhelderen, D = doelen stellen,  
Di = differentiatie, K = krachtbronnen aanboren en  

T = toekomstoriëntatie; --- = niets ingevuld 

  
panellid C panellid D 

Kennismaken 
00:00:00-00:17:38 

 

Oriënteren 
00:17:39-00:33:59 

00:00:00-00:01:23 C, K, Cx 00:17:39-00:18:42 T 
00:02:03-00:04:00 D, Cp 00:25:37-00:26:49 D 
00:04:00-00:07:53 D, K, T 00:33:13-00:37:15 Cp, T 
00:07:53-00:09:34 D   
00:10:12-00:17:38 D, Cx   
    

panellid B panellid A 
Terugkoppelen 

00:43:00-00:37:19 (1) 
 

Balanceren 
00:37:20-00:54:25 

00:00:34-00:34:30 C 00:37.20-00:41.00 C, K,  
00:34:30-00:37:20 T, D  00:41.00-00:41.10 C, Cp 

 
01:10:33-01:13:20 (2) 

 

00:41.10-00:42.20 K 

01:11:15-01:12:00 Cp 00:43.28-00:44.20 K, Cp 
01:12:30-01:12:55 Di 00:45.10-00:46.00 K, Cx 
  00:53.30-00:54.30 Di, Cx 

panellid E 
Fantaseren 

00:54:26-01:10:32 
 
01:05:00-01:05:56 Cx 
00:07:37-01:08:02 Cx  
01:10:00-01:10:30 ---  
    

4.3  Flap-over 

In de eerste panelbespreking heeft één van de panelleden op een flap-over aanteke-
ningen gemaakt. De steekwoorden brengen enige ordening aan in wat door de panel-
leden te berde is gebracht. Figuur 4 heeft betrekking op de passages 1 en 5 uit proto-
col 1. 
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Figuur 4. Flap-over met aantekeningen van passages 1 en 5 uit protocol 1. 

 

  
 
 
Op verzoek van de deelnemers wordt deze werkwijze niet gecontinueerd. De intensi-
teit van de bespreking wordt erdoor verstoord, waarbij komt dat er toch een video-
opname en verbatim volgen. 

4.4  Video-opname 

De panelbesprekingen worden opgenomen met een videocamera. De registratie is 
statisch, maar het panel staat erop en is prima te verstaan. Door de verbeterde came-
rapositie zijn de geprojecteerde protocollen in de tweede tot en met de vijfde bijeen-
komst ook te zien: al doende leert men. De video-opnamen vormen de basis voor de 
verbatim verslagen. 

4.5  Verbatim verslag 

Van de besprekingen is een verbatim verslag vervaardigd aan de hand van de video-
registratie. In tabel 9 volgt een stukje van de bespreking naar aanleiding van de eer-
ste passage.  
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Tabel 9. Verbatim verslag protocol 1, sequentie 00:13 – 01:38;  
de letters staan voor de namen van de deelnemers; X is allen 

 
C 

 
I nodigt C uit en herhaalt constant exact zijn woorden. Bijvoorbeeld math en algebra 2. De 
functie is uitnodigend. 

A Daarin zit ook iets van: Ik hoor wat je zegt; ik volg je. 
X Er zit ook een vraagteken in. 
E Die wordt ondersteund door haar mimiek. Je ziet echt dat ze het niet begrijpt. 
 Herhaling met een ? 
B Maar wel een letterlijke herhaling. 
 Niet met een vraagteken. Die herhaling nodigt C. uit om er straks nog iets over te gezeggen. 
X De ene herhaling is de andere niet. 
C I gaat er 00:18 echt even voor zitten. Ze beweegt naar achteren. 
A Het betekent: Ik ben er klaar voor. Ik ben geïnteresseerd in je. Ik ga heel nauwkeurig luisteren. 

Vertel maar. 
D Ze spiegelt in het rapport zijn houding (net als zijn woorden). Ze leunt bewust achterover en 

voorover om aan te geven: Ik ga heel goed luisteren naar wat jij te zeggen hebt. 
A Let ook op de verbaasde ogen. Zo van: Daar moet ik even over nadenken. 
B Let op 00:55 e.v. Beiden nemen dezelfde houding aan (en van elkaar over), in het bijzonder de 

handen. Dat is waarschijnlijk onbewust, maar kun je ook bewust inzetten. Rug tegen de leu-
ning, hoofd wat naar achteren. Handen beurtelings gevouwen en uit elkaar. Alleen als vrouw 
kan zij niet zitten zoals hij zit (koetsiershouding). 

 So you must be a smart young man, is, na zijn verhaal over wiskunde, een ongevraagd compli-
ment in algemene woorden. 

A Eerst zegt ze nog so. Dat gebruikt ze heel vaak. Eigenlijk trekt ze een conclusie, die ze hem 
toeschrijft: Dus je zegt zelf... 

B Het valt uit het niets. 
E Het is een vast patroon. I laat pauzes vallen. Denkt na over de woordkeus. Dan volgt regelmatig 

So, automatisch bijna en zonder klemtoon. Daarna gaat dan heel vaak, in een vraag of ant-
woord, de stem ook nog omhoog. 

B Toch komt het zomaar uit de lucht vallen. 
  

 
De positie die de panelleden innemen is die van de leergierige gezel. Zij brengen 
onder woorden wat hun opvalt aan de praktijk van de OG-meesters. Na de selectie 
van cruciale momenten volgt de identificatie van de aangetroffen verschijnselen. 
Daartoe maken de panelleden gebruik van begrippen uit de literatuur over OGW 
(o.m. Cauffman & Van Dijk, 2009), metacommunicatie (Watzlawick, Beavin & 
Jackson, 1974), gespreksvaardigheid (Vrolijk, 1991), lichaamstaal (o.m. Van Geel, 
1997) en van ‘veldbetrokken begrippen’ (zie Wester & Peters, 2004, p. 41) uit hun 
OG-praktijkervaring.  

5. DATAVERWERKING 

5.1  Doel 

Het doel van de dataverwerking is de verschijnselen die het panel identificeert te 
verzamelen en te groeperen. We spreken van ‘verschijnselen’, aangezien we voor-
alsnog niet met zekerheid kunnen zeggen of er sprake is van ‘handelingen’ volgens 
de definitie van Rehbein uit paragraaf 2. Het denkelijke onderscheid tussen de be-
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gippen onderzoeken we in het volgende hoofdstuk. In deze fase van het onderzoek 
beperken we ons tot de exploratie. De panelleden scherpen hun inzichten aan die van 
collega-deskundigen. Dat doen ze door er in samenspraak op te reflecteren.  

5.2  Werkwijze 

De verbatim verslagen zijn overgezet in spreadseets. Deze zijn daadwerkelijk als 
werkbladen benut. Zo is een kolom toegevoegd waarin de waargenomen gespreks-
functies zijn genoteerd. In een volgende kolom zijn de opmerkingen van het panel 
tot de kern teruggebracht. Dat leverde een verzameling op van respectievelijk 59 
(protocol 1), 32 (protocol 2), 64 (protocol 3), 57 (protocol 4) en 45 (protocol 5) noti-
ties.  

5.3  Presentatie 

In deze paragraaf is allereerst een gedetailleerde en chronologische beschrijving van 
de inhoud opgenomen, gevolgd door een tabel die inzicht verschaft in de opbouw 
van het begeleidingsgesprek door een indeling in fasen en episoden. De harde data 
bestaan bij de gratie van de softe data, aldus Mintzberg (1979):  

For while systematic data create the foundation for our theories, it is the anecdotal data 
that enable us to do the building. Theory building seems to require rich description, the 
richness that comes from anecdote. We uncover all kinds of relationships in our hard 
data, but it is only through the use of this soft data that we are able to explain them.  
(Mintzberg 1979, p. 587) 

Deze beschrijvingen vormen ‘the richness’ (ibid.) waarop het panel zijn rapportages 
baseert. Hierin komen onderdelen uit de Zevenstappendans en andere OG-
verschijnselen aan de orde. Niet alleen de inhoud, ook vorm, stijl en functie spelen 
een rol. Ze vormen een samenhangend geheel: een functioneel narratief. In een af-
sluitende tabel worden de data tegelijk en in samenhang gepresenteerd.  

Elk protocol passeert zo de revue. Daarmee wordt recht gedaan aan het criterium 
van Wester & Peters (2004) dat ‘de theorieontwikkeling in eerste instantie geschiedt 
op elk geval afzonderlijk en pas in tweede instantie op de vergelijking tussen de ge-
vallen’ (p. 38). Stapsgewijs komen in paragraaf 6 per protocol aan de orde: 

 
 inhoud protocol (tekst); 
 opbouw protocol (tabel); 
 panelrapportage (tekst); 
 opbouw en panelrapportage (tabel). 

 
Om de categorisering inzichtelijk te houden, gebuiken we de volgende definities: 

 
 fase: stadium in het gesprek; 
 episode: op zichzelf staand deel binnen een fase; 
 verschijnsel: interactioneel fenomeen dat kenmerkend is voor de OG-

pragmatiek. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschijnselen die het panel eenmalig heeft 
gerapporteerd en de verschijnselen die het panel vaker heeft gerapporteerd. Dat de 
verschijnselen uit de laatste categorie toch aan een episode zijn gekoppeld, wil zeg-
gen dat het panel er op die plek voor het eerst aandacht voor heeft gevraagd.  

5.4  Terzijdes 

De meesterprotocollen zijn exemplarisch voor de OG-praktijk. De beeldregie en 
(voor zover van toepassing) de vertaling vormen bij tijd en wijle een beperking van 
de registratie. We lichten beide toe en concluderen dat we het er voorshands mee 
moeten doen. 

5.4.1 Beeldregie 

Om een compleet beeld te krijgen van de interactionele toedracht zou je een zodani-
ge cameraopstelling moeten maken, dat de deelnemers tegelijkertijd te zien zijn. In 
een venster zou je dan het beeld moeten vertonen dat de één van de ander heeft en 
andersom. In Masterclass is dat door de producent uitgeprobeerd: terwijl het gesprek 
zijdelings wordt vastgelegd, is af en toe in een hoekje een close-up van het gelaat 
van Berg te zien. Een prima, hoewel wat onbeholpen, poging. Bij de andere opna-
men is er echter helemaal geen sprake van meervoudige registratie. De camera se-
lecteert; dat beïnvloedt op zijn beurt onze waarneming. Het is niet anders. We doen 
het met het materiaal dat voorligt, in het dankbare besef dat het wel uit het leven 
gegrepen is.  

5.4.2 Vertaling 

In Classroom Solutions en Masterclass is iemand aanwezig die I’s bijdragen syn-
chroon vertaalt. Ofschoon hij zich niet direct inlaat met de gesprekken, is er wel 
enige invloed te bespeuren. Vertaling kost tijd; het betekent dat er pauzes ontstaan. 
Berg houdt zich tijdens die momenten ostentatief afzijdig. Als de vertaler plaats-
maakt, neemt zij de draad weer op, zowel verbaal als non-verbaal. Bij nader inzien 
is niet elke vertaling even gelukkig – dat spreekt voor zich. Vervelender is het als de 
voortgang van de conversatie erdoor wordt beïnvloed. In protocol 2 vraagt Berg op 
09:00 aan de klas zichzelf in te schalen: 

Ten is the best class in whole Holland. And one is the worst class. What number would 
you say you are? 

De vertaler vertaalt:  
Wat voor cijfer zouden jullie geven? 

Daarmee is een nieuw accent gelegd. Het inschalen van een ontwikkeling is een be-
oordeling geworden, vergelijkbaar met ons cijfersysteem. Een meisje opteert voor 
een negen. Berg vraagt door (terwijl ze een jongetje dat zijn vinger opsteekt het 
woord geeft):  
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What do you think, nine?  

Het jongetje antwoordt:  
Eight.  

Berg:  
Okay. 

En dan komt de vertaler ertussen met een compliment:  
You speak English!  

Berg vult aan met:  
Hey, pretty good. Nine and eight. Any other numbers? 

Vervolgens lijkt het alsof het de kinderen erom te doen is hun Engelse vaardigheid 
te etaleren. Er volgen een seven en een six. Berg keert de dalende trend met een 
vriendelijk Oeoeh en vervolgt:  

I would say – I have seen lots of children – and I would say what I saw today is about 
eight point five. 

Het voorbeeld toont aan hoe nauw de dingen luisteren. De aanwezigheid van een 
vertaler heeft effect op de data. Een minimale afleiding kan het proces beïnvloeden. 
Maar Berg laat zich er niet door van de wijs brengen; dit incident heeft geen ingrij-
pende gevolgen. 

6. RESULTATEN 

6.1  Protocol 1: I’m Glad to be Alive 

Agent: I = Insoo Kim Berg. 
Cliënt: C = Carl. 
 
Context 
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. En openhartig: in een split second vertelt hij over zijn zor-
gen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om het gesprek 
na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede ontmoeting.  

6.1.1 Inhoud 

I noemt C’s naam en vraagt hem naar zijn beste schoolvakken. I concludeert dat C 1 
wel een slimme jongeman moet zijn. I brengt het gesprek op het onderwerp waar ’s 2 
morgens geen tijd meer voor was: zijn poging zich gisteren van het leven te beroven. 3 
C vertelt dat het gisteren een normale dag was, maar als hij wil gaan slapen ergert 4 
zijn broer (19) hem door zijn favoriete muziek op te zetten. Het komt tot een uitwis-5 
seling van grofheden. C gaat naar buiten en neemt de bus naar zijn tante. Onderweg 6 
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wordt hij overmand door haat, angst en frustratie. Bij zijn tante aangekomen snijdt 7 
hij zich met een groot keukenmes in de hals. Het mes is bot en snijdt niet diep. Tante 8 
heeft niets in de gaten. C is achteraf blij dat hij niet meer schade heeft aangericht. I 9 
wil weten wat er geholpen heeft en of het reeds eerder is voorgevallen. C antwoordt 10 
dat dit de ergste keer was; bij andere gelegenheden brandde hij zichzelf slechts met 11 
een ijzer of zo. Hij wijt zijn depressiviteit en suïcidaliteit aan de veelheid van ge-12 
dachten in zijn hoofd. I vraagt hoe hij het heeft kunnen opbrengen toch naar school 13 
te komen. C vertelt dat de school alles voor hem is en dat hij nooit afwezig is. I her-14 
innert hem aan zijn behulpzaamheid van vanmorgen en zijn optreden in een grote 15 
groep mensen. C. zegt dat hij zijn vrolijke gezicht had opgezet. En toen hij (die 16 
morgen) naar I’s bijdrage luisterde, verdween de nare herinnering. I haalt op hoe 17 
sociaal en vriendelijk hij was, en dat hij zelf naar haar toegekomen was om te hel-18 
pen. C geeft aan dat hij zich thuis voelt op school. Hij wil zijn studie met succes 19 
afronden. I vraagt wie van zijn familieleden hem ondersteunt. Het antwoord is C’s 20 
moeder; zijn succes is haar alles waard, ook na het voor¬val van gisteravond. I con-21 
cludeert dat C door zijn vertrek een gevecht met zijn broer heeft weten te voorko-22 
men. Ze vraagt wat hem daartoe heeft aangezet. C geeft aan dat hij naar zijn lichaam 23 
luistert en wel vaker afkoeling nodig heeft. Zo werkt dat al vanaf zijn jonge jaren. 24 
Hij is in toenemende mate ‘in control’. I noemt zijn gedrag assertief. C bevestigt het 25 
en vertelt over de mentale problemen van zijn broer en zuster. I herhaalt hoe asser-26 
tief hij is geweest en stelt vast dat de weg naar zijn tante niets heeft opgeleverd. C 27 
zegt een afweging te hebben gemaakt tussen doodgaan en leven, en is blij met de 28 
gelukkige afloop. Hij wil niet dat het nog eens gebeurt, maar vreest voor zijn sombe-29 
re gedachten ‘saying you’re not good’. Het risico dat het nog eens ge¬beurt is groot. 30 
Zijn broer blijft in de buurt; daarom ook wil hij liever niet naar huis. I vraagt wat er 31 
moet gebeuren, zodat het hem niet weer kan overkomen. C vertelt nog meer bijzon-32 
derheden over zijn broer en de noodzaak hem uit de weg te gaan. I stelt vast dat zijn 33 
broer niet zal veranderen en vraagt hem nog eens wat hij anders moet doen om her-34 
haling te voorkomen. Het antwoord is: geen ruzie maken en wegwezen. I informeert 35 
of hij het moment (dat hij moet vertrekken) herkent en van wie hij hulp kan ver-36 
wachten. C brengt zijn neven ter sprake, en de school – die is heel belangrijk voor 37 
hem. I wil weten wat het C het eerste moet doen, als hij in een situatie terechtkomt 38 
die vergelijkbaar is met gisteren. Weglopen concluderen beiden, en dan luidt de 39 
vraag wat het eerste kleine signaal is dat C waarschuwt voor het naderende gevaar. 40 
C noemt er drie: het bonken van zijn hart, hoofdpijn en de behoefte zichzelf een klap 41 
tegen zijn hoofd te geven. I vraagt of er tussendoor ruimte is om te vertrekken en na 42 
welke stap dat het veiligst kan. Dat is volgens C na het eerste signaal (hartklopping). 43 
I vraagt of C zijn broer of iemand anders wel eens iets heeft aangedaan. C geeft aan 44 
een slechte en een goed kant te hebben. Hij wil het liefst samenwerken; daarom gaat 45 
hij zo graag naar school. De echte, ontspannen Carl bevindt zich hier. I vraagt of hij 46 
die echte C wil zijn, ‘very charming, very likeable and personable’. Dat bevestigt C, 47 
en dat hij nog Japans wil leren. I vraagt naar andere talen. C weet ook iets van 48 
Spaans en Arabisch en zegt naar de universiteit van Cairo te willen om er meer van 49 
te leren. Hij wil reizen. I noemt C een ‘ambitious young man’ en vraagt of hij weet 50 
waar hij zich op moet concentreren om zichzelf in de hand te houden. C wil positief 51 
blijven; dat maakt hem gelukkig. Het herinnert hem aan een afspraak met zijn coun-52 
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selor. I vindt het verstandig met hem te blijven praten en bedankt C voor het ge-53 
sprek. C hoopt met haar nog eens Japan te bezoeken. I zegt graag op die uitnodiging 54 
in te gaan. 55 

Tabel 10. Inhoud protocol 1 

 
Fase 
 

 
Episode 

 
Regel 

 
Contact 

 
Algemene krachtbronnen 

 
1-2 

Context Terugblik 2-13 
 Helpende krachten 13-29 
 Risico’s 29-31 
Analyse Kansen en bedreigingen 31-38 
 Waarschuwingssignalen 38-43 
Houvast Zekerheden 44-54 
 Plannen 54-55 
   

6.1.2 Panelrapportage 

De Zevenstappendans 
De stappen die (bij herhaling) aan bod komen zijn: complimenteren, contact maken, 
context verkennen, doelen stellen en krachtbronnen aanboren. Het begint met con-
tact maken. Afstemming wordt non-verbaal gerealiseerd in timing, luisterhouding, 
fysieke toenadering, prosodie, gebaren enzovoort, en verbaal in het aansluiten bij de 
woordenschat van cliënt. De context wordt in toenemende mate verkend, op zoek 
naar bruikbare krachtbronnen. Cliënt wordt tegelijkertijd uitgedaagd zijn doelen te 
verkennen. Eerst en vooral gaat het om overleven. Gaandeweg worden relaties ge-
legd met subdoelen, zoals het herkennen van in- en externe signalen om stressvolle 
situaties het hoofd te bieden i.c. te mijden. Complimenten zijn gekoppeld aan deze 
oplossingsrichting. Ze worden direct en indirect gemaakt. De laatste bijvoorbeeld 
via de copingvraag: hoe krijg je het voor elkaar? Wat verder opvalt, is dat agent na-
drukkelijk de regie in handen houdt.  

Regisseren 
Agent wijkt niet af van het doelgerichte patroon. Haar onwetende houding biedt 
cliënt ruimschoots gelegenheid zijn verhaal te doen. Agent geeft sturing aan het ver-
haal van cliënt door middel van luisterresponsen, herformuleringen, ja-uitlokkende 
vragen (‘yes-set’) en vragen die voorsorteren. Tegelijkertijd probeert ze cliënt con-
trole toe te dichten. Ze verkent cliënts oplossingsbereidheid en stimuleert hem die 
dingen te doen die hem een volgende keer behulpzaam kunnen zijn. Betekenisvolle 
woorden komen extra tot hun recht door ze te spiegelen en te contrasteren. In ver-
binding met haar regierol markeert agent belangrijke samenvattingen, parafrases en 
conclusies met ‘okay', ‘yeah’ en vooral ‘so’. 
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Tabel 11. Inhoud en panelrapportage protocol 1;  
de regelaanduiding in de laatste kolom betreft de eerste vermelding  

 
Inhoud  

 
Verschijnsel 
 

 
Fase 

 
Episode 

 
Eenmalig 
gerapporteerd 

 
Vaker 
gerapporteerd 

    
    
 
Opening 

 
Algemene krachtbronnen  
(r. 1-2) 

 
Contact maken (r. 1-2) 

 
Markeren 
(r. 1-2) 

  Verbaal aansluiten (r. 1-2)   
  Contrasteren 

(r. 1-2) 
 

Context Terugblik (r. 2-13)   
 Helpende krachten  

(r. 13-29) 
Voorsorteren (r. 21-23) Controle toedichten 

(r. 13-14) 
 Risico’s (29-31)   
Analyse Kansen en bedreigingen  

(r. 31-38) 
Doelen verkennen (r. 31-37)  

 Waarschuwingssignalen  
(r. 38-43) 

  

Houvast Zekerheden (44-54)   
  Plannen (54-55)   
    

6.2  Protocol 2: Classroom Solutions 

Agent: I = Insoo Kim Berg. 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten; V = vertaler. 
 
Context 
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt, een Nederlandstalige variant van de methode Working On What 
Works (Berg & Shilts, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met de leerkrachten Ju 
en Jo, dan gaat ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en ten slotte is er weer 
een gesprek met de leerkrachten.  

6.2.1 Inhoud 

Gesprek met leerkrachten 1 1 
I begrijpt dat de leerkrachten geholpen willen worden bij hun ‘classroom-mana-2 
gement’. Ze vraagt naar de doelstelling. Jo geeft een toelichting op de stand van za-3 
ken: er is een gebrek aan verdraagzaamheid. Ju noemt het een collectief probleem, 4 
want individueel zijn alle kinderen schatten. V noemt voorbeelden van irritant ge-5 
drag en zegt dat de kinderen elkaars zwakke plekken kennen. I noemt de kinderen 6 
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experts op dat terrein. Jo en Ju vertellen wat ze zoal hebben ondernomen om het 7 
probleem de baas te worden. Ze willen een respectvolle atmosfeer in de klas.  8 
In de klas 1 9 
I treedt naar voren en zegt dat ze is gekomen om te observeren wat de kinderen goed 10 
doen. Daarvan maakt ze aantekeningen in een blocnote. 11 
In de klas 2 12 
I geeft terug wat ze heeft gezien. Ze heeft veel opgeschreven. Iemand stootte een 13 
drinkglas om; hij loste het zelf op door een doekje te pakken en de rommel op te 14 
ruimen. Daarop volgt: dat heb je heel goed gedaan. Alle kinderen staken hun vinger 15 
op als ze iets wilden vragen. Toen er een meisje voor de klas kwam, bleef iedereen 16 
rustig en lette goed op. En jongetje hielp diverse kinderen om hem heen. Een ander 17 
wilde iemand slaan, maar besloot het toch maar niet te doen. I besluit met: ‘Very 18 
good. Okay. Fantastic.’ 19 
In de klas 3 20 
I vraagt de leerlingen om de klas in te schalen: 10 is de beste in heel Holland, 1 is de 21 
slechtste. Ze melden respectievelijk een 9, 8, 7 en 6. I geeft een 8,5 en verklaart dat 22 
de kinderen kennelijk heel goed weten wat ze moeten doen. Ze adviseert hun, on-23 
danks ups en downs, alles in het werk te stellen om die 8,5 vast te houden, bedankt 24 
de klas en neemt afscheid. 25 
Gesprek met leerkrachten 2 26 
De leerkrachten geven desgevraagd aan dat de kinderen het prima gedaan hebben. I 27 
legt uit dat ze gewend zijn te worden geëvalueerd; nu nemen ze hun eigen gedrag 28 
onder de loep. Als het hun eigen doel is, willen ze er ook wel verantwoordelijkheid 29 
voor nemen. 30 

Tabel 12. Inhoud protocol 2 

   
Fase Episode Regel  
   
 
Context en doel 

 
Verkenning van de situatie  

 
2-8 

Observatie Nuttige krachtbronnen 10-11 
Feedback All the good things  13-19 
Differentiatie Schaal van kwaliteit  21-23 
Opdracht Niveauhandhaving  23-25 
Evaluatie Leerpunten 27-30 

 

6.2.2 Panelrapportage 

De Zevenstappendans 
Er is sprake van twee consulterende partijen. Allereerst zijn er de leerkrachten van 
groep 7, die een ordelijker en beheersbaarder atmosfeer in hun klas nastreven. En 
verder zijn er de leerlingen, die aanvankelijk een afwachtende houding aannemen, 
maar al spoedig strijden voor hetzelfde ideaal als hun juf en meester. Agent is be-
trokken en authentiek. De stappen die aan de orde komen zijn: complimenteren, con-
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tact maken, context verkennen, differentiëren en krachtbronnen aanboren. Wat in dit 
protocol verder nog opvalt is dat agent investeert in daadwerkelijke co-expertise. 

Investeren  
Agents inspanningen zijn tweeërlei: ze wil met de leerkrachten een werkrelatie op-
bouwen die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, en ze wil met de leerlingen coöpere-
ren. De grondhouding van agent jegens de leerkrachten is luisteren. Ze is begripvol 
aangaande hun problematiek en complimenteus aangaande hun oplossingsbereid-
heid. Middels het WAWW-project demonstreert ze haar expertise. Met de leerlingen 
spreekt agent af selectief te focussen: het gaat om succesmomenten; het zijn even 
zovele manifestaties van de inzet van bruikbare krachtbronnen. Agent registreert wat 
ze hoort en ziet, om haar observaties even later klip en klaar terug te geven. Dat lukt 
haar door geloofwaardig te zijn. Geen abstracties of duidingen; agent volstaat met 
het zintuiglijk waarneembare en voegt er haar complimenten aan toe. Observaties 
die in aanzet niet louter positief zijn weet ze door minimale lexicale ingrepen posi-
tief te herkaderen, dat wil zeggen in OG-perspectief te plaatsen. De herbeleving van 
wat er goed gaat, creëert voor de leerlingen een nieuwe werkelijkheid; de reflectie 
op hun eigen gedrag maakt hen tot ‘change agents’. In retrospectief geldt hetzelfde 
voor de leerkrachten. Uiteindelijk blijken beide cliëntgroepen over voldoende exper-
tise te beschikken om hun probleem gezamenlijk de baas te worden. Agent maakt 
zichzelf overbodig.  

Tabel 13. Inhoud en panelrapportage protocol 2; 
de regelaanduiding in de laatste kolom betreft de eerste vermelding 

  
Inhoud  Verschijnsel 

  
    
Fase Episode Eenmalig  

gerapporteerd 
Vaker 
gerapporteerd 

    
    
Context en doel Verkenning van de situatie 

(r. 2-8)  
 Werkrelatie  

opbouwen 
(r. 2-8) 

Observatie Nuttige krachtbronnen  
(r. 10-11) 

Selectief focussen (r. 10-11)  

Feedback All the good things  
(r. 13-19) 

Geloofwaardig zijn (r. 13-19)  

  Positief herkaderen (r. 13-19) 
 

Differentiatie Schaal van kwaliteit  
(r. 21-23) 

 Coöpereren  
(r. 21-23) 

Opdracht Niveauhandhaving (r. 23-25)   
Evaluatie Leerpunten (r. 27-30)   
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6.3  Protocol 3: Right Side or the Other Side 

Agent: S = Steve de Shazer. 
Cliënt: N = Naomi. 
 
Context 
De 16- jarige Naomi (N), heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte 
vrienden, drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de proble-
men gebracht. Steve (S) spreekt met haar in twee sessies. 

6.3.1 Inhoud 

1ebijeenkomst.  1 
S en N maken kennis. S zegt iets aardigs over N’s naam. N bedankt hem en brengt 2 
haar moeder ter sprake. S informeert naar school. N antwoordt en vertelt over haar 3 
beste vakken. S vraagt naar N’s doelstelling. N wil praten, omdat ze in de problemen 4 
is geraakt door verkeerde vrienden en drugs. S informeert naar de invloed van haar 5 
vrienden. N geeft een grens aan, waarmee S haar complimenteert. N geeft aan ‘back 6 
to the right track’ te willen om haar schoolloopbaan met succes te kunnen afronden. 7 
Haar ouders steunen haar, moeder vooral. Daar staan drugs en de behoefte aan veel 8 
geld tegenover. S stelt een schaalvraag. N geeft met een 7 aan vertrouwen te hebben 9 
dat de keuze voor ‘the right track’ haar wat oplevert. Het verschil tussen een 7 en 8 10 
wordt gemaakt door het plezier en de studie zelf. Aan de andere kant wil N ook spe-11 
ciaal zijn, zich goed voelen en high zijn. In hoeverre dat met schoolgaan interfereert 12 
is de volgende vraag. S informeert wie er druk op N uitoefenen. N’s boyfriend komt 13 
ter sprake; hij is van de ‘bad side’. Moeder daarentegen probeert haar op het rechte 14 
pad te krijgen, en verder haar familie, sommige vrienden, of eigenlijk één meisje dat 15 
een beetje anders is dan de rest. De conclusie is dat er van twee kanten druk op haar 16 
uitgeoefend wordt. De vraag is hoe N dat volhoudt. Dat lukt maar matig, vooral 17 
vanwege boyfriend. S wil weten hoe ze zijn invloed denkt te weerstaan. N conclu-18 
deert dat ze eigenlijk met hem wil breken, ook al is hij de vader van haar (verloren) 19 
kindje. S vraagt hoe N’s leven eruit zou zien als haar problemen zouden zijn opge-20 
lost. N koppelt het antwoord aan schoolgaan en stelt zich voor hoe anders ze zich 21 
zou gedragen tegenover haar moeder, klasgenoten en leraren. S vraagt naar de bij-22 
zonderheden en N vertelt over haar houding, verzorging kleding etcetera. De uitzon-23 
derlijke vriendin (aan wie N ook een ‘cold shoulder’ heeft gegund) speelt een be-24 
langrijke rol. S brengt de andere kant ter sprake. Hoe ga je daarmee om? Op een 25 
schaal van vertrouwen scoort N een 3, terwijl ze een 8 nodig heeft om met name 26 
haar boyfriend aan te kunnen. Het verschil met 4 is dat ze nee kan zeggen; 6 dat ze 27 
het weet vol te houden. Er volgt weer een schaalvraag, naar N’s motivatie deze keer. 28 
N kiest voor een 8 of 9. S feliciteert haar ermee en benadrukt dat ze zal moeten bre-29 
ken met boyfriend. N geeft aan daar veel kracht voor nodig te hebben. 30 
Pauze  31 
S geeft aan ‘impressed’ te zijn vanwege N’s komst en wilskracht. Menigeen brengt 32 
dat niet op. Hij geeft N een experiment in overweging voor de komende week: één 33 
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uur per dag doen alsof het mirakel heeft plaatsgehad en observeren wat voor verschil 34 
dat maakt. 35 
2e bijeenkomst 36 
N vertelt wat er beter is gegaan sinds de vorige bijeenkomst en wat het experiment 37 
met het mirakel heeft opgeleverd. Vader en moeder merken het verschil, en boy-38 
friend is aan de kant gezet. S spreekt zijn bewondering uit en informeert naar de 39 
waarneming van N’s supporters. Ook de ‘other side’ komt aan bod en hoe moeilijk 40 
het is om vol te houden. De schaalvraag naar de overtuiging of het zal lukken levert 41 
een 9 op. S vraagt hoe ze op dat niveau denkt te kunnen blijven, en wat haar zou 42 
kunnen behoeden voor terugval. 7 is de ondergrens. S vraagt naar de verschillen met 43 
8, 9 en 10. N schaalt de moeilijkheidsgraad in op een 6 of 7, en de verwachting dat 44 
ze het over een maand of zes zal hebben gered op een 8 of 9. S erkent dat het af en 45 
toe heel moeilijk zal zijn en adviseert N om interessante dingen te gaan doen. De 46 
voorbije week wordt doorgenomen. N heeft er meer van gemaakt dan ze zelf voor 47 
mogelijk hield. 48 
Pauze 49 
S geeft opnieuw aan ‘impressed’ te zijn, nu door de manier waarop N kleine veran-50 
deringen heeft weten te entameren en appreciëren. Ze krijgt de opdracht het mirakel-51 
experiment voort ze zetten tot ze het niet meer nodig heeft. 52 

Tabel 14. Inhoud protocol 3 

 
Fase Episode Regel 
   
   
Contact Algemene krachtbronnen  2-4 
Doel Verkenning (on)wenselijkheden  4-9 
Differentiatie 1 Vertrouwen  9-13 
Context Tegenstrevers en medestrevers  13-20 
Toekomstoriëntatie Verkenning mogelijkheden  20-25 
Differentiatie 2-3 Vertrouwen 25-28 
 Motivatie  28-30 
Feedback 1 Specifieke krachtbronnen  32-33 
Opdracht 1 Mirakel 33-35 
Terugblik Successen  37-41 
Differentiatie 4-6 Overtuiging  41-44 
 Moeilijkheid  44 
 Verwachting  44-45 
Afronding  Terugblik op successen  45-48 
Feedback 2 Specifieke krachtbronnen  50-51 
Opdracht 2 Mirakel 51-52 
   

6.3.2 Panelrapportage 

De Zevenstappendans 
Er is sprake van twee sessies, beide onderbroken door een pauze (break). Agent is in 
deel 1 glashelder over de procedure: dit en dat gaat er gebeuren; geen garanties, 
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maar we doen ons best. Zijn missie is het gedrag van cliënt in overeenstemming te 
laten zijn met wat ze feitelijk wil. Alle stappen komen ruimschoots aan bod. Succes 
zou zijn uitgesloten, als niet daadwerkelijk contact gemaakt werd. Dat doet agent 
door in woord en gebaar vertrouwen te stellen in cliënt. Het gespreksdoel vaststellen 
geschiedt met behulp van de doelstellingsvraag. De verkenning van de context staat 
in dat teken. Het oplossingsperspectief wordt afgeleid van positieve ervaringen en 
(het antwoord op) de mirakelvraag. Bij herhaling worden schaalvragen gebruikt om 
vast te stellen in hoeverre cliënt haar krachbronnen weet te benutten. Deel 2 is een 
logische voortzetting van deel 1. Cliënt heeft haar bestemming gevonden; dus wordt 
volstaan met een gedetailleerde terugblik op de vorderingen die zijn gemaakt. Wat 
in het hele protocol opvalt, is dat agent voortdurend beslissingen neemt: dit kan ik 
gebruiken en dat niet. Die beslissingen zijn bepalend voor het gespreksverloop. 

Selecteren 
Agent benut de informatie die cliënt verstrekt om keuzes te maken. Hij is geïnteres-
seerd in die dingen die mogelijkerwijs in verband staan met een door cliënt gekozen 
oplossing. Als cliënt over haar problemen vertelt, weet agent deze richting zelfs te 
destilleren uit de keerzijde en het succes van haar tegenstrevers. De specificatie van 
wat cliënt niet wil, functioneert als een tegengestelde richtingwijzer. Vervolgens is 
hij erop uit om zoveel mogelijk bruikbare details te verzamelen. Agents vragen ge-
ven richting aan het gesprek. Hij weet door kleine lexicale ingrepen cliënts reacties 
positief te faciliteren. De structurering van het gesprek wordt mede bepaald door het 
gebruik van stiltes. Agent is er op uit cliënt zo veel mogelijk ruimte te laten. In de 
feedback neemt agent de rol aan van iemand die het kan weten. Hij markeert de 
krachtbronnen van cliënt; daar is hij van onder de indruk.  

Tabel 15. Inhoud en panelrapportage protocol 3; 
de regelaanduiding in de laatste kolom betreft de eerste vermelding 

  
Inhoud protocol 3 Verschijnsel 

  
  

Fase Episode Eenmalig 
gerapporteerd 

Vaker 
gerapporteerd  

    
 
Contact 

 
Algemene krachtbronnen  
(r. 2-4) 

   
Keuzes maken 
(r. 2-4) 
Details verzamelen 
 (r. 2-4) 

Doel Verkenning (on)wenselijkheden 
(r. 4-9) 

Gespreksdoel vaststellen 
(r. 4) 

Positief faciliteren 
(r. 6) 

Differentiatie 1 Vertrouwen (r. 9-13)   
Context Tegenstrevers en medestrevers 

(r. 13-20) 
  

Toekomst-
oriëntatie 

Verkenning mogelijkheden (r. 
20-25) 

 Ruimte laten (r. 22-
23) 

Differentiatie 2-3 Vertrouwen (r. 25-28)   
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Motivatie (r. 28-30) 
Feedback 1 Specifieke krachtbronnen (r. 32-

33)  
  

Opdracht 1 Mirakel (r. 33-35)   
Terugblik Successen (r. 37-41)   
Differentiatie 4-6 Overtuiging (r. 41-44)   
 Moeilijkheid (r. 44)   
 Verwachting (r. 44-45)   
Afronding  Terugblik op successen  

(r. 45-48) 
  

Feedback 2 Specifieke krachtbronnen  
(r. 50-51) 

  

Opdracht 2 Mirakel (r. 51-52)   
    

6.4  Protocol 4: Eagle and a Mouse 

Agent: T = Therese Steiner. 
Cliënt: J = Jason; M = Moeder. 
 
Context 
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

6.4.1 Inhoud  

1e bijeenkomst 1 
T legt uit wat er gaat gebeuren. Ze wijst hem erop dat het heel wel mogelijk is dat M 2 
anders tegen de dingen aankijkt dan hij. T vraagt wat J het liefste doet (baseball, 3 
fietsen en zusje helpen), wat zijn favoriete bezigheden zijn (fantasieverhalen schrij-4 
ven) en in welke vakken hij goed is op school (aardrijkskunde en wiskunde). M zegt 5 
dat J moeite heeft met zijn concentratie, als hij ‘upset’ is, en dat hij soms dingen 6 
moet doen die minder leuk zijn. T vraagt J waar hij een hekel aan heeft (spraak-7 
kunst) en hoe hij daarmee om gaat. J geeft aan als het vervelend is aan leuke dingen 8 
te denken. T concludeert dat J het op zijn manier goed doet en kennelijk naar zijn 9 
moeder luistert. T vraagt of hij ook wel eens bij zijn vriendjes thuiskomt. J verklaart 10 
dat hij weliswaar wordt uitgenodigd, maar zich thuis prettiger voelt. M voegt eraan 11 
toe dat J een goed hart heeft, maar dat hij zich alleen in zijn eigen omgeving veilig 12 
voelt. Daardoor heeft hij weinig contact met zijn leeftijdgenoten (in tegenstelling tot 13 
zijn zuster). T vraagt wat hier moet gebeuren om later te kunnen zeggen dat dit ge-14 
sprek de moeite waard was. J antwoordt dat hij zijn angsten wil overwinnen; hij is er 15 
af en toe ziek van. M legt uit dat J erg tegen de dingen opziet. Hij bouwt zijn angst 16 
op. Hij vecht ertegen, en zij besteedt veel tijd aan geruststelling. M vertelt dat ze J 17 
goed kan begrijpen (zelf was ze ook een angstig kind), maar dat zijn gedrag zijn 18 
vader en zijn zusje frustreert. T vraagt aan J of het ook wel eens anders geweest is. J 19 
vertelt dat, toen hij 5 ½ was het een keer gelukt is met de moeder van een vriendje 20 
mee te gaan naar baseball. Dat lukte door tijdens de rit alleen maar aan de leuke din-21 
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gen van baseball te denken. M zegt dat ze ervan geleerd heeft en dat ze (aan andere 22 
dingen denken) met J oefent. J zegt dat het helpt. M bevestigt dat, maar vertelt dat 23 
andere dingen (dan baseball) wel moeizaam gaan. T stelt J en M voor te visualiseren 24 
hoe het zou zijn als er in de nacht een mirakel zou gebeuren. Ze reikt J een tover-25 
stokje aan. J denkt dat hij niet meer bang zou zijn voor het zwemmen van zijn zusje 26 
en dat hij in het park baseball zou spelen. M vertelt hoe een normale dag begint. Na 27 
het mirakel zou het allemaal heel anders zijn. Hij zou zelfs met zijn vader contact 28 
hebben. Hij zou niet meer opzien tegen school en gelukkig zijn. T vraagt naar de 29 
reactie van zijn ouders en leerkracht. T vraagt ook naar de relatie tussen J’s ouders. J 30 
oppert dat ze meer tijd zouden krijgen voor elkaar. M licht toe dat ze normaliter niet 31 
uit kunnen; het wonder zou veel voor hun huwelijk betekenen. T vraagt naar de hui-32 
dige stand van zaken op een schaal van 0 - 10. J scoort een 3,5. M bevestigt dat posi-33 
tieve beelden J’s angsten kunnen verdringen. T toont een aantal poppen en vraagt J 34 
er een te kiezen die het best past bij het overwinnen van zijn angst. J kiest een ade-35 
laar. Dan vraagt ze J een dier te kiezen dat staat voor zijn voorzichtige kant. J kiest 36 
een muis. T praat met de dieren, om te beginnen de adelaar, die J vasthoudt. Ze 37 
vraagt waar hij goed in is. J antwoordt (met een aangepast stemmetje): baseball. T: 38 
En als arend? J zegt dat hij dapper is, kan vliegen, vissen vangen en niet bang is. T 39 
vertelt de arend dat J een beetje zoals hij wil zijn. Dan volgt de muis. T vertelt dat J 40 
hem heeft gekozen vanwege zijn voorzichtige kant. En weer luidt de vraag: waar 41 
ben je goed in? J, die de muis een heel klein stemmetje geeft, antwoordt dat deze 42 
goed kan wegrennen als er gevaar dreigt. Hij kan zich verstoppen en pas weer voor 43 
de dag komen als de kust veilig is. Daar gebruikt hij zijn neus voor. T haalt nu ook 44 
de adelaar tevoorschijn – J krijgt hem om zijn linkerhand; de muis rechts – en vertelt 45 
aan beiden dat J veilig wil zijn en zijn angsten wil overwinnen. Ze vraagt hun J be-46 
hulpzaam te zijn en goed op te letten waar hij hun advies heeft opgevolgd. Daar zal 47 
het de volgende keer (na twee weken) over gaan. Als de poppen weer zijn opgebor-48 
gen geeft ze J een polaroidfoto mee. Die zal hem herinneren aan zijn helpers. Het 49 
gesprek gaat verder met de schaal. T vraagt J wat er anders zal zijn als hij op 4,5 50 
staat. J antwoord: na vijf minuten voorbereiding in de auto en op bezoek gaan bij 51 
zijn vriendje. T en J worden het erover eens dat dat wel een 5 is. T vraagt M hoe een 52 
stap vooruit eruit ziet. M vertelt over haar langdurige conversaties; die zullen een 53 
ander karakter hebben en J zal minder buikpijn hebben als er iets te gebeuren staat. 54 
T wil weten hoe M daarop reageert. Zij hoopt dat ze meer logisch kan interacteren 55 
met haar zoon.  56 
Pauze 57 
Na de break zegt T dat ze onder de indruk is van het geduld van M, terwijl ze uit 58 
eigen ervaring weet wat hij doormaakt. T schudt M de hand. T vertelt J dat het heel 59 
bijzonder is wat M voor hem over heeft. En verder dat hij alle eigenschappen en 60 
helpers heeft om hem een stap verder te brengen. 61 
2e bijeenkomst 62 
T stelt als eerste de vraag: ‘What went better?’ Bij elke verbetering reikt ze een 63 
speelgoedkogeltje aan (dat aan elkaar geklikt een heel bouwwerk kan vormen). J 64 
geeft aan de 4,5 bereikt te hebben. Het 5-minutenrecord is gehaald. M bevestigt het 65 
desgevraagd met: ‘most of the time’. T vraagt wat M nog meer heeft waargenomen. 66 
M vertelt dat ze J wel heeft moeten ondersteunen door met hem te praten en te spe-67 
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len. J beaamt dat en zegt bij een voetbalwedstrijd van zijn zusje geweest te zijn. T 68 
deelt steeds meer kogeltjes uit, ook als J zegt meer relaxed te zijn. De gedachte aan 69 
adelaar en muis hielpen hem zijn angst te overwinnen, toen zijn vriendjes met hem 70 
wilden gaan fietsen. M zegt dat ze nog niet zo ver zijn geweest, maar wel op straat. 71 
M voegt er aan toe dat J minder op zijn kamer is gebleven en meer met zijn vader is 72 
opgetrokken. Nadat T voor de zoveelste keer heeft gevraagd of er nog meer is, ant-73 
woordt J dat hij overweegt de foto (van zijn helpers) in plaats van op zijn kamerdeur 74 
op de voordeur te plakken. 75 

 Tabel 16. Inhoud protocol 4 

 
Fase Episode Regel 
   
   
Contact Procedureafspraak  

Afbakening posities 
2 

2-3 
Context 1 Algemene krachtbronnen  

Impact problematiek 1 
3-10 

10-14 
Doel Verkenning (on)wenselijkheden  14-16 
Context 2 Impact problematiek 2 

Uitzondering  
16-19 
19-24 

Toekomstoriëntatie Details na het mirakel 24-32 
Differentiatie 1 Schaal van ontwikkeling  32-34 
Helpers Poppenspel  34-49 
Differentiatie 2 Kleine stapjes vooruit  49-56 
Feedback  Specifieke krachtbronnen  58-61 
Terugblik Inventarisatie successen  63-75 
   

6.4.2 Panelrapportage 

De Zevenstappendans 
In een notendop: krachtbronnen zijn je helpers. Dat wordt in twee gesprekken duide-
lijk, waarin naast cliënt zijn moeder is betrokken. Ze vormen een systemische vari-
ant op eerdere protocollen, waarbij vooral ook de beheersing van het spel een rol 
speelt. Alle stappen komen in deel 1 aan bod. De vraag naar de dingen die cliënt 
graag of goed doet, vormt het startpunt. De doelstellingsvraag doet goede diensten, 
evenals de schaal- en mirakelvraag. Deel 2 kan in OG-perspectief alleen maar be-
ginnen met ‘What went better?’ En dat mist zijn uitwerking niet. Complimenten 
over en weer maken de cirkel rond. Agent is directief: zij motiveert en bewaakt de 
opbouw van het gesprek. Ze houdt rekening met de systemische implicaties van het 
probleem; daarom betrekt ze bij alles wat ter sprake komt de rollen van de overige 
gezinsleden, te beginnen bij moeder. Agent biedt beide gesprekspartners ondersteu-
ning bij de zoektocht naar een oplossing.  

Ondersteunen 
Moeder en zoon percipiëren de werkelijkheid op een geheel eigen wijze. Daarmee is 
hun onderlinge verhouding in het geding. Agent weet hun betrekkingen te benutten. 
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Dat begint met het toedelen van beurten, soms nadrukkelijk, soms haast onopge-
merkt. Zodoende stemmen moeder en zoon hun bijdragen meer en meer op elkaar 
af. De interactie met moeder functioneert stelselmatig als (indirect) compliment aan 
de zoon. Andersom werkt ook: de zoon is zich bewust van de inzet van moeder, en 
zij weet zich daardoor gevleid. Als blijkt dat moeder een vergelijkbaar verleden 
heeft, wordt de zoon een toekomstperspectief geboden; immers ‘she’s doing well 
now’. Agents optreden is ook correctief. Terwijl moeder nogal eens problem talk 
gebruikt, weet agent dat je uitingen kunt omkeren; vaak gebruikt ze daarvoor het 
voegwoord ‘but’. Maar er is meer: agent is een voorbeeld in het spreken van OG-
taal. Daarmee brengt ze accenten aan die het gesprek sturing geven. De gebezigde 
hulpmiddelen worden eerst en vooral aangewend ten behoeve van de zoon. Dat ge-
beurt met grote zorgvuldigheid: zo mag hij de schaaltekening zelf invullen en met 
een toverstokje zijn wonderen aftikken. Door het personifiëren van krachten weet 
agent problematische eigenschappen om te vormen tot bruikbare krachtbronnen. In 
de talige details zit een hoop houvast verborgen: zelfs een ‘courageous eagle’ moet 
af en toe heel ‘careful’ zijn. Agent beheerst de regels van het poppenspel en weet de 
vertaalslag naar de werkelijkheid overtuigend te maken. 

Tabel 17. Inhoud en panelrapportage protocol 4; 
de regelaanduiding in de laatste kolom betreft de eerste vermelding 

  
Inhoud protocol 4 Verschijnsel 

  
  

Fase Episode Eenmalig 
gerapporteerd 

Vaker 
gerapporteerd 

    
    
Contact Procedureafspraak (r.2)  

Afbakening posities (r. 2-3) 
 
 

 Betrekkingen  
benutten 
(r. 2-3) 

Context 1 Algemene krachtbronnen (r. 3-10) 
 
Impact problematiek 1 (r. 10-14) 

 Beurten toedelen  
(r. 3-10) 
OG-taal spreken  
(r. 3-10) 
Omkeren  
(r. 11-12) 

Doel Verkenning (on)wenselijkheden (r. 
14-16) 

  

Context 2 Impact problematiek 2 (r. 16-19)  
Uitzondering (r. 19-24) 

  

Toekomstoriëntatie Details na het mirakel (r. 24-32)   
Differentiatie 1 Schaal van ontwikkeling (r. 32-34)   
Helpers Poppenspel  

(r. 34-49) 
 Personifiëren van 

krachten 
(r. 34-49) 

Differentiatie 2 Kleine stapjes vooruit (r. 49-56)   
Feedback  Specifieke krachtbronnen (r. 58-61)   
Terugblik Inventarisatie successen (r. 63-75)   
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6.5  Protocol 5: Masterclass 2004 
Agent: I = Insoo Kim Berg. 
Cliënt: M = Marijke; Ma = moeder; Pa = vader. 
 
Context 
De 16-jarige M heeft Ma en Pa tot wanhoop gedreven. Ze houdt zich niet aan af-
spraken, heeft intieme contacten met slechte vrienden en gebruikt drugs. Recent is 
ze thuis een poosje niet op komen dagen. Ten einde raad wordt een hulpverlener 
geraadpleegd, die het gezin in contact brengt met I.  

6.5.1 Inhoud 

M en haar ouders komen binnen en maken kennis met I. Pa heeft M recent een harde 1 
klap verkocht, waardoor zijn arm nu in het gips zit. I richt zich tot M en informeert 2 
naar haar beste schoolvakken. Daarop volgt de vraag naar de doelstelling voor dit 3 
samenzijn. Ma begint te vertellen over de problemen die Ma en Pa met M hebben. 4 
Het gaat over seksualiteit en slechte resultaten op school. Ma vertelt ook dat ze ver-5 
keerde vrienden heeft, waar ze wiet mee rookt. Daar is geld voor nodig, en dat steelt 6 
ze. M is ook een keer van huis weggelopen. Ze houdt zich niet aan de afspraken die 7 
ze met haar moeder maakt, maar liegt er lukraak op los. Over het laatste is Ma voor-8 
al ontstemd. Ze heeft M recentelijk zelfs geslagen. Met Pasen liep ze weg. Ze 9 
schreef een briefje aan haar moeder, maar daar kwam Pa achter. Hij ontdekte ook 10 
dat ze heroïne had gebruikt. M heeft alles aan een vertrouwenspersoon op school 11 
opgebiecht. Net toen ze dachten dat M zwanger was, kwam ze weer thuis. I vraagt 12 
hoe lang een en ander gaande is. Ma vertelt dat M op haar 14e intiem contact had 13 
met een vakantievriendje. Daar kan Ma mee leven, maar de ellende met verkeerde 14 
vrienden is toen wel begonnen. I veronderstelt dat M daar wel een goede reden voor 15 
gehad zal hebben. M geeft aan dat het te maken heeft met de wens erbij te horen en 16 
dat soort dingen. En dan gaat het op een gegeven moment fout, ongewild en onbe-17 
doeld. I vraagt of M’s ouders dat weten. M zegt van wel, maar dat het vermoedelijk 18 
niet erg geloofwaardig klinkt. Ma stelt dat het wel moeilijk moet zijn voor M om dit 19 
gesprek aan te gaan. I spreekt haar bewondering uit en concludeert dat M verande-20 
ring nastreeft. M bevestigt het, en ook dat ze niet gelukkig is met de situatie. Ze ziet 21 
nu wel in dat ze op stap is gegaan met verkeerde vrienden. Ma constateert dat het 22 
een harde wereld is voor 16-jarigen. I stemt daarmee in. I concludeert dat ze alle drie 23 
vinden dat het zo niet langer door kan gaan. Op I’s vraag wat er veranderen moet, 24 
antwoordt M dat ze snel beïnvloedbaar en onzeker is. Zij is bang niet bij de groep te 25 
mogen horen. Ma meent dat M is veranderd sinds haar broertje is geboren. I vraagt 26 
wat er morgen anders zou zijn als er vannacht een mirakel gebeurde. Ma begint over 27 
minder nerveuze buikpijn. I vraagt naar bijzonderheden. Ze richt zich op Pa: hoe zou 28 
hij aan zijn vrouw merken dat het mirakel heeft plaatsgehad? Pa geeft aan dat zijn 29 
vrouw opgelucht zou zijn en dat hij het verder een lastige opdracht vindt. Ma verge-30 
lijkt het met een droom die uitkomt. Ze zou relaxter zijn. I vraagt aan Pa hoe hij dat 31 
aan zijn vrouw zou merken. Pa antwoordt dat als de druk weg is Ma weer van het 32 
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leven kan genieten. Ma vertelt dat ze de spil van het gezin is. M verklaart dat als 33 
haar moeder lacht de sfeer veel beter is in huis. Ze verwacht opgelucht en vrolijk te 34 
zijn als haar problemen zijn verdwenen. Ma vindt het lastig daar iets van te zeggen, 35 
omdat M de dingen heel goed kan verbergen. Pa bevestigt dat. Ma legt uit dat het 36 
moeilijk voor een tiener is om oprecht te zijn als de waarheid het daglicht niet kan 37 
verdragen. M bekent dat ze vaak bang is dat haar ouders erachter komen wat ze 38 
werkelijk uitspookt. I vraagt naar de reactie van M’s vrienden op het mirakel. M 39 
geeft aan dat haar goede vrienden een andere persoon zullen zien, gelukkiger en 40 
kalmer. I wil weten wat M dan anders doet. M verwacht dat ze dan bijvoorbeeld 41 
verstandiger met geld omgaat. Ma denkt ook dat ze het op school beter zal doen. Ze 42 
zegt ernaar uit te zien dat ze elkaar kunnen vertrouwen en in gesprek gaan. M denkt 43 
dat Ma heel blij zou zijn is als zij naar haar toe zou komen. Ma bevestigt dat. I 44 
vraagt aan M wat Ma kan doen om haar zover te krijgen. M zegt dat haar moeder al 45 
niets nalaat. Ma weet dat schreeuwen en straffen niet helpt; ze geeft een voorbeeld 46 
van een keer dat ze, bij wijze van uitzondering, kalm gebleven is. I vraagt nog eens 47 
aan M wat haar zou helpen om haar moeder in vertrouwen te nemen. M denkt aan 48 
een open gesprek, waarin haar moeder haar van advies dient. Pa stelt dat het een 49 
hele opluchting zou zijn als M en Ma beter met elkaar communiceren. Als I van M 50 
wil weten wat Pa kan doen om haar te helpen, zegt M een goed band met hem te 51 
hebben, maar makkelijker met Ma te praten. Als I aandringt, zegt Pa wel beschik-52 
baar te zijn. I concludeert dat beide ouders bereid zijn. Ma verklaart dat M soms 53 
dingen doet die ze liever niet wil doen. M bevestigt dat en geeft aan dat er al het 54 
nodige is veranderd. Ze gaat niet meer om met de mensen waar het fout mee is ge-55 
gaan. Haar ouders hebben dat van haar geëist. I concludeert dat M het heeft geaccep-56 
teerd. Pa vertelt dat hij met de politie heeft gesproken over een slechte vriend en dat 57 
hij hem zelfs heeft bedreigd. I toont zich verbaasd dat M zich aan die afspraak houdt 58 
(want de meeste adolescenten gaan stiekem door). M geeft aan dat ze opnieuw wil 59 
beginnen. Pa denkt dat de criminele vriend ook wel van hem is geschrokken. Ma 60 
zegt het moeilijk te vinden om haar dochter te zien huilen, maar er geen buikpijn van 61 
te hebben omdat ze de goede keuze heeft gemaakt. I stemt daarmee in en vraagt hoe 62 
M het denkt vol te houden haar ‘vriend’ uit de weg te gaan. M zegt dat ze zich met 63 
anderen op straat ophoudt. Ma wijst op de bedreigingen van de buitenwereld. I on-64 
derbreekt haar door te zeggen dat M zelf weet wat goed is, ook al doet het pijn. 65 
Pauze 66 
I zegt onder de indruk te zijn van wat Ma en Pa hebben gedaan, ook al hebben ze 67 
ieder hun eigen benadering. Ze hebben een streep getrokken, en tieners zijn daarbij 68 
gebaat: ze voelen zich er veiliger door. Het is moeilijk, maar M weet dat het is om-69 
dat Ma en Pa van haar houden. I richt zich tot M als ze zegt ervan onder de indruk te 70 
zijn dat M goede en slechte vrienden weet te onderscheiden. Vele anderen missen 71 
dat vermogen. M kan kiezen, en dat doet ze ook. Ma en Pa bevestigen het. Ma denkt 72 
dat het ook komt omdat zij zich vastberaden hebben betoond. I erkent dat: Ma en Pa 73 
hebben een fundament gelegd, en dat is goed. Van nu af aan heeft M ook de input 74 
van vader nodig. Het heeft met haar leeftijd te maken. Ma zegt dat ze daarmee kan 75 
leven. I legt uit hoe belangrijk is dat ze een team vormen en noemt het een balan-76 
cing job. I prijst Ma om haar vragen en denkwerk; ze zijn voorbeeldig voor M, die 77 
zo keuzes leert maken. Verder wijst ze nog op het belang van humor na zo’n vrese-78 
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lijke tijd. De komende periode (tot de volgende afspraak) is het nuttig te letten op 79 
wat er goed gaat. Dan volgt het afscheid. M prijst M om haar kracht en vastberaden-80 
heid.81 

Tabel 18. Inhoud protocol 5 

   
Fase Episode Regel 
   
   
Contact  Algemene krachtbronnen  

Doelstellingsvraag  
2-3 
3-4 

Context Probleemverkenning  4-18 
Veranderingen Inventarisatie (on)wenselijkheden  18-26 
Toekomstoriëntatie Een andere werkelijkheid  

Verbeterde verhoudingen  
26-42 
42-54 

Vooruitgang Ontwikkelingen  54-65 
Feedback Specifieke krachtbronnen 67-74 
Opdracht Teamvorming en rolverdeling  

Successen markeren  
74-79 
79-81 

   

6.5.2 Panelrapportage 

De Zevenstappendans 
De ontmoeting tussen de dochter, haar ouders en agent speelt zich af in aanwezig-
heid van de initiatiefnemer en vertaler en – op afstand, aan het beeldscherm – een 
groep cursisten. Zes stappen komen aan bod; alleen differentiëren niet. Contact ont-
staat door een toegenegen, maar totaal onwetende houding. De vraag naar algemene 
krachtbronnen is richtinggevend voor de kennismaking, en voor de rest van het ge-
sprek de doelstellingsvraag. De context wordt gaandeweg verkend. Er is vooral be-
langstelling voor positieve signalen, zoals uitzonderingen op de problematische re-
gel. Daar zitten bruikbare krachtbronnen, en in de visualisatie van een gedroomde 
werkelijkheid. Het gesprek gaat over de keuze voor goede of slechte vrienden, en 
daarmee is ook het operationele thema aangeduid: er valt iets te kiezen. Als dochter, 
vader of moeder dreigen de oplossingsrichting uit het oog te verliezen, aarzelt agent 
niet om bij te sturen. Agent is zich bewust van de onderscheiden, maar op elkaar 
betrokken, rolpatronen; in de zoektocht naar oplossingen brengt ze voortdurend ver-
bindingen aan.  

Verbinden 
Er is in deze conversatie sprake van complementair optreden. Dat geldt in het bij-
zonder na de break. Agent suggereert dat ze verstand heeft van de opvoeding van 
pubers en adolescenten. Ze steekt haar opvattingen niet onder stoelen of banken en 
zoekt aansluiting bij wat al is gedaan en bereikt. De dochter is onderdeel van een 
systeem; dus draagt agent er zorg voor de feedback te verdelen. Agent is intermedi-
air in de communicatie. Zij weet van strijdende partijen bondgenoten te maken door 
hun loyaliteit te benutten. De voorbereidingen daarvoor zijn aantoonbaar in het hele 
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gesprek. Doelen worden aan elkaar gekoppeld en krachtbronnen (her)ontdekt. 
Gaandeweg groeit een oplossingsrichting waar allen in geloven. 

Tabel 19. Inhoud en panelrapportage protocol 5; 
de regelaanduiding in de laatste kolom betreft de eerste vermelding 

  

Inhoud protocol 5 Verschijnsel 
  

    
Fase Episode Eenmalig 

gerapporteerd 
Vaker  
gerapporteerd 

    
    
Contact  Algemene krachtbronnen  

(r. 2-3) 
Doelstellingsvraag  
(r. 3-4) 

 

 

Context Probleemverkenning  
(r. 4-18) 

 

 

Veranderingen Inventarisatie (on)wenselijkheden  
(r. 18-26) 

 Complementair 
optreden  
(r. 25-26) 

Toekomstoriëntatie Een andere werkelijkheid  
(r. 26-42) 
Verbeterde verhoudingen 
 (r. 42-54) 

 Loyaliteit benutten 
(r. 27-35) 
Bijsturen (r. 27-42) 

Vooruitgang Ontwikkelingen  
(r. 54-65) 

  

Feedback Specifieke krachtbronnen  
(r. 67-74) 

Feedback 
verdelen 
(r. 67-74) 

 

Opdracht Teamvorming en rolverdeling  
(r. 74-79) 
Successen markeren  
(r. 79-81) 

  

    

7. VALIDERING 

In de rubrieken Panelrapportage uit de vorige paragraaf zijn 26 verschijnselen cur-
sief gedrukt. Ze bieden inzicht in de OG-pragmatiek van grote meesters. In de vol-
gende hoofdstukken zullen we deze verschijnselen nader specificeren, maar voor we 
daaraan beginnen, resten nog de validiteitscheck op de dataverwerking, de definitie-
ve rapportage en een zekere ordening.  

7.1  Panel 6 

Het doel van de zesde panelbijeenkomst was het onderzoek naar kenmerkende OG-
verschijnselen af te ronden. De vragen die voorlagen, betroffen de correctheid en 
volledigheid van de verzamelde verschijnselen (inhoudsvaliditeit) en het groeperen 



MET MEESTERS AAN HET WERK 103 

en labelen van de verschijnselen (constructvaliditeit). Ter voorbereiding waren be-
schikbaar: vragenformulieren (paragraaf 4.1), groslijsten en flap-over (paragrafen 
4.2 en 4.3), video-opnamen (paragraaf 4.4), verbatim verslagen paragraaf 4.5) en 
spreadsheets (paragraaf 5.2 van de vijf voorafgaande panelbijeenkomsten; verder per 
protocol Inhoud en Panelrapportage (paragrafen 6.1 – 6.5). 

7.1.1 Inhoudsvaliditeit 

Ieder van de vier panelleden heeft twee protocollen voorbereid. De eerste vraag was 
of de Inhoud correct was. De tweede vraag was of de Panelrapportage in overeen-
stemming was met wat het panel in het bewuste gesprek te berde heeft gebracht20. 

Tijdens de bijeenkomst gaven de panelleden één voor één commentaar op In-
houd en Panelrapportage van één van hun protocollen. Daarna reageerde eerst de-
gene die hetzelfde protocol had voorbereid. Ten slotte volgde een bespreking in de 
voltallige groep. Iedereen kwam één keer als eerste, één keer als tweede en (voor 
zover van toepassing) drie keer in de groep aan de beurt.  

De bespreking leverde op dat met de Inhoud van de protocollen werd ingestemd, 
behoudens enkele tekstuele bewerkingen. De correcties betroffen bijvoorbeeld het 
ontbreken van een belangrijk compliment (‘ambitious young man’) in protocol 1 en 
een interpretatie (‘Moeder is dominant aanwezig’) die de observatie (‘Moeder is 
veel aan het woord’) leek te overstijgen in protocol 5. De Panelrapportage werd 
akkoord bevonden met de aantekening dat Doelen onderscheiden beter vervangen 
kan worden Doelen verkennen, omdat het niet zozeer om het onderscheiden als wel 
om het opsporen van doelen gaat.  

7.1.2 Constructvaliditeit 

De vraag was of er enige ordening kon worden aangebracht in de verzameling van 
26 verschijnselen. De werkvorm behelsde dat de gerapporteerde verschijnselen (in 
de vorm van kaartjes) een plek kregen op een groot tafelblad (later flap-over). Dat 
gebeurde in twee groepen. Beide groepen kwamen tot een ordening in drie catego-
rieën. Voor groep I waren dat: 1) Opbouw werkrelatie (bijvoorbeeld: Coöpereren en 
Betrekkingen benutten), 2) Doelen stellen (bijvoorbeeld: Gespreksdoel vaststellen, 
Doelen verkennen) en 3) Markers (bij voorbeeld: Ruimte laten en Markeren) plus 
een restgroep. Voor groep II waren dat 1) Houding (bijvoorbeeld: Contact maken en 
Werkrelatie opbouwen ), 2) Didactiek (bijvoorbeeld: Coöpereren en Faciliteren) en 
3) Techniek (bijvoorbeeld Markeren en Verbaal aansluiten).  

De groepen hebben hun keuzes toegelicht en elkaar over en weer kritisch be-
vraagd. Tijdens dat gesprek bleek dat groep I de verschijnselen vooral had gegroe-
peerd met het oog op het OG-gesprek en groep II vooral met het oog op de opleiding 
tot OG-agent. Er ontstond discussie over een label van groep 2, Didactiek. Hierin 
bleken met name de OG-handelingen vervat. Tijdens de toelichting werd het label 
gewijzigd in Middelen. Het zijn gereedschappen die de OG-agent ter beschikking 
                                                           
20 Het panellid dat afwezig was, heeft één protocol schriftelijk voorbereid (en zich later 
schriftelijk geconformeerd aan de uitkomsten van de bespreking). 
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staan. Groep I had deze middelen in Doelen stellen ondergebracht. Er bleek grote 
overeenkomst te bestaan tussen de categorieën Opbouw werkrelatie (groep I) en 
Houding (groep II), Doelen stellen (groep I) en Middelen (groep II) en Markers 
(groep I) en Techniek (groep II).  

Na confrontatie van de ene en andere zienswijze werd de gemeenschappelijke 
conclusie getrokken, dat aankomende specialisten het meest gebaat zijn met een 
training die gestoeld is op de realiteit van het OG-gesprek zelf. Wie wil leren een 
bekwame OG-agent te worden, stemt al zijn handelingen af op cliënt om tot een 
optimale werkrelatie te komen (1). Hij leidt de oplossingsrichting uitsluitend af uit 
de doelen van cliënt (2) en benut een arsenaal aan middelen en mogelijkheden om 
cliënt gefocust te houden op de gekozen oplossingsrichting (3). Kort samengevat 
gaat OGW primair om 1) Afstemmen, 2) Richting bepalen en 3) Richting houden. 
Daarmee was de ordening voorlopig een feit. 

7.2  Overzicht 

Er zijn elf verschijnselen gegroepeerd onder het label Afstemmen, acht onder Rich-
ting bepalen en zeven onder Richting houden. We volgen deze finale ordening bij de 
analyse, waarvan we in het volgende hoofdstuk verslag doen. In de gelabelde panel-
rapportage van tabel 20 wordt de volgorde van het protocol voor de laatste keer ge-
volgd. 

Tabel 20. Finale panelrapportage 

   
Protocol Verschijnsel Label 
   
 
1 
 
 
 
 
 

 
Contact maken 
Verbaal aansluiten 
Doelen verkennen  
Voorsorteren  
Controle toedichten 
Contrasteren 
 Markeren 

 
Afstemmen 
Afstemmen 
Richting bepalen 
Richting bepalen 
Richting bepalen 
Richting houden 
Richting houden 

 
2 
 

 
Werkrelatie opbouwen 
Geloofwaardig zijn 
Coöpereren 
Selectief focussen 
Positief herkaderen 

 
Afstemmen 
Afstemmen 
Afstemmen 
Richting bepalen 
Richting houden 

 
3 

 
Ruimte laten 
Gespreksdoel vaststellen 
Faciliteren  
Keuzes maken 
Bijzonderheden opsporen 

 
Afstemmen 
Richting bepalen 
Richting bepalen 
Richting bepalen 
Richting bepalen 
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4 
 
 
 

 
Betrekkingen benutten 
Beurten toedelen  
Omkeren  
OG-taal spreken 
Krachten personifiëren 

 
Afstemmen 
Afstemmen 
Richting houden 
Richting houden 
Richting houden 

 
5 
 
 
 

 
Complementair optreden 
Feedback verdelen 
Loyaliteit benutten  
Bijsturen 

 
Afstemmen 
Afstemmen 
Afstemmen 
Richting houden 

   

8. CONCLUSIE EN DISCUSIE 

Onze onderzoeksvraag betrof de OG-kenmerken van effectieve incidenten in suc-
cesvolle begeleidingsgesprekken. Baseerden we ons in hoofdstuk 1 op geschreven 
bronnen en in hoofdstuk 2 op geïnteresseerde leken, in dit hoofdstuk gingen we te 
rade bij 1) grote meesters en 2) deskundige waarnemers. Over de eerste groep kun-
nen we kort zijn. De dvd’s van Kim Berg, De Shazer en Steiner zijn niet voor niets 
in omloop gebracht door de Solution-Focused Brief Therapy Association (VS) en het 
Solutions Centre (NL). Het zijn briljante voorbeelden van OG-pragmatiek. De groep 
deskundige waarnemers was het daar van harte mee eens en zette zich gepassioneerd 
in om de interactionele toedracht te ontleden.  

Het resultaat is een vijftal narratieven, waarin de OG-functionaliteit centraal 
staat. Daarvoor zijn gebaande paden bewandeld, zoals de Zevenstappendans, maar 
ook nieuwe verkend. Elk narratief wordt gevolgd door een panelrapportage, die is 
verdeeld in een subparagraaf over de Zevenstappendans en een subparagraaf waarin 
het panel een specifiek accent onder de aandacht brengt. De titels van die laatste 
subparagrafen zijn: Regisseren (protocol 1), Investeren (protocol 2), Selecteren (pro-
tocol 3), Ondersteunen (protocol 4) en Verbinden (protocol 5); ze omvatten de in het 
protocol aangetroffen verschijnselen. 

De Delphi-methode is intensief maar vruchtbaar gebleken. In geen enkele be-
spreking heeft consensus op de tocht gestaan: meestal waren de panelleden het eens, 
en waar discussie ontstond, betrof die niet de selectie van de momenten, maar af en 
toe de identificatie van de observaties.  

Tijdens alle besprekingen hebben de Different Perspectives van Bavelas (2010) 
op tafel gelegen. De panelleden hebben ernaar gestreefd gehoor te geven aan onze 
oproep te focussen op specifieke, observeerbare gedragingen ‘with reference to 
others behaviors’ (zie figuur 2). Abstracties als Ze laat zien dat ze hem goed wil vol-
gen (protocol 1) werden daarom, meestal spontaan en soms op uitnodiging van een 
collega-panellid, gevolgd door een zintuiglijke waarneming: hoofd scheef, toegekne-
pen ogen. En gewoonlijk was de volgorde andersom: we zien dit; dat duiden we zo.  

In de individuele of duo-voorbereiding hebben de panelleden zich niet veel aan-
getrokken van het onderscheid tussen de categorieën fase, episode en sequentie. Met 
name de episode en sequentie werden door elkaar gebruikt. In de gezamenlijke be-
sprekingen loste dat probleem zich vanzelf op. Er werd, op instigatie van deze of 
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gene, een episode voorgedragen voor vertoning, maar een sequentie daaruit gestipu-
leerd. Zo kwamen we toch waar we wezen wilden: bij de OG-manifestaties op mi-
croniveau. Om geen spraakverwarring te veroorzaken, hadden we het tijdens de ver-
toning van de beelden doorgaans over passages.  
Na de dataverwerking volgde een gezamenlijke validiteitscheck. Voor wat de in-
houd betreft, bleken we uit de data de meest in het oog springende verschijnselen te 
hebben gedetecteerd. Voor wat betreft het construct leidde een discussie tot de finale 
rapportage, bestaande uit 26 kenmerkende verschijnselen, gegroepeerd en gelabeld 
volgens hun primaire functionaliteit. Daarmee rondden we de exploratiefase van ons 
onderzoek af. We lieten ons inspireren door de meesters en de weg wijzen door des-
kundigen.  

We prijzen ons gelukkig dat de inzet van het panel aansloot bij onze operationele 
grondhouding: het rapporteren van de verschijnselen is één; de overdracht aan (toe-
komstige) specialisten is twee. Deze dubbelslag is in de hele studie terug te vinden.  

In de discussie over het construct is reeds de opmaat naar de reductie en de inte-
gratie vervat. De observatie krijgt een duiding, het verschijnsel een naam. Door een 
label aan te brengen, zeg je iets over het onderscheid tussen de begrippen enerzijds 
en de de relaties en de samenhang anderzijds. We zijn onderweg naar een empirisch 
begrippenkader. Maar voor we daar zijn, specificeren we de finale rapportage uit dit 
hoofdstuk. Met dank aan de meesters en aan het panel. 
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HOOFDSTUK 4 

SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN:  
MICROANALYSE EN THEORIEVORMING 

De verschijnselen die in het vorige hoofdstuk zijn geïdentificeerd, nemen we één voor één onder de loep. 
Elk verschijnsel zorgt voor een onderzoeksvraag. Het onderzoek kan kwalitatief of kwantitatief zijn. 
Resultaten zijn verdeeld in conclusies en opbrengsten: conclusies geven het antwoord op de onderzoeks-
vraag; opbrengsten vormen de vertaling naar de OG-praktijk. Na de specificatie volgt de reductie en 
integratie van de begrippen. We buigen ons over de relaties die er tussen de begrippen bestaan en over 
hun samenhang. Met een beroep op Van Lint (1980) ontwikkelen we een empirisch begrippenkader. We 
vergelijken het met de Zevenstappendans (hoofdstuk figuur 2) en verwerken alle aanbevelingen in een 
verhaal voor aankomende OG-specialisten. 

1. INLEIDING 

Figuur 1. René Magritte, Ceci n’est pas une pipe  
(Los Angeles County Museum of Art).  

 

We begeven ons op onbekend terrein. De kaart is ingekleurd, maar ‘the map is not 
the territory’, aldus Korzybski (1933). De pijp van Magritte (1928-1929) indachtig 
weten we ook al dat de verschijnselen niet de incidenten zelf zijn. We kennen de 
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werkelijkheid slechts zoals we haar interpreteren. Dat geldt ook voor de communica-
tie tussen mensen. Het laat onverlet dat Bavelas (diverse publicaties van 2002 tot 
2012) ons leerde dat er een methode is die ons dichter in de buurt brengt van de in-
teractionele verschijnselen. Microanalyse is ‘the detailed and reliable examination of 
observable communication sequences as they proceed, moment by moment, in the 
dialogue’ (Bavelas & Healing, 2010, p. 1).  

In het vorige hoofdstuk bekeek een panel van deskundigen de meesterprotocol-
len van Insoo Kim Berg (3x), Steve de Shazer (1x) en Therese Steiner (1x). De 
meesters waren in gesprek met cliënten in een aan school gerelateerde opvoedingssi-
tuatie. De gesprekken staan model voor de OG-aanpak in de leerlingbegeleiding. 
Een panel van deskundigen selecteerde uit deze gesprekken de cruciale momenten 
en identificeerde 26 kenmerkende verschijnselen. In dit hoofdstuk zoomen we in op 
die verschijnselen. We specificeren ze en analyseren hun betekenis. Bij ‘betekenis’ 
denken we niet aan de semantiek van woorden, maar aan de interactionele werke-
lijkheid die zich in de verschijnselen zelf aandient. Agent en cliënt geven betekenis 
aan de verschijnselen en wisselen die onderling zo uit ‘dat ze gezamenlijk een wer-
kelijkheid construeren’ (Boeije, 2005, p. 20). Zo ontstaan 26 casestudies. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk doen we verslag van deze casestudies. De 
conclusies vertalen we in opbrengsten. En dan maken we opnieuw de balans op.  

In het tweede deel van dit hoofdstuk proberen we de verzamelde begrippen te or-
denen en te structureren. Onze belangstelling gaat vooral uit naar de relaties en naar 
de samenhang tussen de verschillende groepen en subgroepen. Zo komen we tot een 
begrippenkader (nieuwe indeling), dat we uiteraard vergelijken met de Zevenstap-
pendans (oude indeling). Om de resultaten terug te brengen naar het niveau van de 
praktijk, vertellen we aan het slot het hele verhaal nog eens, maar dan aan een denk-
beeldige groep cusisten.  

1.  DOEL  

Ons eerste doel is pragmatisch van aard: inzicht in de werkzame bestanddelen van 
OGW. Door systematische analyse proberen we greep te krijgen op de door het pa-
nel gerapporteerde verschijnselen. Aangenomen dat deze analyse tot nieuwe begrip-
pen leidt, is ons tweede doel conceptueel van aard: inzicht in de relaties en samen-
hang tussen de begrippen. Door aandacht te besteden aan reductie en integratie, pro-
beren we de begrippen te ordenen en te structureren. Uiteindelijk hopen we een em-
pirisch begrippenkader te ontwikkelen, waarin de werkzame bestanddelen van OGW 
zijn ondergebracht en dat we kunnen overdragen aan toekomstige OG-specialisten. 
Ons onderzoek moet dus ten minste opleveren: 1) een lijst met werkzame bestand-
delen en 2) een conceptueel begrippenkader.  

2. ONDERZOEKSVRAGEN 

Het panel heeft uit vijf meesterprotocollen 26 verschijnselen gerapporteerd en die 
geclusterd onder de labels Afstemmen, Richting bepalen en Richting houden. We 
nemen ze in dit hoofdstuk één voor één onder de loep. Daarbij worden we gestuurd 
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door (telkens een andere) variant op de centrale onderzoeksvraag: hoe krijgt OGW 
betekenis in een gesprek tussen agent en cliënt? Identificeerde het panel het ver-
schijnsel, wij proberen er de vinger achter te krijgen wat maakt dat het werkt? Als 
we onze conclusies hebben getrokken, stellen we de vervolgvraag: wat is de concre-
te opbrengst hiervan voor agent? Tot zover het eerste deel van dit hoofdstuk. 
Verschijnselen, opbrengsten – zo langzamerhand ontstaat een flinke verzameling 
begrippen. Ze leiden ons naar de onderzoeksvragen uit het tweede deel van dit 
hoofdstuk: wat zijn de relaties tussen de begrippen en wat is hun samenhang?  

Aan het slot keren we terug bij de praktijkvraag uit hoofdstuk 1 paragraaf 1.3: 
hoe kunnen we toekomstige specialisten nóg meer houvast geven om OG te werk te 
gaan?  

3. ANALYSE EN SPECIFICATIE 

De selectie van het panel vormt het onderzoekscorpus uit dit hoofdstuk. We analy-
seren de kritische incidenten die het panel in hoofdstuk 3 heeft geselecteerd en ge-
identificeerd. Deze analyse bestaat concreet uit 26 gedisciplineerde vervolgoefenin-
gen, die we exercities noemen. De methode die we gebruiken, is de microanalyse 
van Bavelas (diverse publicaties van 2002 tot 2012). In het SFBT-handboek van 
Franklin et al. (2012), definieert Bavelas 2012) de methode als volgt: 

Microanalysis of dialogue aims for a detailed and replicable examination of observable 
communication sequences as they proceed, moment by moment, in a dialogue, with an 
emphasis on the function of these sequences within the dialogue. (p. 155) 

4.1  Verantwoording 

Er zijn keuzes gemaakt, zowel door onszelf als door het panel. Ze betreffen 1) het 
materiaal, 2) het panel, 3) de selectie, 4) de onderzoeksvragen en 5) het referentie-
kader. Hieronder lichten we deze keuzes successievelijk toe. Per saldo geloven we 
dat we voldoende zekerheden hebben ingebouwd om te kunnen vertrouwen op de 
uitkomsten.  
 
Materiaal. De dvd’s met de meesterprotocollen zijn in verschillende landen ver-
spreid door de Solution-Focused Brief Therapy Association (VS) en het Solutions 
Centre (NL). Hieruit kan worden afgeleid dat het type gesprek op de dvd’s exempla-
risch is voor OGW.  
 
Panel. De status (docent, coach, adviseur), achtergrond (psychologie, pedagogie, 
maatschappelijk werk) en professionaliteit (brede ervaring in OGW en in het oplei-
den van studenten) van de panelleden onderstrepen hun kennis en kunde.  
 
Selectie van verschijnselen. De expertise van de panelleden en de grote nauwkeurig-
heid die ze, mede als gevolg van het uitvoeringsprotocol, hebben betracht, borgen de 
validiteit van de selectie. Alles wat het panel heeft gerapporteerd ‘staat’, al betekent 
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dat natuurlijk niet dat we daarme dé pragmatiek van hét OG-gesprek onder controle 
hebben. Het is een zorgvuldig gedocumenteerde en navolgbare aanzet. 
 
Onderzoeksvragen. Ofschoon de onderzoeksvragen voor onze rekening zijn, is de 
panelconstatering initieel. Nadat het panel bijvoorbeeld constateerde dat so een psc 
(parafrase, samenvatting of conclusie) markeert, analyseerden we die functie en 
vroegen we ons af welke functies nog meer mogelijk zijn, hoe zich die functies on-
derling verhouden en of er sprake is van combinaties van functies enzovoort.  
 
Referentiekader. Het risico van een beperkt referentiekader geldt in het bijzonder de 
promovendus21. Daar staat tegenover wat ik in hoofdstuk 1 paragraaf 1.4 schrijf over 
mijn grondhouding: ‘Ik kijk en luister onbevooroordeeld naar de dingen die mijn 
belangstelling hebben’. Verder is er, gedurende het hele onderzoek, sprake van in-
tensief toezicht door promotor en copromotor, die me bij herhaling de vraag voor-
leggen of ik wel voldoende heb ‘tegengedacht’. Ten slotte zijn alle exercities, in dit 
hoofdstuk en in de bijlage Exercities, openbaar toegankelijk. 

4.2  Inspiratie 

There is no right or wrong perspective when approaching interactions in real life or in 
video. Each perspective can be useful (e.g., often initial intuitions lead to closer obser-
vations of an interaction). However, in order to do microanalysis, you must focus on ob-
servable communicative behaviors within the interaction, identify specific moments in 
which those behaviors occur, and analyze the interactive behaviors in a dyadic context 
(with reference to other’s behaviors). (Bavelas & Healing, 2010, p. 11) 

We kiezen voor microanalyse, omdat het ons gaat om de ‘moment-by-moment, mi-
cro influence’ (p. 13) in een ‘collaborative, reciprocal dialogue’ (ibid.), waarin spra-
ke is van ‘actively shaping the information, feelings etc.’ (ibid.). In boeken, artike-
len, workshops en persoonlijke contacten heeft Bavelas ons geïnspireerd tot ‘con-
temporary research on language and communication’ (p. 15).  

4.3  Methodologische variatie 

Er wordt wel beweerd ‘dat onderzoekers een duidelijke keuze moeten maken uit de 
verschillende tradities en benaderingen’ (Boeije, 2005, p. 24). Zoals in hoofdstuk 1 
uiteengezet, doen wij dat niet, omdat andere wetenschappers, die betogen ‘dat een 
geraffineerde combinatie kan leiden tot innovatie van de wetenschappelijke metho-
diek’ (ibid.), ons meer aanspreken. In hoeverre het geraffineerd is wat we onderne-
men, kunnen anderen beoordelen; in elk geval leggen we ons in deze geen beperkin-
gen op. 

In aansluiting op de waarneming van het panel starten we onze verkenning tel-
kens met een verkenning. We beschrijven het gerapporteerde verschijnsel en leiden 

                                                           
21 In deze alinea is de ik-vorm gekozen, omdat hier enige distantie tussen promovendus en 
promotoren gepast is. 
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daarmee een onderzoeksvraag in, die resulteert in een kwalitatieve of kwantitatieve 
analyse. 

Als het onderzoek kwalitatief van aard is, gaan de vragen over coöpereren, ge-
loofwaardig zijn, keuzes maken enzovoort. Van de 26 exercities zijn er zeventien 
kwalitatief. Als het onderzoek kwantitatief van aard is, gaan de vragen over beurten, 
markers, vraagcategorieën enzovoort. Door de telgegevens met elkaar te vergelijken 
ontstaan statistische contrasten. Van de 26 exercities zijn er acht kwantitatief.  

In één geval (exercitie 17, zie bijlage Exercities) is er sprake van een combinatie 
van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.  

We richten ons op het OG-interactieproces en in het bijzonder op de rol van de 
taal daarin. Agent en cliënt construeren samen een nieuwe werkelijkheid. We menen 
dat het nuttig is om zoveel mogelijk details te verzamelen over de effectieve hande-
lingen in typische OG-gesprekken.  

4.4  Critical friends 

Gedurende het exerceren wordt regelmatig overleg gevoerd met promotor en co-
promotor. Feedback en reflectie zorgen voor verdieping, verfijning en aanscherping. 
De begeleiders geven drie tot vijf keer schriftelijk commentaar op de stand van de 
exercities. Daarnaast vinden tal van overlegrondes plaats.  

In de tussentijd wordt het panel schriftelijk verwittigd van de stand van het on-
derzoek. In de zesde panelbespreking reflecteren de onderzoeker en een begeleider 
met de panelleden op twee voorbeeldexercities.  

4. DATA EN NOG EENS DATA 

De 26 exercities hebben alle een specifiek verschijnsel als vertrekpunt. Het format 
van de opbrengsten is de facto een handelingsadvies: als je (als OG-agent) ... wilt 
bewerkstelligen, doe je er verstandig aan ... te doen (of te laten).  

Na de panelconstatering volgen één of meer onderzoeksvragen. Zo is in de cate-
gorie Afstemmen bijvoorbeeld het verschijnsel Coöpereren aan de orde. Het panel 
constateert dat agent investeert in de coöperatie met cliënten. De onderzoeksvraag 
luidt: hoe komt coöperatie tot stand en hoe wordt zij onderhouden? Nog een voor-
beeld, nu uit de categorie Richting bepalen. Het verschijnsel is Doelen verkennen. 
Het panel constateert dat agent aanstuurt op precisering van cliënts doelen. De on-
derzoeksvraag luidt: hoe agent cliënt ertoe beweegt om zijn doelen te preciseren? 
Om de drieslag compleet te maken nog een voorbeeld uit de categorie Richting hou-
den. Het verschijnsel is Bijsturen. Het panel constateert dat agent het verhaal van 
cliënten geregeld bijstuurt. De onderzoeksvraag luidt: hoe stuurt agent het verhaal 
van cliënten bij en hoe reageren cliënten daarop?  

Er komen zowel verbale als non-verbale noties aan bod. Wat de laatste categorie 
betreft leggen we onszelf een beperking op, a) omdat er over dit onderwerp al veel is 
geschreven (bijvoorbeeld: Fast, 1991, Van Geel, 1997 en Manusov & Patterson, 
2006) en b) omdat Bavelas & Chovil (in Manusov & Patterson, 2006) ons ervan 
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overtuigden dat ‘they form integrated messages with the words they accompany’ (p. 
110).  

Onderzoeksvragen zijn er in drie varianten: 1) het doel wordt gegeven en er 
wordt naar de middelen gevraagd; 2) het doel wordt gegeven en er wordt naar vari-
anten gevraagd; 3) er wordt een kwalificatie gegeven en die wordt gevalideerd. Na 
elke tabel volgt een toelichting op de indeling.  

Na de panelconstatering en de onderzoeksvraag wordt het terrein afgebakend en 
nader gedefinieerd. De werkwijze wordt toegelicht en (voor zover van toepassing) in 
de context geplaatst van eerdere onderzoekingen. Dan volgt de analyse, die leidt tot 
één of meer conclusies. De conclusies worden vertaald in opbrengsten, ofwel hande-
lingsadviezen ten behoeve van de OG-agent.  

Als het panel een verschijnsel eenmalig selecteerde (zie hoofdstuk 3 tabel 11, 13, 
15, 17, 19), stellen we vast wat het inhoudt, op welke wijze het zich aandient en wat 
maakt dat het doet wat het doet. Bij tijd en wijle vragen we ons tevens af of het ver-
schijnsel zich elders in het protocol op eenzelfde of alternatieve wijze manifesteert. 
Het kan zijn dat het panel bepaalde zaken over het hoofd heeft gezien, of het niet 
noodzakelijk heeft gevonden ze (nóg eens) te signaleren. Een enkele keer valideren 
we de constatering van het panel.  

Als het panel een verschijnsel vaker selecteerde, bestuderen we alle gerappor-
teerde incidenten. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en -methode nemen we het 
hele protocol door, of een voorbeeldmatige selectie. In het laatste geval betreft die 
selectie ten minste drie opeenvolgende episoden uit twee onderscheiden fasen.  

Omwille van de nauwkeurigheid is van de protocollen een transcript vervaar-
digd, waaruit regelmatig wordt geput. De tijdwaarneming stemt overeen met de klok 
van Elan 3.9.022.  

5. HET OVERZICHT  

Hielden we in hoofdstuk 3 nog de volgorde van de protocollen aan, in deze para-
graaf volgen we de groepering die we in overleg met het panel hebben aangebracht: 
Afstemmen, Richting bepalen en Richting houden (zie hoofdstuk 3 paragraaf 7.2). 
Binnen de drie deelverzamelingen geldt de chronologie van de protocollen.  

Voor de overzichtelijkheid hebben we in tabel 1-3 verwerkt: het nummer van de 
exercitie, de panelconstatering, het nummer van het protocol (zie hoofdstuk 3), de 
naam van het verschijnsel (zie hoofdstuk 3 tabel 20), de onderzoeksvraag, de variant 
(zie paragraaf 5), de schets van de analyse en de begrenzing ervan. 

6.1  Afstemmen 

Het panel heeft elf verschijnselen gegroepeerd onder het label Afstemmen: nummers 
1-11. De gegevens staan in tabel 1.  

In deze groep hebben tien van de elf onderzoeksvragen betrekking op het ge-
bruik van middelen. Het onderzoek richt zich op vraagvariant 1. De functie is gege-
                                                           
22 Elan 3.9.0 is een annotatieprogramma van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek 
in Nijmegen. 
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ven; in de exercities wordt uitgezocht welke middelen agent benut om contact tot 
stand te brengen (1), verbale aansluiting te realiseren (2), een werkrelatie op te bou-
wen (3), coöperatie tot stand te brengen (4), geloofwaardig te opereren (5), onder-
linge betrekkingen te benutten (7), beurten toe te delen (8), feedback te verdelen (9) 
loyaliteit te benutten (10) en complementair op te treden (11), 

In 2 en 5 heeft de onderzoeksvraag betrekking op de kwalificatie uit de panel-
constatering. Deze wordt in de exercities gevalideerd. In beide gevallen richt het 
onderzoek zich op vraagvariant 3. Dat is de overeenkomst tussen 2 en 5, maar er is 
ook een verschil.  

In 2 is sprake van een niet-gedefinieerde maatvoering: ‘regelmatig’. Wat is de 
regel en wat is de maat? Gebruikt agent vaker woorden van cliënt dan andere agen-
ten? We analyseren diverse episoden uit het protocol en vergelijken onze bevindin-
gen met onderzoeksgegevens van Bavelas, Korman & De Jong (2009). We valideren 
de panelopvatting dus zowel intern als extern.  

In 5 is sprake van de kwalificatie ‘geloofwaardig’. In de toelichting bij de con-
statering wijst het panel erop hoezeer agent congruent en concreet optreedt. Deze 
duidingen kunnen we alleen maar toetsen aan onze eigen interpretatie van de causa-
liteit tussen de variabelen. We valideren de panelopvatting dus intern.  

Blijft over 6. Het onderzoek richt zich op vraagvariant 2. Volgens het panel laat 
agent een stilte vallen ten behoeve van de concentratie. We gaan na welke functies 
er nog meer met stiltes zijn gemoeid en valideren de panelopvatting dus intern. 

6.2  Richting bepalen 

Het panel heeft acht verschijnselen gegroepeerd onder het label Richting bepalen: 
nummers 12-19. De gegevens staan in tabel 2.  

In deze groep hebben alle acht onderzoeksvragen betrekking op het gebruik van 
middelen. Het onderzoek richt zich op vraagvariant 1. De functie is gegeven; in de 
exercities wordt uitgezocht welke middelen agent benut om cliënt te bewegen zijn 
doelen te verkennen (12), voor te sorteren (13) en het gespreksdoel vast te stellen 
(16). Verder wordt uitgezocht op welke wijze agent cliënt controle toedicht (14), 
selectief focust (15), cliënt positief faciliteert (17), welke keuzes agent maakt met 
betrekking tot zijn eigen rol (18) en hoe agernt bruikbare bijzonderheden opspoort 
(19). 

In 13 en 14 richt het onderzoek zich tevens op vraagvariant 2. Welke functies 
zijn aan de orde bij voorsorteren (13) en controle toedichten (14)?  

De onderzoeksvraag uit 16 is een geval apart. De samenstellende elementen ver-
vullen allemaal een specifieke deelfunctie. Aangezien de doelstellingsvraag een OG-
icoon is, dat veel weg heeft van een sjabloon, hebben de conclusies en opbrengsten 
een algemene geldigheid. 

Wat verder nog opvalt, is dat vier onderzoeksvragen verband houden met het 
formuleren van vragen: in 13, 16 en 17 gaat het om een OG-sturingsmechanisme, in 
19 gaat het om een OG-selectiemechanisme. 
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6.3 Richting houden 

Het panel heeft zeven verschijnselen gegroepeerd onder het label Richting houden: 
nummers 20-26. De gegevens staan in tabel 3. 

In de groep Richting houden hebben vijf van de zeven onderzoeksvragen betrek-
king op het gebruik van middelen. Het onderzoek richt zich op vraagvariant 1. De 
functie is gegeven; in de exercities wordt nagegaan met behulp van welke middelen 
agent contrasten gebruikt (20), positief herkadert (22), OG-taal spreekt (24), krach-
ten personifieert (25) en cliënten bijstuurt (26). In twee exercities uit deze groep 
richt het onderzoek zich tevens op vraagvariant 2. In 20 gaat het om de functionali-
teit van contrastspiegeling en in 25 om het poppenspel. 

Twee onderzoeksvragen betreffen de functionaliteit van het middel: vraagvariant 
2. Het gaat om de omkering met but (23) en de markering met so (21). Het onder-
zoek in deze twee exercities richt zich tevens op vraagvariant 3. We beoordelen of 
de constatering van het panel dat agent ‘stelselmatig’ so gebruikt om een parafrase, 
samenvatting of conclusie te markeren (21) en agent met but het gesprek een OG-
wending geeft (23) valide is.  

In 20 is naast vraagvariant 1 en 2, ook 3 aan de orde. De vermeende functionali-
teit van spiegeling en contrastspiegeling wordt gevalideerd. In de drie gevallen 
waarin sprake is van vraagvariant 3 gaat het om interne validering van het panel-
standpunt. 
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6. VOORBEELDEN VAN EXERCITIES 

Om de toedracht te schetsen van de analyse en de dataverwerking lichten we uit elke 
groep enkele voorbeelden. Met de keuze geven we tevens een representatie van:  
 
1) de meester – Berg, De Shazer of Steiner;  
2) het protocol – 1, 2, 3, 4 of 5;  
3) de setting – enkelvoudig of meervoudig;  
4) de aard van het onderzoek – kwalitatief of kwantitatief;  
5) het verschijnsel – zie hoofdstuk 3 paragraaf 7.2 

Afstemmen:  
 Kim Berg, protocol 1, enkelvoudig, kwantitatief: Verbaal aansluiten;  
 Kim Berg, protocol 2, meervoudig, kwalitatief: Werkrelatie opbouwen. 

 
Richting bepalen: 
 Kim Berg, protocol 1, enkelvoudig, kwalitatief: Voorsorteren;  
 De Shazer, protocol 3, enkelvoudig, kwalitatief: Keuzes maken; 
 De Shazer, protocol 3, enkelvoudig, kwantitatief: Bijzonderheden opsporen. 

 
Richting houden: 
 Kim Berg, protocol 1, enkelvoudig, kwantitatief: Markeren; 
 Steiner, protocol 4, meervoudig, kwantitatief: OG-taal spreken; 
 Steiner, protocol 4, meervoudig, kwalitatief: Krachten personifiëren; 
 Kim Berg, protocol 5, meervoudig, kwalitatief: Bijsturen; 

De overige exercities staan in de bijlage Exercities, achterin dit boek. Alle exercities 
beginnen met een korte vermelding van de bron en de context. Aan het eind van de 
exercities staan de opbrengsten, die de opmaat vormen naar de paragrafen 8-13 van 
dit hoofdstuk. 

 

7.1  Afstemmen: Verbaal aansluiten 

Protocol 1, exercitie 2 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context  
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 



 SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN  123 

over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
Het panel constateert dat I in de eerste episode regelmatig gebruikmaakt van cliënts 
vocabulaire en dat zij daarmee op verbaal niveau aansluiting realiseert. En aanslui-
ting wijst op afstemming. We vroegen ons af hoe vaak agent citeert uit cliënts voca-
bulaire en wat de alternatieven zijn om aansluiting te realiseren. Verder intrigeerde 
ons de vraag of er in dit opzicht verschil is tussen OGW en andere cliëntgerichte 
benaderingen. 

We onderzochten gedetailleerd hoe verbale aansluiting tot stand gebracht wordt. 
Daartoe verzamelden we de formuleringen van I in de openingssequentie (00:03-
01:12) uit de episode Algemene krachtbronnen. De definitie van formulering namen 
we over van Bavelas & Healing, 2010: ‘One type of specific listener response is a 
formulation, where the listener talks about or comments on what the other person 
has said earlier’ (p. 8). In een formulering kan agent een deel van wat C heeft inge-
bracht weglaten, benadrukken of er iets aan toevoegen. We maakten onderscheid 
tussen vier typen formuleringen. De definities zijn:  
 Letterlijk: citaat;  
 Deiktisch: voornaamwoordelijke verwijzing;  
 Aangepast: equivalent, verbuiging, grammaticale aanpassing;  
 Toegevoegd: anders geformuleerd.  

 
Ter validering vergeleken we onze resultaten met bestaande onderzoeksgegevens 
van Bavelas et al. (2009), waardoor ook een vergelijking in de breedte, dat wil zeg-
gen met andere gesprekstherapeutische benaderingen, mogelijk werd. Ten slotte 
gingen we na of de verbale aansluiting ook optreedt in omvangrijker eenheden. 
Daartoe analyseerden we vier extra episoden: twee uit de tweede fase, één uit voor-
laatste en één uit de laatste fase van het protocol.  

Formuleringen  
In tabel 4 zien we welke typen formuleringen in de eerste 69 seconden van de episo-
de Algemene krachtbronnen worden gebezigd.  

Tabel 4. Formuleringen in sequentie 00:03-01:12;  
legenda: letterlijk (vet = aansluiting i; origineel = dun c); deiktisch (vet = aansluiting i); 

aangepast (vet = aansluiting i); toegevoegd (vet = aansluiting i) 

 
Actant 
 

 
Nr 

 
Transcript 

   
I 1  Uh Carl, uhm, what, uhm, what is your best subject in school? 
C 2  My best subject so far, right now is, has to be math or algebra 2. 
I 3  Math and algebra.  
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C 4  Or just algebra 2 period. 
I 5  Algebra 2.  
C 6  Yeah. 
I 7  Oh, what’s algebra 2?  
C 8  (lacht)  
I 9  It’s been a long time since I took math or algebra. 
C 10  Well uhm, it’s like, kind of like a process.  
 11  When you're in junior high, you take pre-algebra.  
 12  It's like written math, kind of like you use factoring; solving, and grouping.  
 13  It’s basically like a process of elimination and all that. 
I 14  Oh. 
C 15  And then you move up. Like when you get to high school. 
I 16  Yeah 
C 
 

17  
 

You’ll take algebra 1, the actual algebra; then you take geometry, which I don’t like 
(lachend), and then you take algebra 2. 

I&C 18  (lachen)  
C 19  And then uh, then you take uh algebra2. 
I 20  Oh, so that’s what you’re taking now.  
C 21  Yeah, and I like it. 
I 22  (onderbrekend) And that’s what you’re best at? 
C 23  Yeah. 
I 24  (onderbrekend) That’s what you’re best at? 
C 25  I'm making all A's on it. 
I 26  You’re making all A’s on that? 
C 27  Yeah. 
I 28  (na stilte) So you must be a very smart young man. 
   

Telgegevens  
Telling van de onderscheiden typen bracht aan het licht dat het aantal letterlijke 
vermeldingen in deze sequentie het grootst is. Opgeteld zijn de resultaten als volgt: 
letterlijk 19, deiktisch 7, aangepast 11 en toegevoegd 9. In tabel 5 zijn de telgege-
vens verwerkt. 

Tabel 5. Letterlijke vermeldingen in 00:03 - 01:12  

    
Letterlijk Deiktisch Aangepast Toegevoegd 
    
    
math 
algebra 
Algebra 
2 
algebra 
2 
math 
or 
algebra 
you 
you 
best 
you 
best 

that 
what 
that 
what 
That 
what 
that 
 

and 
’s 
‘re 
taking 
‘s 
‘re 
‘at 
‘s 
’re 
at 
’re 
 

now 
you 
must 
be 
a 
very 
smart 
young 
man 
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You 
making 
all 
A’s 
on 
    

 
De percentageverdeling over de vier formuleringsvarianten is ondergebracht in fi-
guur 2. 

Figuur 2. Formuleringsvarianten in 00:03-01:12. 

 

Verschillen en overeenkomsten 
Bavelas et al. (2009) hebben deze passage al eens geanalyseerd. Waar hun categori-
sering afwijkt van de onze hebben we dat in tabel 4 duidelijk gemaakt. Een gekleurd 
vlak verwijst naar de kleur die Bavelas et al. gebruiken; een vlak xxxx geeft aan dat 
zij op die plaats geen kleurindicatie had gegeven. De verschillen zijn klein; toch 
zetten we ze hier even op een rijtje: 
 in 2 zijn math or algebra de woorden van C. or kan dus geen alternatieve for-

mulering zijn. De verklaring is vermoedelijk gelegen in opmerking 3. 
 in 2 is best het origineel waar in 22 en 24 op teruggegrepen wordt. 
 in 3 zegt I: Math and algebra; daar wijkt zij af van C, die in 1 or zegt. 
 in 20 is niet allleen, -‘s, maar zijn ook -‘re en taking aangepast.  
 in 20 is now geen citaat, omdat C het niet gezegd heeft; het is toegevoegd. 
 in 24 is you een herhaling van you uit 17 en 19. 
 in 26 is ’re is niet letterlijk aangehaald; het is een aanpassing die teruggrijpt op 

C’s ‘m in 25. 
 
Tot zover de verschillen. Er zijn meer overeenkomsten. De uitkomst van ons fre-
quentieonderzoek, vergeleken met Bavelas et al., kan als pars pro toto worden opge-
vat. Het onderzoek van Bavelas et al. (2009) ‘emphasizes the importance of using 

41% 

15% 

24% 

20% 

letterlijk deiktisch aangepast toegevoegd
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the client’s language rather than inserting the therapist’s interpretations’ (Bavelas in 
Franklin, 2012, p. 157). In de geanalyseerde openingssequentie van dit protocol 
wordt die conclusie onderlijnd.  

Vergelijking in de breedte 
Het onderzoek van Bavelas et al. is veel breder van opzet. Zij vergeleek de formu-
leringen uit het begin van vijf expertsessies in drie gesprekstherapieën: Motivational 
Interviewing (Miller), Cognitieve Gedragstherapie (Meichenbaum en Lichtenberg) 
en OGW (Kim Berg en Korman). Bavelas et al. analyseerden ‘a meaningful section 
around 5 minutes long’, waarbij ‘meaningful’ inhoudt ‘that the therapist and client 
finished whatever topic they were on after 5 minutes’ (Bavelas, 2012 a).  

De uitkomst was dat Korman en Berg (OGW) beduidend meer letterlijke woor-
den (46% : 23%) en deiktische woorden (11% : 6%), een vergelijkbaar aantal aan-
gepaste woorden (33% : 36%) en minder toegevoegde woorden (10% : 35%) ge-
bruiken. De conclusie van Bavelas et al. is dat OGW verbaal nauwer aansluit bij de 
taal van cliënt dan MI en CG. De percentages uit het onderzoek van Bavelas et al. 
(2009) zijn ondergebracht in figuur 3. 

Figuur 3. Percentages verbale aansluiting in  
Motivational Interviewing (MI) + Cognitieve Gedragstherapie (CG) vergeleken met OGW. 

Bron: Bavelas et al.(2009).  

 
De rest van het protocol 

Om erachter te komen of de verdeling ook voor de rest van het protocol geldt, analy-
seerden we nog vier episoden:  
1) uit fase Context episode Terugblik (01:40-05:46); 
2) uit fase Context episode Helpende krachten (05:47-14:50);  
3) uit fase Analyse episode Waarschuwingssignalen (22:22-25:46); 
4) uit fase Houvast episode Zekerheden (25:47-34:50).  
 

46% 

11% 

33% 

10% 

23% 

6% 

36% 35% 

letterlijk deiktisch aangepast toegevoegd

OGW MI & CG
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Binnen de episoden is slechts gekeken naar formuleringen uit dezelfde episode. Het 
is denkbaar dat agent woorden uit een eerdere episode hergebruikt, maar die zijn 
buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn verwerkt in tabel 6; ze betreffen de 
aanwezigheid van de vier varianten in procenten.  

 Tabel 6. Percentages varianten in vier episoden 

     
 1e episode 2e episode 3e episode 4e episode 
     
     
Letterlijk 56 31 49 29 
Deiktisch 23 45 24 29 
Aangepast 8 7 16 22 
Toegevoegd 13 17 11 20 
     

 
In de vier geanalyseerde episoden gaat de getotaliseerde uitkomst van Letterlijk en 
Deiktisch (Van Dijk 72%) ver uit boven de andere gesprekstherapieën (Bavelas MI 
en CGT 29%). Daarentegen blijft Toegevoegd (Van Dijk gemiddeld 15%) achter bij 
de andere gesprekstherapieën (Bavelas MI-CGT 35%). Per episode zien we wel wat 
fluctuaties, maar ook dat de trend zich voortzet. OGW scoort gemiddeld hoger in 
Letterlijk en Deiktisch, en gemiddeld lager in Toegevoegd dan MI en CGT. 

Conclusie 
Een analyse door Bavelas et al. (2009) bracht aan het licht dat OGW meer gebruik-
maakt van verbale aansluiting dan andere gesprekstherapieën. De uitkomsten van 
ons onderzoekt bevestigen die uitkomst. Hij doet zich niet alleen voor in de opening; 
we troffen hem ook aan in vier andere episoden, verdeeld over het hele protocol. In 
tabel 7 zetten we de verzamelde percentages op een rijtje. 

Tabel 7. Percentages varianten in Bavelas OGW, Bavelas MI en CGT en Van Dijk  
in opening en Van Dijk in vier over het protocol verspreide episodes 

         
 Bavelas 

OGW 
Van Dijk 
opening 

Van Dijk 
1e episode 

Van Dijk 
2e episode 

Van Dijk 
3e episode 

Van Dijk 
4e episode 

Bavelas 
MI-CGT 

 

         
         
Letterlijk 46 41 56 31 49 29 23  
Deiktisch 11 15 23 45 24 29 6  
Aangepast 33 24 8 7 16 22 26  
Toegevoegd 10 20 13 17 11 20 35  
         
 
De conclusie uit dit alles is dat OGW meer gebruikmaakt van verbale aansluiting 
dan vergelijkbare gesprekstherapieën. De alternatieven zijn: deiktisch (meer), aan-
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gepast (gelijk) en toegevoegd (minder). Agent zoekt zo veel mogelijk letterlijk aan-
sluiting bij cliënts vocabulaire. Dat geldt voor het hele protocol. 

Het panel heeft dus terecht opgemerkt dat agent op verbaal niveau aansluiting 
realiseert. Dat is zowel intern als extern gevalideerd.  

Opbrengst 
Verbale aansluiting is eigen aan OGW. Dat geldt niet alleen voor het begin van een 
sessie, maar blijft ook in de rest van het van OG-gesprek van kracht. Als agent wil 
afstemmen op cliënts vocabulaire, moet hij:  
 woorden letterlijk uit het verhaal van cliënt overnemen: 

o math, algebra, algebra 2, best;  
 voornaamwoorden gebruiken die naar de cliëntinbreng verwijzen: 

o that, what; 

 

7.2  Afstemmen: Werkrelatie opbouwen 

Protocol 2, exercitie 3 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten, V = vertaler 

Context  
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt (WAWW), een Nederlandstalige variant van de methode Working 
On What Works (Berg & Shilts, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met de leer-
krachten Ju en Jo, dan gaat ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en ten 
slotte is er weer een gesprek met de leerkrachten.  

Inleiding 
Het panel merkt op dat agent zorgt voor de ontwikkeling van een consulterende rela-
tie naar een co-expertrelatie. We vroegen ons af hoe zich de consulterende werkrela-
tie manifesteert en hoe agent een co-expertrelatie bewerkstelligt. Dus analyseerden 
we de uitingen die de werkrelatie beïnvloeden in de fasen Context en doel en Evalu-
atie; het zijn de fasen waarin agent (I) zich rechtstreeks met Ju en Jo verstaat, res-
pectievelijk de eerste en de laatste uit dit protocol. Voor een analyse van de werkre-
latie met de leerlingen verwijzen we naar de exercities Coöperatie (zie bijlage Exer-
cities). 

Achtergrond 
Cauffman & Van Dijk (2009) presenteren een flowchart, die vier werkrelaties tussen 
agent en cliënt weergeeft. Voor de details verwijzen we naar hoofdstuk 1; hier vol-
staan we met een korte indicatie van de vier mogelijkheden: 



 SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN  129 

1) de vrijblijvende werkrelatie: er is geen hulpvraag; 
2) de zoekende werkrelatie: er is een onwerkbare hulpvraag; 
3) de consulterende werkrelatie: er is een werkbare hulpvraag, maar betrokkene is 

niet in staat (meer) zijn krachtbronnen te gebruiken; 
4) de co-expert werkrelatie: er is een werkbare hulpvraag én betrokkene is in staat 

zijn eigen krachtbronnen te gebruiken. 
 
Er is sprake van een opklimmende reeks: weet cliënt in de vrijblijvende werkrelatie 
(nog) niet goed wat hij wil, in de co-expert werkrelatie is dat geenszins het pro-
bleem. De positie op de flowchart bepaalt de handelwijze van agent. Cauffman & 
Van Dijk (2009) wijden er een heel hoofdstuk aan (pp. 82-118). Zij roepen hulpver-
leners op de werkrelatie met hun cliënten zo accuraat mogelijk in te schatten: ‘Als je 
een fout maakt in de positiebepaling, is de kans groot dat je interventies gaat doen 
die niet zullen aanslaan’ (p. 119). Daarom introduceren zij een voorzichtigheidsre-
gel: ‘als je twijfelt op welk niveau je werkrelatie zich bevindt, doe dan eerst inter-
venties die passen bij een stapje terug in de flowchart’ (p. 118).  

Volgens het panel is er in dit protocol sprake van een zich ontwikkelende werk-
relatie. We zullen nagaan wat de aard van de werkrelatie tussen I en de leerkrachten 
is, hoe deze zich ontwikkelt en tot welk niveau.  

Terreinverkenning 
We volgen het optreden van I en cliënten op de voet. In tabel 8 zijn de eerste 139 
seconden van de fase Context en doel ondergebracht. 

Wat opvalt in deze openingsscène is dat I begrip toont voor de problematiek van 
Ju en Jo. Daarmee lijkt, zonder dat nog enig gevolg is gegeven aan deze verkenning, 
al heel wat druk van de ketel. 
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Hulpvraag 
Op 02:23 neemt I het woord. Ze begint met een compliment voor een krachtbron die 
allesbepalend is: de liefde voor kinderen. 

Well, I can see, I mean the, you know, you just, I mean, the love of the children are 
there in both of you. You have such affection for the children, such passion for teach-
ing. 

Ju en Jo knikken en hummen instemmend. Dan volgt op 02:37 I’s voorstel om tot de 
formulering van een hulpvraag te komen: 

So, as a result of working with us, how are you hoping, what kind of outcome are you 
looking for? How could it…? 

Ju laat er op 02:45 geen twijfel over bestaan:  
Voor mij is het belangrijkste, dat de kinderen op een positieve manier met elkaar om-
gaan. 

De vertaler vertaalt het en voegt er op 03:01 aan toe: 
…so that we can do a good teaching, in a good atmosphere. 

I zegt ‘okay’, Ju en Jo stemmen in, I knikt dat ze het begrepen heeft en schrijft iets 
op haar blocnote. De opname herbegint na een montagebreak op 03:15 met de verta-
ler:  

... and that they respect, respect most of the children and that they keep to their task.  

I knikt dat ze het begrepen heeft en schrijft. Dan volgt opnieuw een break. I deelt op 
03:22 mee: 

 Sure, all right. I ran out of questions. 

I ondersteunt die mededeling met het schudden van haar hoofd, het heffen van haar 
rechterhand (waarmee ze tot dan toe aantekeningen had gemaakt) en een lach naar 
Ju en Jo.  

Commentaar 
Het is opmerkelijk dat I, na de contextverkenning, niet op het probleem ingaat, maar 
Ju en Jo aanspreekt op hun diepste motivatie. Ze appelleert aan de (misschien wel 
belangrijkste) krachtbron van deze leerkrachten: de liefde voor kinderen. Het is de 
krachtbron die cliënten uit het oog verloren lijken te hebben: zij focussen op het 
probleemgedrag van hun leerlingen. I’s opmerking is een compliment aan cliënten 
en legt een bodem onder het vervolg van de samenwerking. De vraag naar het eind-
doel, direct bij de start (00:13), maakt plaats voor een concrete, relationeel bepaalde 
toespeling op de hulpvraag (02:37): wat moet de uitkomst zijn nadat je met ons hebt 
gewerkt? I introduceert een wij-verband: ‘working with us (...) ’. Of ze daarmee 
doelt op de initiatiefnemers van het WAWW-project, op haar en de vertaler of op 
haar alleen (pluralis majestatis) is niet te achterhalen. Het antwoord door Ju en Jo 
maakt duidelijk welke kant het op moet. Ze weten wat ze willen, beschikken over 
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krachtbronnen, maar weten die niet meer te benutten. Er is sprake van een consulte-
rende werkrelatie. Cauffman & Van Dijk (2009) preciseren: 

Is de ander in staat zijn krachtbronnen te gebruiken?’ Als het antwoord ‘nee’ is, komen 
we in een consulterende werkrelatie terecht. Die leerlingen en/of medewerkers komen 
ons consulteren met de vraag hoe ze opnieuw toegang kunnen krijgen tot en gebruik 
kunnen maken van hun sterke punten (die sowieso in hun leven voorhanden zijn). Ze 
geven ons het mandaat om te interveniëren en zijn bereid om onze suggesties te accep-
teren.(p. 111). 

Werkrelatie 1 
De acties van agent zijn: 
 teruggrijpen op voorinformatie: ‘I understand that...’; 
 vragen naar cliëntdoel: ‘How would you like your classroom to be different?’ 
 instemmen met cliënts behoefte aan contextverkenning: ‘Okay. Okay. All 

right’; 
 aandachtig luisteren, begrip tonen en aantekeningen maken: verbale en non-

verbale luisterresponsen; 
 cliënten complimenteren met essentiële krachtbron: ‘the love of the children’; 
 hulpvraag en -aanbod aan de orde stellen: ‘As a result of working with us, (...) 

what kind of outcome are you looking for?’ 
 concluderen dat alles duidelijk is: ‘I ran out of questions’. 

 
De verbale en non-verbale middelen die agent gebruikt, zijn: 
 verbaal: de juiste vraag op het juiste tijdstip, compliment, herformulering, luis-

terrespons (waaruit erkenning, instemming, verwondering en begrip spreekt); 
 non-verbaal: houding, gebaar, lach, aantekeningen, luisterrespons (waaruit er-

kenning, instemming, verwondering en begrip blijkt).  

Tussenstap 
Na de eerste ontmoeting met de leerkrachten brengt I een bezoek aan de klas. I in-
ventariseert succesmomenten en geeft daar feedback op. Het (gedrags)niveau van de 
klas wordt ingeschaald en met de leerlingen wordt afgesproken dat zij zich, samen 
met hun leerkrachten, gaan inzetten om een score van 8,5 te handhaven (zie exercitie 
Coöperatie). De aanpak stemt overeen met de WAWW-methode en werkt als een 
model voor de leerkrachten (die achterin de klas zitten). Door voor te doen hoe de 
methode werkt, creëert I voor de leerkrachten een nieuw referentiekader.  

Evaluatie 
De laatste fase van het protocol, de Evaluatie, bevat de Leerpunten. We treffen I 
weer aan tafel met de leerkrachten en de vertaler. I vraagt op 11:32 haar gespreks-
partners naar een reactie op de interventie in de klas. Haar houding is afwachtend, 
armen over elkaar, geleund op de tafel. Ju en Jo, de handen ineengeslagen, respec-
tievelijk gevouwen op tafel, betonen zich ‘verbaasd’ en ‘blij’ met de opstelling van 
de leerlingen. Zelfs de ‘children who are dominant’ hebben zich coöperatief ge-
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dragen: ‘They were doing a good job’. Tijdens de toelichting door Ju en Jo reageert I 
bevestigend door met haar hoofd op en neer te bewegen en beurtelings hm (11:52), 
right (11:57), yeah (11:59), yeah (12:00) terug te geven. Op 12:02 legt I uit waar het 
haar om begonnen is:  

Most of the children are accustomed to having the teacher evaluate them (handgebaar 
van links over rechts) . Now we want to teach the children how to evaluate their own 
behavior (rollende beweging van beide handen). So they take more responsibility on 
their own behavior.  

Toekomstperspectief
Op 12:17 geeft I enkele operationele adviezen. 

So then next we will do this few times. Then we start to gradually…; get them to figure 
out. We already started with eight point five. Uhm so, and then get them to say: what 
would eight point look like, what would nine point look like, what would ten look like? 
So when it’s their goal (rollende handbeweging), they are more likely to be responsible 
to each other (handbeweging heen en weer) . 

Het beeld gaat op zwart: hier eindigt de videoregistratie.  

Commentaar 
I is geconsulteerd en haar interventie heeft succes gehad. Nu is het tijd om te onder-
bouwen wat er zich in de klas heeft afgespeeld en daar enkele didactische adviezen 
aan te verbinden. I neemt het woord als deskundige; uit figuur 4 blijkt ‘spreekt’ haar 
toewijding. 

Figuur 4. Toewijding. 

 
 
Nu Ju en Jo zo ‘blij’ en ‘verrast’ zijn, wordt nog een ijzer gesmeed: het overdragen 
van verantwoordelijkheid. De kern van I’s boodschap is: kinderen zijn verantwoor-
delijk voor hun gedrag. Het is niet alleen een pedagogische opvatting die ze hier ten 
beste geeft, het is ook een boodschap aan Ju en Jo.  
Wat volgt, is een uiteenzetting over de gebruikte methodiek en het beoogde perspec-
tief: visualisatie met behulp van schaalposities. I reflecteert in wij-verband. In ‘Now 
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we want to teach the children to evaluate their own behavior’ lijkt het nog om de 
WAWW-initiatiefnemers te gaan, in ‘We’ve already started with eight point five’ is 
sprake van een gedeelde ervaring: zo verging ons dat daarstraks.  

Nu zijn ‘wij’ de experts, in retrospectief weliswaar, maar er is een les voor de 
toekomst in vervat. Ju en Jo kunnen ermee verder: ‘Then we start gradually get them 
to figure out.’ Daarmee wordt het stokje doorgegeven. Deze overdracht vindt zijn 
basis in de bereidheid van de leerkrachten mee te werken aan iets wat kennelijk tot 
succes leidt. Dus helemaal aan het slot worden Ju en Jo mededeskundigen, ofwel co-
experts. We kunnen concluderen dat we een hogere trede bereikt hebben op de flow-
chart: de co-expert werkrelatie. Daarover schrijven Cauffman & Van Dijk (2009): 

Als de vierde startvraag, of de ander in staat is zijn krachtbronnen te gebruiken, positief 
kan worden beantwoord, komen we terecht in een werkrelatie die gekenmerkt wordt 
door een hoge dosis wederkerigheid: de co-expertrelatie. De hulpvraag is helder, de 
doelen zijn werkbaar en er zijn voldoende beschikbare krachtbronnen. Je kunt je afvra-
gen waar de ander jou (nog) voor nodig heeft. Misschien alleen ter aanmoediging (p. 
115). 

Werkrelatie 2 
De acties van agent zijn:  
 vragen om reacties op de WAWW-aanpak: ‘What is your reaction?’ 
 aandachtig luisteren: diverse verbale en non-verbale luisterresponsen; 
 de gedemonstreerde methodiek toelichten: ‘We want to teach the children to 

evaluate their own behavior’; 
 methodiek en perspectief toelichten: ‘So they take more responsibility’; 
 formuleringen gebruiken waarin de leerkrachten worden geïncludeerd: ‘We’ve 

already started with eight point five’;  
 adviezen geven voor het vervolg: ‘We start gradually get them to figure out’. 

 
De verbale middelen die agent gebruikt, zijn: 
 verbaal: korte vraag, uitleg en instructie, wij-formulering;  
 non-verbaal: luisterrespons (waaruit begrip spreekt en aanmoediging om door 

te gaan), mimiek en gebaren (waaruit toewijding spreekt). 

Conclusie 
Er is overwegend sprake van een consulterende werkrelatie tussen agent en leer-
krachten. Die wordt van de zijde van agent gekenmerkt door verkenning van het 
doel, de context en de hulpvraag. Door de WAWW-methode te demonstreren laat 
agent cliënten zien dat het observeren en registreren van succesmomenten feitelijk 
hetzelfde is als het aanboren van krachtbronnen. Het enthousiasme van de leerkrach-
ten vormt de opmaat naar de overdracht van deskundigheid en een aantal operatione-
le adviezen. Het wij-verband duidt op een hogere positie op de flowchart: de co-
expert werkrelatie. Het hele gesprek staat in het teken van deze ontwikkeling. Ver-
moedelijk zijn er variaties denkbaar, maar in grote trekken heeft zich een patroon 
aangediend. 
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Opbrengst 
Als agent een consulterende werkrelatie OG wil benutten, staan hem de volgende 
handelingen ten dienste: 
 vragen wat cliënten anders zouden willen:  

o You would like some help with your classroom management? how 
would you like your classroom to be different than how it is right now? 

 als cliënten geen doel noemen, gelegenheid geven context te verduidelijken: 
o okay, all right (verbaal);  
o instemmend knikken (non-verbaal); 

 interesse tonen in verhaal van cliënten: 
o All children. Experts. Uhum. They are good. Aha. Yeah (verbaal). 
o Aantekeningen maken en begrijpend knikken en lachen (non-verbaal). 

 compliment geven voor belangrijke krachtbron: betrokkenheid: 
o Well, I can see (…) the love of the children are there in both of you. 

You have such affection for the children, such passion for teaching; 
 informeren naar concrete hulpvraag: 

o What kind of outcome are you looking for?  
 demonstreren hoe je krachtbronnen kunt observeren, registreren en evalueren: 

o WAWW-project in de klas 
 
Als agent wil investeren in een co-expert werkrelatie, staan hem de volgende hande-
lingen ten dienste: 
 cliënten als collega-deskundigen aanspreken (wij): 

o Now we want to teach the children how to evaluate their own behav-
ior; 

 methodiek en perspectief toelichten: 
o We want to teach the children to evaluate their own behavior. 
o So they take more responsibility on their own behavior; 

 praktische aanwijzingen geven voor de toekomst: 
o So then next we will do this few times. Then we start to gradually…; 

get them to figure out. 

 

7.3  Keuzes maken: Voorsorteren 

Protocol 1, exercitie 13 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context 
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
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praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
In een artikel over vraagformulering citeren McGee en Babelas (2005) Nobelprijs-
winnaar Isaac Isador Rabi (1898-1988): ‘There are questions which illuminate, and 
there are those that destroy. (We should) ask the first kind" (p. 382). Zij schetsen het 
belang van de presuppositie in dit verband: 

In most cases of natural conversations, the presuppositions carried in questions are not 
overtly stated, that is, they are embedded in the question. Any answer to a question af-
firms the presupposition embedded in the question, even in those cases where the pre-
supposition may not be true (whether false or indeterminate). (p. 374) 

Het panel onderkent het belang van de presuppositie en geeft daarvan uit de fase 
Context, episode Helpende krachten, een opmerkelijk voorbeeld:  

Is this something you learned, or someone taught you? Because many kids, many young 
people don’t know how to walk away; they just hang in there, and they get into trouble, 
a lot of trouble, and become violent and you know, things like that. So, how did you 
know that it was time to walk away? (11:32) 

Er is sprake van een samenvatting van het voorafgaande, gekoppeld aan een vraag 
naar een nieuw onderwerp (zie ook exercitie Markeren). Agent belicht, heel nadruk-
kelijk, een belangrijke krachtbron: weglopen. Onder verwijzing naar de gangbare 
jeugdcultuur wordt het een indirect compliment.  

We vroegen ons af wat de presuppositie inhoudt, wat de functie is en wat de va-
riatiemogelijkheden zijn. In vier opeenvolgende episoden onderzochten we of, en zo 
ja hoe, agent haar vragen inkleurt met presupposities. De episoden Helpende krach-
ten en Risico’s komen uit de fase Context en de episoden Kansen en bedreigingen en 
Waarschuwingssignalen uit de fase Analyse.  

Voorbeeld 
De context van bovenvermeld citaat is als volgt. C heeft zojuist uit de doeken ge-
daan wat er de avond ervoor is gebeurd. Hij heeft een zelfmoordpoging onderno-
men. Toch is hij naar school gekomen; sterker nog: hij heeft zich die ochtend, tij-
dens een voordracht door Insoo Kim Berg, agent (I), heel behulpzaam gedragen. C 
geeft aan dat hij zich thuis voelt op school. En hij wil een diploma halen. Zijn moe-
der is zijn grootste en enige supporter. I brengt ter sprake hoe risicovol de situatie 
gisteren is geweest, daarmee doelend op het incident dat aan de zelfmoordpoging 
voorafging: C is, na een ruzie met zijn gewelddadige broer, het huis uit gevlucht. I 
laat er geen misverstand over bestaan: het is bewonderenswaardig dat hij zijn broer 
uit de weg is gegaan. Daarmee heeft hij veel ellende voorkomen. Dat is geen pre-
suppositie, maar een positieve suppletie. Het is explicieter, maar het effect is het-
zelfde: het stelt een belangrijke krachtbron in het licht. We volgen de conversatie 
vanaf 10:50. 
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I: So, I’m amazed by this. You could have gotten into a big fight with your brother. 

C: Oh yeah.  

I: Last night. 

C: Oh yeah.  

I: So what made you decide you were just going to get out of there, walk away from that 
and just get out the door, instead of hang in there, fighting, and you know, you probably 
would have gotten into big trouble, right? 

C: Oh, everything. I just react to what's in my body. I just say, like if I get into it with 
somebody, I need to go somewhere to cool off, for a while. So, so, instead of just cool-
ing off for a minute or two and then coming back and try to solve something, I usually 
try to stay off for like an hour or two, you know. 

I: Yeah. 

C: Just to get, you know, just get it all out, you know: my frustration, you know, crying, 
you know, all that emotion. 

Drie variaties 
In de vraag die hierop volgt, verwerkt I de vooronderstelling dat dit gedrag is aange-
leerd. Dat is een presuppositie. C kan er twee kanten mee op: of hij komt met een 
naam, instantie of anderszins op de proppen (externe krachtbron) of hij vat het op als 
compliment voor zijn conflictvermijding (interne krachtbron). Het viel niet te ver-
wachten dat de eerste optie bewaarheid werd, maar de tweede is minstens zo waar-
devol. I maakt duidelijk dat wat C gedaan heeft een uitzonderlijke kwaliteit (interne 
krachtbron) blootlegt. Veel leeftijdgenoten zouden zich meer ellende op de hals 
hebben gehaald. Dat is een expliciet uitgesproken aanvulling; we spreken van sup-
pletie. Daargelaten of het waar is wat I aandraagt, C krijgt dus ook een compliment 
voor zijn durf een eigen weg te gaan. We kennen C pas kort, maar dat hij graag wil 
uitblinken is wel aannemelijk. Conflictvermijding en de durf een eigen weg te gaan 
zijn bruikbare krachtbronnen. Door ze aan te wenden kan C voorkomen dat hij weer 
in het nauw raakt.  

Schematisch is de toedracht van de vraagstelling als volgt: presuppositie (a), 
vraag (b), suppletie (c). En er is nog iets. De suppletie wordt gevolgd door een inter-
jectie met vraagteken: ‘right?’ (d). Deze vraag stuurt aan op een uitgesproken beves-
tiging van de ingebedde presuppositie en/of suppletie.  

I is op zoek naar C’s krachtbronnen. Die zijn pas oplossingsgericht als ze cliënt 
naar het doel leiden. We zijn nog niet zover dat dit doel geëxpliciteerd is, maar de 
conclusie komt op 14:42 ook niet helemaal uit de lucht vallen:  

So you decided to live? It’s better for you to live than die? 

Door deze twee vraagtekens wordt C wordt uitgedaagd de conclusies te bevestigen. 
Hij antwoordt op 15:38: 

I don’t want this to happen again. 
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Meer voorbeelden 
We gingen na of de vraagstelling gekoppeld aan een presuppositie, suppletie en de 
vraag om bevestiging zich beperkt tot deze passage. Daar kunnen we kort over zijn: 
hier manifesteert zich een veel vaker voorkomend verschijnsel. Het begint in dezelf-
de episode op 05:47, waar I vraagt: 

How did you manage to get to school today?  

Deze presuppositie is besloten in het woord ‘manage’. Dat woord vooronderstelt dat 
je datgene wat je wilde bereiken ook hebt bereikt.  

We vervolgen onze zoektocht in de episode helpende krachten. Op 10:57 luidt de 
vraag: 

So, what made you to decide to get out of there, walk away from that? 

De presuppositie is vergelijkbaar met de vorige: je nam een besluit, en wel om weg 
te gaan. De formulering ‘made you decide to’ vooronderstelt dat C een bewuste keu-
ze heeft gemaakt. De formulering brengt hem, haast ongemerkt, in control (zie exer-
citie Controle toedichten).  

I benut de presuppositie vaker, evenals de suppletie. De vraag van zoëven wordt 
gevolgd door: 

And just get out of the door, instead of hanging there, in a fight? And you know, you 
probably would have gotten into big trouble, right? 

Toelichting: jij bent zo verstandig geweest ervoor te kiezen een gevecht uit de weg 
te gaan. Het eerste is een presuppositie: C heeft een bewuste keuze gemaakt; het 
tweede is een suppletie: er had grote narigheid van kunnen komen. Het laatste vraag-
teken is niet bedoeld om te checken of één en ander klopt; het anticipeert op C’s 
bevestiging. C antwoordt op 11:09:  

Oh, everything.  

Het is een instemming, die gevolgd wordt door een verklaring, waarmee C de door I 
geuite presuppositie inlost:  

I just react to what’s in my body. I just say, like if I get into it with somebody, I need to 
go somewhere to cool off, for a while. So, so instead of just cooling off for a minute or 
two and then coming back and try to solve something, I usually try to stay off for like an 
hour or two, you know. 

Hierop geeft I een ‘Yeah’. In de conversatieanalyse wordt zo’n luisterrespons een 
continueerder genoemd (Houtman & Koole, 2000: 74). Het moedigt C klaarblijke-
lijk aan, want hij vervolgt zijn relaas met: 

Just to get, you know, just get it all out, you know, my frustration, you know, crying, 
you know, all that emotion. 

Op 11:32 volgt het door het panel aangehaalde voorbeeld waar we eerder over spra-
ken. Uit de analyse tot nu toe blijkt dat er meer richtinggevende presupposities en 
suppleties aanwijsbaar zijn, evenals vragen om bevestiging. Het zijn allemaal ingre-
pen die, gekoppeld aan de vraagstelling, cliënt voorsorteren op het antwoord. Dat 
geldt vermoedelijk ook voor de rest van het protocol. Om die premisse hard te ma-
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ken zochten we naar nog meer voorbeelden. In tabel 9 volgen enkele vragen uit het 
vervolg van de episode Helpende krachten en de episoden Risico’s en Kansen en 
bedreigingen. We hebben de presupposities (pres), suppleties (sup) en vraag om 
bevestiging (bev), voor zover van toepassing, aangekruist. Uit de tabel blijkt dat 
sommige handelingen ook in combinatie optreden.  

Tabel 9. Voorsorteren van 12:48 tot 21:29; 
Pres = presuppositie; Sup = suppletie; Bev = vraag om bevestiging  

      
Nr Tijd Trancript Pres Sup Bev 
      
      
      
1 14:01 And last night, it sounds like, your 

being assertive was helpful to you? 
x  x 

2 14:54 Is that a change for you what you did 
last night compared to what you used to 
do in the past when you were faced with 
such a difficult decision? 

x   

3 16:35 What do you need to do differently so 
that it doesn’t happen again like last 
night? 

x   

4 17:45 What do you have to do next time? He’s 
(zijn broer) not gonna change.  

x x  

5 17:59 What do you have to do next time so 
that this doesn’t happen again like last 
night? 

x   

6 21:29 So, before you have to react, I guess 
you have to walk away?  

x  x 

      

In alle gevallen is er sprake van een presuppositie. 1 en 6 worden gevolgd door een 
vraag om bevestiging. In 4 wordt de presuppositie gevolgd door een suppletie (zon-
der vraagteken deze keer).  

Daarmee zijn we aangekomen in de 22e minuut van het gesprek. En ook de vol-
gende episode, waarschuwingssignalen, gaat met een paar niet mis te verstane pre-
supposities van start. En weer is er een presuppositie, die cliënt voorsorteert op de 
oplossing. Op 22:22 vraagt I: 

So, what would be the first small sign that would tell you: “Oh-oh, I’d better walk 
away?” 

Als C direct aan zijn antwoord begint, onderbreekt I hem op 22:33 met:  
The first small sign that tells you: this is a dangerous situation. 

De waarschuwingssignalen vormen de boeien van een reddingsplan voor de toe-
komst. Ze komen in zicht doordat I suggereert dat er een onderverdeling mogelijk is 
van het geïntendeerde oplossingstraject. Dat is de laatste presuppositie uit deze epi-
sode.  
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Conclusie  
Door boodschappen in haar vragen te verwerken zorgt agent ervoor dat cliënt zich 
oriënteert op de gewenste oplossingsrichting. De ingebedde boodschap geeft richting 
aan het antwoord. Met die constatering is recht gedaan aan de opvatting van Healing 
& Bavelas (2011: 45): 

We have emphasized that there is always a choice of what questions to ask and that the 
analysis presented her can inform this choice. However, one choice is not available: it is 
not possible to ask “neutral” questions without presuppositions or effects, or questions 
that obtain information antiseptically and without influence on the interaction. All ques-
tions are “loaded”questions; the practioner’s choice is how to ”load” them with presup-
positions that will be usefull for the client. 

Soms wordt de presuppositie gevolgd door een suppletie, waarin agent zich expliciet 
uitspreekt. Als deze suppletie vragend wordt uitgesproken (al dan niet na interjec-
tie), is het agent te doen om een bevestiging van cliënt. De functie van de presuppo-
sitie, suppletie en vraag om bevestiging is cliënt de goede richting op te sturen. Die 
goede richting hangt samen met de door cliënt gewenste oplossing. 

Opbrengst 
Door de vraagformulering kan agent cliënt attenderen op zijn vermogen om zelf 
oplossingen te bedenken. Als agent wil voorsorteren op de oplossingsrichting, moet 
hij: 
 in de vraag een presuppositie verwerken: 

o How did you know that it was time to walk away? 
 de presuppositie voorzien van een suppletie: 

o Many kids, many young people don’t know how to walk away;  
 vragen om bevestiging van de presuppositie en/of de suppletie: 

o You probably would have gotten into big trouble, right? 

 

7.4 Richting bepalen: Keuzes maken 

Protocol 3, exercitie 18 
Agent: S = Steve de Shazer 
Cliënt: N = Naomi 

Context  
De 16- jarige N heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte vrienden, 
drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de problemen ge-
bracht. S spreekt met haar. 
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Inleiding 
Het panel constateert dat het optreden van agent wordt gekenmerkt door het maken 
van doelgerichte keuzes. Agent kiest uit de context wat hij kan gebruiken; de rest 
laat hij liggen. Hierbij wordt het beeld gebruikt van een vork (in de betekenis van 
vertakking): je kiest voor de ene of voor de andere richting.  

We vroegen ons af welke keuzes agent maakt en hoe hij deze tot stand brengt. Is 
de rol van agent daarin volgend, sturend of allebei? Om deze vragen te kunnen be-
antwoorden, analyseerden we vier richtinggevende passages uit de fasen Contact, 
Doel en Differentiatie1. De transcripties namen we op in tabel 10-13. Na elke tabel 
volgt een toelichting, waarin we ook de tussenliggende stukken overbruggen. 

Algemene krachtbronnen - fase Contact 
Na een korte kennismaking vraagt S naar school. S selecteert uit het antwoord de 
bruikbare kant. Hij vraagt door op de positieve, lees aan N’s krachtbronnen gerela-
teerde, aspecten. In tabel 10 zijn de OG-keuzes schuin gedrukt. N koerst niet auto-
matisch op die kant van het verhaal. Als zij op een negatief aspect doorgaat, vergt 
dat een expliciete correctie. We analyseerden 00:24 - 01:08.  

Tabel 10. Transcript 00:24-01:08;  
cursief = OG-keuze; vet = correctie 

 
Actant 

 
Nr 

 
Transcript 

   
   
S 1 So where do you go to school? 
N 2 Uhm, West High. 
S 3 Okay.  
S 4 Do you really go or are you supposed to go? 
N 5 Hm, supposed to go.  
S 6 Supposed to go, yeah.  
S 7 How often do you get there? 
N 8 Well, I probably get there two times out of a week. 
S 9 Two times.  
S 10 You stay the whole day when you get there?  
N 11 Sometimes. 
S 12 Sometimes.  
S 13 How come? 
N 14 I’ve a lot of things to do. 
S 15 No no. How come some days, when you get there, that you stay the whole day? 
N 16 Uhm. Well, sometimes I like it. 
S 17 Yeah? 
S 18 So, are there some things that you would say that you are good at, in school? 
N 19 Yeah. 
S 20 Yeah? 
S 21 And is there something that your teachers would say that you are good at? 
N 22 Yeah. 
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S vraagt waar N naar school gaat (1). Het antwoord is, na een lichte aarzeling, ‘West 
High’ (2). Na een ontvangstbevestiging (3), luidt de vervolgvraag of ze er daadwer-
kelijk heengaat (4). De formulering ‘Do you really go or are you supposed to go’ 
bevat de presuppositie dat N een keuze heeft: gaan of niet gaan. Daarbij heeft het 
een relationeel effect: S maakt met deze vraag duidelijk dat hij weet hoe het onder 
jonge mensen kan vergaan, en ook dat hij niet voor het lapje gehouden wenst te 
worden. Uit het antwoord van N (5) blijkt dat ze S begrepen heeft. Ook daarop volgt 
een ontvangstbevestiging (6). Geen commentaar, een eerste les of iets van dien aard. 
S geeft met zijn reactie te kennen dat de optie van niet-gaan tot de reële mogelijkhe-
den behoort en dat hij N’s eerlijkheid op prijs stelt.  

Binnen enkele seconden bevinden we ons in een gesprek waarin het maken van 
keuzes centraal staat. De eerste keuze wordt gemaakt door S. Zijn rol is sturend als 
hij vraagt naar de omstandigheden en niet naar het probleem; de tweede keuze wordt 
gemaakt door N: zij gaat niet geregeld naar school. Er valt iets te kiezen, N doet dat, 
en daar gaat S op door. Binnen die context past de volgende detailvraag: hoe vaak 
kom je er (7)? S vraagt niet: hoe vaak verzuim je? Hij kiest ervoor de positieve kant 
van N’s antwoord te verkennen. En – je zou er haast aan voorbijgaan – S vraagt let-
terlijk: hoe vaak kom je er? Dat is meer dan ‘gaan’; het vooronderstelde antwoord 
gaat in elk geval voorbij aan de strubbelingen tussen wel gaan en niet (aan)komen.  

N gaat, als gevolg van S’ volgende ingreep, door op het reële schoolbezoek (8): 
zo ongeveer twee keer per week. De ontvangstbevestiging (9) zegt zoveel als: dat 
kan. En dan is daar weer een keuzemoment: niet de gemiste kansen worden be-
vraagd, maar de keren dat N wel is gegaan. De keuze van N legt de bodem onder de 
vervolgvragen. Daar zit informatie in die gaat over succes, en die is bruikbaar. S 
vraagt of N de hele dag blijft, als ze op school is (10). Ervan uitgaande dat een 
schoolweek vijf dagen bevat, volgt S heel selectief: we gaan het hebben over de 
twee dagen dat je er wel bent. En meteen doet zich weer een keuzemogelijkheid 
voor. S brengt een niet onbelangrijk element in. Hij kiest ervoor een vraag te stellen 
waarin de suggestie van een hele dag ligt besloten. Hiermee stuurt hij aan op een 
mogelijke positieve beslissing. Het antwoord is niet veelzeggend: soms (11). Dan 
volgt weer een ontvangstbevestiging.  

Wat we te weten zijn gekomen is dat N af en toe een hele dag op school verblijft. 
We naderen een nieuwe vork: S vraagt hoe het zo komt (13); hij nodigt N uit tot een 
verklaring. Het is een vraag met een wijd anticiperend schema. N kan twee kanten 
op. De vanzelfsprekende, welhaast mechanische, keuze die ze maakt, is vertellen 
hoe het komt dat het vaak niet lukt om een complete dag op school te blijven: ik heb 
een hele hoop te doen (14). S grijpt in; het is een moment van OG-importantie (15). 
Hij maakt onmiddellijk duidelijk dat N niet de gewenste kant op gaat: nee nee, hoe 
komt het dat je af en toe, als je er bent, de hele dag blijft? S brengt hier een explicie-
te correctie aan, want wil een verklaring van het positieve deel van het verhaal. N 
geeft terug dat ze het soms leuk vindt op school (16). En daarmee heeft S een be-
langrijke krachtbron aangeboord: o ja? (17). Hier gaan we het dus over hebben. S 
stuurt aan op nog meer krachtbronnen. Er volgen twee vragen naar de goede vakken, 
één vanuit de optiek van N (18) en één vanuit de optiek van de leraren (21). Het is 
een veelzeggende keuze. We hebben dus al gekozen voor een hele schooldag, voor 
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het soms leuk zijn van een schooldag, en nu gaan we de goede vakken invullen van-
uit twee verschillende perspectieven.  

In dit fragment is S zowel sturend als volgend bezig. Als N meer opties aan-
draagt, kiest S daaruit alleen de positieve om op door te gaan; als hij een nieuw on-
derdeel aankaart, gaat het om een evidente krachtbron. Bij een (misschien onbewust 
gemaakte) positieve keuze van N, vraagt hij om een verklaring van die keuze als 
bewustmaking. 

(On)wenselijkheden - fase Doel 
Er dient zich al spoedig een nieuw keuzemoment aan. Nadat S op 02:19 de eerste 
doelstellingsvraag heeft gesteld antwoordt N dat ze graag wil dat S tegen haar 
spreekt.  

Well, at least, you know, you can speak to me and, you know, cause I have been in a lot 
of problems lately.  

Daar laat N het niet bij; ze steekt van wal. Het transcript van 02:35-03:48 staat in 
tabel 11. Daarop volgt de toelichting.  

Tabel 11. Transcript 02:35-03:48;  
cursief = OG-keuze 

   
Actant  Nr Transcript 
   
   
N 1  I have been hanging out with my friends a lot. 
N 2  And they’ve been into a lot of troubles, you know drugs and stuffs. 
N 3  And they have been trying to pressure me. Into trying, you know. 
N 4  Cause I have already tried some drugs, but not all of them.  
N 5  And, you know... 
S 6  Uhm, so your friends have tried all of them? 
N 7  Yeah. 
S 8 Yeah. 
N 9  Even passed out and it was scary. 
S 10  Yeah? 
N 11  Yeah. 
S 12  Uhm, okay.  
S 13  So, what’s this... Were they getting pressuring you? 
N 14  Uhm. 
S 15 And how successful have they been in pressuring you? 
N 16  But I – want to say something – well...  
N 17  They got me to try me this about, like… I tried like weed and crack, but I really didn’t get 

into it.  
N 18  But they are more into thing and heroin and all the stuffs. 
S 19  Uhm. 
N 20  I like no.  
N 21  I’m not thrill about trying that.  
S 22  How come? 
N 23  Uhm, cause I see what happens to them. It’s like they are in their own world. 
S 24  Uhm, okay, so you are a smart kid. 
N 25  You can say that. 
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N heeft er kennelijk behoefte aan te vertellen over haar omgeving (1-5); S laat haar 
begaan. Dan humt hij en stuurt hij het gesprek in de richting van N’s vrienden, die 
alle soorten drugs hebben gebruikt (6). Dat lijkt een wonderlijke keuze. Alsof het 
negatief van haar vrienden er in OG-zin toe doet. Toch is het een vervolg op de 
tweedeling die N eerder heeft aangebracht (4): niet allemaal. Het onderscheidt haar 
in positieve zin van haar vrienden. Door te vragen naar de negatieve kant, ontstaat 
automatisch het positieve verschil. Het klopt helemaal: N biecht op dat het best be-
angstigend is allemaal (9). In een luisterrespons vraagt S om bevestiging van die 
mededeling (10). S gaat nog verder: hij vraagt naar een schets van de druk die van 
het negatief uitgaat (13). Het is een keuze die N in staat stelt de verschillen uit te 
meten. Het bevestigende uhm, is kennelijk nog niet voldoende: hoe succesvol waren 
ze (15)? Voor hetzelfde geld had S gevraagd: kon jij je ertegen teweer stellen? Hij 
kiest daar niet voor, vermoedelijk om N meer ruimte te laten. Hij stelt geen gesloten, 
maar een open vraag. S is volgend, maar wel heel selectief. De vraag geeft N de 
gelegenheid zich uit te spreken. Ze lijkt het signaal te hebben verstaan, want begint 
haar volgende uiteenzetting (16) met but, een tegenstellend voegwoord: ze oefenden 
wel pressie uit, maar ze heeft er niet helemaal aan toegegeven (zie exercitie Marke-
ren). N legt uit dat haar vrienden van alles geprobeerd hebben, maar zij hield het bij 
het minder zware spul. Weer but, en dan komen de middelen van haar vrienden ter 
sprake (18). Na een volgende uhm van S (19) vervolgt N tweewerf met: daar hou ik 
niet van (20-21). Het verschil is expliciet geworden. S vraagt haar dan een verkla-
ring te geven voor haar keuze (22). Die weet N ook te geven (23): ze heeft gezien 
wat het met haar vrienden deed. S concludeert dat N een slimme meid is (24). Het is 
een compliment met N’s vermogen om te kiezen. Het is een krachtbron en een rich-
tingwijzer. Met haar instemming geeft N te kennen het signaal te hebben begrepen: 
(25) dat kun je wel zeggen.  

De keuze gaat uit naar een beperkte diversiteit aan drugs en het niet toegeven aan 
de pressie die haar vrienden uitoefenden. Die pressie wist N op een bepaald punt te 
weerstaan. Ook de reden wordt genoemd. S is selectief volgend: in de eerste twee 
gevallen pikt hij de positieve kanten op uit N’s woorden; in het laatste geval nodigt 
hij N uit om de kennelijk gemaakte positieve keuze te verklaren. Er is een kracht-
bron mee gemoeid. Deze acties zagen we ook in het vorige transcript (tabel 10).  

The right track - fase Doel 
Op de tweede doelstellingsvraag antwoordt N op 04:08: ik wil terug op het rechte 
pad. Het gesprek gaat over het kernthema van deze conversatie: the right side or the 
other side. N heeft de keuze zelf gemaakt; het laat onverlet dat S haar daar bij tijd en 
wijle aan moet herinneren. Er gebeurt op zeker moment feitelijk hetzelfde als in het 
vorige transcript. Als N heeft geantwoord dat wegblijven van school haar op dit 
moment het meest aantrekkelijk lijkt, volgt deze conversatie. Het transcript van 05-
04 - 07:12 staat in tabel 12; de toelichting volgt erna. 
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Tabel 12. Transcript 05:05-07:12;  
cursief = OG-keuze; vet = correctie 

   
Actant Nr Transcript 
   
   
S 1  Uhm, what would you do if you stayed out? 
N 2  Uhm. 
S 3  Any ideas about that? 
N 4  Probably, I don’t know, probably even worse. 
S 5  In what sense, worse? 
N 6  Messing around, hanging around with the wrong crowd. Trying different things. 
S 7  Uhm, so you are afraid if you choose to stay out.  
S 8  If I got this right, you would be tempted to try more and more of these drugs? Is that 

what you’re saying? 
N 9  Uhm, yeah, yes. 
S 10  And, yeah, okay, and a part of you says that would be okay some ways? 
N 11  Uhm, sometimes. 
S 12  Uhm. So, and there’s another part of you? 
N 13  Yes, there’s the other part, you know, wants me to go to school, you know, cause I’m 

really into making money.  
N 14  I love to do that kind of stuffs. 
N 15  I want to get into field where I can make a lot of money, you know. 
N 16  Just get back on the right track sometimes. 
N 17  But sometimes I think it’s not even worth it. 
S 18  Uhm, so what’s not worth it? 
N 19  Going to school. 
S 20  Oh, okay, yeah. 
N 21  I can make money otherwise. 
S 22  Uhm, uhm, but there is, at times, there is the urge to get on the right track? 
N 23  Yeah, you can say that. 
S 24  Uhm, and you do sometimes go off. You go to school couple days a week? 
N 25  Uhm. 
S 26  Ahah, and when you do that you do okay at school? 
   

 
Aansluitend op N’s verklaring dat ze af en toe het liefst wil wegblijven, vraagt S 
naar de effecten (1-3): wat zou je doen als je wegbleef van school? N denkt dat het 
misschien nog wel slechter met haar zou gaan (4). Daar kan S wat mee. Hij volgt N 
selectief: hoezo slechter (5)? Het is opnieuw de andere kant die het contrast moet 
opleveren. En N laat zich niet onbetuigd (6); ze heeft erover nagedacht: op straat 
rondhangen, verkeerde dingen uitproberen. S volgt, selecteert en vat samen (7): dus 
je bent er bang voor die keuze te maken? Aansluitend parafraseert hij het tweede 
deel van N’s antwoord: je zou ertoe verleid worden steeds meer drugs te gebruiken? 
N bevestigt die lezing (9). Nu onderneemt S iets heel bijzonders. Hij suggereert dat 
N daar voor een deel wel voor voelt (10). Door deze interesse niet aan N in haar 
geheel toe te schrijven, maar slechts aan een deel van haar, schept S de ruimte voor 
N om ook een andere kant te in te vullen. Hij lokt N daar openlijk toe uit (12): dus je 
hebt ook een andere kant? N verstrekt enkele bijzonderheden. (13-16). Ongemerkt 
glijdt ze weer af: de other side dient zich haast als vanzelf aan (17-21): maar soms 
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denk ik dat het de moeite niet waard is (17). Om een correctie aan te brengen ge-
bruikt S zelf ook het tegenstellende but (22) en refereert aan N’s eerdere keuze. Zo 
verlegt hij de focus weer naar de positieve kant. N antwoordt bevestigend (23): dat 
kun je wel zeggen. Het is voor S het moment om die positieve kant verder te ver-
kennen (26): wanneer je op school bent, gaat het dan goed? Hij stuurt en selecteert 
uit de eerder verstrekte informatie dat wat hij kan gebruiken. 

Het gaat hier niet zozeer om nieuwe keuzes, maar om het verder uitdiepen van de 
right side en de other side. S vraagt ook naar de uitwerking van het negatief: details 
van de other side. Zijn aandacht voor N’s eerder uitgesproken angst stuurt haar in de 
richting van de afwijzing. S creëert tevens ruimte in N voor een positieve kant: hij 
schrijft de negatieve kant niet toe aan ‘haar’, maar slechts aan ‘een deel van’ haar. 
Ook laat S die positieve kant door N zelf invullen via een uitlokkende vraag. Een 
nieuwe move van N in de richting van de other side dirigeert S met but naar de goe-
de kant.  

Schalen - fase Differentiatie 1  
De keuzes van S zorgen er telkens opnieuw voor dat N herinnerd wordt aan haar 
doel. Bijzonderheden met betrekking tot de right side werken versterkend, bijzon-
derheden van de bad side in feite evenzo. Dan belanden we in de fase Differentiatie 
1. We pakken na 16 seconden de draad weer op en vervolgen onze analyse van 
07:28 tot 09:04. Het transcript staat in tabel 13.  

S vraagt hoe zeker N is van een overstap naar de right side (1). Hij voegt er ge-
lijk een schaalvraag aan toe (3). N reageert (4) zonder dralen en kiest voor een ze-
ven. Nadat S de score heeft herhaald (6), vraagt hij waar de zeven voor staat (7). S 
volgt N, maar maakt een niet mis te verstane keuze voor de positieve kant van de 
score. Het antwoord (8-16) is een verkenningstocht van N naar wat die zeven voor 
haar betekent, en tegelijk dus een invulling van de right side. S reageert met luister-
responsen, waarmee hij haar aanspoort om verder te gaan in haar verkenning. Dan 
brengt S een positieve stap voorwaarts in haar blikveld. Het is een sterk sturende 
actie (17): stel dat je een puntje meer zou bereiken, hoe zou je dat dan merken?  

De schaalvraag is een sturende techniek. Agent volgt cliënt in haar beantwoor-
ding selectief door alle aandacht te besteden aan de positieve score. Door N de ima-
ginaire keuze van een puntje meer voor te leggen, dirigeert S haar in de richting van 
een betere toekomst.  

Tabel 13. Transcript 07:28-09:04;  
cursief = OG-keuze; vet = correctie 

 
Actant Nr Transcript 
   
   
S 1  So, are you, if you get back, get yourself back on the right track, let’s see if I get this 

right, are you sure that it will pay off for you? 
N 2  Sometimes I am… 
S 3  Well, let’s say a scale from zero to ten. 
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N 4  I’d say about a seven. 
S 5  About seven. Okay, okay, uh.  
S 6  So you are about seven that you are confident that you, if you get yourself on the right 

track, you can make that pay off? 
S 7 Okay, uhm, so. What can you tell me about… What’s, how come it’s seven? 
N 8 Well, because I know this state when I do go to school, that sometimes I do enjoy it. 
S 9  Uhm. 
N 10  You know some days, and you know some days, it don’t even really teach you nothing. 
S 11  Uhm. 
N 12  But, uhm. Most of days that I do go to school I do a lot. 
N 13  A little of something. 
N 14  So, I feel it fine, probably if I can go and might learn a little bit more. 
S 15  Uhm, uhm, uhm. 
N 16  So that’s why I feel like that so, like a seven. 
S 17  Uhm, okay, and what, how would you know that you’ve gone from seven to eight? 
N 18  Uhm, probably for me enjoying it. 
S 19 I’m sorry?  
N 20  Enjoying it. 
 

Conclusie 
Agent is zowel sturend als volgend bezig. Als agent stuurt, geeft hij actief richting 
aan de conversatie. Hij vraagt naar algemene krachtbronnen in cliënts eigen of an-
dermans perceptie. Als hij een ander onderwerp aankaart, stelt hij de positieve kant 
voorop. Ook vraagt hij naar de vermoedelijke effecten van een positieve keuze. 
Agent reserveert negatieve keuzes voor een ‘bepaald deel’ van cliënt, daarmee ruim-
te scheppend voor een positief deel. Agent maakt tevens gebruik van de schaalvraag 
en daagt cliënt uit een hogere score te visualiseren. Die laatste actie is de meeste 
directieve. Als agent cliënt vraagt naar negatieve bijzonderheden, is die vraag ge-
koppeld aan cliënts eerder uitgesproken afwijzende oordeel.  

Als agent volgt, is dat selectief. Uit elke dichotomie die zich aandient, kiest hij 
de door cliënt gewenste oplossingsrichting. Dreigt cliënt de andere kant op te gaan, 
dan corrigeert hij haar. Agent gaat door op positieve onderdelen uit het verhaal van 
cliënt. De vraag naar het succes van cliënts tegenstrevers hangt samen met cliënts 
uitgesproken afkeuring. In het contrast komen haar keuzes tot hun recht. Agent 
complimenteert cliënt met de keuzes die zij maakt en herformuleert die. Met betrek-
king tot de schaalvraag wordt alleen de positieve score bevraagd.  

Agent benut deze gesprekstechniek om cliënt erop te wijzen dat er keuzes kun-
nen worden gemaakt. Een vork in een vork dus – om het beeld van het panel nog 
maar eens op te roepen.  

Opbrengst 
Het doel van dit gesprek is cliënt in te laten zien dat er keuzes zijn te maken. Om dat 
doel te bereiken, legt agent cliënt telkens een keuzemogelijkheid voor. Aan die tech-
niek liggen zijn eigen keuzes ten grondslag. Als agent cliënt bewust wil maken van 
zijn OG-keuzemogelijkheden, staan hem de volgende handelingen ten dienste. 
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Sturend: 
 vragen naar algemene krachtbronnen: 

o Are there some things that you would say that you are good at, in 
school? 

 vragen naar algemene krachtbronnen in de waarneming van anderen: 
o Is there something that your teachers would say that you are good at?  

 als keuzes worden voorgelegd, positieve kant vooropstellen: 
o How often do you get there? 

 vragen naar effect van eventuele positieve keuze: 
o When you do that, you do okay at school? 

 vragen naar uitwerking van negatieve keuze: 
o What would you do if you stayed out? 

 niet OG-keuzes aan ‘deel van cliënt’ toeschrijven: 
o And a part of you says that would be okay some ways? 

 vragen om positieve ‘deel van cliënt’ uit de doeken te doen: 
o So, and there’s another part of you? 

 cliënt vragen zich in te schalen op schaal van vertrouwen: 
o Are you sure that it will pay off for you?[…] let’s say a scale from zero 

to ten; 
 cliënt vragen zich een voorstelling te maken van een puntje meer: 

o How would you know that you’ve gone from seven to eight? 
 vragen naar verklaring voor positieve keuze: 

o How come? 
Volgend: 
 kiezen voor de meest positieve, als cliënt meer opties naar voren brengt:  

o You stay the whole day? 
 correctie aanbrengen, als cliënt niet OG-kant op gaat; 

o No no. How come some days, when you get there, that you stay the 
whole day? 

 doorvragen naar positieve onderdelen:  
o How often do you get there? 

 vragen naar succes van tegenstrevers, in aansluiting op cliënts afwijzing: 
o How successful have they been in pressuring you? 

 compliment geven voor vermogen om te kiezen: 
o You are a smart kid; 

 gewenste keuzes herformuleren: 
o If I got this right, you would be tempted to try more and more of these 

drugs? Is that what you’re saying? 
 vragen schaalniveau in positieve zin toe te lichten: 

o How come it’s seven? 
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7.5 Richting bepalen: Bijzonderheden opsporen 

Protocol 5, exercitie 19 
Agent: S = Steve de Shazer 
Cliënt: N = Naomi 

Context  
De 16-jarige N, heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte vrienden, 
drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de problemen ge-
bracht. S spreekt met haar in twee sessies. 

Inleiding 
Het panel constateert in de fasen Terugblik en Differentiatie 4-6 dat agent bij herha-
ling informeert naar de details van de krachtbron en/of het succes. Hij stelt daartoe 
de ene vraag na de andere.  

We vroegen ons af wat voor soort vragen agent stelt en welke soort hij het mees-
te gebruikt. Om daar achter te komen identificeerden we alle vragen uit het protocol 
en zochten we naar een typologie, waarin de relatie met krachtbronnen en/of succes-
sen inzichtelijk gemaakt wordt. De typologie stelde ons in staat het gebruik van de 
verschillende soorten vragen kwantitatief te analyseren.  

Vragen en nog eens vragen 
Onze onderzoeksvraag betreft de onderverdeling van soorten vragen. In welke mate 
zijn dit inderdaad vragen naar details, zoals het panel signaleerde, of toch ook alge-
mene vragen? En als het detailvragen zijn, wat voor details betreffen ze dan? In dit 
protocol, dat ruim 70 minuten duurt, worden door agent 162 vragen gesteld. Als in 
één beurt meer vragen aan de orde zijn, hebben we die als één geteld; hetzelfde geldt 
voor een vraag die in een volgende beurt (na één of meer luisterresponsen) geconti-
nueerd wordt. Luisterresponsen zijn niet als zelfstandige vraag meegerekend. 

We zochten naar verschillen tussen vragen die een relatie hebben met OGW. 
Centraal in OGW staan krachtbronnen van cliënt en het opsporen van (positieve) 
oplossingen. We constateren dat er vier typen vragen zijn te onderscheiden in dit 
protocol. Van elk van de vier typen geven we een korte omschrijving en een voor-
beeld:  
 
Algemene vraag 
Omschrijving: agent vraagt naar cliënts algemene context. Er is geen voorinformatie 
of verband met een krachtbron of een succes. Voorbeeld: uit fase Contact, episode 
Algemene krachtbronnen:  

Where do you go to school? 
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Detailvraag neutraal 
Omschrijving: agent vraagt naar de toedracht of nadere bijzonderheden van iets wat 
door cliënt eerder naar voren is gebracht. De vraag tendeert niet in de richting van 
het probleem of de oplossing. Voorbeeld: uit fase afronding, episode terugblik op 
successen:  

Did you win in this fight or wasn’t that kind of fight? 

Detailvraag negatief  
Agent vraagt naar bijzonderheden aangaande een negatief verschijnsel of een ge-
beurtenis die haaks staat op de geïntendeerde oplossing(srichting). Anders gezegd: 
de vraag leidt af van doel en krachtbronnen. Voorbeeld: uit fase differentiatie, epi-
sode vertrouwen: 

You’ve got some good reasons for this using drugs? 

Detailvraag positief 
Agent vraagt naar bijzonderheden aangaande een positief verschijnsel of een gebeur-
tenis die overeenstemt met de geïntendeerde oplossing(srichting). Anders gezegd: de 
vraag leidt toe naar doel en krachtbronnen. Voorbeeld: uit fase Feedback 2, episode 
Specifieke krachtbronnen: 

How did you do this, that breaking up with him? 

Verwachting 
Onze verwachting was dat er relatief meer positieve detailvragen zouden optreden 
dan negatieve: de positieve geven direct richting aan oplossingen, de negatieve staan 
daar juist haaks op. Negatieve detailvragen verwachtten we eigenlijk helemaal niet, 
al waren we door het voorbeeld hierboven gepitst geraakt op de mogelijke onder-
toon. In You’ve got some good reasons klinkt een OG-gedachte mee: cliënt wordt 
voorondersteld keuzes te maken vanuit een positieve intentie. We verwachtten dat er 
maar een beperkt aantal algemene vragen en neutrale detailvragen nodig zou zijn om 
het gesprek op te starten en de context in het gesprek te betrekken. Tot zover onze 
verwachtingen. De feiten zijn verwerkt in figuur 5.  
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Figuur 5. Vier soorten vragen (N=162). 

 
Alle vragen in dit protocol zijn gecodeerd als één van de vier uit onze typologie. In 
overeenstemming met onze verwachting is het aandeel detailvragen positief (72%) 
verreweg het grootst. Het aandeel algemene vragen (13%) en detailvragen negatief 
(12%) is qua omvang vergelijkbaar. Er zijn maar enkele detailvragen neutraal (4%). 
De verklaring voor de aanwezigheid van algemene vragen en detailvragen neutraal 
is dat is dat je ze nodig hebt om informatie te vergaren. De volgende stap is dat je er 
de bruikbare elementen uitlicht. De aanwezigheid van detailvragen negatief heeft er 
mee te maken dat agent er een paar keer voor kiest ongewenste doelen aan de orde te 
stellen, maar wel in combinatie met cliënts motivatie voor de andere kant. Over de 
precieze formulering valt nog wel meer te zeggen; daarover gaat de exercitie Facili-
teren.  

Voorbeelden 
We noteren in tabel 14, voor zover aanwezig, uit elke episode een voorbeeld van een 
positieve detailvraag. Omwille van de leesbaarheid laten we de luisterresponsen 
deze keer buiten het transcript.  
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Tabel 14. Voorbeelden van positieve detailvragen in protocol 3; 
ø = geen voorbeeld aanwezig 

    
Fase Episode Actant Voorbeelden 
    
    
Contact Algemene 

krachtbronnen  
N I do a lot of things good, but I think I’m best in 

like drawing. 
S 
N 
S 
 
N 

Is it free drawing? 
Yeah. 
And if asked the teachers, what might they say 
you are good at?  
They probably would say English or something 
like that. 
 

Doel Verkenning 
(on)wenselijk-
heden  

N I just want to get back on the right track. Espe-
cially for my parents. Because I have been 
rebelling and against them for so long. 

S What gives you the idea that you should get 
back on the right track at this point? 
 

Differen- 
tiatie 1 

Vertrouwen  N Studying. 
S What would be the first thing you think that you 

start studying? 
 

Context Tegenstrevers en 
medestrevers 

N I just feel really special when I’m in, when I get 
into school. I don’t feel the same way. It’s just 
very exciting. 

S What’s going on that made you feel really spe-
cial? 

    
Toekomst-
oriëntatie 

Verkenning mo-
gelijkheden 

N I want to be more, not so aggressive. I’d proba-
bly more normal, as you can say. 

S Not aggressive, what would you do to be, if I 
got a movie of you being not aggressive, being 
normal? And then you… How would that be 
different from the movie of you when you are 
aggressive? 
 

Differen- 
tiatie 2-3 

Ontwikkeling  N I’m probably out of three now.  
S And how high between zero, between three and 

ten with this, where would this needs to be for 
you to be able to resist? 
 

Vertrouwen N I can really see that my really powers come in. 
S And how high would that be on the scale? 

   
Motivatie N I’d say about a… eight or nine now (als ant-

woord welk niveua. N wil bereiken). 
  S How are you going to do this? 

 
Feedback 1 Specifieke  

krachtbronnen  
 ø 
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Opdracht 1 Mirakel  
 

 ø 
 

  
 

Terugblik Successen  N I haven’t been on drugs since. I kind of slow 
down you know, I’m not saying I’m totally off 
of it, but. 

N But none since the last time? How did you do 
that? 
 

Differen- 
tiatie 4-6 
 

Overtuiging  N Probably, when I do get out of the house not, 
you know go hanging out somewhere on the 
street. 

S What can you do instead? 
 

Moeilijkheid N My teachers. 
S Anyone in particular? 

 N My English teacher. 
S How did the English teacher let you know? 

 
Vertrouwen N Instead of staying for two times out of a week, I 

went to school like three or four out of the 
whole five day week. 

S How’d you get yourself to do that? 
 

Afronding  Terugblik op 
successen  

N The only way, I think they will totally convince 
is when I’m totally convinced. 

S How long do you think it might take before they 
would get totally convinced? 

Feedback 2 Specifieke 
krachtbronnen  

 ø 
 
 

 

Opdracht 2 Mirakel 
 

 ø 
 

 
Wat opvalt, is dat agent erop gespitst is om meer te weten te komen als cliënt een 
oplossingsrichting inslaat. Cliënt wordt telkens uitgenodigd om het antwoord verder 
uit te bouwen. Daar liggen kansen om de krachtbronnen van cliënt concreter te ma-
ken. Positieve detailvragen komen verreweg het meeste voor. Tot dit type vragen 
horen ook de vervolgvragen naar de veronderstelde indrukken van anderen: wat 
zouden de leraren zeggen, denk je? Het is een omtrekkende beweging, maar niet 
minder gericht op cliënts krachtbronnen. Een andere variant is de detailvraag bij een 
ingeschaald niveau. Agent vraag uitsluitend naar positieve bijzonderheden of daagt 
cliënt uit zich een voorstelling te maken van een puntje hoger. Een bijzonder geval 
is de negatieve detailvraag. Agent gebruikt die in combinatie met cliënts motivatie 
voor de andere kant, waardoor het effect weer positief wordt. 
Vragen naar bruikbare details komen in alle fasen voor, behalve in Feedback 1 en 2 
en Opdracht 1 en 2. Dit laatste valt eruit te verklaren dat agent dan vrijwel alleen 
aan het woord is en cliënt alleen maar luisterresponsen geeft. Als er informatie te 
vergaren valt, is het patroon: keuzes maken en naar details informeren die wijzen in 
de richting van een (mogelijke) oplossing.  
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Achtergrond 
De interesse voor positieve details lijkt sterk op de focus van de positieve psycholo-
gie. Er is in deze stroming vooral aandacht voor positieve emoties en positief den-
ken. De bedenkers zijn Seligman en Csikszentmihalyi (2000), die de daadwerkelijke 
introductie voor hun rekening namen in het milleniumnummer van de American 
Psychologist Association (een tijdschrift van de APA). Zij definiëren positieve psy-
chologie als volgt:  

A science of positive subjective experience, of positive individual traits, and of positive 
institutions promises to improve the quality of life and also to prevent the various pa-
thologies that arise when life is barren and meaningless (p. 5). 

De overeenkomst is treffend: ‘when life is barren and meaningless’ lijkt aandacht 
voor positieve details een uitweg te kunnen bieden. Ter introductie schrijft Harings-
ma (2012) op de website van het Instituut voor Positieve Psychologie:  

De klinische psychologie probeert mensen bijvoorbeeld van min zes naar nul of van min 
vier naar nul te krijgen. De nul wordt dan door de verschillende edities van de DSM ge-
definieerd als een situatie waarin de persoon zichzelf en anderen geen kwaad doet en 
zelf niet lijdt. De positieve psychologie wil kijken of we ook iets kunnen zeggen over 
het gebied van nul tot tien. Allereerst of het mogelijk is om vier van acht te onderschei-
den. En daarnaast of het mogelijk is om mensen van vier naar zes of van nul naar vier te 
krijgen (z.p.). 

Het citaat van Haringsma toont aan dat de schaalvraag, mits gefocust op positieve 
progressie, zich daar heel goed voor leent.  

Conclusie 
Agent stelt vier soorten vragen: de algemene vraag en de detailvragen neutraal, ne-
gatief en positief. De vragen naar positieve details sluiten optimaal aan bij OGW en 
zijn veruit in de meerderheid. Met de positieve detailvraag helpt agent cliënt om een 
specifiek en concreet beeld van zijn krachtbronnen te vormen. De redelijk hoge sco-
re van de negatieve detailvragen kan er mogelijk uit worden verklaard dat agent er 
nogal eens voor kiest de (door cliënt) ongewenste keerzijde van het succes te belich-
ten.  

Opbrengst  
Als agent in het licht van de gewenste oplossing bijzonderheden wil opsporen, staan 
hem de volgende handelingen ten dienste: 
 vragen naar algemene zaken of neutrale details om bruikbare informatie uit te 

lichten: 
o Where do you go to school? 
o Did you win in this fight or wasn’t that kind of fight? 

 vragen naar details van krachtbronnen of doelen: 
o How did you do this, that breaking up with him? 

 vragen naar de veronderstelde indrukken van anderen: 
o How did the English teacher let you know? 

 vragen naar positieve details van het inschalingsniveau: 
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o How are you going to do this?  
 vragen naar details van een denkbeeldig hoger inschalingsniveau: 

o Where would this need to be, to resist? 
 vragen naar details van ongewenste doelen, mits verbonden met cliënts motiva-

tie voor de andere kant: 
o So your friends have tried all of them? 

 

7.6 Richting houden: Markeren 

Protocol 1, exercitie 21 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context  
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
Het panel constateert dat agent met so stelselmatig een parafrase, samenvatting of 
conclusie markeert en geeft daarvan een voorbeeld: 

So, you must be a very smart young man.  

We vroegen ons af wat agent met so precies markeert en of de functie telkens de-
zelfde is. Daartoe hebben we alle fasen bestudeerd, op zoek naar diversiteit en aan-
tallen. We gingen na welke functies door so worden gemarkeerd en kwantificeerden 
het gebruik. Het gaat om alle so’s van agent minus de versterkende bijwoorden in so 
helpful, so funny enzovoort.  

Functies 
Met so worden elementen gemarkeerd die in de context van het gesprek ofwel terug- 
ofwel vooruitwijzen. We onderscheiden 1) de psc (parafrase, samenvatting en/of 
conclusie) en 2) de brug. Een toelichting en een voorbeeld. 
 
Psc. Er wordt een voorafgaand onderwerp afgerond. I parafraseert, vat samen of 
sluit af met een conclusie.  

So, she didn’t see you doing this? Or she saw you and it just didn’t register. (04:02) 
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Brug. Er wordt een ander onderwerp aangekondigd. Agent leidt iets nieuw in.  
So, how did you manage to get to school today? (05:47) 

Tweeledige combinaties met en zonder OG-perspectief 
Dat zo zijnde hebben we nog geen relatie gelegd met OG. Het feit dat het panel het 
fenomeen ter sprake bracht, was immers in het kader van een zoektocht naar ken-
merkende OG-verschijnselen. We spitsen de onderzoeksvraag daarom enigszins toe 
op het OG-perspectief: wat maakt de functie die met so wordt gemarkeerd OG? 

Kijken we naar het voorbeeld van het panel, dan zien we so in combinatie met 
een psc.  

So, you must be a very smart young man. (01:08) 

Maar er is meer. In ‘smart’ ligt een belangrijke krachtbron besloten. C is slim ge-
noeg om zijn eigen boontjes te doppen; dat blijkt wel uit het voorafgaande. De psc is 
gecombineerd met een krachtbron. Deze combinatie van so met psc en krachtbron 
indiceert een OG-perspectief. 

In het volgende voorbeeld ontbreekt de combinatie met een krachtbron: 
So, she didn’t see you doing this? Or she saw you and it just didn’t register. (04:02) 

I vat na so slechts samen wat C zojuist heeft verteld. Er is geen sprake van een OG-
perspectief. 

In het derde voorbeeld zien we dat so een nieuw onderwerp markewert.  
So, how did you manage to get to school today? (05:47) 

I vraagt: hoe is het je gelukt om naar school te komen. Of liever: hoe heb je dat voor 
elkaar gekregen? In ‘manage’ ligt een zekere mate van controle besloten (zie exerci-
tie Controle toedichten). En controle is een krachtbron, die wel eens een heel nuttige 
zou kunnen blijken. De combinatie van so met brug en krachtbron indiceert een OG-
perspectief. 

De combinatie van so met brug zonder krachtbron vonden we in het volgende 
voorbeeld: 

So by the time your head starts to hurt, is that too late? (23:03) 

I licht een element uit het voorafgaande – geen psc – en vraagt naar een detail dat 
niet direct vooruitwijst naar de oplossing. Er is geen sprake van een OG-perspectief. 

Drieledige combinaties met en zonder OG-karakter 
Tot nu toe hebben we het gehad over tweeledige combinaties: psc met krachtbron, of 
brug met krachtbron. We wilden natuurlijk weten of er ook drieledige combinaties 
bestaan, dat wil zeggen van so met psc en brug. De volgende uiting is er een voor-
beeld van: 

So, what made you decide you were just going to get out of there, walk away from that 
and just get out the door, instead of handing there in a fight? (10:56) 



 SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN  161 

So markeert een afsluiting van het voorafgaande: ‘get out of there’. Daarnaast mar-
keert so een blik vooruit: ‘what made you decide’. In die laatste beslissing zit een 
krachtbron vervat: het nemen van een beslissing. Er is een OG-perspectief geïndi-
ceerd. 

Ten slotte zochten we naar een combinatie van so met psc en brug zonder 
krachtbron, maar we vonden er geen in dit protocol. Natuurlijk kan deze combinatie 
ook bestaan. Een gefingeerd voorbeeld is: 

Dus je was het zat. En waar ging je toen heen? 

Een psc als ‘je was het zat’ kan theoretisch goed worden gecombineerd met een 
brug als ‘waar ging je toen heen?’ Dat deze combinatie in dit protocol niet voor-
komt, zegt vermoedelijk veel over de inzet van I: het is haar om oplossingen begon-
nen.  

Telgegevens 
Al met al blijken er zes varianten te bestaan: 
1) psc zonder krachtbron (niet OG);  
2) psc met krachtbron (wel OG); 
3) brug zonder krachtbron (niet OG); 
4) brug met krachtbron (wel OG); 
5) psc en brug zonder krachbron (niet OG); 
6) psc en brug met krachtbron (wel OG). 

 
We vroegen ons af hoe vaak de varianten voorkomen en analyseerden daarvoor het 
hele protocol. In totaal zijn 47 gevallen van so aangetroffen. Van elk optreden van 
so is bepaald welke variabele so markeert. In figuur 6 zijn alle gegevens verwerkt.  

Figuur 6. Wat ‘so’ markeert (N=47). Frequenties per variabele. 
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We zien dat de variabele met krachtbron vaker voorkomt dan de variabele zonder 
krachtbron: psc met krachtbron komt vaker voor dan zonder, brug met krachtbron 
komt vaker voor dan zonder, psc + brug komt zonder krachtbron niet voor.  

Het komt dus regelmatig voor dat I een psc of brug, of beide, combineert met 
een krachtbron. Dat is dan meteen de OG-les uit deze exercitie. So komt in 77% van 
de gevallen voor in combinatie met een krachtbron. Dat gebeurt dan in combinatie 
met de functie van psc, brug of beide. Het is waarschijnlijk niet de psc of de brug, 
die gemarkeerd wordt, maar de krachtbron. I kan die krachtbron met de psc afleiden 
uit het voorgaande, of via de brug verbinden met een stap vooruit.  

Equivalenten 
We hebben het niet onderzocht, maar nemen aan dat so evengoed een yeah, of wow, 
of (in het Nederlands) een goed of ja-ja had kunnen zijn. Uit de exercitie Ruimte 
laten blijkt dat ook een stiltemoment van meer dan een seconde eenzelfde functie 
kan vervullen. 

Conclusie 
De algemene luisterrespons so markeert doorgaans een krachtbron. Dat gebeurt dan 
in combinatie met een andere functie, zoals een psc (parafrase, samenvatting of con-
clusie), een brug of beide. Kwantitatieve analyse wijst uit dat de combinatie so en 
psc met krachtbron het meeste voorkomt.  

Ons onderzoek heeft aangetoond dat de panelconstatering valide is geweest, met 
dien verstande dat de psc die het panel als voorbeeld noemde er één is die een 
krachtbron bevat en om die reden typisch OG is. Er moet bij worden aangetekend 
dat so evengoed kan worden ingeruild voor een andere marker (die in het jargon van 
agent past), yeah bijvoorbeeld of (in het Nederlands) ja-ja. Ook een stiltemoment 
binnen de eigen beurt (> 1 sec.) kan deze functie vervullen (zie exercitie Ruimte 
laten). Agent kan met so (of equivalent) een krachtbron inbrengen en benadrukken 
in de conversatie.  

Opbrengst 
Agent kan belangrijke uitingen vergezeld laten gaan van markers. Als agent cliënt 
dit middel wil benutten om een OG-perspectief aan te brengen, kan hij:  
 met so (of equivalent) een krachtbron benadrukken in het voorafgaande (psc), in 

het navolgende (brug) of in beide: 
o So, you must be a very smart young man.  
o So, how did you manage to get to school today? 
o So, what made you decide you were just going to get out of there, walk 

away from that and just get out the door, instead of handing there in a 
fight? 

 door even stil te zijn (> 1 sec. binnen de eigen beurt) een krachtbron benadruk-
ken (zie Exercitie Ruimte laten).  
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7.7  Richting houden: OG-taal spreken 

Protocol 4, exercitie 24 
Agent: T = Therese Steiner 
Cliënt: J = Jason, M = Moeder 

Context  
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

Inleiding 
Het panel merkt op dat agent en cliënten zich respectievelijk bedienen van solution 
talk en problem talk. Met name M heeft de neiging probleemwoorden te bezigen als 
er een oplossingsrichting in beeld komt. 

In de fase van de Context, episode Algemene krachtbronnen, vraagt T op 06:35: 
 He does well in school? 

M bevestigt dat weliswaar, maar ze neemt meteen de gelegenheid te baat om het 
probleem van haar en haar zoon naar voren te brengen. Ze zit(ten) hier per slot van 
rekening niet voor niets.  

Het panel signaleert een vergelijkbaar geval in de fase Toekomstoriëntatie. Als J 
zich de Details na het mirakel inbeeldt, brengt M op 22:54 de problematische reali-
teit weer tot leven: 

Well, I think it’s been an, it’s been hard that we, uhm, haven’t really been able to get 
out of the house much, uhm, just the two of us. 

M voelt kennelijk behoefte om de problemen toe te lichten. De repercussies voor het 
systeem (gezin, school, vriendenkring) liegen er immers niet om. Naar het oordeel 
van het panel stelt T daar solution talk tegenover; als voorbeeld wordt de volgende 
dialoog genoemd: 

M: Sometimes it takes a little more effort to, to get there. But he…(06:50) 

T: But he really does well. (06:56) 

M kan het succes maar moeilijk over haar lippen krijgen. T is graag bereid haar daar 
een handje me te helpen (zie exercitie Omkeren).  

We vroegen ons af of de woordkeuze van agent en cliënten specifiek en onder-
scheidend is in relatie tot problemen en oplossingen. Onze verwachting was dat 
agent zich het minst bedient van problem talk en het meest van solution talk. Bij 
cliënten kon dat wel eens genuanceerder liggen. Zij hebben een probleem en consul-
teren een hulpverlener. Je zou zeggen: ze zijn op zoek naar een oplossing. Maar of 
hun woordkeus daarmee overeenstemt, is nog maar de vraag. We verwactten dat J 
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en M zich meer van problem talk bedienen, en dus minder van solution talk, dan 
agent.  

Om erachter te komen hoe het werkelijk zit, hebben we als eerste naar het ge-
bruik van het woord fear gekeken. Die keuze werd ingegeven door het feit dat J veel 
last heeft van angst. Aansluitend hebben we gezocht naar woorden uit dezelfde be-
tekenissfeer. We analyseerden daarvoor het hele protocol, met dien verstande dat we 
de eerste en tweede sessie apart hebben bekeken.  

Achtergrond 
Tomori & Bavelas (2007) vergeleken de ‘tenor’ van Kim Berg en De Shazer (Solu-
tion-Focused Therapy) met die van Raskin en Rogers (Client-Centered Therapy). Zij 
kwamen tot de conclusie dat ‘The Solution-Focused therapists’ questions and formu-
lations were primarily positive, whereas those of the client-centered therapists were 
primarily negative and rarely neutral or positive’ (p. 26).  

Nuances 
Met een loutere telling van het aantal trefwoorden zijn we er natuurlijk niet. Sommi-
ge woorden worden juist ontkend, bijvoorbeeld door no of not of won’t be – we 
spreken van ontkennend gebruik. Andere woorden worden in de context van dezelf-
de taaluiting gerelativeerd doordat zij in één adem, dat wil zeggen door dezelfde 
persoon en in dezelfde sequentie, genoemd worden met bijvoorbeeld some, a little 
bit, but that’s okay of conquer – we spreken van relativerend gebruik. Het is van 
belang deze nuances te verwerken, alvorens het gebruik te kwantificeren. 

Het gebruik van fear 
Fear betekent angst. J lijdt er buitensporig aan. Zijn doel en oplossingsrichting is 
zijn angst de baas worden. In het eerste gesprek wordt fear in totaal 25 keer gebruikt 
als zelfstandig naamwoord en één keer als werkwoord (‘I fear that I might get 
hurt.’). Voor de telling maakt de woordsoort niet uit: fear komt in deel 1 dus totaal 
26 keer voor. In het tweede gesprek komt fear niet voor.  

De verdeling tussen de actanten is dat T het woord veertien keer in de mond 
neemt, M zes keer en J ook zes keer. In figuur 7 zijn de getallen in een grafief ver-
werkt. 
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Figuur 7. Het gebruik van fear (N=26).  

 
Het lijkt curieus dat T verreweg het grootste aandeel heeft in het gebruik van dit 
probleemwoord (58%). Je zou immers verwachten dat een OG-therapeut zich daar 
niet of in mindere mate mee inlaat. Maar dan hebben we nog geen rekening gehou-
den met de mogelijke ontkenningen en relativeringen. Door die nuances in het over-
zicht te betrekken, krijgen we een heel ander beeld van de verbale toedracht. In tabel 
16 zijn ook de nuances verwerkt. 

Tabel 16. De nuances in het gebruik van fear (N=26) 
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I want to learn [...] how to conquer my fears, like of swimming, uhm and other sports 
where’s like I fear that I might get hurt or something or someone else might get hurt, 
and sometimes I just feel sick when I’m scared. 

Na J’s toelichting herformuleert T op 10:10:  
So, you feel really sick that you… So you fight against big fears, do I understand right?  

Beiden gebruiken het probleemwoord, maar gaan er tegelijkertijd een soort van ge-
vecht mee aan. Abstracter geformuleerd: uit het woordgebruik van de actant blijkt 
dat hij of zij het probleemwoord in dezelfde uiting relativeert.  

Voor T geldt dat zij fear in de textuele context plaatst van:  
 ‘fight against’:  
 ‘and she’s doing well now’; 
 ‘get him over that’;  
 ‘conquer’ (6x);  
 ‘beyond your’; 
 ‘more than all’; 
 ‘to react to’; 
 ‘gone through’; 
 ‘has overcome that’. 

 
Voor M (N=6) is er geen enkele relativering en één ontkenning. Die ontkenning be-
treft het moment waarop ze ‘no fear’ zegt. Voor J (N=4) geldt dat hij fear alle keren 
relativeert. Hij vult het woord aan met respectievelijk: 
 ‘conquer’ (4x); 
 ‘some’ 
 ‘but that’s okay’. 

 
Als we alle ontkenningen en relativeringen van de aantallen aftrekken blijven er 
alleen voor M vijf vermeldingen staan. Interessant is het te bezien hoe T daarop rea-
geert. We nemen de vijf gevallen door: 

 
Vermelding 1 
In de fase Context 1, episode Impact problematiek 1, verhaalt M van een picknick 
waar J erg tegenop zag. En als ze het over zijn fears (1x) heeft, moet ze erbij huilen. 
M begrijpt haar zoon. Ze biecht op dat ze vroeger zelf ook gekweld geweest is door 
fears. Als T dat hoort, richt ze op 11:37 het woord tot J:  

Did you know Jason, that mom had these fears as well? 

T vraagt of J wist dat M er vroeger ook last van had. De verleden tijd benadrukt de 
voorbijgaande aard. Verder zet het aanwijzende voornaamwoord ‘these’ de angst als 
het ware op afstand. Dan is er nog ‘as well’. Er gaat een relativerende werking van-
uit: het komt vaker voor. 
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Vermelding 2 & 3  
In de fase Context 2, episode Uitzondering, nodigt T cliënten uit zich momenten te 
herinneren waarop zich het probleem niet of in mindere mate heeft voorgedaan. M 
vertelt over hoe gangbaar M’s fears (2&3) zijn, maar herinnert zich ook momenten 
waarop het net even anders ging. Ze zijn doorgaans verbonden met baseball. T rea-
geert, kijkend naar J, op 15:11 met: 

That’s good to know, you have something. 

Deze reactie van T is bemoedigend. Zo van: kijk, daar kunnen we iets mee. Er is 
perspectief in vervat. T markeert J’s belangstelling voor baseball openlijk als krach-
bron. 
 
Vermelding 4 & 5  
In de fase Differentiatie 2, episode Kleine stapjes vooruit, vraagt T op 39:19 aan M 
zich een kleine verbetering voor te stellen. M probeert het, maar kan het niet laten 
J’s actuele fears (4&5) nog eens uit de doeken te doen. Nu onderbreekt T haar, door 
terug te keren naar wat M zich even daarvoor als verbetering had voorgesteld.  

Okay, there will be talking but different talking between the two of you.  

T reageert hiermee niet op de laatste uiteenzetting van M, maar op die van het mo-
ment daarvoor. Die was OG; de rest laat ze nu liggen.  

Actie-reactie 
Het laatste voorbeeld zegt veel over de opstelling van T. Als het probleemwoord 
dreigt te blijven hangen, zoekt ze een uitweg in de richting van strijd, verandering, 
verbetering of succes. Het probleemwoord wordt in de context geplaatst van het 
beoogde doel. Problem talk maakt plaats voor solution talk.  

Over de inzet van J hoeven we ons geen zorgen te maken. Voor M is er nog een 
inhaalslag te maken. Natuurlijk, zij zit hier met hetzelfde doel. Toch kost het haar 
kennelijk meer moeite de oplossingsrichting in te slaan. Opmerkelijk is het dat géén 
van de actanten het woord fear of fears nog in de mond neemt in het tweede ge-
sprek. Ze hebben het te druk met de inventarisatie van successen.  

Meer problem talk  
We zochten naar andere woorden uit dezelfde betekenissfeer, dat wil zeggen zelf-
standige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die dezelfde of 
vergelijkbare associaties oproepen, en kwamen tot de volgende verzameling: scare 
(scared of scary), anxiety, hard(er) en afraid. We wilden natuurlijk ook weten hoe 
het met de keerzijde staat, de positieve woorden: safe, (safety, nothing unsafe), bra-
ve, happy, courageous en careful.  

We hebben geenszins de pretentie hiermee volledig te zijn, maar menen dat deze 
woorden iets zeggen over de mate waarin de gebruiker probleem- dan wel oplos-
singsgericht opereert. In tabel 17 en 18 geven we de aantallen in het eerste en twee-
de deel van het protocol weer. Voor alle woorden hebben we ook onderzocht of er 
sprake was van relativering of ontkenning binnen dezelfde uiting.  
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Tabel 17. Meer problem talk 
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scare, scared of scary T 5 2 3 0 0 0 0 0 
 M 1 1 0 0 0 0 0 0 
 J 4 1 3 0 1 1 0 0 
anxiety T 0 0 0 0 0 0 0 0 
 M 1 0 0 1 0 0 0 0 
 J 0 0 0 0 0 0 0 0 
hard(er) T 0 0 0 0 0 0 0 0 
 M 2 0 0 2 1 1 0 0 
 J 1 1 0 0 0 0 0 0 
afraid T 1 0 1 0 0 0 0 0 
 M 2 0 2 0 0 0 0 0 
 J 1 0 1 0 0 0 0 0 
frustrating T 0 0 0 0 0 0 0 0 
 M 1 0 0 1 0 0 0 01 
 J 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          
Totaal T 6 2 4 0 0 0 0 0 
 M 7 1 2 4 1 1 0 0 
 J 6 2 4 0 1 1 0 0 

   

 

Tabel 18. Meer solution talk 
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safe, safety, nothing unsafe T 7 0 0 7 2 0 0 2 
 M 0 0 0 0 0 0 0 0 
 J 0 0 0 0 2 0 0 2 
brave T 0 0 0 0 0 0 0 0 
 M 0 0 0 0 0 0 0 0 
 J 1 0 0 1 1 0 0 1 
happy T 4 0 0 4 0 0 0 0 
 M 1 1 0 0 0 0 0 0 
 J 2 0 0 2 0 0 0 0 
courageous T 3 0 0 3 0 0 0 0 
 M 0 0 0 0 0 0 0 0 
 J 0 0 0 0 0 0 0 0 
careful T 5 0 0 5 0 0 0 0 
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 M 0 0 0 0 1 0 0 1 
 J 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          
Totaal T 19 0 0 19 2 0 0 2 
 M 1 1 0 0 1 0 0 1 
 J 3 0 0 3 3 0 0 3 
          

 
We zien dat de fear-gerelateerde woorden uit de categorie problem talk in deel 2 
nauwelijks meer voorkomen. In deel 1 ontkennen of relativeren T en J elk gebruik 
dat ze ervan maken. In deel 1 houdt M een aantal problem talk woorden over die 
niet gerelativeerd of ontkend worden. In deel 2 relativeren J en M hun eenmalig ge-
bruikte probleemwoord.  

In de categorie solution talk spant T in deel 1 de kroon. In deel 2 gaat J haar net 
voor. M en J blijven in deel 1 sterk bij T achter, maar ontlopen elkaar niet veel. Ook 
in deel 2 scoren M en J vrijwel gelijk.  

In deel 2 hebben M en J hun probleemfocus kennelijk losgelaten. Toch wordt er 
in deel 2 ook weinig solution talk gebezigd. De verklaring daarvoor is vermoedelijk 
dat in deel 2 uitsluitend wordt teruggeblikt op de tussenliggende periode. Overeen-
komstig de OG-gewoonte heeft T op 43:32 gevraagd: What went better? M en J 
doen verslag; T moedigt aan. Het gaat over concrete dingen, zoals spelen in de tuin 
en praten met vader. De successen worden door J genoemd, door T herhaald en door 
J (op aangeven van T) vastgepind met behulp van een stukje speelgoed. Van reflec-
tie is nauwelijks sprake.  

Per saldo 
Is de specifieke woordkeuze van de actanten veelzeggend voor hun houding en rol 
in de conversatie? We totaliseerden de specifieke woordkeuze, dus probleemgerichte 
en OG-woorden samen, en gingen na welk aandeel de actanten op dat totaal (N=37) 
hadden.  

T blijkt meer dan de helft van de specifieke woordkeuze voor haar rekening te 
nemen (57%), en dat betreft uitsluitend OG-woorden. M neemt iets meer dan een 
kwart van de specifieke woordkeus voor haar rekening, grotendeels probleemgericht 
(24%) en slechts marginaal OG (3%). J vult het restant van de specifieke woordkeu-
ze aan, maar doet dat uitsluitend OG (16%), waarmee hij zich beduidend sterker OG 
betoont dan M. Als M problem talk hanteert, selecteert T een oplossingsrichting uit 
M’s informatie; en T gebruikt termen uit de problem talk van cliënten, maar relati-
veert die en buigt die daardoor om naar een oplossingsrichting. 

In figuur 8 staat het overzicht van alle niet gerelativeerde en niet ontkende mani-
festaties van fear en andere woorden uit de categorieën problem talk en solution talk 
uit de twee protocoldelen. 
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Figuur 8. Problem talk versus solution talk (N=37). 

 

Conclusie 
In de woordkeus zit een attitude verscholen. Uit onze analyse van de specifieke 
woordkeuze kunnen we concluderen dat cliënten heel verschillend in het gesprek 
staan: de moeder is vooral probleemgericht, de zoon voorzichtig OG. Dit zijn de 
verhoudingen in het eerste deel van het protocol. Agent reageert op problem talk van 
cliënten met solution talk. Ze neemt wel probleem woorden over (zie ook exercitie 
Verbale aansluiting), maar relativeert de probleemwoorden met positieve aanvullin-
gen.of ontkent ze. Daarmee zorgt ze voor herkadering in OG-perspectief. 

In het tweede deel is de bijdrage van agent gering; ze moedigt cliënten aan te 
vertellen over hun successen in de tussenliggende periode. Daardoor ontbreekt de 
problem talk volledig. Door de afwezigheid van reflectie is er ook nauwelijks soluti-
on talk. 

Opbrengst 
OG-handelen heeft consequenties voor het woordgebruik van agent. Als agent OG-
taal wil gebruiken, moet hij:  
 woorden gebruiken die wijzen in de richting van door cliënt gewenste oplos-

sing: 
o safe, brave, happy, courageous, careful; 

 problem talk van cliënt door positieve aanvulling relativeren of ontkennen: 
o fight against (fear), no (fear), conquer my fears.  
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7.8  Richting houden: Krachten personifiëren 

Protocol 5, exercitie 25 
Agent: T = Therese Steiner 
Cliënt: J = Jason, M = Moeder 

Context  
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

Inleiding 
Nadat de actanten contact hebben gemaakt, de context verkend, de doelen vastge-
steld en enkele schaalvragen doorgenomen, vindt een opmerkelijke wending plaats: 
T introduceert een voorstelling, waarin cliënts krachten worden gepersonifieerd door 
handpoppen. Het panel prijst T om haar doelmatige poppenspel. Zij beheerst de 
spelregels en weet bijvoorbeeld heel goed dat je met poppen kunt praten over ie-
mand, maar niet via hen tegen iemand.  

We vroegen ons af welke functies zijn gemoeid met het poppenspel en met wel-
ke middelen de overdracht ten behoeve van cliënt tot stand wordt gebracht. Daarbij 
denken we in het bijzonder aan de voorbereiding en de uitvoering. De bespreking, 
die we onderverdeeld hebben in Voorspel, Voorstelling en Naspel, heeft betrekking 
op de eerste vijf fasen van het gesprek: Contact, Context 1, Toekomstoriëntatie, Dif-
ferentiatie 1 en Helpers.  

Voorspel 
Vanaf het begin van de ontmoeting valt herhaaldelijk de term baseball. Als agent op 
vraagt naar J’s algemene krachtbronnen, is zijn antwoord op 01:30: ‘I like baseball’. 
T vraagt naar de bijzonderheden, zoals wanneer hij daarmee begonnen is (antwoord: 
op vijfjarige leeftijd) en op welke positie hij speelt (antwoord: linkshalf). Ook M 
bemoeit zich met de beantwoording: op 01:47 vult zij aan dat J af en toe ook werper 
is. Daarop vraagt T haar op 01:55:  

Did you send him to baseball when he was as little as that?  

Moeder legt uit dat J in de buurt al baseball speelde (met een paar kinderen uit de 
buurt), dat hij erin geïnteresseerd was en dat hij er niet bang voor was om zich aan te 
sluiten bij het team. Vooralsnog is het een algemene krachtbron die later, als J’s 
doelstelling helder is, geoperationaliseerd kan worden als specifieke krachtbron. 

Via baseball komt J’s zusje ter sprake. Zij speelt geen baseball, maar voetbal. J 
blijkt een goede broer, die haar geregeld aanmoedigt. Als J op 09:52 in de episode 
Verkenning (on)wenselijkheden zijn doel onder woorden heeft gebracht – conquer 
my fears – en M in de episode Impact problematiek 1 uit de doeken heeft gedaan 
welke angsten haar zoon parten spelen, vraagt T op 12:45 naar een uitzondering op 
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het problematische patroon. J vertelt dat hij toen hij vijf was met de moeder van een 
vriendje is meegereden. Op T’s vraag hoe hem dat is gelukt, antwoordt J op 13:47:  

I knew it would be hard but I was just thinking about the good things, baseball, how I 
love baseball. 

Het is nu dus niet meer baseball in het algemeen; het is meer denken aan de goede 
dingen van baseball. Hiermee wordt de krachtbron gespecificeerd. Op 15:19 gaat T 
een stap verder: van het denken aan de goede dingen van baseball schakelt ze over 
op een geleide fantasie-oefening: 

I’m going to ask you a very special question which needs some fantasy. But I’m sure 
you have fantasy, Jason. 

Het is de mirakelvraag, die op 15:32 begint met: 
Imagine you’re going…,when we are done, you’re going home and you do whatever 
you want. It is summer time, so you have a good time. And then, in the evening, you 
have a meal. And when there’s time to go to bed, you will go to bed, maybe your sister 
first, and you… Eventually you all go to bed. And while you were sleeping, a miracle 
happens. 

Over de mirakelvraag zelf kunnen we kort zijn. De Shazer (1988) presenteert haar 
als ‘framework for a whole series of questions’ (p. 5). Hij begint de voorgestelde 
formulering met een beroep op cliënts suggestieve kracht: ‘Suppose that one night, 
while you were asleep, there was a miracle and this problem was solved’ (ibid.). Het 
gaat om de veranderingen op de dag erna, om te beginnen met ‘the first little sign’. 

In antwoord op de mirakelvraag geeft J te kennen dat hij verwacht minder angst 
te hebben. T vraagt wat daarvoor in de plaats komt. J antwoordt op 17:16: 

Try to conquer my fears like, maybe after that we could play baseball or something in 
the park. 

Er worden tal van bijzonderheden doorgenomen. Ze betreffen de imaginaire situatie 
na het mirakel. Vervolgens vraagt T aan J om zijn feitelijke situatie in te schalen. J 
scoort een 3.5. T leidt op 24:54 haar volgende vraag in met een observatie die de 
feitelijke werkelijkheid verbindt met imaginatie:  

I heard that to imagine what’s good beyond your fear, that’s what helps. Anything else 
what you did? 

In tabel 19 volgen we de gedachtewisseling die daarop volgt van 25:06-26:33. 

Tabel 19. Inleiding op het poppenspel 

   
Actant Nr Transcript 
   
   
J 1 Uhm, well I mean I just focused on the thing that I like the most. 
T 2 Uhum. 
J 3 I like baseball, so that helps me get up to the three and a half. 
T 4 Uhum, yeah, okay. Anything else you know which helps Jason? (T richt de vraag aan M)  
M 5 I know, when we have to spend hours talking, it seems like we’re thinking so much about 

every little detail. And I think in that instance and other instances, he stops thinking about 
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every little detail that frightens him. And can look beyond the thing. So sometimes it 
helps when he can almost stop thinking about these things. 

T 6 Okay, and if he gets to the point that he imagines beyond that, have you any idea, what’s 
going on in his head, does he picture what he is going to do? 

M 7 I think it’s just, yeah. He just gets over this, not irrational, but all the details over every-
thing that could possibly go wrong, and just sees the good, what the end result is going to 
be. 

T 
M 

8 
9 

And then that takes more in his mind than all the fears. 
Uhm. Right. 

   

In 1 en 3 geeft J aan hoe hij tot zijn score is gekomen: door zich te focussen op iets 
waar hij het meeste van houdt: baseball. Dan schakelt T over naar M en nodigt haar 
uit om aan te vullen hoe J dat presteerde. T helpt haar een beetje op streek door in 6 
te suggereren dat J zich een voorstelling maakt: ‘imagines’ en ‘picture’. M pakt dat 
in 7 op, al kan ze het niet laten J’s probleem nog even te noemen: ‘everything that 
could possibly go wrong’. Uiteindelijk ziet J, dankzij zijn imaginatie, alleen nog het 
goede: ‘what the end result is going to be’. T herformuleert (en markeert) die con-
clusie in 8: ‘that takes more in his mind than all the fears’.  

In dit voorspel wordt het fundament gelegd waarop de volgende stap naar de op-
lossing kan worden gezet. De noodzakelijke krachtbron is specifiek en concreet ge-
maakt: verbeelding, zich iets voorstellen, fantasie. Hierop kan iedere vorm van 
beeldspraak teruggrijpen. In dit protocol worden poppen ingezet; ook andere figuren 
(metaforen) zouden denkbaar zijn geweest. Het poppenspel wordt op 26:31 ingeleid 
met een referentie aan J’s doelstelling.  

Listen Jason. You said, about a quarter of an hour before: I would like to conquer my 
fears. 

Voorstelling 
T toont alle dieren die in een hobbybox verstopt zitten. Nu komt het aan op keuzes 
maken. Op 27:16 vraagt T aan J: 

If you think, of an animal which would go well with you with your courageous side, 
you know, to feel like I can conquer my fear. Which animal would go best with that 
side? 

J kiest voor de arend (moed). Dan luidt de vraag op 28:02: 
Is there any animal around that would more be going with your careful side? 

J kiest voor de muis (voorzichtigheid). Hij begrijpt de vragen heel goed en lijkt geen 
moment te aarzelen.  

Dan volgt de voorstelling, die van meet af aan verrassend en vertederend23 is. T 
neemt de rollen niet voor haar rekening. Die worden gespeeld door J. Een hachelijk 
avontuur, ware het niet dat T de regisseur én vertelinstantie24 is. Cliënt doet ook 
                                                           
23 De oordelen zijn uiteraard subjectief, maar we bevinden ons in goed gezelschap: alle cur-
sisten aan wie we in de loop der jaren het fragment hebben getoond. 
24 Te vergelijken met het auctoriaal vertelperspectief: de verteller (lees agent) is alwetend, 
maar speelt zelf niet mee in het verhaal. 
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mee, als reëel personage (lees zichzelf) dat toegesproken wordt. Door T en door ... 
de poppenspeler. Daardoor komt hij spelenderwijs in een metapositie ten opzichte 
van zichzelf te staan. In 27:48 gaat het als volgt: T neemt de pop op die cliënt net 
gekozen heeft, adelaar, en spreekt tot hem: 

You have been chosen by Jason. You will be active soon. 

Er zijn dus een You (adelaar) en Jason (reëel personage), en een regisseur die de 
lakens uitdeelt. Adelaar is de verpersoonlijking van helpende kracht. Muis verte-
genwoordigt voorzichtigheid. Het spel kan beginnen. Oppervlakkig gesproken zou 
je kunnen denken aan een tegenstelling, the good and the bad side, die uitmondt in 
een strijd. Dat strookt ook met het gebruikelijke patroon. Misschien is de fabel van 
de vos en de raaf uit Esopet wel een goed exempel. We citeren de eerste acht regels 
uit de editie van Van der Heijden (1968, p. 145): 

 
Ic wille u, in die ere ons Heren, 
Bi beesten ende bi vogelen leren, 
Wisen ende wel bedieden 
Die nature van den lieden. 
Elke beste heeft hare manieren: 
Deene so es fel, dander goedertieren. 
Dus sij die man; maar die quade 
Verwinnen die goede, dat es scade. 

De raaf berooft de vos op slinkse wijze van een stuk kaas. De moraal is gericht aan 
de toeschouwer. Vóór de (praktijk van de) één en tégen (de praktijk van) de ander. 
Zo niet in Eagle and a Mouse. Beide dieren personifiëren eigenschappen, die elkaar 
kunnen bijspringen als het zo uitkomt. Het zijn potentiële krachtbronnen. T vraagt 
op 28:55 en 31:47 respectievelijk aan eagle en mouse dezelfde vraag: 

What are you good at? 

Cliënt moet nog even in zijn rol komen. Zijn fantasie is aanvankelijk telkens weer 
gekoppeld aan baseball. En dat is niet voor niets: het levert hem op dat hij zijn ang-
sten af en toe kan sublimeren. Zowel eagle als mouse – ze zijn verenigd in één en 
dezelfde persoon – is goed in baseball. Op 29:06 en 31:57 helpt T de verbeelding 
van J een beetje op gang door van de personificatie een vergelijking met als te ma-
ken:  

And as an Eagle, what are you good at?  
And what are you good at in your life as a mouse? 

Cliënt stapt terstond in zijn nieuwe rol. De beeldspraak wordt tot in de kleinste bij-
zonderheden uitgewerkt. Tabel 20 bevat de details uit de voorstelling die van 28:00 
tot 37:00 duurt. De termen worden gebezigd door J of door T. 
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Tabel 20. Karakteristieken van adelaar en muis, inclusief bronvermelding 

 
Eagle 
 

 
Mouse 

  
 conquer my fears (27:28 T) 
 brave (29:19 J) 
 not afraid (29:22 J) 
 fly around (29:26 J) 
 dropping down (29:51 J) 
 swerve down (30:22 J) 
 observe very carefully (30:33 T) 
 courageous (34:59 T) 

 
 

 running away from people (03:02 J)  
 very clever in knowing when it gets dangerous (32:16 T) 
 (hide) in my mouse hole (32:30 J) 
 if nothing scary is there then I scurry out (32:42 J) 
 find the right moment to come out (32:51 T) 
 look around (32:58 T) 
 smell (33:06 J) 
 knowing one has to be careful (33:35 T)  
 safe (34:58 T) 

 
  
Zo worden gevaar en angst getransformeerd tot moed en voorzichtigheid. Het zijn 
per slot van rekening beide krachtbronnen. T vraagt op 30:34 en 33:23: 

Do you know Jason? 

Dan volgt de samensmelting. T maakt met beide dieren afspraken. Ze worden com-
pagnons en helpers van de poppenspeler.  

Are you ready to help Jason to conquer that fear, because you are the experts? (43:48) 

He needs to be safe and he needs to be courageous both, and you are the experts. 
(34:54) 

On safety, you mouse? (35:03) 

And on just the courageous side, you eagle? (35:05) 

Are you ready to help him? (35:09) 

Then, let’s say between now and next time when we meet, just help him to find the right 
moment. (35:16) 

… that you eagle tell him: it’s good to be courageous. (35:28) 

And you mouse, you will tell him, to be careful and watch out for the safety part. 
(35:34) 

And next time, you come and tell me when you watch Jason do exactly the right thing, 
where he did it, how he did it, and how things went when they, you gave him the good 
advice, is that okay? (35:45) 
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Figuur 9. De voorstelling. 

 
 
Door als poppenspeler op te treden J geeft – letterlijk – handen en voeten aan zijn 
helpers. Op deze manier creëert hij zijn eigen oplossingen. 

Naspel 
Aan het eind van de voorstelling worden de poppen weer opgeborgen. Op 36:19 
trekt T een belangrijke conclusie, die door J wordt bevestigd: 

Jason, you’ve got two friends now, like little helpers.  

Om J te herinneren aan de voorstelling en vooral: de betekenis die zijn helpers voor 
hem kunnen hebben, wordt een foto verstrekt van zowel eagle als mouse:  

So you can carry them around as a good reminder. 

Conclusie 
De functie van het poppenspel is om ongewenste eigenschappen (angst en gevaar) te 
transformeren tot krachtbronnen (voorzichtigheid en moed). De personificatie zorgt 
ervoor dat de eigenschappen niet langer tegengestelde krachten zijn, maar compag-
nons of helpers.  

De middelen die de overdracht tot stand brengen zijn de poppen zelf. Ze doen 
een beroep op cliënts fantasie. In de voorbereiding wordt duidelijk dat er een voe-
dingsbodem voor is. De algemene krachtbron, baseball, blijkt gespecificeerd te kun-
nen worden tot een bron waaruit meer valt te putten: je goede dingen voorstellen. 
Aldus voorbereid voedt de fantasie van cliënt een overlevingsstrategie die in de ver-
beelding wordt voorbereid.  

Denkbaar is dat ook andere figuren die een beroep doen op cliënts fantasie (me-
taforen) worden ingezet. Het is belangrijk dat agent, de regisseur, de elementaire 
spelregels goed beheerst. Zo dient bijvoorbeeld met de poppen óver cliënt te worden 
gesproken, en niet via de poppen tégen cliënt.  
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Opbrengst 
Ongewenste eigenschappen kunnen mogelijk worden getransformeerd tot helpers. 
Daarmee zijn het krachtbronnen geworden. Ze laten zich heel wel personifiëren in 
bijvoorbeeld een poppenspel. Als agent deze aanpak in OG-gesprekken wil benut-
ten, moet hij: 
 een appel doen op verondersteld aanwezige krachtbron: fantasie:  

o I’m sure you have fantasy. 
o I heard that to imagine what’s good beyond your fear, that would help 

to come up.  
 ongewenste krachten transformeren tot krachtbronnen: 

o angst > voorzichtigheid; gevaar > moed; 
 cliënt poppen (of equivalenten) laten kiezen om krachten uit te beelden: 

o Eagle en Mouse; 
 cliënt bruikbare kenmerken laten opsommen: 

o Observe very carefully.  
o Find the right moment to come out. 

 tegengestelde krachten gezamenlijk inzetten: 
o moed én voorzichtigheid;  

 met figuren (in de hand van cliënt) óver cliënt spreken: 
o Do you know Jason? 

 figuren als helpers aanspreken: 
o Are you ready to help Jason to conquer that fear? 

 tastbare herinnering aan helpers meegeven: 
o polaroid foto. 

 

7.9  Richting houden: bijsturen 

Protocol 5, exercitie 26 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: M = Marijke, Ma = moeder, Pa = vader 

Context 
De 16-jarige M heeft Ma en Pa tot wanhoop gedreven. Ze houdt zich niet aan af-
spraken, heeft intieme contacten met slechte vrienden en gebruikt drugs. Recent is 
ze zelfs thuis een poosje niet op komen dagen. Ten einde raad wordt een hulpverle-
ner geraadpleegd, die het gezin in contact brengt met I.  

De OG-therapie wijkt af van andere benaderingen in de zin dat OG-therapeuten het 
grootste deel van hun energie besteden aan het ontlokken van een uitvoerige beschrij-
ving van de oplossing aan de cliënt, en niet van een zeer gedetailleerde beschrijving van 
het probleem. (De Shazer & Dolan, 2009, p. 173). 
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Inleiding 
Het panel merkt op dat agent geregeld het verhaal van cliënten bijstuurt. Er wordt 
een voorbeeld genoemd uit de fase Veranderingen. Als M heeft opgebiecht dat ze 
best wel onzeker is, neemt Ma het woord over en benadrukt het probleem van haar 
dochter: 

She don’t look like she’s an insecure person. Because she is very big and strong: and so 
here I am. But inside I see, I see… (16:40) 

Daarop reageert I met: 
Oh you do? Because you are the mother. (16:50) 

Door zo te reageren manoeuvreert I weg van het probleem van M (in de ogen van 
Ma) door de positieve kant van moeder-dochter betrekking te benadrukken.  

We vroegen ons af hoe agent het verhaal van cliënten bijstuurt en hoe cliënten 
daarop reageren. Daartoe analyseerden we de agent-reacties op hun functie van al of 
niet bijsturen naar OG en de manier waarop die bijsturing plaatsvindt. De analyses 
zijn uitgevoerd vanaf de fase Contact tot en met de fase Toekomstoriëntatie; bij el-
kaar het eerste deel van het gesprek, dat wil zeggen tot aan de break. In de fasen 
Feedback en Opdracht – dat is na de break – is het communicatiepatroon heel an-
ders. Het initiatief is onophoudelijk aan I: zij leest haar gespreksgenoten als het ware 
de les (zie ook exercitie Complementair optreden).  

Definities 
Er is in een gesprek een bepaalde opeenvolging van beurten nodig, om bijsturing te 
kunnen realiseren. Bavelas (2012) noemt ze ‘co-constructions’ (p. 156). Onder ver-
wijzing naar haar definitie verstaan we onder een co-constructie een drieledige uit-
wisseling van beurten: cliënt brengt iets naar voren (a), agent reageert met een letter-
lijke of aangepaste luisterrespons, formulering en/of vervolgvraag (b), cliënt maakt 
duidelijk of hij met de agent-respons uit de voeten kan (c). In een meervoudige set-
ting – behalve agent hebben we in dit protocol te maken met M, Ma en Pa – kan 
beurt c ook overgaan naar een ander. Zo gebeurt het nogal eens dat agent iets aan M 
vraagt en Ma tegelijkertijd respondeert. Of Ma heeft iets uit de doeken gedaan en 
agent vraagt M of Pa daarop commentaar te geven.  

Onder bijsturing verstaan we de agent-respons (b) op wat door cliënt (a) naar vo-
ren is gebracht. Deze respons is doorgaans geladen met informatie die cliënt oriën-
teert op zijn krachtbronnen. Dat kan in de vorm van een aangepaste formulering 
en/of vervolgvraag.  

Resultaten 
We vonden 86 co-constructies. Van de 86 agent-responsen waren er 70 OG: het 
leeuwendeel dus. Ze zetten het verhaal van cliënten in het perspectief van de oplos-
sing. Binnen de OG-categorie troffen we vijf bijsturingsvarianten aan. We illustreren 
die vijf varianten met een voorbeeld en geven van elk de frequentie. Het gecursi-
veerde deel stemt overeen met de verkorte aanduiding in figuur 10. 
 



 SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN  179 

1)  Bevestiging negatief, met opmaat naar positief (N=9) 
Ma vertelt dat het niet gemakkelijk is voor M om deel te nemen aan dit gesprek (a). 
Agent reageert op 12:28 met een bevestiging en vult deze aan met een compliment 
(b): 

Difficult. I’m amazed that she can today. 

2)  Wending van negatief naar positief (N=7) 
Ma zet uiteen welke problemen M heeft veroorzaakt (a). Agent reageert op 04:36 
met een vraag (b) in de richting van M: 

So you like to change all that? 

3)  Bevestiging positief (N=15) 
Ma gelooft echt dat M wil veranderen (a). Agent reageert met een vraag op 12:40 
om bevestiging bij M (b): 

Right, is that right, is your mom right that you want to change?  

4)  Aspectversterking positief (N=12) 
Ma vertelt dat M moeilijk geheimen voor haar kan bewaren (a). Agent reageert op 
33:58 niet op de mededeling zelf, maar licht er een positief aspect uit, namelijk dat 
Ma haar dochter door en door kent (b):  

You know your daughter very well. 

5)  Toelichting of concretisering wensdroom (N=27) 
M zegt dat ze dit leven niet wil continueren (a). Agent vraagt op 14:52 naar een in-
vulling die meer overeenkomt met haar wensen (b): 

Suppose somehow you could change, what would it be like? How do you want things to 
be different for you, for the three of you? 

In figuur 10 staat de verdeling over de vijf OG-bijsturingsvarianten.  

Figuur 10. OG-bijsturingsvarianten (N=70). 
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Bijsturing vindt het minst plaats door aan een negatieve uiting van cliënt een posi-
tieve wending te geven (variant 2: 10%). Ook de bevestiging van een negatieve me-
dedeling met een opmaat naar iets positiefs komt niet vaak voor (variant 1: 13%) . 
De versterking van een aspect van de uiting (variant 4: 17%) en de bevestiging van 
een positieve uiting (variant 3: 21%) komen iets vaker voor. Ruimschoots aan kop 
gaat de toelichting op of concretisering van de wensdroom (variant 5: 39%).  

Het wekt geen verwondering dat de meeste vragen uit variant 5 uit de fase Toe-
komstoriëntatie komen: 21 van de 27. Die fase is gewijd aan de mirakelvraag, die op 
17:33 wordt gesteld. De onderbrekingen daargelaten luidt deze als volgt: 

I’m going to ask you very strange question. This question will require some imagination 
on your part. You have a good imagination? Okay, the strange question is this: after we 
talk, you’re going home, and then of course you still have a lot of things to do this af-
ternoon and this evening. It becomes night-time, it gets dark and you get to bed, and so 
all four of you, in your house, are in bed – so the house is very quiet, everybody is 
sleeping. And in the middle of the night, a miracle hit your house. And when this mira-
cle hits your house, all this problems that you’ve been worrying about, fighting about, 
talking about… puff, gone, puff, disappeared, that would be nice, yeah… right. But this 
happens when all four of you are sleeping, so you have no idea, there was a miracle dur-
ing the night, and the problem is puff gone. So when you are slowly waking up tomor-
row morning, what would be different? What would make you think: Something must 
have happened during the night; the problem is all gone; we don’t have any problem 
anymore; we don’t have normal worries. How could you tell that? 

De bespreking van de concretisering van de mirakelvraag loopt tot aan 50:12, dat is 
ruim een half uur. De mirakelvraag is een instrument om cliënten te herinneren aan 
hun wensdromen. Probleemgeoriënteerde uitingen oplossingsgericht kunnen ermee 
worden bijgestuurd:  

But tomorrow morning after the miracle. 22:06)  

So, tomorrow, after the miracle. (22:13)  

But tomorrow when she is going to wake up with so much secure feeling, confidence, 
no more problems. She will know exactly what to do, when all these friends do things, 
bad things. She will know exactly what to do; so she wakes up with that, because of this 
miracle. (29:23) 

Hoe geëigend de mirakelvraag (variant 5) ook is, uit figuur 10 blijkt dat er daarnaast 
ook andere middelen ingezet worden. Op de tweede plaats staat de vraag om beves-
tiging van informatie (variant 3), op de derde plaats het compliment (variant 4); de 
opmaat naar positief (variant 1) staat op de vierde plaats en de wending naar positief 
(variant 2) op plaats 5. Het is geen hitparade of uitslag van een wedstrijd; we willen 
wel benadrukken dat naast het eminente belang van de mirakelvraag, er ook andere 
bijsturingsvarianten zijn. En hun belang in OGW moet niet worden onderschat: sa-
men zijn ze goed voor 61% van de bijsturingen.  

Effecten 
Om te weten te komen of de ingrepen door agent enig effect hebben gesorteerd, 
hebben we ook alle c’s uit de co-constructies verzameld. De reactie op agents for-
muleringen zijn overwegend instemmend, op één uitzondering van Pa en vijf uit-
zonderingen van M na. De eerste heeft ermee te maken met het feit dat Pa, die de 
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Engelse taal niet machtig is, het moeilijk vindt om zich uit te spreken. De overige 
gevallen betreffen een suggestie van agent aan M om haar vader meer in vertrouwen 
te nemen. Daar voelt M zich behoorlijk ongemakkelijk bij, zo blijkt uit de opeenvol-
gende afwijzingen op agents bijsturing. Al met al komt afwijzing dus maar bij twee 
onderwerpen voor. Het is niet verwonderlijk dat agent juist aan dit punt in de fase 
feedback aandacht besteedt (zie ook exercitie Feedback verdelen), omdat Pa op dit 
punt moeilijk is bij te sturen. In tabel 15 staan afwijzingen van Pa.  

Tabel 15. Afwijzingen van bijsturing 

   
Tijd Bijsturing Reactie cliënt 
   
   
21:15 How could you tell without her telling you because she 

didn’t, she doesn’t know there was a miracle? 
Pa: Dat is inderdaad wel even 
een stuk moeilijker. 

   
46:53 But you also feel free to talk to your father? M: No. Nee, niet echt 
47:15  About boys and ask advice. Do you do that with your father?  M: No 

47:24 You don’t do that. Do you want to? M: It’s difficult. 
47:33 Would it help if you get a man’s point of view, especially 

about boys? 
M: Eerlijk gezegd zou ik het niet 
weten, echt niet. 

47:51 You have not tried that?  M: No. 
   

Conclusie 
De analyse laat zien dat agent cliënten geregeld bijstuurt. Agents bijsturingen zijn in 
ruim 80% van de gevallen OG. Binnen die categorie zijn er vijf bijsturingsvarianten. 
In 1/3 deel van het aantal gevallen dat er OG wordt bijgestuurd, is er sprake van 
reminiscentie aan een wensdroom. Cliënt wordt gevraagd zich een voorstelling te 
maken van het leven na het mirakel. De overige vier varianten zijn samen goed voor 
2/3 deel. Dat zijn respectievelijk (en in frequentie van hoog naar laag): bevestiging 
positief, aspectversterking positief, bevestiging negatief met opmaat naar positief en 
wending van negatief naar positief. 

Opbrengst 
In de wijze waarop agent omgaat met de bijdragen van cliënt schuilt een mogelijk-
heid de gang van het gesprek te beïnvloeden. Als agent het verhaal van cliënt OG 
wil bijsturen, staan hem de volgende handelingen ten dienste: 
 negatieve uiting met positieve waarneming verbinden: 

o Difficult. I’m amazed that she can today; 
 negatieve uiting transformeren tot positieve keuze: 

o So you like to change all that? 
  (eerder gedane) positieve uiting bevestigen: 

o Right, is that right, is your mom right that you want to change? 
 aspect van de uiting positief versterken: 
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o You know your daughter very well; 
 naar concretisering van een wensdroom vragen: 

o Suppose somehow you could change, what would it be like? How do 
you want things to be different for you, for the three of you? 

 cliënt herinneren aan het mirakel: 
o But tomorrow morning after the miracle. 

8. DE STAND VAN ZAKEN 

De exercities die niet in dit hoofdstuk staan, zijn opgenomen in de bijlage Exercities. 
Het wordt tijd de balans op te maken. Voor de helderheid en overzichtelijkheid zet-
ten we de stand van ons onderzoek nog een keer uiteen. 

We hebben in hoofdstuk 2 aangetoond dat waarnemingen meetbaar en ontwik-
kelbaar (in de zin van leerbaar) zijn. In hoofdstuk 3 heeft een panel van deskundigen 
uit vijf meesterprotocollen 26 cruciale momenten geselecteerd en de daarin aange-
troffen verschijnselen geïdentificeerd. Deze verschijnselen zijn overeenkomstig hun 
primaire functionaliteit door het panel als volgt gegroepeerd en gelabeld: Afstemmen 
(11x), Richting bepalen (8x) en Richting houden (7x). Deze verzameling is de op-
maat geworden naar een reeks van casestudies, exercities genoemd, die ons zicht 
geven op de handelingen die de verschijnselen effectueren.  

8.1  OG-inzichten 

Elke exercitie eindigt met een conclusie: een beknopte terugblik en het onderzoeks-
resultaat. In tabel 21 noteren we kernachtig welke conclusies de exercities hebben 
opgeleverd. 

Tabel 21. Conclusies uit 26 exercities;  
omkaderd = uitgewerkt in dit hoofdstuk; niet omkaderd = uitgewerkt in de bijlage;  

grijs = meervoudige setting 

 
Afstemmen 

 
Nr  Prot  
    
1 Contact  

maken 
1 Niet-weten is de grondhouding. Agent stemt af op cliënts algemene 

krachtbronnen en benut een veelheid aan middelen om common ground 
te realiseren. 

2 Verbaal  
aansluiten 

1 OGW maakt meer gebruik van verbale aansluiting dan vergelijkbare 
gesprekstherapieën. De alternatieven zijn: deiktisch (meer), aangepast 
(gelijk) en toegevoegd (minder). Agent zoekt zo veel mogelijk letterlijk 
aansluiting bij cliënts vocabulaire. Dat geldt voor het hele protocol. 

3 Werkrelatie 
opbouwen 

2 De consulterende werkrelatie wordt wordt gekenmerkt door verkenning 
van het doel, de context en de hulpvraag. Agent laat zien dat het regi-
streren van successen feitelijk hetzelfde is als het aanboren van kracht-
bronnen. Door overdracht van deskundigheid onstaat een wij-verband, 
dat duidt op een co-expert werkrelatie. 

4 Coöpereren 2 Respect, vertrouwen en overdracht van deskundigheid leiden tot coöpe-
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ratie tussen cliënten onderling. 
5 Geloofwaardig 

zijn 
2 Agent doet wat is afgesproken en geeft in de feedbackfase alle successen 

op een geloofwaardige manier terug, dat wil zeggen congruent en con-
creet. 

6 Ruimte  
laten 

3 Stiltes vervullen zes OG-functies, drie binnen de beurt van dee grens en 
drie op de beurtgrens tussen agent en cliënt. Ze hangen samen met Con-
tact maken en Markeren. De functie Ruimte laten gebeurt altijd op een 
beurtgrens en geeft cliënt gelegenheid zelf een richting te kiezen.  

11 Complementair 
optreden 

5 De verhouding agent-cliënt varieert. In de verkennende fasen is deze 
symmetrisch, in de fasen waarin de balans wordt opgemaakt comple-
mentair. Als agent een symmetrische positie inneemt, is ze terughou-
dend. Agent registreert, herhaalt en vat samen. Als er sprake is van com-
plementariteit, becommentarieert agent de feiten. Expertise vormt het 
referentiekader. 

8 Betrekkingen 
benutten 

4 Agent benut de onderlinge betrekkingen om de oplossingen te verster-
ken. Ze vraagt betrokkenen te reageren op elkaars rol en beleving van de 
stappen die reeds zijn gezet en de stappen die nog moeten worden gezet. 
Ook de repercussies voor de rest van het systeem (gezin) maken deel uit 
van het gesprek. 

9 Beurten  
toedelen 

4 Agent deelt de beurten toe door cliënten afwisselend vragen voor te 
leggen en op elkaar te laten reageren. Agent houdt niet alleen rekening 
met het aantal beurten; de lengte van de bijdragen speelt ook een rol.Wat 
de aanpak OG maakt, is dat agent aandacht besteedt aan cliënt in zijn 
systemische context. 

10 Feedback  
verdelen 

5 Agent houdt rekening met het systeem en verdeelt de complimenten over 
alle betrokkenen. Ze worden soms individueel en soms in groepen aan-
gesproken. Zo brengt agent de feedback in evenwicht. Als het op advise-
ren aankomt, richt agent zich geleidelijk aan meer op de groep dan op de 
leden. 

11 Loyaliteit  
benutten 

5 Agent benut de loyaliteit tussen de strijdende partijen door onwetend-
heid, doelafstemming, vragen naar de beleving van anderen en team-
vorming. 

    
 Richting bepalen 
   

    
12 Doelen 

verkennen 
1 Agent tracht de doelen van cliënt te verkennen door bij herhaling te 

vragen naar concrete veranderingswensen en mogelijke stapjes (subdoe-
len) in de gewenste richting. Elk OG-antwoord bevestigt agent met 
herformuleringen en/of luisterresponsen (meestal met vraagintonatie). 

13 Voorsorteren 1 Door boodschappen in haar vragen te verwerken zorgt agent ervoor dat 
cliënt zich oriënteert op de gewenste oplossingsrichting. De ingebedde 
boodschap geeft richting aan het antwoord. De presuppositie kan worden 
uitgebreid met een suppletie en een vraag om bevestiging.  

14 Controle  
toedichten 

1 Agent dicht cliënt controle toe met woorden zoals manage, control, 
explain en decide. Een minder vergaande variant is helpende handelin-
gen aanmerken als cliënts keuzes om tot oplossingen te komen. De her-
innering aan cliënts hulpvaardigheid benadrukt dat hij in staat is initiatief 
te nemen. 

15 Selectief 
focussen 

2 Agent maakt korte, duidelijke en heldere afspraken met cliënten, in het 
bijzonder ter zake van de focus. Het is belangrijk dat agent zich aan de 
afspraken houdt en dat zich er ook naar gedraagt (directe feedback). 

16 Gespreksdoel 
vaststellen 

3 De kernelementen van de vraag naar de gespreksdoelstelling zijn: nood-
zakelijkheid, collaboratie en cliëntwaardering. Met het oog op de cliënt-
waardering kan de formulering worden gespecificeerd of verruimd met 
aanvullende bepalingen. In feite betreft de vraag alleen maar de doelstel-
ling van het gesprek dat gaande is.  
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17 Faciliteren 3 OG-vragen zijn overwegend positief gefaciliteerd. Specifieke woorden, 
zoals worth, handle, stand en succesful, wijzen naar het doel van cliënt, 
een krachtbron of een succesmoment. Die komen aanzienlijk meer voor 
dan hun tegenpolen, zoals pressure, worse, afraid en temted De cliënt-
respons wordt positief beïnvloed, zelfs als de keerzijde van de oplos-
singsrichting aan de orde is. 

18 Keuzes  
maken 

3 Agent is zowel sturend als volgend bezig. Als agent stuurt, geeft hij door 
het stellen van OG-vragen richting aan de conversatie. Als agent volgt, 
kiest hij uit elke dichotomie die zich aandient de door cliënt gewenste 
oplossingsrichting. Agent benut deze gesprekstechniek om cliënt erop te 
wijzen dat er keuzes kunnen worden gemaakt. 

19 Bijzonderheden 
opsporen 

3 Van alle vragen zijn de vragen naar positieve details veruit in de meer-
derheid. Met deze vragen helpt agent cliënt om zich een specifiek en 
concreet beeld van zijn krachtbronnen te vormen. 

   
 Richting houden 
   

    
20 Contrasteren 1 Waar positieve woorden zorgen voor OG-besef, zorgen negatieve woor-

den voor een contrasterend decor. Ze verlenen indirect extra accent aan 
OG-keuzes en krachtbronnen.  

21 Markerern  
 

1 De algemene luisterrespons so markeert doorgaans een krachtbron. Dat 
gebeurt dan in combinatie met een andere functie, zoals een psc (para-
frase, samenvatting of conclusie), een brug of beide. De combinatie so 
en psc met krachtbron kom het meeste voor. Voor so bestaan diverse 
equivalenten. Een moment van stilte kan eenzelfde functie vervullen. 

22 Positief  
herkaderen 

2 Positief herkaderen betekent dat agent in feedback cliënts respons op 
stimuli in het perspectief van een betere toekomst plaatst. Er gaat de 
suggestie vanuit dat veranderingen reeds zijn begonnen. Met positieve 
kwalificaties en complimenten kan agernt de kijk van cliënten op het 
eigen gedrag veranderen. 

23 Omkeren 4 Het gebruik van but illustreert de opstelling van de actanten. Agent is 
zich bewust welke toepassing nuttig is en welke niet. Met but + kan 
agent een positieve omkering bewerkstelligen.  

24 OG-taal  
spreken 

4 In de woordkeus zit een attitude verscholen. Cliënten staan heel verschil-
lend in het gesprek. Agent reageert op problem talk van cliënten met 
solution talk. Ze sluit verbaal aan, maar plaatst probleemwoorden door 
relativerende of ontkennende aanvullingen in OG-perspectief. 

25 Krachten 
personifiëren 

 

4 De functie van het poppenspel is om ongewenste eigenschappen te trans-
formeren tot krachtbronnen. De personificatie zorgt ervoor dat tegenge-
stelde krachten helpers worden. De poppen doen een beroep op cliënts 
fantasie. Het is belangrijk dat agent de voorstelling goed voorbereidt en 
de spelregels beheerst.  

26 Bijsturen 5 Agents bijsturingen zijn in overwegend OG. Binnen die categorie is in 
1/3 deel van het aantal gevallen sprake van de reminiscentie aan een 
wensdroom. Cliënt wordt gevraagd zich een voorstelling te maken van 
het leven na het mirakel. 

8.2  Handelingsadviezen 

Een exercitie is pas voltooid, als de opbrengsten van de analyse onder woorden zijn 
gebracht. Daarin is de OG-aanpak van (de toekomstige) agent geïdentificeerd. Bij 
Verbaal aansluiten bijvoorbeeld, vroegen we ons af (tabel 1): hoe vaak citeert agent 
uit cliënts vocabulaire en wat zijn de alternatieven? De conclusie (tabel 21) luidde: 
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OGW maakt meer gebruik van cliënts vocabulaire dan vergelijkbare gespreksthera-
pieën. De alternatieven zijn: deiktisch (meer), aangepast (gelijk) en toegevoegd 
(minder). En de opbrengsten uit de exercitie waren: als agent in zijn formuleringen 
verbale aansluiting wil realiseren, kan hij het beste: 1) woorden letterlijk uit het ver-
haal van cliënt overnemen en 2) voornaamwoorden gebruiken die naar de cliëntin-
breng verwijzen.  

In 23 van de 26 exercities was de functie van het gerapporteerde verschijnsel uit-
gangspunt van de analyse. De onderzoeksvraag was dan bijvoorbeeld welke woor-
den gebruikt agent om cliënt controle toe te dichten, wat voor soort vragen stelt 
agent om de aandacht te vestigen op cliënts krachtbronnen en/of successen, hoe 
brengt agent coöperatie tot stand en hoe weet agent de onderlinge betrekkingen OG 
te benutten? Zulke exercities leveren verbale en non-verbale middelen op, middelen 
die de OG-agent kan gebruiken om een OG-gesprek te voeren. 

Maar hoe zit dat met de drie exercities waarin het panel het middel had gerappor-
teerd? In die gevallen betreffen de resultaten de functionaliteit van het verschijnsel. 
We zien het bij het gebruik van stiltes, so (als marker) en but (als voegwoord). In 
deze exercities is het doel (net als bij de middelenexercities) de titel van de exercitie 
geworden. Bij het gebruik van stiltes, kozen we voor Ruimte laten, bij so voor Mar-
keren en bij but voor Omkeren. Dat deden we overigens in samenspraak met het 
panel (zie hoofdstuk 3 paragraaf 7.1.2). Verder is het format identiek aan de mid-
delenexercities. De conclusies stemmen overeen met de onderzoeksvragen, de op-
brengsten zijn gericht op de uitvoeringspraktijk. Als agent Ruimte wil laten, is het 
handelingsadvies: stil zijn (> 1 sec.) om cliënt richting te laten kiezen. Als agent de 
uiting van zijn gesprekspartner wil Omkeren, luiden de handelingsadviezen: 1) nega-
tieve uiting met maar+ positief omkeren en 2) omkering met maar– neutraliseren 
door omkering met maar+. Als agent een OG-perspectief wil Markeren, is het han-
delingsadvies: met so (of equivalent) een krachtbron benadrukken in het vooraf-
gaande, in het navolgende of in beide.  

De exercities leverden een grote verzameling opbrengsten op. Die opbrengsten 
vormen de handelingen F van Rehbein (1977), waarover we spraken in hoofdstuk 3 
paragraaf 2. Ze zijn geformuleerd als aanbevelingen voor de (toekomstige) OG-
agent, gebaseerd op de inzichten uit casestudies uit het begin van dit hoofdstuk (en 
de bijlage Exercities). De variatie is groot: er zijn exercities eindigen met acht of 
meer aanbevelingen, een soort van handleiding dus, en er zijn exercities die maar 
één, twee of drie handelingen opleverden, een soort van vingerwijzing dus. Een 
voorbeeld van zo’n handleiding treffen we aan in de exercitie Krachten personifi-
eren; een voorbeeld van zo’n vingerwijzing treffen we aan in de exercitie Facilite-
ren.  

We zouden nu de lijst kunnen presenteren; wat zo’n lijst echter maskeert, is het 
zicht op de mogelijke verbindingen tussen de handelingen. Het is als in een meer-
voudige gevalsstudie: na de casestudy volgt de cross-case analyse om tot dieper 
inzicht te geraken. Dat is wat we in het volgende deel van dit hoofdstuk gaan doen: 
op zoek naar mogelijke verwantschappen tussen deze handelingen. Maar voor het 
zover is, oriënteren we ons op de relaties tussen de grootheden die we tot nu hebben 
onderscheiden. Door reductie en integratie proberen we te komen tot een netwerk 
van kernbegrippen. Daarbinnen zullen ook de handelingen een plaats krijgen. Als 
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we die plaats eenmaal hebben vastgesteld, bezinnen we ons op mogelijke clusters 
van handelingen. Pas als we daar een compleet beeld van hebben, kunnen we een 
begrippenkader opstellen en is de reductie- en integratiefase voltooid. De bijlage 
Tactieken, Manoeuvres en Clusters biedt een lijst van opbrengsten, zoals die er na 
de bewerking van het volgende deel van dit hoofdstuk uit kwam te zien. De kleuren 
geven de cross-case verbanden aan.  

9.  ORDENEN EN STRUCTUREREN 

In het tweede deel van dit hoofdstuk proberen we allereerst enige ordening aan te 
brengen in onze bevindingen tot nu toe. Uit de exploratiefase (hoofdstuk 3) hebben 
we 26 verschijnselen overgehouden, verdeeld over drie groepen: Afstemmen, Rich-
ting bepalen en Richting houden. Evenzovele casestudies of exercities leverden ons 
een lijst van 120 opbrengsten, lees handelingen, op. Een geordende lijst is één, een 
inzichtelijke structuur is twee.  
Een belangrijke vraag is hoe de gegroepeerde verschijnselen en handelingen zich tot 
elkaar verhouden. Door ons te bezinnen op de samenhang hopen we zicht te krijgen 
op de patronen in het verzamelde materiaal.  

In de paragrafen 9-13 proberen we de complexiteit van de geanalyseerde ver-
schijnselen te reduceren. Als we hebben vastgesteld wat de kernbegrippen zijn, pro-
beren we ze te integreren in een empirisch begrippenkader. Ons einddoel is dat con-
struct te funderen met een inzchtelijke theorie. 

9.1  Middel-doel keten 

De verschijnselen die we hebben onderzocht zijn abstracter dan de handelingen. Een 
voorbeeld. Het panel constateert dat agent een appel doet op de onderlinge loyaliteit 
van strijdende partijen en dat dat de kans verhoogt dat ze samen uit de problemen 
komen. De analyse bevestigt het beeld en kleurt het in met overtuigende gegevens. 
De handelingen zijn afgeleid uit agents succesvolle aanpak. Onderscheiden worden: 
1) informatie van alle partijen vergaren, verbaal en non-verbaal, impliciet en expli-
ciet; 2) sonderen of partijen elkaars doelen kennen en aansturen op gemeenschappe-
lijkheid; 3) nagaan wat voor effect de handeling van de een heeft op de ander; 4) 
aansturen op samenwerking. De handelingen zijn van een concreter niveau dan de 
verschijnselen.  

De vraagt dringt zich op of de waarnemingen van het panel dan niet concreet 
(genoeg) zijn geweest? Nou en of. Wat eerst en vooral opviel aan de panelbespre-
kingen is dat de observeerbare werkelijkheid het primaat kreeg boven willekeurig 
welke vorm van duiding. Maar op het moment dat een waarneming in taal wordt 
gevangen, wordt doorgaans de functionaliteit geaccentueerd.  

De 26 verschijnselen zijn functies en doelen tegelijk, en in een groter verband 
ook weer middelen. Als het doel is om cliënt tot zijn recht te laten komen, helpt het 
als je hem op zijn gemak stelt, en dat doe je mogelijkerwijs door hem toe te knikken 
(non-verbaal) en zijn woorden te citeren (verbaal). Uitgaande van dit voorbeeld is 
het meest concrete niveau: cliënt toeknikken en zijn woorden citeren. Deze opbreng-
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sten bestaan uit middelen waarmee cliënt op zijn gemak wordt gesteld – en dat is 
een doel. Ja zelfs toeknikken en citeren kunnen doelen zijn, als de feitelijke realisa-
tie, uiting of verschijningsvorm als middel wordt beschouwd. In figuur 11 is het 
model uitgebeeld aan de hand van een voorbeeld. Zo zit de middel-doel keten in 
elkaar.  

Figuur 11. Middel-doel keten. 

 

9.2  Vormen van taalverkeer 

In het besef dat middelen doelen kunnen worden en doelen weer middelen, zijn we 
geholpen met een inzichtelijk patroon. Aldus gemotiveerd kwamen we uit bij een 
oude, maar inspirerende studie van Van Lint uit 1980. Hij schrijft in zijn inleiding: 

Wie alleen geïnteresseerd is in praktische aanwijzingen, kan beter een van de voortref-
felijke handboeken raadplegen. Ook wie alleen belangstelt in theorie omtrent verbale 
communicatie, kan beter elders terecht. Maar wie theorie en praktijk graag in elkaars 
verlengde wil zien, vindt in dit boek misschien een uitgangspunt. Het geeft een aanzet 
tot een theorie van taalbeheersing die uitgaat van observaties van de praxis, de alle-
daagse werkelijkheid, en die deze praxis, ook in haar normerende aspekt, in kaart wil 
brengen. (p.V) 

Het is opmerkelijk hoezeer Van Lints opvattingen met de onze overeenstemmen, 
met dit verschil dat het Van Lint gaat om een theoretisch kader voor ‘alle vormen 
van taalverkeer’ (ibid.), en dat het ons gaat om een theoretisch kader voor het OG-
gesprek. Van Lint (1980) schrijft: 

De techniek van de kommunikatie bestaat nu uit de vaardigheid snel en flexibel te kun-
nen beschikken over verschillende strategieën, taktieken en manoeuvres in het taalver-
keer en bij de hantering van de verschillende vormen van taalverkeer. (p. 49) 

De auteur maakt onderscheid tussen beoogd resultaat (of doelstelling), strategie, 
tactiek en manoeuvre. Zijn omschrijving luidt: 

Een beoogd resultaat (of een doelstelling) is (...) datgene wat je wilt bereiken, strategie 
is je werkwijze om dat te bereiken, taktiek is de konkrete uitvoering van je strategie, 
waarin weer bepaalde manoeuvres (handelingen) voorkomen. (p. 44) 

cliëntwoorden citeren 

verbaal aansluiten 

afstemmen 

krachtbronnen aanboren 
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We denken dat deze vier begrippen toereikend zijn om onze resultaten te ordenen. 
Hoewel de indeling van Van Lint de facto bedoeld is voor verbale communicatie in 
het algemeen, en wij ons beperken tot de verhouding agent - cliënt, lijkt deze ons 
heel wel toepasbaar. De toegepaste definities die we hanteren luiden: 
 
 Doel: wat agent ten behoeve van cliënt wil bereiken; 
 Strategie: de manier waarop agent dit doel wil bereiken; 
 Tactiek: wat agent onderneemt om deze strategie te realiseren; 
 Manoeuvre: de concrete handeling die agent verricht bij de uitvoering van deze 

tactiek. 
 
We maken vanaf hier gebruik van deze vier analyse-eenheden. Dat vergt een verta-
ling naar de OG-praktijk. 

9.3 Conceptualisering  

Zo zoetjes aan weten we waar het in OGW om is begonnen. Het overkoepelend 
doel, dat de Functionele Pragmatiek (FP) als Zweck betitelt, is de door cliënt geko-
zen oplossing. Het concrete handelingsdoel, dat FP als Ziel betitelt, is het aanboren 
van krachtbronnen. Vanuit het perspectief van agent zijn er enkele strategieën om 
dit doel dichterbij te brengen.  

Agent zal eerst en vooral moeten investeren in een werkbare verstandhouding 
met cliënt. Vervolgens gaat het erom cliënts krachtbronnen aan te boren, dat wil 
zeggen cliënt behulpzaam te zijn om ze te vinden en te benutten. Als cliënt over zijn 
krachtbronnen kan beschikken, is het zaak om hem in het spoor te houden. We kun-
nen concluderen dat de labels die we al eerder hebben benut – Afstemmen, Richting 
bepalen en Richting houden – drie verschillende strategieën vormen, gericht op één 
doel: krachtbronnen aanboren. 

De verschijnselen die het panel rapporteerde, zijn tactieken. Drie van 26 zijn 
weliswaar aangekaart als middelen (en niet als doelen), maar in paragraaf 8.2 heb-
ben we uiteengezet hoe het verschijnsel toch een functie werd. De verschijnselen 
vormen aldus Fitch & Sanders (2005) ‘the systemic bases of inferences hearers 
make based on what someone says’ (p. 18).  

De tactieken zijn ondergeschikt aan één van de drie strategieën, die op hun beurt 
weer ondergeschikt zijn aan het doel. Het optreden van agent maakt dat er een be-
weging op gang komt, die cliënts problemen plaatst in het perspectief van zijn op-
lossingsmogelijkheden. Agents handelingen vormen de meest concrete eenheid waar 
we in de conversatie mee te maken hebben. We noemen ze vanaf nu manoeuvres. 
Maar eerst geven we in figuur 12 een OG-keten weer, gebaseerd op het voorbeeld 
uit de vorige tabel. Met dank aan Van Lint (1980). 
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Figuur 12. OG-keten. 

 

9.4 Manoeuvres 

In deze paragraaf zoomen we in op de opbrengsten van de exercities. Ze zijn gepre-
senteerd als observeerbare handelingen, dus zijn het manoeuvres. Volgens Van Dale 
(2009) staat manoeuvre voor wending, beweging, maar ook voor slinkse handelwij-
ze. De laatste omschrijving komt in de buurt van manipuleren, wat volgens dezelfde 
Van Dale (2009) op slinkse wijze beïnvloeden betekent. Daar zullen we mee in het 
reine moeten komen. Niemand wil slinks zijn en beïnvloeden (vermoedelijk) slechts 
tot op zekere hoogte. Dat is ook ons uitgangspunt, met dien verstande dat Zweck en 
Ziel, zoals in de vorige paragraaf omschreven, wel degelijk richtinggevend zijn. Ze 
zijn beide gerelateerd aan de wens van cliënt. In het voorwoord bij het praktijkboek 
van Isebaert (2007) schreven we:  

Als de uitgever er niet op gestaan had dit boek een toegankelijke en vooral praktische ti-
tel te bezorgen – en daar is veel voor te zeggen – zou het Alles naar wens geheten heb-
ben. Zonder vraagteken. OG-therapie vooronderstelt namelijk dat het niet zonder de 
wens van de cliënt kan. Hij moet er wel geloof aan hechten, wil de behandeling aan-
slaan. Niet noodzakelijkerwijs vanaf het begin – de start(ver)houding is vaak een stuk 
vrijblijvender; maar wat niet is, kan nog komen, of liever gezegd: ontwikkeld worden. 
Met aanvaarding van de beperkingen die er nu eenmaal zijn, is de wens om op de al-
lereigenste wijze het leven (weer) op de rit te krijgen de belangrijkste basisvoorwaarde. 
(p. 9) 

Daar zoeken we aansluiting bij. En wat manipuleren betreft conformeren we ons aan 
Isebaert (2007):  

Hier moet worden opgemerkt dat het begrip manipuleren gewoonlijk een negatieve ge-
voelswaarde heeft. Toch kun je met recht zeggen dat manipulatie onvermijdelijk is. In 
de dagelijkse praktijk manipuleren mensen elkaar voortdurend [...]. De manipulatie 
waar het in dit geval om gaat, is bedoeld om de cliënt te bemoedigen, hem een doel te 
laten vinden, hem op weg te helpen om zijn doel te bereiken en hem te begeleiden. (p. 
81) 

In OG-verband zijn manoeuvres dus handelingen om een tactiek tot uitvoering te 
brengen, die bijdraagt aan een strategie om een doel te bereiken. De manoeuvre is in 
ons onderzoek de kleinst denkbare analyse-eenheid.  

Manoeuvre 
typische cliëntwoorden herhalen 

Tactiek 
verbaal aansluiten 

Strategie 
afstemmen 

Doel 
krachtbronnen aanboren 
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9.5 Clusters 

De exercities hebben 120 manoeuvres opgeleverd (zie bijlage Tactieken, Manoeu-
vres en Clusters). Het is een kolossale verzameling, die gebaat is bij meer overzicht. 
We zijn op zoek gegaan naar herordeningsmogelijkheden, waardoor het spreken 
over en werken met manoeuvres gemakkelijker wordt.  

Een cross-case analyse leert ons dat sommige manoeuvres heel verschillend zijn 
en andere een zekere verwantschap vertonen. Die verwantschap is in clusters tot 
uitdrukking gebracht. De schaalvraag bijvoorbeeld komt in zeven verschillende va-
riaties voor. Agent kan: 
1) cliënten vragen hun eigen gedrag te evalueren met behulp van een schaalvraag 

(exercitie Coöpereren);  
2) indien de scores variëren, zelf een inschaling geven (idem);  
3) cliënt vragen zich in te schalen op een schaal van vertrouwen (exercitie Keuzes 

maken);  
4) cliënt vragen zich een voorstelling te maken van een puntje meer (idem); 
5) vragen schaalniveau in positieve zin toe te lichten (idem);  
6) vragen naar de positieve details van inschalingsniveau (exercitie Bijzonderhe-

den opsporen);  
7) vragen naar details van denkbeeldig hoger inschalingsniveau (idem). 
 
In 1 en 3 is sprake van dezelfde vraag, toegepast op respectievelijk gedrag en ver-
trouwen; 2 is een variant, doordat agent zelf een antwoord geeft op de vraag (die hij 
eerder aan cliënten heeft gesteld); 5 en 6 zijn varianten, doordat agent vraagt naar de 
positieve details; 4 en 7 zijn varianten, doordat agent een denkbeeldig hoger niveau 
aan de orde stelt. De varianten laten onverlet dat er grote verwantschap bestaat tus-
sen de manoeuvres. De schaalvraag is daarmee een cluster geworden.  

In de lijst van 120 manoeuvres zien we meer clusters, dat wil zeggen groepen 
verwante manoeuvres. Het zijn er vijftien, met dien verstande dat er één cluster is 
dat bestaat uit allerhande OG-manoeuvres die, behalve dat ze OG zijn en een actie 
(geen vraag) vertegenwoordigen, nu juist geen verwantschap vertonen. Het zijn fei-
telijk alle OG-manoeuvres die niet te clusteren zijn. We komen hier in paragraaf 9.6 
op terug.  

Wat verder aan de clusters opvalt, is dat er ofwel sprake is van acties, ofwel van 
vragen.  

Binnen de categorie acties vertonen sommige manoeuvres opnieuw verwant-
schap. Er is sprake van complimenten, stiltes, positieve aanvulling enzovoort. We 
onderscheiden binnen de deelverzameling acties zeven clusters.  

Ook binnen de categorie vragen zien we verwante clusters. Er zijn vragen naar 
algemene krachtbronnen, vragen naar details, vragen naar bevestiging enzovoort. 
We onderscheiden binnbestempelen we als OG, één cluster als niet OG. Het laatste 
lijkt vreemd, aangezien de volledige verzameling teruggaat op een selectie van ken-
merkende OG-verschijnselen. De verklaring is simpel: de zeven manoeuvres uit dit 
cluster ondersteunen naaste manoeuvres uit naaste clusters die wel OG zijn. Een 
voorbeeld: bij de tactiek Selectief focussen komt de manoeuvre voor Doen wat is 
afgesproken. Deze manoeuvre is niet typisch OG. Hij bevint zich tussen de manoeu-
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ves Afspreken dat alleen goed gedrag telt, Belangstellend en onderzoekend zijn en 
Observaties zichtbaar registreren – alle wel typisch OG. De andere zes manoeuvres 
uit dit cluster nemen een vergelijkbare postie in. Er staan – letterlijk – altijd OG-
manoeuvres naast of in de buurt. De manoeuvres uit het cluster Ondersteunen zijn 
geen handelingen die Rehbein, (1977) met F aanduidt. Ze veranderen niet een on-
gewenste stand van zaken A in een door actant gewenste stand van zaken A’ 
(Rehbein, 1977), maar dragen daar wel aan bij door F-handelingen, in ons geval 
OG-handelingen, te ondersteunenn.  

In tabel 22 introduceren we alle clusters, voorzien van het aantal keren dat ze 
binnen de groep van 120 manoeuvres voorkomen, een algemene toelichting en een 
toelichting op het OG-gehalte. De volgorde van de clusters is 1) OG-acties (cluster 
1-6), 2) vragen (7-14) en 3) niet OG-acties (15).   
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Tabel 22. Clusters;  
de kleuren zijn dezelfde als in tabel 23 en de bijlage Tactieken, Manoeuvres en Clusters 

 
Nr 
 

 
Cluster  

 
Aantal 
manoeuvres 

 
Toelichting algemeen 

 
Toelichting OG 
 

     
1 

Onwetend zijn 
6 Agent betoont zich in woord en 

gebaar onwetend. 
Stimuleert cliënt zijn 
verhaal te doen.  

2 Positief 
aanvullen 

3 Agent vult negatieve uiting van 
cliënt aan met positieve indruk of 
waarneming. 

Voegt perspectief toe en 
stuurt cliënt in OG-
richting. 

3 
Herformuleren 

8 Agent herhaalt wat cliënt in-
brengt. 

Geldt voor oplossingsrich-
ting, krachbronnen of 
successen.  

4 
Kansen creëren 

36 agent stimuleert cliënt zich op te 
richten op de haalbaarheid van 
zijn doelen. 

Is gericht op (algemene) 
krachtbronnen of eerder 
behaalde successen . 

5 Compliment 
geven 

12 Agent wijst op krachtbronnen en 
complimenteert cliënts gebruik 
ervan.  

Erkent de bruikbaarheid 
en prijst het gebruik. 

6 
Stilte inlassen 

2 Agent laat cliënt ruimte voor 
bezinning en/of bijsturing. 

Biedt cliënt gelegenheid 
een OG-weg in slaan. 

7 Presuppositie in 
vraag verwerken 

2 Agent verwerkt presuppositie in 
vraagformulering. 

Anticipeert op geïnten-
deerde oplossing. 

8 Doelgerichte 
vraag stellen 

17 Agent vraagt naar kansen en 
mogelijkheden. 

Is gericht op een toekomst 
waarin oplossingen een 
kans krijgen. 

9 Naar algemene 
krachtbron  

vragen 

3 Agent verzamelt kwaliteiten, 
capaciteiten en voorkeuren.  

Is geschikt als entree; zet 
de toon; antwoorden kun-
nen (later) worden benut.  

10 Om bevestiging 
vragen 

5 Agent vraagt om instemming 
met wat zojuist is geformuleerd. 

Is gericht op toe-eigening 
van krachtbronnen of 
successen.  

11 Schaalvraag 
stellen 

7 Agent reikt differentiatiemoge-
lijkheid aan. 

Biedt gelegenheid te stipu-
leren wat er al lukt en/of 
nog beter kan. 

12 Wensdroom 
concretiseren 

2 Agent roept cliënt op een betere 
werkelijkheid te visualiseren. 

Lokt doelstelling uit en 
biedt mogelijkheden tot 
precisering. 

13 Naar details 
vragen 

8 Agent vergaart bruikbare infor-
matie. 

Gaat over oplossingsrich-
ting, krachbronnen of 
successen. 

14 Naar indruk van 
derden vragen 

2 Agent vraagt cliënt via de ander 
naar zichzelf te kijken. 

Meervoudig perspectief 
geeft extra kansen te zien 
waar het om gaat. 

15 
Ondersteunen 

7 Agent vraagt of doet iets wat te 
maken heeft met de context. 

Is niet OG; ondersteunt 
naaste manoeuvre. 
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9.6 Verdeling van clusters 

In tabel 23 hebben we de in- en externe verbanden tussen alle OG analyse-eenheden 
geordend en gestructureerd. Deze analyse-eenheden zijn de kernbegrippen waar we 
naar op zoek waren (zie hoofdstuk 1 paragraaf 3). Het ultieme niveau – Doel = 
krachtbronnen aanboren – ontbreekt; verder zijn alle kernbegrippen aanwezig. Het 
cluster is in de OG-reeks, die we ontleenden aan Van Lint (1980), geen afzonderlij-
ke analyse-eenheid. Toch beschouwen we het ook als kernbegrip, omdat het struc-
tuur aanbrengt in de verzameling manoeuvres. Over Doel, Strategie, Tactiek en Ma-
noeuvre zijn we genoegzaam duidelijk geweest; het cluster, vergt nog enige uitleg. 

We hebben, op basis van een cross-case analyse, 120 manoeuvres teruggebracht 
tot vijftien clusters, waarvan er veertien OG zijn. Clusters kunnen verschillende ma-
len worden ingezet binnen één tactiek. Zo komen we het cluster Presuppositie in 
vraag verwerken twee keer tegen bij de tactiek Voorsorteren. Het cluster Naar de-
tails vragen komen we drie keer tegen bij de tactiek Bijzonderheden opsporen en het 
cluster Herformuleren komen we eveneens drie keer tegen bij de tactiek Bijsturen.  

Soms is een cluster verbonden met meer tactieken. De clusters Stilte inlassen, 
Wensdroom concretiseren en Naar indruk van derden vragen zijn met twee tactie-
ken verbonden. De meeste andere clusters zijn met drie of meer tactieken verbon-
den. Het cluster Compliment geven komen we twaalf keer tegen, bij negen verschil-
lende tactieken.  

Het cluster Kansen creëren hebben we in paragraaf 9.5 al aangekondigd. Het be-
treft de verzameling OG-acties (geen vragen) die geen andere verwantschap bezitten 
dan dat ze OG-zijn. We hadden ze evengoed buiten de clustering kunnen houden, 
maar hebben daartoe niet besloten, omdat ze het overzicht nu juist compleet maken. 
Het gaat om allerhande acties die we bij de meeste tactieken aantreffen. Uitzonde-
ringen vormen Contact maken, Verbaal aansluiten, Ruimte laten, Gespreksdoel 
vaststellen, Doelen verkennen, Voorsorteren, Faciliteren, Bijzonderheden opsporen, 
Bijsturen en Positief herkaderen. De vraag dringt zich op of deze tactieken zich niet 
lenen voor dit soort manoeuvres. Die vraag kunnen we noch ontkennend, noch be-
vestigend beantwoorden. Niet elke manoeuvre past bij elke tactiek. Toch is het heel 
wel mogelijk dat sommige van deze manoeuvres worden toegepast bij andere tactie-
ken. Zo past Afspreken dat alleen goed gedrag telt evengoed bij bijvoorbeeld de 
tactiek Contact maken. En Helpende handelingen aanmerken als keuze van cliënt 
kan evengoed gebruikt worden bij Voorsorteren. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Het noopt ons tot bescheidenheid ten aanzien van onze conclusies. Alles 
is voorlopig. Dit onderzoek vormt een eerste poging om een microgreep te krijgen 
op de theoretische structuur van een OG-gesprek. Er blijven tal van zaken over die 
nog uit te zoeken zijn, die mogelijk nóg meer data nodig hebben enzovoort. Mede 
om die reden hebben we het cluster Kansen creëren genoemd; de manoeuvres uit dit 
cluster zijn allerhande pogingen om cliënt op een oplossing te oriënteren. 

Clusters trekken zich ook niet veel aan van de strategiebegrenzing Het cluster 
Stiltes inlassen komt alleen voor bij de strategie Afstemmen; Positief aanvullen en 
Wensdroom concretiseren komen alleen voor bij de strategie Richting houden. Alle 
andere clusters komen voor bij twee of drie strategieën.  
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Het is opmerkelijk dat het cluster Wensdroom concretiseren, slechts met één tactiek, 
Bijsturen (2x), is verbonden en met één strategie, Richting houden. Dit cluster be-
helst de uitwerking van de mirakelvraag. Gelet op de grote staat van dienst in SFBT-
kringen (zie hoofdstuk 1), zou je verwachten dat het cluster vaker optreedt, bijvoor-
beeld in de strategie Richting bepalen. De verklaring voor het feit dat het cluster 
Wensdroom concretiseren niet is gekoppeld aan andere tactieken en strategieën is 
dat de exercities er eenvoudigweg geen aanleiding toe hebben gegeven. En er is mo-
gelijk meer aan de hand. We komen hier in paragraaf 10.1 op terug.  

Zoals reeds aangekondigd: tabel 23 bevat een integraal en inzichtelijk stelsel van 
alle OG-kernbegrippen. De volgorde van de strategieën en tactieken stemt oveeen 
met de panelrapportage uit hoofdstuk 3 tabel 20. Over de volgorde van de clusters 
hebben we ons in paragraaf 9.5 reeds uitgesproken. De clusters hebben dezelfde 
kleuren als in tabel 22.  
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Tabel 23. Manoeuvreclusters, tactieken en strategieën; clusterkleuren stemmen overeen met 
tabel 22;in de kolommen staat hoe vaak een manoeuvre in het cluster is aangetroffen;  

in de eindkolom en slotregel staan de totalen 

 
Str Nr Cluster 

 
Tactiek Tot 
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1 Contact maken 3         1 
 

  1 1     1     7 

2 Verbaal aansluiten   2       
 

                2 

3 Werkrelatie opbouwen  1     3 1   
 

2             2 9 

4 Coöpereren       4 1   
 

 1   1  2       2 11 

5 Geloofwaardig zijn       3     
 

              3 

6 Ruimte laten           1 
 

                1 

7 Betrekkingen benutten       1 1   
 

 2   1      1 6 

8 Beurten toedelen       2     
 

 2   1       5 

9 Feedback verdelen       1 3   
 

              4 

10 Loyaliteit benutten 1     2     
 

           1   4 

11 Complementair optreden     1 2 2   
 

               5 

12 Doelen verkennen     1     
 

1         1   3 

13 Voorsorteren        2    1         3 

14 Controle toedichten       2  1   
 

            3 

15 Selectief focussen 1     2 1   
 

               1 5 

16 Gespreksdoel vaststellen             
 

2               2 

17 Faciliteren             
 

1               1 

18 Keuzes maken     1  4 1   
 

5 2   3   1   17 

19 Bijzonderheden opsporen           
 

    2 3 1   6 

20 Contrasteren       1     
 

              1 

21 Markeren     2     
 

                2 

22 Positief herkaderen    1     1   
 

                2 

23 Omkeren       2     
 

                2 

24 OG-taal spreken    1   1     
 

                2 

25 Krachten personifiëren       5     
 

          1    2 8 
 26 Bijsturen    1 3       

 
        2       6 

TOTAAL 6 3 8 36 12 2 2 17 3 5 7 2 8 2 7 120 
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9.7  Variatie  

Verwante manoeuvres vormen clusters. De manoeuvres tonen gelijkenis, maar zijn 
niet 100% identiek. Bij de ene tactiek wordt een manoeuvre net even anders gereali-
seerd dan bij de andere. En ook binnen een tactiek zijn variaties tussen manoeuvres 
mogelijk. In paragraaf 9.5 rapporteerden we al dat de schaalvraag gevarieerd wordt 
toegepast. Uit de bijlage Tactieken, Manoeuvres en Clusters kunnen we aflezen hoe-
veel variaties er binnen de clusters bestaan.  

De conclusie die we hieruit trekken is dat de aan de orde zijnde tactiek en con-
text om variatie vragen. Hieronder volgt een voorbeeld om aan te tonen dat clusters 
uit verwante manoeuvres bestaan. We kijken naar Compliment geven. Uit tabel 24 
blijkt dat het cluster één keer voorkomt bij Werkrelatie opbouwen, Complementair 
optreden, Coöpereren, Betrekkingen benutten, Selectief focussen, Keuzes maken en 
Positief herkaderen, en drie keer bij Feedback verdelen. We noteren in onderstaande 
lijst alle voorkomende variaties. 

Bij Werkrelatie opbouwen ziet de manoeuvre er als volgt uit:  
  Compliment geven voor belangrijke krachtbron: betrokkenheid: 

Well, I can see the love of the children are there in both of you. You have such 
affection for the children, such passion for teaching. 

 
Bij Complementair optreden ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Positief waardeoordeel geven over wat cliënt tot nu toe heeft ondernomen: 

Okay, that’a good start. That’s a very good start. 
 Rol van deskundige aannemen om cliënts gedrag te prijzen:  

Of course, because you are the mother. 

Bij Coöpereren ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Aan geïndiceerd niveau (schaal) compliment verbinden: 

Obviously you know how to behave. 

Bij Betrekkingen benutten ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Cliënten complimenteren met wat ze voor elkaar betekenen: 

It sounds you really have nice kids. 

Bij Feedback verdelen zien de manoeuvres (3x) er zo uit: 
 Complimenten zo teruggeven, dat cliënten hun eigen rol herkennen:  

And when you saw him on the street, you just passed by. 
 Complimenten aan de één zo uitspreken, dat de ander v.v. er zijn rol in terug-

vindt:  
She’s also has been able to follow up on that. 

 Complimenten gelijk verdelen over cliënten en hen in wisselende groepen aan-
spreken:  
So far, you both have given her good foundation. 
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Bij Selectief focussen ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Compliment geven voor goed gedrag: 

8.5, that’s very high. 

Bij Controle toedichten ziet de manoeuvre er zo uit:  
 Benadrukken dat cliënt in staat is initiatief te nemen: 

And you’ve been so helpful, during this morning.  

Bij Keuzes maken ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Compliment geven voor vermogen om te kiezen: 

You are a smart kid. 

Bij Positief herkaderen ziet de manoeuvre er zo uit: 
 Compliment geven voor positieve respons op negatieve stimuli 

Very good, very good. Fantastic. 
 
Er zijn veel variaties denkbaar. Als gezegd: de realisatie is afhankelijk van de tactiek 
en de context. Die twee hebben soms te maken met de enkelvoudige of meervoudige 
setting. De meervoudige toepassing geldt in het geval van het cluster Compliment 
geven voor de volgende manoeuvres: 
 Cliënten complimenteren met wat ze voor elkaar betekenen; 
 Complimenten zo uitspreken, dat cliënten hun eigen rol herkennen; 
 Complimenten aan de één zo uitspreken, dat de ander v.v. er zijn rol in terug-

vindt;  
 Complimenten gelijk verdelen over cliënten en hen in wisselende groepen aan-

spreken. 
 
De ene situatie is de andere niet. Maar we hebben de onze wel wat overzichtelijker 
gemaakt. Voor (toekomstige) specialisten is het van belang te beseffen dat hun ma-
noeuvreerruimte beperkt is. Het wil zeggen dat, als ze OG willen handelen, ze een 
keuze moeten maken uit de beschikbare manoeuvreclusters. Er staat tegenover dat 
variatie geboden is in verband met de tactiek en de context. Alle manoeuvres zijn als 
opbrengsten terug te vinden in de paragrafen 7.1-7.9, in de bijlage Exercities en in 
de bijlage Tactieken, Manoeuvres en Clusters.  

10.  EEN EMPIRISCH BEGRIPPENKADER  

Alvorens tot integratie over te gaan, lopen we ontwikkelingen nog een keertje door. 
We hebben de door het panel gerapporteerde verschijnselen door microanalyse ge-
specificeerd en door ordening en structurering gereduceerd tot een inzichtelijk stel-
sel. We ronden dit proces af met een vernieuwd begrippenkader voor OG-interactie. 
Maar eerst wijden we nog enkele gedachten aan de oude indeling. 
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10.1  Nog eens de Zevenstappendans 

In hoofdstuk 1 paragraaf 2.1 schreven we dat Cauffman (2007) met de Zevenstap-
pendans structuur geeft aan het OG-gesprek, zonder dogmatisch te willen zijn. Al 
gaat het om een dans, de figuur suggereert in zekere zin een patroon. Het is de vraag 
of dit patroon stand houdt, als we de informatie die ons onderzoek oplevert bij de 
beoordeling betrekken.  

De stappen uit de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 1 figuur 2) zijn: contact leg-
gen, context verhelderen, doelen stellen, krachtbronnen aanboren, differentiatie 
(schaalvraag), toekomstoriëntatie (mirakelvraag) en complimenten geven. We ko-
men de stappen in ons onderzoek op allerlei verschillende niveaus tegen: bij de door 
het panel gerapporteerde verschijnselen (tactieken), bij de voorlopige labels (strate-
gieën), bij de opbrengsten van de exercities (manoeuvres) en de verwante manoeu-
vres (clusters).  

We kijken wat nauwkeuriger naar de positie van de mirakelvraag. In paragraaf 
9.6 merkten we al op dat het cluster Wensdroom concretiseren uitsluitend genoemd 
wordt bij de tactiek bijsturen, en die valt binnen de strategie Richting houden. Gelet 
op het feit dat de mirakelvraag een ‘characteristic feature’ (De Shazer & Berg, 
1997), ‘core therapeutic element’ (Lipchik, 2012) of ‘specific intervention’ (Trepper 
et al., (2012) wordt genoemd, zou je verwachten dat de mirakelvraag als manoeuvre 
evenzeer een rol zou spelen bij willekeurig welke tactiek in de strategie Richting 
bepalen, maar in die strategie ontbreekt ze volledig, evenals in de strategie Afstem-
men. Hoe kan dat? Is het panel eraan voorbijgegaan?  

Of het panel bekend was met de hiervoor geciteerde werken, weten we niet; wel 
weten we dat het panel de Zevenstappendans, waarin de mirakelvraag als Toekomst-
oriëntatie (Cauffman & Van Dijk, 2009) voorkomt, geenszins over het hoofd heeft 
gezien. Dat wordt expliciet in de toelichting op de panelselectie in hoofdstuk 2: deze 
begint telkens met een subparagraaf over de Zevenstappendans. In tabel 24 is sa-
mengevat welke stappen het panel herkende in welk protocol. 

Tabel 24. Panelselectie en Zevenstappendans 

 
Protocol 

 
Contact  
leggen 

 
Context  

ver-
helderen 

 

 
Doelen  
stellen 

 
Kracht-
bronnen 

aanboren 

 
Differen-

tiatie 

 
Toe-

komst-
oriëntatie 

 
Compli-
menten 
geven 

        

1 x x x x   x 

2 x x  x x  x 

3 x x x x x x x 

4 x x x x x x x 

5 
 
 

x x x x  x x 
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Het panel heeft de stappen uit de Zevenstappendans dus wel verdisconteerd, maar 
kennelijk niet in alle gevallen als kenmerkend beoordeeld. De verklaring is waar-
schijnlijk dat we met de stappen uit de Zevenstappendans niet met 100% gelijksoor-
tige grootheden te maken hebben. De verschillen hangen samen met de middel-doel 
keten, waar we de afgelopen paragrafen aandacht aan hebben besteed. Bij nader in-
zien, en met ondersteuning van Van Lint, zijn we tot het inzicht gekomen dat er vier 
hiërarchisch met elkaar verbonden eenheden bestaan in het taalverkeer tussen agent 
en cliënt: doel, strategie, tactiek en manoeuvre. We hebben ze kernbegrippen ge-
noemd, evenals het cluster (van verwante manoeuvres).  

De 26 verschijnselen die het panel rapporteerde, zijn allemaal tactieken. Enkele 
daarvan, zoals Compliment geven en Gespreksdoel vaststellen treffen we aan in de 
Zevenstappendans. De rest van de stappen uit de Zevenstappendans komen we in de 
lijst van 26 verschijnselen niet tegen. Positief aanvullen, Onwetend zijn en Naar de-
tails vragen (om enkele voorbeelden te noemen) manifesteren zich op manoeuvreni-
veau.  

De conclusie moet zijn dat, ook al gebruikten we ten tijde van de paneldiscussie 
de nieuwe indeling nog niet, hier het manco van de oude indeling impliciet aan het 
licht is gekomen. De zeven stappen maken de conceptuele structuur van OGW niet 
integraal inzichtelijk. 

Terug naar (het spaarzame optreden van) het cluster Wensdroom concretiseren, 
dat de uitwerking van de mirakelvraag behelst. De mirakelvraag is door het panel 
niet gerapporteerd als tactiek, maar manifesteert zich klaarblijkelijk ‘slechts’ op ma-
noeuvreniveau. Goed beschouwd is de inzet van een mirakel overbodig, als cliënt 
zijn eigen richting weet te bepalen. En als cliënt wel een steuntje in de rug nodig 
heeft, zijn er meer mogelijkheden. De mirakelvraag is niet per se een ‘characteristic 
feature’ (De Shazer & Berg, 1997), ‘core therapeutic element’ (Lipchik, 2012) of 
‘specific intervention’ (Trepper et al., (2012).  

10.2 Van de oude naar de nieuwe indeling 

Er is dus een oude indeling, de Zevenstappendans (hoofdstuk 1, figuur 2) en er is 
een nieuwe indeling, het begrippenkader (figuur 13). In deze paragraaf leggen we 
uit waarom de oude indeling aan vernieuwing toe is.  

De oude indeling behelst een concept van zeven gelijkwaardig gepresenteerde 
stappen. Het zijn achtereenvolgens: 1) contact leggen, 2) context verhelderen, 3) 
doelen stellen, 4) krachtbronnen aanboren, 5) differentiatie, 6) toekomstoriëntatie 
en 7) complimenten geven. In de oorspronkelijke opzet (zie hoofdstuk 1 figuur 2) 
nam complimenten geven een centrale plaats in.  

De nieuwe indeling (figuur 13) gaat uit van één doel, drie strategieën, 26 tactie-
ken en 120 manoeuvres verdeeld over vijftien clusters. 

Wat eerst en vooral opvalt in de vergelijking tussen de oude en nieuwe indeling 
is dat krachtbronnen aanboren in de Zevenstappendans op één lijn staat met de ove-
rige stappen. We hebben in hoofdstuk 2 paragraaf 6.1 al uiteengezet dat het aanbo-
ren van krachtbronnen het allesbeheersende doel is.  
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Figuur 13. De nieuwe indeling 
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De stap context verhelderen komen we in onze nieuwe indeling tegen als manoeu-
vrecluster Kansen creëren bij de tactiek Werkrelatie opbouwen, een afgeleide van de 
strategie Afstemmen. Met enige moeite kun je hem ook herkennen in de manoeuvre-
clusters Naar algemene krachtbronnen vragen en Naar details vragen. 

In de nieuwe indeling zijn Schaalvraag stellen, Wensdroom concretiseren en 
Complimenten geven gelijksoortig; het zijn manoeuvreclusters die vormgeven aan 
diverse tactieken en strategieën. Met inachtneming van wat er hiervoor over gezegd 
is kunnen we ook context verkennen aan dat rijtje toevoegen. Het moet gezegd: de 
termen differentiatie en toekomstoriëntatie vooronderstellen een hogere abstractie-
graad (tactieken dus), maar bij de panelselectie komen we deze niet tegen.  

De stappen contact leggen en doelen stellen zijn volgens de nieuwe indeling tac-
tieken. Opmerkelijk is dat contact leggen in de Zevenstappendans veeleer wordt 
geïnterpreteerd als afstemmen – en dat is in de nieuwe indeling een strategie. Met 
doelen stellen is er iets vergelijkbaars aan de hand. In de Zevenstappendans houdt 
doelen stellen het midden tussen Zweck (overkoepelend doel) en Ziel (concreet han-
delingsdoel). In de nieuwe indeling worden de verschillende grootheden respectieve-
lijk ondergebracht bij krachtbronnen aanboren (Zweck) en doelen verkennen (Ziel).  

Per saldo kunnen we stellen dat de oude indeling aan vervanging toe is. De Ze-
venstappendans is een aantrekkelijke tango, maar geeft onvoldoende inzicht in de 
integrale toedracht van een OG-gesprek. De onderdelen zijn betekenisvol, maar in-
zicht in OGW ontstaat pas echt als ze in een theoretische structuur van het OG-
gesprek is ondergebracht. Dat hebben we in dit hoofdstuk proberen te doen.  

Het uitgangspunt van OGW is dat cliënt zijn eigen problemen oplost. Om hem 
daarbij behulpzaam te zijn, is interactie geboden. Die is effectief als de volgende 
begrippen wordt gehanteerd. Het doel van agent is dat cliënt zijn krachtbronnen aan-
boort, opdat hij erover kan beschikken. Agent kan zijn doel bereiken door een drietal 
strategieën: Afstemmen, Richting bepalen en Richting houden. Om die strategieën te 
realiseren staan hem 26 tactieken ter beschikking, respectievelijk elf in de strategie 
Afstemmen, acht in de strategie Richting bepalen en zeven in de strategie Richting 
houden. Uiteindelijk zal agent zijn tactieken in manoeuvres moeten uitvoeren. Hij 
kan daarbij kiezen uit vijftien clusters. 

11. BRONVALIDERING 

De vraag die nog rest is of de dingen wie hebben aangetroffen, te beginnen met de 
verschijnselen die het panel selecteerde (en die we later tactieken zijn gaan noemen), 
aan de persoon gebonden zijn of daarbovenuit stijgen. Met andere woorden: zijn de 
tactieken specifiek voor de individuele meesters of hebben ze een ruimere geldig-
heid?  

Dat vergt opnieuw een consciëntieuze analyse, maar onze nieuwsgierigheid is 
voor dit moment bevredigd met een globale indicatie. We hebben de protocollen nog 
eens de revue laten passeren en ons afgevraagd of de tactieken die we bij één van de 
meesters aantroffen ook bij andere meesters aan het licht traden. Uiteraard hebben 
we ons mede laten leiden door de bijvangst van de 26 exercities. Door die exercities 
hebben we namelijk een redelijke indruk gekregen van alle gebezigde tactieken.  
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Grosso modo hebben we in kaart gebracht welke tactieken meester-gebonden, zijn 
en welke niet. In tabel 25 staan de overeenkomsten en verschillen tussen Insoo Kim 
Berg (I), Steve de Shazer (S) en Therese Steiner (T). Als de tactiek werd aangetrof-
fen bij een meester, is zijn of haar initiaal in de tabel vermeld. De onderstreepte ini-
tiaal staat voor de bron, ofwel de meester bij wie de tactiek voor het eerst werd op-
gemerkt en in een exercitie aangetoond.  

Tabel 25. Overeenkomsten en verschillen;I = Berg, S = De Shazer en T = Steiner;  
onderstreept = oorsprong; ø = niet van toepassing; omkaderd = uitgewerkt in dit hoofdstuk; 

niet omkaderd = uitgewerkt in de bijlage; grijs = meervoudige setting 

       
Nr Tactiek + Prot 

 
P
r
o
t 

Mees-
ters 

Overeenkomsten Verschillen 

        
1 Contact maken  

 
1 I S T Verkenning algemene  

krachtbronnen. 
 

2 Verbaal 
aansluiten  
 

1 I S T Idem.  

3 Werkrelatie 
 opbouwen  

2 I S T Agent stuurt aan op  
co-expertise. 

 

4 Coöpereren  
 

2 I S T Agent koerst op eigen  
verantwoordelijkheid. 

Geen mv-setting bij S. 

5 Geloofwaardig 
zijn  
 

2 I S T Het observeerbare heeft  
het primaat. 

 

6 Ruimte laten  
 

3 I S T Idem.  

7 Complementair  
optreden  

5 I S T Met name in feedback .  

8 Betrekkingen 
benutten  

4 I ø T I en T: idem.  

9 Beurten 
verdelen  
 

4 I ø T I en T: idem.  

10 Feedback 
verdelen  
 

5 I ø T I en T: idem.  

11 Loyaliteit 
 benutten 

5 I ø ø Alleen van toepassing bij 
I (protocol 5). 

 

12 Doelen 
verkennen  

1 I S T Idem.  

13 Voorsorteren  
 

1 I S T Idem.  
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14 Controle 
toedichten  
 

1 I S T Overeenkomstige accen-
ten: manage, control en 
help(...).  

I: explain, decide, want en assertive; 
S: manage, handle, decide, stand, 
help(..); T: ø. 

15 Selectief  
focussen 

2 I S T Alleen aandacht voor  
krachtbronnen. 

 

16 Gespreksdoel 
vaststellen  
 

3 I S T Idem.  

17 Faciliteren  
 

3 I S T Veel positieve vragen. Bij I en T geen positieve inkleuring 
van negatieve en neutrale vragen. 

18 Keuzes maken 
 

3 I S T Op negatieve zaken wordt 
nauwelijks acht geslagen. 

 

19 Bijzonderheden 
opsporen  
 

3 I S T Geldt voor krachtbronnen 
en successen. 

I en S: ook de benefits van het pro-
bleem; S: ook de keerzijde van het 
succes.  

20 Contrasteren  1 I S T Spiegelen: allen. Contrasteren: I en S. 

21 Markeren  
 

1 I S T I, S en T: so. Bij S gaan uhm en okay hand in 
hand met so; bij T ook veel uhm. 

22 Positief  
herkaderen  
 

2 I ø ø Alleen van toepassing bij 
I (protocol 2). 

 

23 Omkeren  
 

4 ø ø T Alleen van toepassing bij 
T. 

 

24 OG-taal spreken  4 I S T Idem.  

25 Krachten 
personifiëren  

4 ø ø T Alleen van toepassing bij 
T. 

 

26 Bijsturen  
 

5 I S T Idem.  

 
We zien 19 overeenkomsten tussen de drie meesters; daarenboven zien we drie over-
eenkomsten tussen I en T. Waar geen sprake is van een meervoudige setting verval-
len de overeenkomsten met de systemische tactieken. Even specifiek is het inzetten 
van beeldmateriaal.  

Omkeren (met but) treffen we vooral bij T aan; I en S maken slechts sporadisch 
gebruik van deze tactiek. Positief herkaderen wordt alleen door I in praktijk ge-
bracht. Het lijkt gebonden aan de groepsevaluatie in protocol 2, maar toont sterke 
verwantschap met Voorsorteren, Faciliteren en Bijsturen, tactieken die allen gere-
geld toepassen; het is agent erom te doen het OG-perspectief niet uit het oog te ver-
liezen. Krachten personifiëren is een tactiek, die we alleen bij T tegenkomen. Het 
vergt kennis van de regels en inzicht in de overdrachtelijke werking van het poppen-
spel. Ten slotte kunnen we vaststellen dat S geen unieke tactiek(en) gebruikt.  

De conclusie van dit voorlopige en globale onderzoek luidt, dat er zoiets bestaat 
als een grootste gemene deler. De verschijnselen die we hebben onderzocht vertellen 
natuurlijk iets over de individuele meesters, maar eerst en vooral over het OG-
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gehalte van hun manier van werken. We gaan ervanuit dat dat ook geldt voor de 
(clusters van) manoeuvres. 

12. HET VERHAAL 

Het was ons erom begonnen aankomende OG-specialisten beter toe te rusten. Daar 
heb je een goed verhaal voor nodig. En dat hebben we nu. In de paragrafen 12.1-
12.3 dragen we ons verhaal over aan studenten die de OG-pragmatiek onder knie 
willen krijgen. De manier waarop ze er hun voordeel mee kunnen doen, bespreken 
we in het volgende hoofdstuk.  

12.1 Afstemmen  

Het begint met contact maken. Neem een geïnteresseerde zithouding aan, produceer 
een vragende, nadenkende, verwonderde en/of niet-wetende blik en informeer naar 
algemene krachtbronnen, bijvoorbeeld je favoriete vak op school. Neem er de tijd 
voor (> 1 sec.) om de informatie tot je door te laten dringen. Beweeg in woord en 
gebaar mee met het verhaal van cliënt, onderbreek het af en toe met een vraag om 
bevestiging en vraag naar zoveel mogelijk bijzonderheden van de krachtbron die je 
aantreft. Sluit in je formuleringen verbaal aan bij cliënts vocabulaire. Het betekent 
dat je zoveel mogelijk woorden letterlijk overneemt of ernaar verwijst met behulp 
van voornaamwoorden.  

Het is belangrijk een constructieve werkrelatie op te bouwen. Dat doe je door 
expliciet te vragen naar wat cliënt anders zou willen. Als hij zijn doel niet aangeeft, 
geef hem dan de gelegenheid de context te verduidelijken. Toon interesse in het ver-
haal van cliënt. Je kunt hem complimenteren met een belangrijke krachtbron: be-
trokkenheid. Informeer naar cliënts concrete hulpvraag. Behandel hem als collega-
deskundige. Als cliënt aan een demonstratie toe is, verstrek hem dan informatie over 
methodiek en doel. Geef hem praktische aanwijzingen voor de toekomst. 

Reageer niet te snel; neem er de tijd voor. Met stiltes op de beurtgrens tussen jou 
en cliënt creëer je ruimte om cliënt een eigen richting laten kiezen.  

Wees geloofwaardig in je feedback. Spreek af dat je successen teruggeeft, en hou 
je daaraan. Doe dat congruent en concreet. In verkennende fasen treed je symme-
trisch op, in fasen waarin de balans wordt opgemaakt complementair. Geef een posi-
tief waardeoordeel over wat cliënt tot nu heeft ondernomen. Prijs het gedrag van 
cliënt als deskundige. Bevestig de inzichten van cliënt en vul ze aan met richtingge-
vende generalisaties.  

Maak heldere afspraken over de gang van zaken. Investeer in coöperatie. Vraag 
om instemming en medewerking. Gebruik een schaalvraag om cliënt zijn eigen ge-
drag te laten evalueren. Indien de scores (in een meervoudige setting) variëren, is het 
wijs zelf een inschaling te geven. Vergeet niet aan het niveau een compliment te 
verbinden. Vraag om een ontvangstbevestiging: 8,5 is heel hoog; wist je dat? For-
muleer een doelniveau en geef de opdracht er alles aan te doen. Voorspel ups en 
downs. Noem alle belanghebbenden bij voorkeur in één adem (wij-vorm). Spreek 
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vertrouwen uit in cliënt en vergeet hem (of de groep) niet te bedanken voor de ont-
vangst en het vertrouwen. 

Soms heb je te maken met cliënten met verschillende rollen en/of belangen. Een 
kind bijvoorbeeld met zijn ouders. Je kunt hun onderlinge betrekkingen benutten. 
Het is belangrijk dat je de een vraagt begrip te hebben voor de positie van de ander. 
Successen kun je verbaal en non-verbaal met elkaar delen: Hebt u hem naar baseball 
gestuurd? Toon ook interesse in de niet-aanwezige leden van het systeem (bijvoor-
beeld broers of zussen). Vertelt de één een verhaal, vraag de ander het aan te vullen 
of van commentaar te voorzien. Complimenteer cliënten met wat ze voor elkaar be-
tekenen en vraag de ander(en) dat compliment te bevestigen: Dat zul je wel van 
moeder je geleerd hebben.  

Heb je meer gesprekspartners, dan is het van belang dat je beurten toedeelt. Leg 
cliënten afwisselend vragen voor. Stel de één in de gelegenheid het verhaal van de 
ander aan te vullen of vraag hem zijn verhaal te bevestigen. Soms kun je de beurt al 
laten wisselen door een ander uitnodigend aan te kijken. Hou bij de beurttoedeling 
rekening met de lengte van ieders bijdrage. Verdeel je complimenten in de feedback-
fase over al je cliënten. Verstrek je complimenten zo, dat cliënten zich herkennen als 
afzender van de informatie. Zorg ervoor dat je een compliment aan de één zo uit-
spreekt, dat de ander zich erin herkent. Zo kun je tegen een bezorgd ouderpaar zeg-
gen: Ze (de ontspoorde dochter) heeft jullie aanwijzingen goed begrepen. Verdeel je 
complimenten gelijkelijk en spreek je gesprekspartners in wisselende groepen aan. 
Vul je complimenten aan met verstandige adviezen  

Strijdende partijen kun je zo tegemoet treden dat je hun onderlinge loyaliteit be-
nut. Dat doe je door je in woord en gebaar onwetend op te stellen. Probeer de doelen 
op elkaar af te stemmen en vraag naar de veronderstelde beleving van anderen: (te-
gen de dochter) Wat zou je moeder anders doen als het probleem was opgelost? Het 
is belangrijk dat je erop aanstuurt dat partijen samen een team vormen: Jullie hebben 
een flinke klus te klaren.  

12.2 Richting bepalen 

Kern van de OG-aanpak is gelegen in het woord richting. Het is een misverstand te 
denken dat agent over de oplossing gaat; hij gaat over de oplossingsrichting, in die 
zin dat hij deze bewaakt. Cliënt maakt zijn eigen keuzes met inachtneming van de 
context, wat anderen van hem verwachten en wat dies meer zij. Als er nog geen keu-
ze gemaakt is, of dát nu juist het probleem is, helpt agent hem een eindje op streek. 
Het is een missie waar vanaf het eerste contact aan gewerkt dient te worden: de op-
lossingsrichting.  

Een eerste middel is te informeren naar het gespreksdoel door middel van de 
doelstellingsvraag: Wat moeten we vandaag bespreken, zodat dit gesprek, voor jou 
nuttig zal zijn? Er zijn alle elementen in vervat die cliënt uitdagen verantwoordelijk-
heid te nemen voor het verloop van het gesprek. Daarmee is alvast een oplossings-
richting bepaald, voorlopig voor de termijn van dit gesprek. Als cliënt geneigd is 
vast te houden aan zijn probleem, kun je de vraag gespecificeerd herhalen: Waar-
over moeten we het vandaag hebben, zodat je – misschien niet meteen, maar dan 
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toch over een poosje – zult kunnen vaststellen: het is geen tijdverspilling geweest om 
er een paar uren voor uit te trekken? Doelen zullen nader verkend moeten worden. 
Het is van belang cliënt herhaaldelijk te vragen wat er concreet moet veranderen om 
te bereiken wat hij wil. De stappen of details om dit subdoel te bereiken kunnen het 
spoorboekje vormen van het gesprek. Bruikbare antwoorden herformuleer je vra-
gend, zodat er een herbevestiging op kan volgen. Door middel van luisterresponsen 
als ah, tuurlijk en okay bekrachtig je instemmend wat hij inbrengt. 

Het is verstandig selectief te focussen: spreek af dat je alleen goed gedrag telt en 
doe wat is afgesproken. Neem een belangstellende en onderzoekende houding aan, 
door observaties zichtbaar te registreren. In de fase van de feedback geef je compli-
menten voor wat je hebt waargenomen.  

Door voor te sorteren stuur je cliënts respons in de een bepaalde richting. Dat 
doe je door in je vraag een presuppositie te verwerken: Is dit iets wat iemand je ge-
leerd heeft, of heb je het zelf bedacht? Een presuppositie kan voorzien worden van 
een suppletie: De meeste jonge mensen interesseert het geen zier. Het is belangrijk 
dat cliënt de presuppositie en suppletie weet te volgen. Vraag daarom om een beves-
tiging: Het had anders kunnen aflopen, denk je niet?  

Er zijn specifieke manieren om cliënt controle toe te dichten. Hoe kreeg je het 
voor elkaar? vooronderstelt dat cliënt weet te beschikken over zijn eigen lot. Er zijn 
nogal wat woorden die deze suggestie oproepen: willen, besluiten, uitleggen, en 
koersen zijn krachtige voorbeelden. Helpende handelingen kun je het beste aanmer-
ken als cliënts keuzes om tot oplossingen te komen. Benadruk dat hij dus in staat 
initiatieven te nemen.  

De formulering van de vraag is medebepalend voor het vervolg. Door richting-
gevende woorden in je vragen te verwerken faciliteer je cliënt in de gewenste oplos-
singsrichting. Woorden als: succes, waardevol, de goede kant en dergelijke lenen 
zich daar goed voor. 

Uit de informatie die cliënt verstrekt, maak je voortdurend keuzes. Om te begin-
nen vraag je naar algemene krachtbronnen. Nuttige informatie over algemene 
krachtbronnen kan ook afgeleid worden uit de vermoedelijke indrukken van ande-
ren: Wat zouden de leraren je beste vak noemen? Als je cliënt meer opties voorlegt, 
stel dan de meest positieve voorop. Vraag naar het effect van een mogelijk positieve 
keuze. Je kunt ook vragen naar de uitwerking van een ongewenste negatieve keuze. 
Eventuele niet OG-keuzes kun je aan ‘een deel van’ cliënt toeschrijven. Vervolgens 
kun je cliënt vragen het positieve deel uit de doeken te doen.  

Vraag cliënt zijn vertrouwen in te schalen met behulp van een schaalvraag. De 
score vraagt natuurlijk om een toelichting in de plus. Als cliënt het gewenste niveau 
nog niet heeft bereikt, kun je hem vragen zich een voorstelling te maken van een 
puntje meer. Vraag naar een verklaring voor cliënts positieve keuzes en kies, als hij 
meer opties naar voren brengt, voor de meest positieve. Breng een correctie aan, als 
hij de niet OG-kant op gaat: Nee nee, ik bedoel: hoe vaak lukte het wel? Vraag door 
naar positieve onderdelen. Afhankelijk van de context kan het heel nuttig zijn cliënt 
zich een voorstelling te laten maken van de indrukken door anderen. Als cliënt pro-
blemen heeft met tegenstrevers, kun je vragen naar de mate waarin zij succes heb-
ben. Dat heeft pas effect als je dat in verband brengt met zijn afwijzing. Complimen-



 SPECIFICEREN, REDUCEREN EN INTEGREREN  207 

teer cliënt vooral met zijn vermogen om te kiezen en herformuleer zijn gewenste 
keuzes. 

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk bruikbare bijzonderheden opspoort. 
Vraag naar algemene zaken of neutrale details om bruikbare informatie uit te lichten. 
Aansluitend kun je vragen naar zo veel mogelijk details van krachtbronnen of doe-
len. Als cliënt zijn eigen indrukken heeft weergegeven, kun je hem ook vragen naar 
de veronderstelde indrukken van anderen. De positieve details van een inschatting 
naar aanleiding van een detailvraag kan ook heel nuttige diensten bewijzen, evenals 
de details van een denkbeeldig hoger inschalingsniveau. Details van ongewenste 
doelen kunnen ook informatief zijn, mits je ze in verband brengt met cliënts motiva-
tie voor de andere kant.  

12.3 Richting houden   

Gaandeweg kan cliënts motivatie verslappen. Of de problemen zijn zo groot, dat de 
oplossing uit beeld verdwijnt. Je zult moeten bijsturen. Dat kun je doen door cliënts 
negatieve uiting te verbinden met een positieve waarneming: Poeh, dat was zeker 
moeilijk. Knap dat het je gelukt is vandaag. Je kunt een negatieve uiting transforme-
ren tot een positieve keuze: Dat wil je dus allemaal veranderen. Een (eerder gedane) 
positieve uiting van cliënt kun je instemmend bevestigen. Daarnaast kun je een as-
pect van cliënts uiting versterken: (als cliënt beweert dat ze geen geheimen kan be-
waren voor haar moeder, reageert agent met) Jij kent je moeder goed, zeg. Je kunt 
ook een wensdroom introduceren: Stel dat je problemen zijn opgelost... en daar een 
concretiseringsvraag aan verbinden: ... hoe zou je leven er dan uitzien? Daarvoor 
kun je de mirakelvraag gebruiken. In het vervolg van het gesprek hoef je cliënt al-
leen maar te herinneren aan het mirakel.  

Omkeren kan ook; daarvoor gebruik je het voegwoord ‘maar’. Na een negatieve 
uiting kun je cliënt wijzen op zijn positieve intenties: Maar je probeert het wel. Met 
‘maar’ kun je cliënt ook corrigeren: Maar het is je toch gelukt. Als cliënt geneigd is 
zelf met negatieve omkeringen te komen, zet je hem weer recht met informatie uit de 
context: Maar je bent een slimme jongen. Zo wordt de ‘maar–’ een ‘maar+’. 

Om de erkenning en herkenning te bewerkstelligen, kun je cliënts gebaren en 
houding imiteren en belangrijke woorden uit zijn verhaal spiegelen; we spraken er al 
over in het kader van contact maken en verbaal aansluiten. Je kunt ook contrast-
woorden uit de context benutten. Op die manier verleen je extra accent aan de ge-
wenste richting en hou je cliënt in dat spoor: Na die verschrikkelijke nacht heb jij 
een vluchtplan bedacht.  

Krachtbronnen kun je markeren met zoals okay, zo, dus of juist. Die luister-
responsen kun je het beste gebruiken in combinatie met een parafrase, samenvatting 
of conclusie van het voorafgaande of een brug naar wat er komen gaat. Een moment 
van stilte (> 1 sec.) binnen je eigen beurt vervult eenzelfde functie.  

Als je feedback geeft, zorg er dan voor dat je cliënts respons op negatieve stimuli 
door specifieke kwalificaties in OG-perspectief plaatst: Hij gooide per ongeluk een 
glas om, en jij ging direct een doekje halen. Voeg er een compliment aan toe: Goed 
hoor!  
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Gebruik vooral woorden die wijzen in de richting van de door cliënt gewenste oplos-
sing. Relativeer de problem talk van cliënt (voor zover van toepassing) of citeer deze 
in combinatie met een ontkenning: Geen angst meer. Je kunt ook op problem talk 
reageren door het OG-perspectief eraan te koppelen: Jullie zullen vast wel eens 
woorden hebben over de uitvoering van jullie plannen.  

Het staat je natuurlijk vrij om alle denkbare beeldmaterialen in te zetten. Als je 
met poppen werkt, is het belangrijk dat je een appel doet op een algemene kracht-
bron: fantasie. Eigenschappen in problem talk, bijvoorbeeld angst en gevaar, kun je 
transformeren tot bruikbare eigenschappen in solution talk: voorzichtigheid en moed. 
Tegengestelde krachten kun je samen laten optrekken. Geef cliënt een rol als pop-
penspeler en laat hem zoveel mogelijk bruikbare bijzonderheden opsommen. Spreek 
met de poppen over cliënt en beschouw hen als helpers. Als de voorstelling achter de 
rug is, kun je cliënt een tastbare herinnering aan de krachten en helpers meegeven.  

13. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

De verschijnselen die in hoofdstuk 3 door het panel zijn geëxploreerd hebben we in 
het eerste deel van dit hoofdstuk gespecificeerd. Al kan de descriptie nooit identiek 
zijn aan de werkelijkheid (Magritte, 1928-1929; Korzybski, 1933), we menen door 
microanalyse inzichtelijk te hebben gemaakt welke verschijnselen er in OGW toe 
doen. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk hebben we ons met de relaties en de samen-
hang tussen de verschijnselen en de opbrengsten uit de exercities beziggehouden. 
Deze reductie en integratie heeft ons uiteindelijk een inzichtelijk begrippenkader 
opgeleverd. We nemen de stadia in de volgende paragrafen nog één keer door. 

 13.1 Exploratie en specificatie  

OGW gaat om het aanboren van krachtbronnen; dat is in de hoofdstukken 2 en 3 wel 
duidelijk geworden. De gerapporteerde verschijnselen waren door het panel reeds 
voorzien van een label (zie hoofdstuk 3 tabel 20): Afstemmen (11x), Richting bepa-
len (8x) en Richting houden (7x). In hoofdstuk 4 hebben we de verschijnselen ge-
specificeerd. Microanalyse bracht aan het licht dat elk verschijnsel zich manifesteert 
in één of meer door agent aangestuurde OG-handelingen. Een globale bronvergelij-
king maakt duidelijk dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de handelingen van 
de verschillende meesters.  

13.2 Reductie en integratie  

Met de vormen van taalverkeer die we aan Van Lint (1980) ontleenden, reduceerden 
we onze bevindingen tot kernbegrippen en integreerden ze in één begrippenkader. 
Er is één doel, er zijn drie strategieën, 26 tactieken en zo’n 120 manoeuvres. De 
manoeuvres zijn te verdelen in vijftien clusters. 

Het begrippenkader wijkt af van de gebruikelijke indeling, zoals we die kennen 
onder de naam Zevenstappendans. De naam suggereert dat we te maken hebben met 
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gelijkwaardige stappen. Er is niettemin een hiërarchisch onderscheid: krachtbronnen 
aanboren is doel, contact leggen is strategie, doelen stellen en complimenten geven 
zijn tactieken en context verkennen, schaalvraag en mirakelvraag zijn manoeuvres. 
Uit de empirie hebben we geleerd dat OGW door (veel) meer strategieën, tactieken 
en pragmalinguïstische manoeuvres wordt gekenmerkt dan de Zevenstappendans 
onderscheidt. 

13.3 Naar een OG-grammatica 

In paragraaf 9.7 spraken we over variatie op manoeuvreniveau. We kwamen tot de 
conclusie dat de uiteindelijke vorm van de manoeuvre samenhangt met de tactiek en 
de context. De onderdelen van die context zijn geen willekeurig samenraapsel. In 
een doelgericht gesprek zijn ze op een bepaalde manier op elkaar betrokken. In dit 
onderzoek analyseerden we de interactie tussen agent en cliënt vooral op sequentieel 
niveau. We kwamen tot het inzicht dat doelen en middelen op een bepaalde manier 
samenhangen en ontwikkelden een inzichtelijk begrippenkader.  

We nemen aan dat grotere eenheden, zoals episoden, fasen en sessies, eveneens 
een samenhangende structuur hebben. Het zou goed zijn de relaties en samenhang 
van constituerende gespreksonderdelen van dit formaat ook tegen het licht te hou-
den. In vervolg op het microniveau uit dit hoofdstuk, zou dan het macroniveau aan 
de beurt zijn. Er is al veel gepubliceerd over werkzame technieken (zie hoofdstuk 1), 
maar naar systematische gespreksopbouw is voor zover wij weten nog niet veel on-
derzoek verricht. Stap voor stap kan zo een grammatica van OGW ontstaan. 

13.4 Kort en goed 

We eindigen dit hoofdstuk met een integraal excerpt. Het doel van OGW is het aan-
boren van krachtbronnen die cliënt in staat stellen zijn proble(e)m(en) de baas te 
worden. Een gesprek begint met de strategie Afstemmen. Die is niet identiek aan de 
strategie Richting bepalen, maar is er ook niet van te scheiden. Geen Afstemmen 
zonder Richting bepalen, en Richting bepalen heeft weinig zin als er geen Afstem-
men is. Afstemmen zonder Richting bepalen kan wel, maar is niet oplossingsgericht. 
Als de richting is bepaald, is het zaak deze vast te houden. Daartoe leent zich de 
strategie Richting houden. Een strategie krijgt vorm in de toepassing van verschil-
lende tactieken. Er zijn er 26, die worden gerealiseerd door 120 manoeuvres, ver-
deeld over veertien OG-clusters en één ondersteunend cluster. De variatie van de 
manoeuvres hangt samen met de tactiek en de context. 





 

  

 

HOOFDSTUK 5 

TERUG- EN VOORUITKIJKEN:  
KANTTEKENINGEN EN AANBEVELINGEN 

We kijken terug en plaatsen kanttekeningen bij de epistemologie, het cursistenonderzoek, het panelonder-
zoek, de microanalyse en het begrippenkader. Vervolgens kijken we vooruit. Hoe zouden we, met de 
kennis van nu, een introductiecursus OGW in elkaar zetten? We eindigen met enkele aanbevelingen voor 
de trainingspraktijk.  

1. INLEIDING 

[…] the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them, e.g. 
men become builders by building and lyre-players by playing the lyre. (Aristotle, Ni-
comachean Ethics Book II, p. 29; in Ericsson, 2012, p. 6) 

We maken de balans op, en daarmee staan we weer aan het begin van een nieuw 
traject: de transfer. In de vorige hoofdstukken richtten we ons op de empirische rea-
liteit van het OG-gesprek om duidelijk te krijgen welke begrippen het succes van de 
meesters kwalificeren. Wat ons nu nog te doen staat, is onze bevindingen op een 
verantwoorde manier over te dragen. We blikken terug op het onderzoek en leiden er 
enkele aanbevelingen uit af voor de geïntendeerde opleidingspraktijk.  

Kennisneming van het domein van de wetenschap heeft mijn positie veranderd25. 
Was ik tot voor kort adept van een bepaalde stroming, onder de indruk van grote 
voorbeelden en vooral hoopvol ten aanzien van de uitkomsten, vanaf nu is mijn be-
langstelling evidence based. Mijn verwondering is er niet minder op geworden; de 
perceptie van de feiten heeft wel een cognitieve omslag teweeggebracht.  

Een saillant voorbeeld van deze cognitieve omslag komt uit de praktijk van het 
panelonderzoek. Aan de orde was de bespreking van protocol 4: Eagle and a Mouse. 
Eén van de panelleden merkte op dat de hoofdpersoon, een tienjarige jongeman, niet 
de belangrijkste cliënt is, maar dat zijn moeder die titel verdient. Dat was op dat 
moment een alleszins respectabele, doch op intuïtie gebaseerde, opvatting. Een 
exercitie liet mij inzien wat er werkelijk aan de hand is: moeder gedraagt zich, hoe-
wel ze hulp inroept, tamelijk probleemgericht. Dat leidde ik af uit het gebruik van 
but: in 42% van de gevallen dat moeder het voegwoord gebruikt, leidt ze er een ne-
gatieve omkering mee in; haar zoon vraagt slechts in 8% van de gevallen aandacht 

                                                           
25 De ik-vorm in deze en de volgende alinea heeft te maken met mijn persoonlijke ontwikke-
ling als promovendus. 
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voor het negatief. Er kan maar mee gezegd – en aangetoond! – wezen dat niet ieder-
een die OG-hulp inroept automatisch OG-georiënteerd is.  
Ter inleiding op dit slothoofdstuk vat ik nog een keer kort samen waar dit onderzoek 
mij en mijn begeleiders heeft gebracht.  

Het doel van OGW is dat cliënten (weer) in contact komen met hun krachtbron-
nen. De aanleiding voor een gesprek is meestal gelegen in een verstoring van die 
connectie. Om het doel te bereiken hanteert agent een drietal strategieën: Afstem-
men, Richting bepalen en Richting houden. Voor de realisatie van die strategieën 
kan hij gebruikmaken van 26 tactieken, zoals Bondgenoten maken, Faciliteren of 
Herkaderen. De tactieken krijgen vorm in 120 concrete uitvoeringshandelingen, 
manoeuvres geheten. Onderlinge verwantschap maakt dat er vijftien clusters van 
manoeuvres overblijven. De variatie tussen de verwante manoeuvres heeft te maken 
met het doel dat ze dienen (de tactiek) en de context (de ‘setting’). Deze informatie 
vormt de grondstof voor een opleidingstraject.  

2. TERUG- EN VOORUITBLIK 

Wat was het doel, wat wilden we weten en hoe pakten we dat aan? Dat zijn de vra-
gen, die een terugblik rechtvaardigen. Door deze vragen te beantwoorden, krijgen 
we meer grip op de waarde van de resultaten van ons onderzoek. Vervolgens is aan 
de orde wat die resultaten voor de praktijk van een nieuwe cursusopzet kunnen bete-
kenen. Welke aanbevelingen kunnen we doen ten behoeve van de training van aan-
komende OG-specialisten?  

We zoeken aansluiting bij wat reeds voorhanden is. Te denken valt aan Kim’s 
meta-analyse (hoofdstuk 1), onze eigen ervaring met het opleiden van specialisten 
(hoofdstuk 2) en de visie van anderen (hoofdstuk 3) en het empirische begrippenka-
der (hoofdstuk 4). Daarom vatten we de wetenswaardigheden uit deze studie samen 
en voegen daar enkele kritische kanttekeningen aan toe. Daarna maken we de over-
stap naar de opleidingspraktijk. We baseren onze aanbevelingen op onze onder-
zoeksresultaten.  

3. WAT VOORAFGING 

We namen een inductieve grondhouding aan en registreerden wat reeds was onder-
zocht. Daarop verkenden we de meetbaarheid van de waarneming onder een grote 
groep cursisten. Voor- en nametingen moesten aantonen of de metingen gevoelig 
waren voor een OG-introductiecursus. Het instrument moest valide, betrouwbaar en 
voldoende discriminerend zijn.  

Een panel van deskundigen hield zich bezig met de exploratie. Deze behelsde de 
selectie van effectieve incidenten en identificatie van OG-verschijnselen in vijf 
meesterprotocollen. Het resultaat vormde een lijst van 26 kenmerkende verschijn-
selen, gelabeld naar hun primaire functionaliteit: Afstemmen (11x), Richting bepalen 
(8x) en Richting houden (7x).  

Daarop volgde de specificatie. Deze behelsde de microanalyse van alle door het 
panel gerapporteerde verschijnselen. 26 exercities leverden 120 opbrengsten op. Die 
opbrengsten werden geformuleerd als handelingsadviezen aan de agent.  
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Door reductie en integratie kwamen we tot een relationeel netwerk van verschijnse-
len en opbrengsten. De samenstellende onderdelen, doel, strategie, tactiek, manoeu-
vre en cluster zijn we kernbegrippen gaan noemen. Geïnspireerd door wat we gaan-
deweg hadden meegemaakt en meegekregen verwerkten we onze bevindingen in een 
verhaal aan aankomende OG-specialisten. Over agent en cliënt, en het OG-per-
spectief. 

3.1  Epistemologie  

De effectiviteit van OGW vormde onze research focus. We bestudeerden de reviews 
en meta-analyses van Gingerich en Eisengart (2000 en 2012), Kim (2006 en 2012), 
Stams et al. (2006) en Macdonald (2012). Wat OGW feitelijk behelst, leidden we af 
uit het praktijkboek van Isebaert (2007), en uit de handboeken van Cauffman & Van 
Dijk (2009) en Franklin et al. (2012). Voor de inbedding in interpersoonlijke com-
municatie en sociolinguïstiek bestudeerden we de handboeken van Knapp & Daly 
(2002) en Fitch & Sanders (2005), en voor de raakvlakken met Discoursanalyse, 
Conversatieanalyse en Functionele Pragmatiek het overzicht van Houtkoop & Koole 
(2000). 

3.1.1 Kanttekeningen bij de epistemologie 

Het handboek van Franklin et al. (2012) omvat een schat aan Engelstalige publica-
ties. Het vangt aan met twee artikelen onder de verzamelkop ‘Origins and Treatment 
Manual for Solution Focused Therapy’.  

Het eerste artikel van Lipchik et al. (2012), dat de titel draagt ‘The Evolution of 
Solution Focused Therapy’, is een evolutionair overzicht van OGW vanaf het begin 
van de jaren ‘80 tot ongeveer 2009. Daar blijft het echter niet bij: er worden stellin-
gen betrokken, die op gespannen voet staan met onze inzichten. Zo wordt een aantal 
distinctieve technieken uit de doeken gedaan, die als norm discutabel zijn. Mirakel-
vraag en schaalvraag zijn daar twee voorbeelden van. Niet op de technieken zelf, 
maar op het feit dat ze ‘core therapeutic elements of sfbt’ (p. 4) genoemd worden, 
valt het nodige af te dingen. Het zijn stuk voor stuk achtenswaardige technieken, 
maar bij elkaar genomen genereren ze niet het gewenste inzicht in OGW. Is het een 
kwestie van alles of niets, of kun je ook OG werken op onderdelen? De genoemde 
therapeutische elementen geven weliswaar op karakteristieke wijze vorm en inhoud 
geven aan de OG-praktijk, maar kunnen, zo gepresenteerd, niet normatief worden 
gesteld. De opsomming wekt de indruk een construct te zijn, maar is feitelijk niet 
meer dan een rijtje werkzame technieken. Anders gezegd: er is sprake van indruks-
validiteit (face validity) en niet van begripsvaliditeit (construct validity). Waar we 
behoefte aan hebben, is een definiëring van het construct OG-interactie. Om te 
voorkomen dat OGW blijft steken in het in- en uitoefenen van technieken, zullen we 
die behoefte moeten omvormen tot een uitdaging: een theoretisch fundament voor 
een empirisch begrippenkader.. 

Ons onderzoek wijst uit dat de mirakelvraag en de schaalvraag functioneren op 
manoeuvreniveau, dat is aan de oppervlakte van de gespreksvoering. Het zoeken van 
krachtbronnen is van een andere orde. Het is het alles overstijgende doel (Zweck) 
van OGW. De mirakelvraag en de schaalvraag zijn beide middelen dat doel te berei-
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ken. Zijn ze daarmee minder normatief geworden? Zeker, het doel staat vast, maar 
de middelen kunnen naar ons oordeel gerust variëren. Het is heel wel mogelijk een 
OG-gesprek te voeren zonder de mirakelvraag of de schaalvraag in te zetten.  

Het tweede artikel uit het handboek van Franklin et al., ‘Solution-Focused Brief 
Therapy Treatment Manual’, is van de hand van Trepper et al. (2012). Het beoogt 
een ‘overview to the general structure of solution-focused brief therapy (SFBT)’ te 
zijn, en dat is het ook: informatief en overzichtelijk. Het is de rationale, waar we 
minder gelukkig mee zijn. Onze kritiek op de validiteit, zoals we hiervoor hebben 
geschetst, is onverminderd van kracht. Er is een aanpak – ‘SFBT helps clients de-
velop a desired vision of the future wherein the problem is solved, and explore and 
amplify related client exceptions, strenghths, and resources to coconstruct a client-
specific pathway to making the vision a reality’ ( p. 21) –, maar niemand legt uit wat 
ervoor zorgt dat die aanpak werkt. De prescriptie ontbeert een theoretische onder-
bouwing26.  

Een ‘review of change process research’ naar SFBT door McKeel (2012) wijst 
uit dat ‘presuppostional questions, the miracle question, the first-session task, ex-
ploring what is better in second and subsequent sessions, scaling questions, and so-
lution talk have all been found to accomplish their intended therapeutic purpose’ (p. 
139). Deze technieken blijken te doen wat ze moeten doen, en dat is een mooi resul-
taat. Maar het onderzoek is wel toe aan verdieping. Nu we weten wat er werkt, is de 
vraag: wat maakt dat het werkt. De exploratie uit hoofdstuk 3 is in feite een reprise 
van het procesonderzoek: protocollen bekijken, cruciale momenten selecteren en 
effectieve verschijnselen identificeren. Waar McKeel (2012) stopt, gaan wij verder, 
beter gezegd op zijn instigate: ‘further research of this type can add to future im-
provements of the model’ (p. 138). Staande op de schouders van onderzoekers die 
ons zijn voorgegaan, bezinnen we ons in hoofdstuk 4 op een theoretisch fundament 
voor een begrippenkader. 

Ter afsluiting van deze paragraaf wijden we nog enkele gedachten aan de con-
clusies van Kim (2006) met betrekking tot de toepassing van OGW. Hij komt tot de 
slotsom dat 1) OGW vooral waardevol is voor ‘difficult clients who have been un-
successful in resolving problems’ en dat 2) een training voor social workers van 
minder dan 20 uur een negatief of klein effect sorteert, terwijl een training van twee 
tot vier dagen een groot effect sorteert. 

De eerste conclusie lijkt obligaat, maar is heel betekenisvol. Problemen blokke-
ren veel mensen om aan hun levensdoelen toe te komen. Dat is geen hoogdravende 
                                                           

26 De tekst uit dit hoofdstuk stemt overeen met de Treatment Manual, zoals we die tot voor 
kort aantroffen op de website van de SFBTA (zie ook hoofdstuk 1 paragraaf 2.1). In juli 2013 
zag een gereviseerde versie het licht. Deze komt voor een belangrijk deel tegemoet aan onze 
kritiek. In de gereviseerde tekst wordt gewag gemaakt van ‘both theoretical and empirical 
support for SFBT process’ (p. 3). Klaarblijkelijk ‘there is recent and ongoing original re-
search on the specific dialogic processes by which co-construction happens both in SFBT ver-
sus in contrasting therapies (e.g., Phillips 1998, 1999; McGee 1999; McGee, Del Vento, & 
Bavelas, 2005; Tomori, 2004; Tomori & Bavelas, 2007; Korman, Bavelas, & De Jong, in 
press; Smock Jordan, Froerer, & Bavelas, in press; Froerer & Smock Jordan, in press) 
(ibid.)’  
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boodschap, het is een feit dat zijn weerga niet kent. Als mensen hun opleiding, inko-
men, huwelijk, geluk enzovoort ongehinderd tegemoet kunnen treden, komen ze 
meer tot hun bestemming. Het doel van OGW is hen zodanig toe te rusten dat, wan-
neer problemen hen blokkeren, zij zelf in staat zijn een uitweg te vinden. Het is mis-
schien wat boud gesteld, maar mensen die een probleem hebben, worden daardoor 
eens te meer uitgedaagd om iets te bereiken. Daartoe bezitten ze tal van in- en exter-
ne resources of krachtbronnen. Mensen hebben pas echt een probleem, als ze die 
krachtbronnen niet kunnen aanboren of benutten. De OG-werker is zich daarvan 
bewust en zet zich in om ondersteuning te bieden. Het risico dat op de loer ligt, is 
om de problemen van de ander af te nemen. De hulpverlener kan er zich onsterfelijk 
mee maken, maar spant het paard ermee achter de wagen. In die zin is OGW per de-
finitie een didactische aangelegenheid: mensen leren hun eigen krachten te benutten.  

Dat brengt ons bij Kim’s tweede conclusie. Die laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. We trekken er lering uit en houden het erop dat de introductiecursus 
zoals wij hem verzorgden, moet worden aangepast.  

3.2  Cursistenonderzoek 

In een artikel over de filosoof Ludwig Wittgenstein schrijft De Shazer (z.j.): ‘As 
Wittgenstein points out over and over, the everyday use of words is a social, interac-
tional activity’, om vervolgens uit te leggen dat ‘the emotion anger, better, depres-
sed, etc. cannot be understood when it is cut off from the context which is its home’ 
(p 4). Maar, zo betoogt De Shazer, filosofen en psychologen besloten dieper te gra-
ven. Ze gingen op zoek naar de essentie van voornoemde emoties en vergaten de 
alledaagse context. Via de door hem bewonderde Wittgenstein roept De Shazer zijn 
lezers op ‘to observe what is going on and reminds us to look at everyday life – in-
cluding language as it is actually used – as the home of our concepts and descrip-
tions’ (p. 5).  

Ten behoeve van een introductiecursus OGW aan de Master SEN opleiding van 
Fontys OSO ontwikkelden we een instrument bestaande uit een 1) stimulus, 2) in-
structie, 3) werkblad, 4) codeboek en 5) training. Met behulp van dit instrument gin-
gen we na in welke mate cursisten de essentie van OG-gesprekken in woorden we-
ten te vatten vóór en na instructie. De metingen leverden het inzicht op dat cursisten 
na instructie meer OG-elementen en functies onderscheidden (Diversificatie) en dat 
ze meer OG-termen gebruikten (Rapportage). Anders lag het bij de interne samen-
hang tussen observatie en duiding, verbale en non-verbale uitingen, actie en interac-
tie (Registratie). De metingen wezen uit dat Aard (observatie-duiding), Type (ver-
baal-non-verbaal) en Focus (actie-interactie) na instructie niet beter werden geregis-
treerd. Hieruit trokken we de conclusie dat een evenwichtige registratie vraagt om 
een specifieker trainingsprogramma.  

Gaandeweg kwamen we erachter dat het hoogste doel van OGW resource-
oriëntatie is, dat wil zeggen het aanboren van krachtbonnen. Daar draait alles om. 
Dat inzicht veranderde onze kijk op de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 1 figuur 2), 
waarin de stappen ten onrechte als gelijkwaardig worden gepresenteerd. De stappen 
contact leggen, context verkennen, doelen stellen, complimenten geven, differentia-
tie, (schaalvraag) en toekomstoriëntatie (mirakelvraag) zijn ondersteunend aan het 
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aanboren van krachtbronnen. Zo eindigde het cursistenonderzoek met een kritische 
reflectie op het gangbare begrippenkader. 

3.2.1 Kanttekeningen bij het cursistenonderzoek 

Er was een groot aantal cursisten (N=205) bij het onderzoek betrokken, allen cursist 
van de Master SEN opleiding van Fontys OSO. Het instrument dat we hebben ge-
toetst functioneert, maar kan op detailniveau worden verbeterd. Dat werd duidelijk 
in de coderingsfase.  

Bij nader inzien zou onder Diversificatie (elementen en functies) het aantal func-
ties en technieken – we telden het handboek van Cauffman & Van Dijk (2009), Vro-
lijk (1991), Bavelas (2010) en het verbatim verslag van het panel (2011-2012) bij el-
kaar op – sterk teruggebracht kunnen worden. Cursisten en codeurs zagen door de 
bomen het bos niet meer. Een bondige lijst zou genoeg zijn geweest om te toetsen in 
welke mate ze oog hebben voor specifieke OG-functies of -technieken.  

Al benutten we onder Rapportage (termen) slechts het vocabulaire uit Cauffman 
& Van Dijk (2009), ook hier zouden we beter uit geweest zijn met een kleinere en 
vooral scherper afgebakende selectie. Kort en goed kunnen we concluderen dat het 
onderzoek ons leert welke termen we wel en niet moeten meten.  

De items onder Registratie (Aard: observatie-duiding; Type: verbaal-non-ver-
baal; Focus: individueel-interactief) leverden in voor- en nameting de minste winst 
op. Dat bepaalt ons bij de noodzaak om er in de opleiding meer aandacht aan te be-
steden. Geen duiding zonder observatie, daar staan we nog altijd achter. En non-
verbale signalen gaan vrijwel altijd hand in hand met verbale uitingen. Maar of de 
registratie van individuele acties (in plaats van interacties) altijd suggereert dat de 
observant te weinig oog heeft voor de realiteit van de coconstructie was misschien 
wat te kort door de bocht. We menen onverminderd dat een interactiefocus belang-
rijk is. De kern van de OG-pragmatiek is doen wat werkt; daarvoor is co-constructie 
(Bavelas, 2012) geboden. Desalniettemin hebben we er begrip voor dat cursisten 
vooral focussen op het gedrag van hun voorbeelden (modeling). Per slot van reke-
ning hebben we te maken met mensen die opgeleid (willen) worden tot OG-agent. 
Misschien moeten we een andere manier bedenken om hun interactieve focus te 
toetsen, bijvoorbeeld door er expliciet naar te vragen. 

 De belangrijkste functie van de instrumentconstructie was dat we ons systema-
tisch hebben bezonnen op de essentie van het OG-gesprek. Wat is het dat men moet 
zien en rapporteren? Zo beschouwd was het onze eerste exercitie op weg naar een 
empirisch begrippenkader. Met name de ontwikkeling van het instrument heeft zijn 
diensten bewezen. Het neemt niet weg dat het resultaat beter kan. In een volgende 
meting zullen de OG-kernbegippen uit dit onderzoek moeten worden meegenomen. 
Daarin is de kern van OGW gedefinieerd. Als de waarneming van toekomstige ob-
servanten wordt getoetst aan de hand van ons begrippenkader hebben we een flinke 
stap vooruit gezet. Inzicht in doel, strategie, tactiek en manoeuvre(cluster) – in het 
onderscheid en in het bijzonder in de samenhang – helpt om een betere OG-agent te 
worden. 
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3.3  Panelselectie 

Een expertpanel bekeek de meesterprotocollen en verzamelde cruciale OG-inciden-
ten. De verschijnselen die zich op die momenten voordeden, werden onderwerp van 
bespreking en aanleiding voor een gemeenschappelijke selectie. Er werden ver-
schijnselen geïdentificeerd die terug te vinden zijn in de Zevenstappendans, maar 
ook andere. In hoofdstuk 3, waarin verslag van de panelselectie wordt gedaan, volgt 
op de subkop Zevenstappendans steevast een subkop: Regisseren (protocol 1), In-
vesteren (protocol 2), Selecteren (protocol 3), Ondersteunen (protocol 4) en Verbin-
den (protocol 5). Deze subkoppen zijn labels die een reeks van verschijnselen inte-
greren. Zo hangt Regisseren samen met de sterk procesmatige aanpak, Investeren 
met de coöperatieve instelling, Selecteren met het aanhoudend keuzes maken, On-
dersteunen met het verdelen van de aandacht en Verbinden met het herstel van ver-
stoorde verhoudingen. Al met al kunnen we vaststellen dat deze aanpak heeft ge-
werkt. Hij heeft in elk geval ook aangetoond dat de Zevenstappendans een te beperkt 
kader is.  

Het expertpanel identificeerde 26 verschijnselen, die stuk voor stuk onderwerp 
van nadere studie zijn geworden. We duidden ze aan met werkwoorden, waarmee 
het accent kwam te liggen op het doe-gehalte, de handeling door agent. In de laatste 
panelbijeenkomst werd in de verzameling enige ordening aangebracht: Afstemmen, 
Richting bepalen en Richting houden. 

3.3.1 Kanttekeningen bij de panelselectie 

Het had ook anders gekund. Het begint met de condities die we onszelf hebben op-
gelegd: er moest sprake zijn van een onomstotelijk succesvol protocol, dat op eni-
gerlei wijze gerelateerd was aan het onderwijsdomein. We kozen uit het voorradige 
materiaal, dat ons door de meesters zelf was aangereikt. Van Berg was meer materi-
aal beschikbaar dan van andere meesters. We hebben het voor lief genomen, aange-
zien deze meester een voorbeeldigheid tentoonspreidt, waar we veel van kunnen 
leren. Daarbij komt dat ze twee maal in de Nederlandse context optreedt (protocol 2 
en 4).  

De vraag is of een alternatieve selectie consequenties zou hebben gehad voor de 
uitkomsten van ons onderzoek. Dat valt wel te verwachten. Vermoedelijk zou het 
panel, als meer protocollen waren onderzocht, ook meer verschijnselen (tactieken) 
hebben gerapporteerd. Het is niet zo, dat na protocol 5 de koek op is. Dat betekent 
dat de tactieken die wij presenteren nog niet de uitputtende lijst is. Hetzelfde geldt 
voor de manoeuvres. We realiseren we ons dat bepaalde manoeuvres, zoals die met 
betrekking tot het poppenspel, heel specifiek zijn, en mogelijk kunnen worden aan-
gevuld met andere specifieke manoeuvres. Of dat ook voor de clusters geldt, valt te 
bezien. Het zou kunnen, maar we hebben het vermoeden dat het overzicht behoorlijk 
compleet is. Wat de strategieen en het doel betreft, verwachten we dat nieuwe data 
geen aanvullingen zullen opleveren. Al zal bijvoorbeeld het werken met volwasse-
nen wel enige accenten verleggen, OGW gaat altijd over de strategieën Afstemmen, 
Richting bepalen en Richting houden met het oog op het doel Krachtbronnen aanbo-
ren. 

Ondanks voornoemde relativeringen denken we dat we op de goede weg zijn. 
We kennen alle tapes van de SFBTA, en dat geldt ook voor de panelleden. Er is 
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geen moment geweest dat er door één van de betrokkenen is gerefereerd aan afwij-
kende kijk- en of luisterervaringen. Wat we hebben onderzocht, heeft ons meer 
greep gegeven op de theoretische structuur van een OG-gesprek.  
Een nadeel was dat er in alle gevallen sprake was Engelstalige voorbeelden; de 
transfer vergde een letterlijke vertaalslag naar de Nederlandse onderwijspraktijk. 
We schrijven ‘letterlijk’, want in de drie gevallen dat sprake was van een Ameri-
kaanse situatie is geen noemenswaardig verschil aangetroffen met de Nederlandse 
situatie. De overige twee protocollen zijn, ofschoon er Engels wordt gesproken, in 
Nederland gesitueerd. 

Door te werken met een expertpanel – vijf leek (intuïtief) een redelijk getal, maar 
kan ook als beperking worden aangemerkt –, was ook de mogelijke tijdsinvestering 
afgemeten: afgezien van de schriftelijke voorbereiding en enkele evaluerende E-
mails hebben we volstaan met zes bijeenkomsten, verdeeld over de jaargangen 
2010-2011 (5x) en 2011-2012 (1x). En als er iemand ontbrak, is persoonlijk com-
mitment gevraagd (en verkregen). Netto betekende dit ongeveer 21 uur overleg per 
persoon. Uit de evaluaties van het panel blijkt dat de deelnemers content waren over 
de samenwerking en met het bereikte resultaat. We tekenen de grootste gemene de-
ler op uit de (niet geautoriseerde) notulen:  

Protocol 1: aandacht voor details, uitwisseling van observaties, ruimte en tijd voor ver-
diepende waarnemingen, bruikbaar voor dagelijkse praktijk, intensivering en professio-
nalisering; 

Protocol 2: nuttig, leerzaam; plezierig gedetailleerd; het helpt je met andere ogen te kij-
ken, de verdiepingsslag is leerzaam en de tijd nemen idem; 

Protocol 3: waardevol, nuttig, zinvol, intensief, vermoeiend, een goede tijdsbesteding, 
nuttig, plezierig en leerzaam; 

Protocol 4: het patroon van samen kijken werkt plezierig; we hebben ons er kranig 
doorheen geslagen; nuttig, prettig, uitstekend (net als de vorige keren), ‘we gaan er diep 
door’ (Twents), fijn, leuk, goed (in het bijzonder de aandacht voor verschillende per-
spectieven), de systemische component is heel herkenbaar en boeiend; 

Protocol 5: plezierig, zo bezig zijn is erg de moeite waard, maak graag ruimte voor deze 
sessies, aan je eigen state of mind werken, plezierig, verdiepend en verrijkend – indivi-
dueel en als groep, een flinke inspanning, het draait om scherpte en diepte. 

De conclusies uit de besprekingen zijn geautoriseerd. Er is verslag van gedaan in 
hoofdstuk 3. Men stemde in met een werkwoordelijke omschrijving die in sommige 
gevallen een hogere abstractiegraad inhield. Die werkwoordelijke omschrijving 
week doorgaans niet af van de gerapporteerde functie (later zullen we ze tactieken 
noemen), maar drie keer was er expliciet een middel gerapporteerd: het gebruik van 
stilte (exercitie 4), het gebruik van but (exercitie 21) en het gebruik van so (23). Dis-
cussiërend over de interactionele betekenis werden de verschijnselen respectievelijk 
als Ruimte laten (4), Omkeren (21) en Markeren (23) te boek gesteld. En daarmee 
waren de middelen als doelen geduid (zie ook hoofdstuk 4 paragraaf 8.2).  

Stap voor stap werden inzichten van het panel gestructureerd. Na de selectie van 
cruciale momenten volgde de identificatie van verschijnselen en ten slotte de orde-
ning. Aan de ordening van de verschijnselen werd een aparte bijeenkomst gewijd. 
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Deze leverde een verdelling in drie groepen op: Afstemmen, Richting bepalen en 
Richting houden (later zullen we ze strategieën noemen).  

Per saldo hebben we in de panelselectie te maken gehad met diverse beperkin-
gen. Ze hebben van doen met het aantal beschikbare meesters, protocollen, panelle-
den, de hoeveelheid tijd, keuze van verschijnselen en de groepering. We denken er 
in rede uitgekomen te zijn en nemen aan dat de eensgezindheid van het panel garant 
staat voor de generale betekenis van de uitkomsten. 

3.4  Microanalyse en begrippenkader 

We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. We wilden aankomende specialis-
ten toerusten met pragmalinguïstische inzichten die zijn verkregen uit systematische 
observaties van meesterprotocollen. Dankzij de panelselectie en konden we aan de 
slag met 26 verschijnselen. Microanalyse leverde eenzelfde aantal exercities op, alle 
bestaande uit een panelwaarneming, onderzoeksvraag, analyse, conclusie en op-
brengsten. We conformeerden ons aan de opvatting van het panel dat aankomende 
specialisten het meest gebaat zijn met een training die gestoeld is op de realiteit van 
het OG-gesprek zelf. Wie wil leren een bekwame OG-agent te worden stemt al zijn 
handelingen af op cliënt (1), hij leidt de oplossingsrichting af uit de doelen van cli-
ent (2) en tracht cliënt gefocust te houden op de door hem zelf gekozen oplossings-
richting (3). 

Het zijn de data zelf die ons op pad stuurden, zittend voor een beeldscherm. On-
ze werkwijze was inductief, omdat we koersten op de verschijnselen die ons door 
het panel waren aangereikt. De onderzoeksvragen dienden zich (na lezing van de 
verbatim verslagen) als vanzelf aan. De methode was zeventien keer kwalitatief en 
acht keer kwantitatief van aard; één keer was er sprake van een combinatie van bei-
de. De conclusies leidden tot een groot aantal handelingsadviezen aan de toekomsti-
ge OG-agent (N=120). We constateerden dat er diverse analyse-eenheden bestaan, 
dat die eenheden samenvallen met een verschil in abstractie en dat ze zich in een 
middel-doel keten bevinden. Dankzij Van Lint kwamen we tot een bruikbare orde-
ning van eenheden: doel (1x), strategie (3x), tactiek (26x) en manoeuvre (120x), en 
zo ontstond de OG-keten, waarvan we in figuur 1 nog een voorbeeld geven. 

Figuur 1. OG-keten: een voorbeeld. 

 
 

Manoeuvre 
negatieve waarnemingen laten volgen door positieve suppletie 

Tactiek 
positief herkaderen 

 
 

Strategie 
richting houden 

 
 

Doel 
krachtbronnen aanboren 
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We hebben geprobeerd de grote groep van manoeuvres nader in te delen. Sommige 
manoeuvres toonden sterke verwantschap, al waren ze niet 100% gelijk. Door de 
verwante manoeuvres in deelverzamelingen onder te brengen brachten we de verza-
meling terug tot clusters (15x). We stelden vast dat clustermanoeuvres aan verschil-
lende tactieken en strategieën dienstbaar kunnen zijn. De vormvariatie hangt samen 
met de tactiek en met de context. 

3.4.1 Kanttekeningen bij microanalyse en begrippenkader 

De exercities hebben aangetoond dat wetenschap bedrijven in ons geval een kwestie 
was van systematisch ordenen. Of onze kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekin-
gen ‘een geraffineerde combinatie’ zijn geworden die ‘innovatie’ bevordert (Boeije, 
2006, p. 24), moeten anderen beoordelen; deze niet-dogmatische grondhouding heeft 
ons in elk geval veel praktische aanwijzingen opgeleverd. Door systematische ana-
lyse kwamen we erachter welke middelen en welke doelen verantwoordelijk zijn 
voor het OG-interactiepatroon. Om de keten te ordenen benutten we het theoretisch 
kader van Van Lint (1980). Die bleek goed bruikbaar, al sluiten we niet uit dat er an-
dere indelingsprincipes mogelijk zijn.  

OG-onderzoekers praten elkaar gemakkelijk na, en dat duurt voort tot op de dag 
van vandaag. Als je cursisten – in ons geval waren dat Master SEN cursisten – 
vraagt naar de kenmerken van OGW, is het heel wel mogelijk dat ze met een rijtje 
technieken op de proppen komen. Getuige de eerder aangehaalde ‘core therapeutic 
elements’ (Lipchik et al., 2012) zitten ze er feitelijk niet zo ver naast. Het Brugse 
model (zie hoofdstuk 1 paragraaf 2.1) heeft er zijn eigen accenten aan toegevoegd, 
zoals de flowchart met betrekking tot de variëteit aan werkrelaties – en ook die orde-
ning lijkt een techniek te worden. Hetzelfde geldt voor de Zevenstappendans van 
Cauffman (2007). Processen laten zich niet gemakkelijk in hokjes (of modellen) 
vangen, maar als dat eenmaal is gebeurd, leiden ze over het algemeen een bloeiend 
bestaan.  

Onze conclusies zijn gebaseerd op de analyse van specifieke incidenten. We 
denken er een bruikbaar begrippenkader uit te hebben afgeleid, maar haasten ons er 
met Jacobs (2002) aan toe te voegen dat de talige kenmerken van interactie zich niet 
laten dicteren door ‘normative regulations’ (p. 220). Daarom blijven we omzichtig 
met het gebruik van generalisaties. 

Met dit onderzoek tonen we aan dat manoeuvres van diverse pluimage de kern 
van OGW vormen. Clusters van manoeuvres zijn alle op enigerlei wijze gerelateerd 
aan tactieken, strategieën en doel. We houden ons aanbevolen voor verbeteringen 
van het door ons geïntroduceerde systeem, mits die verbeteringen voortkomen uit 
betrouwbare bronnen, dat wil zeggen stoelen op observeerbare interactieve hande-
lingen. Cauffman schrijft (2010):  

Het mensbeeld achter het oplossingsgerichte denken en werken gaat ervan uit dat alle 
mensen te allen tijde krachtbronnen ter beschikking hebben, zij het dat die soms onder 
het stof der menselijke ellende verborgen zijn. (p. 13) 

Alle uitingsvormen die een beroep doen op dat oermenselijke kapitaal zijn in princi-
pe bruikbaar. Voor de opleidingspraktijk die we voorstaan, is het van belang dat we 
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onze daden, zeker als het gaat om professionele interventies, op dat doel weten te 
richten. Zonder dat richtpunt is OGW een loze beweging. Hoe je het zoal kunt aan-
pakken, is een nieuwe ontwerpstudie waard. Het besef dat er anderen zullen komen, 
die weer andere functies en middelen weten aan te dragen, is natuurlijk buiten kijf. 
Want wil OGW een beweging zijn, dan moet het ook in beweging blijven. We den-
ken voor dit moment een zinvolle bijdrage te hebben geleverd en maken ons op voor 
het vervolg.  

Daarover willen we nog iets kwijt. De pragmatische validiteit (Van Aken & An-
driessen, 2011) is niet getoetst. Hieronder verstaan we ‘de mate waarin het onder-
zoek richtlijnen oplevert die bij het daadwerkelijk toepassen van die richtlijnen (bin-
nen het aangegeven toepassingsdomein) de gewenste uitkomsten geven’ (p. 151). 
We schreven al dat het buiten het bestek van ons onderzoek valt. Hetzelfde geldt 
voor de bruikbaarheid. Het ware wellicht wenselijk als ons onderzoek had opgele-
verd of, en zo ja in welke mate, de kennis bruikbaar is voor de beoogde doelgroep. 
Daar moeten we het antwoord op schuldig blijven, aangevuld met de toezegging dat 
het de volgende stap is in onze wetenschappelijke planning. Onze hypothese luidt 
dat aankomende specialisten in het onderwijsdomein baat hebben bij een herhaalde 
kwaliteitsmeting, die gebaseerd is op het herkennen en toepassen van cruciale aspec-
ten in het OG-discours.  

4. BLIK VOORUIT 

We hadden als einddoel een ‘empirisch begrippenkader’ (Wester & Peters: 87), dat 
kan fungeren als richtsnoer voor training van specialisten in het onderwijsdomein. 
Leerkrachten die zich willen specialiseren in begeleidingsgesprekken kunnen hun 
voordeel doen met een praktische leergang OGW, gebaseerd op onze analyse van 
kenmerkende verschijnselen. Te denken valt aan in- of externe begeleiders van insti-
tuten voor (speciaal) onderwijs. Cauffman (2010) schrijft: ‘Oplossingsgericht den-
ken en werken is simpel maar niet gemakkelijk’ (p. 14). Kim (2006) citeert Mc Leod 
& Weisz (2004): ‘Social workers and other clinicians using SFBT model should not 
be fooled into thinking the model is easy to master because the techniques are well 
spelled out and easily understood’ (p. 104). Hun waarschuwingen geven extra voe-
ding aan onze overtuiging dat het loont om te investeren in een goed opleidingspro-
gramma.  

Op de website van de Solution Focused Brief Therapy Association (SFBTA Posi-
tion paper, 2012) staan enkele ‘valued features’ voor de trainingspraktijk:  

The trainer offers trainees choices. 
Trainees identify what they are already doing that is working. 
Trainees set and evaluate individual goals for training. 
Trainees have opportunities for “discovery-based learning”. 
Training provides structured opportunities for practice. 
Trainees spend at least as much time during their entire SFBT learning experience ac-
tively “doing” as passively receiving information. 
Feedback to trainees focuses on their clinical strengths, resources, and successes. 
(z.p.) 

Daar moeten we het mee doen, en met de suggesties van deze en gene die reeds er-
varing hebben met het opleiden van OG-specialisten. Zo onderstreept Smock (in 
Bavelas, 2010) ‘that focusing on specific behaviors helps the trainee see how these 
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technique functions within a therapy session’ (p. 24). Bavelas (2010) vat de microa-
nalytische aanpak van Smock, Taylor en De Jong als volgt samen: 

Each approach […]: 
 used videotapes; 
 identified moments of interest; 
 repeated viewing of the moments of interest; 
 looked at what actually happened (not what they thought happened, or intended to 

do); 
 moved from the moment of interest to identifying specific observable behaviors; 
 focused on the details of the interaction; 
 looked at utterances in sequence (the effect of the utterance/SFBT technique).  

(p. 25) 

Het zijn richtlijnen en suggesties die we ter harte nemen. Ze vormen de opmaat naar 
de aanbevelingen die gebaseerd zijn op de uitkomsten van ons eigen onderzoek.  

4.1  Aanbevelingen 

Achtereenvolgens zullen we de oude en aangepaste cursusopzet toelichten. Het ver-
schil zit in de systematische integratie van het uitgebreide begrippenkader. Bavelas 
(2010) formuleert de gewenste focus als volgt:  

In order to do microanalysis, you must focus on observable communicative behaviors 
within the interaction, identify specific moments in which those behaviors occur, and 
analyze the interactive behaviors in a dyadic context (with reference to other’s behav-
iors. (p. 11) 

4.1.1 Introductiecursus 

Gesteund door Kim’s (2006) conclusie dat een training van twee tot vier dagen een 
groot effect kan sorteren, opteren we voor een cursusopzet van vier dagen. In tabel 1 
hebben we de oorspronkelijke cursusopzet verwerkt (zie ook hoofdstuk 2) en in ko-
lom 2 de denkelijke aanpassingen van de eerste twee dagen. Daarna volgt een toe-
lichting. 
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Tabel 1. Programma introductiecursus 

 
Oorspronkelijk programma 
 

 
Nieuwe opzet 

  
Dag 1  

1) Priming idem 
2) Kennismaking idem 
3) Wat is OG niet/wel? idem 
4) Werkzame factoren idem 
5) The way you look at things idem 
6) Classroom Solutions (instructiefilm) idem 

 
Dag 2 

 

7) Herkaderen  OG-interactie 
8) Schaalvraag en wondervraag doel: krachtbronnen 
9) Overige technieken (7 stappendans) strategieën 
10) Werkrelatie (flowchart) tactieken 
11) Eagle and a Mouse (instructiefilm) manoeuvres en clusters 

  

4.1.2 Toelichting cursusopzet 

Hieronder staat een korte toelichting op de onderdelen uit het oorspronkelijke cur-
susprogramma. In de volgende paragraaf volgen de aanpassingen. 
1) Er is in de overdracht tussen mensen altijd sprake van beïnvloeding. Die invloed 

is vooral het gevolg van wat we doen en zeggen, maar er is meer: ook achter-
grondgeluiden, temperaturen, kleuren, zaken waarvan we ons niet of minder 
bewust zijn, blijken invloed te hebben op onze beleving van de werkelijkheid. 
Reclamemensen weten er alles van. We maken melding van enkele geruchtma-
kende onderzoeken (Bargh & Chartrand, 2000), opdat ieder zijn bewustzijn 
weet aangescherpt. 

2) Wie ben ik, wat doe ik hier, wat heb ik voor met mijn verhaal? Het is een vorm 
van introductie, die voor een deel is gestoeld op de benadering door Berg, De 
Jong, Dolan en andere voorbeelden. Om coöperatie tot stand te brengen is het 
belangrijk de ander – in dit geval de groep – oprecht te bedanken voor de uitno-
diging.  

3) Er bestaan nogal wat misverstanden rondom OGW. We hopen op een para-
digmashift. De Jong & Berg (z.j.) noemen het  

a shift away from seeing ourselves as problem-solvers who ask questions from a mind-
set which views clients as in need of our expert assessments and interventions to view-
ing ourselves as conversational artists who ask solution-focused questions from a not 
knowing posture and leading from one step behind. (p. 2) 

4) Asay en Lambert (1999) hebben onderzoek gedaan naar de werkzame factoren 
in psychotherapie. Opmerkelijk is dat 30% is toe te schrijven aan de relatie tus-
sen agent en cliënt. Daartegenover staan 15% placebo, 40 % cliëntfactoren en 
15% modelspecifieke factoren. Marzano (2003) heeft onderzoek gedaan naar de 
succesfactoren in onderwijs. 50% is aanleg, het milieu neemt 30% voor zijn re-
kening en de 20%. Hierbij wordt aangetekend dat de school vrijwel alle negatie-
ve invloeden van het milieu kan opheffen. Binnen de school wordt 66% van het 
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effect bepaald door de leerktracht. Wat opvalt is dat in beide onderzoeken een 
relatief groot aandeel is weggelegd voor de werkrelatie tussen agent en cliënt. 
Wat we ons gehoor willen meegeven is het belang van de werkrelatie (en ook 
een beetje het ondergeschikte belang van het model). 

5) In een filmpje op YouTube maakt Wayne Dyer duidelijk hoezeer we gewoonlijk 
gevangen zitten in een probleemfocus. Het kan ook anders – en dat vormt de de-
finitieve inleiding op OGW. 

6) Die andere manier van kijken krijgt gestalte in het WAWW-project (zie proto-
col 2), waarin Berg een Nederlandse klas bezoekt en op zoek gaat naar ‘all the 
good things you are doing’. Haar aanpak is illustratief voor de coöperatie met 
cliënten en een niet-aflatende focus op bruikbare krachtbronnen.  

7) Er zijn meer manieren om de werkelijkheid weer te geven. Ze krijgen gestalte in 
de wijze waarop Berg haar feedback vormgeeft. De competentie van cliënt is 
richtinggevend. Er volgt een oefening: prijs je vervelendste leerling aan op 
eBay. 

8) De schaalvraag en wondervraag zijn de meest in het oog springende technieken 
van OGW. Ze worden doorgenomen en praktisch ingeoefend. Een protocol zet 

 
9) De resterende stappen uit de Zevenstappendans (zie hoofdstuk 1 figuur 2) ko-

men (voor zover er tijd overblijft) aan bod: contact maken, context verkennen, 
doelen stellen, complimenten geven en krachtbronnen aanboren.  

10) Het belang van een goede werkrelatie is al uit de doeken gedaan (zie 4). De 
flowchart uit Cauffman & Van Dijk (2009) biedt houvast om de voorbijganger, 
zoeker, koper en co-expert op zijn wenken te bedienen. 

11) De OG-aanpak door Steiner (zie protocol 4) is dermate voorbeeldig, dat alles 
wat er is geleerd, kan worden herkend. Als er niet voldoende tijd is, kunnen en-
kele fragmenten uit het protocol goede diensten bewijzen. De herkenning van 
succesvolle OG-interventies worden in gezamenlijkheid gemarkeerd.  

4.1.2 Een aangepast ontwerp 

Gesteld dat er vier dagen kunnen worden ingeruimd voor een introductie in OGW, 
dan kan het programma van de eerste dag (1-6) worden gehandhaafd. De tweede dag 
(7-11) krijgt een andere inhoud. De verschillen hebben hoofdzakelijk te maken met 
het onderscheid tussen de Zevenstappendans (oude aanpak) en ordening van doel 
naar manoeuvre (nieuwe aanpak). Het begrippenkader vergt allereerst toelichting en 
demonstratie. Overeenkomstig de OG-aanpak (zie exercitie Keuzes maken, hoofd-
stuk 4 paragraaf 7.4) ‘vorkt’ het begrippenkader voortdurend. Telkens moeten er 
keuzes worden gemaakt tussen middel en doel. Op de derde en vierde dag kan er 
worden gereflecteerd op het voorbeeldmateriaal en geoefend met de gespreksvoe-
ring.  

De basisassumptie van deze opzet is dat inzicht in OG-interactie de aankomende 
agent helpt meer zicht te krijgen op het zelfhelend vermogen van zijn cliënt en beter 
in staat stelt hem OG te ondersteunen. De Jong & Berg (z.j.) noemen het ‘The big-
gest challenge […] to learn how to sustain solution-focused conversations with cli-
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ents’ (p.1). Zij breken een lans voor ‘discovery-based learning’ en motiveren dat als 
volgt:  

Experience has taught us that discovery-based learning is essential to making the shift to 
this new way of thinking about clients and interviewing. While it is important […] to 
read about the skills together with case examples of solution-focused conversations, it is 
equally important to observe solution-focused interviews on the DVD and to practice 
the skills through exercises. (p.2)  

We conformeren ons aan deze uitgangspunten en denken bij ‘DVD’ aan de vijf pro-
tocollen 1-5 die de basis vormden voor deze studie. Successievelijk kunnen groeps-
opdrachten worden verstrekt, die erop neerkomen dat cursisten manoeuvres weten te 
clusteren en te koppelen aan tactieken, tactieken aan strategieën en strategieën aan 
het doel van OGW. Naar analogie van de Solution cube van Cauffman (2013) kun-
nen we misschien een kubus ontwikkelen met op de zes vlakken de kernbegrippen 
van het OG-interactieconstruct. Ook de tabellen uit ons vorige hoofdstuk kunnen 
goede diensten bewijzen. Misschien kunnen we een set clusterkaartjes ontwikkelen 
met overeenkomstige kleuren. Ideeën genoeg. 

De richtlijn van Bavelas (2010) is ons richtsnoer: 1) gebruik videotapes; 2) selec-
teer cruciale momenten; 3) herhaal de (vertoning) van geselecteerde momenten; 4) 
kijk naar wat er feitelijk gebeurt; 5) identificeer specifieke, observeerbare gedragin-
gen; 6) focus op de details van de handelingen; 7) kijk naar het effect van de hande-
ling op sequentieel niveau. 

We starten bijvoorbeeld op het niveau van de tactiek, laten we zeggen Herkade-
ren. We indiceren in welke manoeuvre zich deze tactiek manifesteert: Positieve cor-
recties van negatief gedrag met complimenten omgeven, onder welke cluster deze 
manoeuvre valt: Compliment geven, of dit cluster typisch OG is: ja, welke strategie 
met deze tactiek wordt gevolgd: Richting houden, en met welk doel: Krachtbronnen 
aanboren. Nog een voorbeeld, uit een meervoudige setting deze keer: Betrekkingen 
benutten. De manoeuvre is De één laten delen in het succes van de ander. Deze ma-
noeuvre valt onder het manoeuvrecluster Kansen creëren. Vanzelfsprekend is het 
antwoord op de vraag of deze manoeuvre typisch OG is: ja. De strategie is: Afstem-
men en het doel Krachtbronnen aanboren.  

Als de tactiek wordt bewerkstelligd door een niet OG-manoeuvre moet het wel 
zo zijn dat de OG-aanpak samenhangt met een eerdere of latere manoeuvre – we 
spreken van naaste manoeuvre en in het verlengde daarvan van naaste cluster (zie 
hoofdstuk 4 paragraaf 9.5). Zo is de manoeuvre Doen wat is afgesproken niet-OG; 
dat is wel het geval met de naaste (in dit geval volgende) manoeuvre Zichtbaar ma-
ken wat cliënt goed heeft gedaan, die valt onder het manoeuvrecluster Kansen cre-
eren en hangt samen met de strategie Richting bepalen en natuurlijk met het doel 
Krachtbronnen aanboren.  

Het doel is telkens hetzelfde. Toch is het belangrijk dat in het schema te verwer-
ken. De waarnemer of beoefenaar dient zich er voortdurend van te vergewissen of de 
OG-keten compleet is. De hiervoor genoemde voorbeelden zijn in tabel 2 gerubri-
ceerd. 
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Tabel 2. Oefenen met de nieuwe indeling 

    
Categorie Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 
    
    
Tactiek Herkaderen Betrekkingen be-

nutten 
Selectief focussen 

Cluster Positieve correcties van 
negatief gedrag met 
complimenten omge-
ven 

De een laten delen 
in het succes van 
de ander 

Doen wat is afge-
sproken 

 Compliment Handeling OG Ondersteunen 
OG Ja Ja nee 
Naaste  
manoeuvre 

n.v.t. n.v.t Zichtbaar maken 
wat cliënt goed 
heeft gedaan 

Naaste  
cluster 

n.v.t. n.v.t. Kansen creëren 

Strategie Richting houden Afstemmen Richting bepalen 
Doel Krachtbronnen aanbo-

ren 
Krachtbronnen 
aanboren 

Krachtbronnen 
aanboren 

    
 

Door de clusters te ordenen (met behulp van gekleurde kaartjes) ontstaat inductief 
een patroon dat simultaan loopt aan het protocol. Groepen kunnen hun opdrachten 
c.q. resultaten aan elkaar presenteren. Wat we zien is dit, wat er gebeurt is dat. In de 
reflectie op de oefening kunnen ook microanalytische vragen aan de orde worden 
gesteld zoals: wat gaat eraan vooraf, hoe gaat het verder, welk verbaal of non-ver-
baal alternatief zou een ander gespreksverloop tot gevolg hebben gehad? Zo benut-
ten we het empirisch begrippenkader om OG-patronen te doorzien. 

5. INQUIRY LEARNING  

Volgens de richtlijn van de Solution Focused Therapy Association dient OGW dis-
covery-based (SFBTA, 2012) te worden aangeleerd. De methode vertoont overeen-
komst met de theory of inquiry van John Dewey (1933) en komt erop neer dat ken-
nis in de empirische realiteit moet worden verkregen. Het is de basisgedachte die we 
eveneens aantreffen in ‘kritisch denken, wetenschappelijk redeneren en scientific 
discovery learning’ (Horstink, 2006, p. 7).  

Wie de taal van oplossingen wil verwerven, moet er in de praktijk mee aan de 
slag. Door herhaalde oefening kan het vernieuwde begrippenkader worden geïnter-
naliseerd en geautomatiseerd. Dat lukt niet in twee extra dagen. Maar er kan een 
begin mee worden gemaakt. Ericsson schrijft in zijn handboek (2006): ‘The key 
challenge for aspiring expert performers is to avoid the arrested development associ-
ated with automaticity and to acquire cognitive skills to support their continued 
learning and improvement’ (p. 294).  
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De aanpak lijkt op strategietraining, die in tal van disciplines en domeinen opgeld 
doet27. De stadia zijn achtereenvolgens: 1) neem kennis van de strategie; 2) kijk hoe 
iemand de strategie voordoet; 3) oefen in veilige omstandigheden (bijvoorbeeld in 
duo’s); 4) oefen alleen. Hierbij moet worden aangetekend dat 4 altijd een samen-
spraak tussen agent en cliënt inhoudt en extra waardevol is als er een video-opname 
van wordt gemaakt, zodat feedback op microniveau kan worden gevraagd en ver-
kregen. Ericsson (2012) noemt dit laatste stadium ‘deliberate practice’ en omschrijft 
het als: ‘individualized training activities especially designed by a coach or teacher 
to improve specific aspects of an individual's performance through repetition and 
successive refinement’ (p. 6). 

Reflectie en intervisie doen de rest: ‘To receive maximal benefit from feedback, 
individuals have to monitor their training with full concentration, which is effortful 
and limits the duration of daily training’ (ibid.). Ericsson (2006) onderbouwt de 
noodzaak van feedback als volgt:  

Effective improvement of performance requires the opportunity to find suitable training 
tasks that the performer can master sequentially - typically the design of training tasks 
and monitoring of the attained performance is one by a teacher or a coach. Deliberate 
practice presents performers with tasks that are initially outside their current realm of 
reliable performance, yet can be mastered within hours of practice by concentrating on 
critical aspects and by gradually refining performance through repetitions after feed-
back. (p. 692) 

Het is inquiry learning, met dien verstande dat het pas OG is als doel, strategieën, 
tactieken en manoeuvres in dienst staan van het gewenste resultaat. Op basis van een 
tevredenheidsonderzoek onder cursisten en coaches pleiten De Jong & Cronkright 
(2011, p. 25) voor een OG-didactiek, waarin ‘the focus on what the interviewer was 
doing wrong should shift to observing and emphasizing what the interviewer did that 
was useful’. Goed beschouwd is het zo ook allemaal begonnen; het inductieve pro-
ces was de modus operandi van de OG-pioniers in het begin van de 80er jaren. Zij 
schonken aandacht aan de handelingen die er daadwerkelijk toe deden, reflecteerden 
erop en gaven ze door.  

Daarmee is ook de opzet van dit proefschrift gekarakteriseerd. Een teken aan de 
wand. Moge de lezer er zijn voordeel mee doen. Met dank aan de cursisten, panelle-
den en allen die beseffen dat teaching ook learning betekent.  

                                                           
27 Te denken valt aan leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, maar ook aan revalidatie en 
fysiotherapie. 
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Figuur 2. Teaching is learning. 
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SAMENVATTING 
Na mijn schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs, heb ik mijn fascinatie voor 
interactieprocessen in het schooldomein niet verloren. Door het volgen van diverse 
trainingen bleef de co-constructie, die de dialoog is, me bezighouden. En toen ik 
cursisten ging opleiden tot Master in Special Educational Needs realiseerde ik me 
opnieuw het belang van de manier waarop je de dingen interactioneel vormgeeft. 
Want inzichten, theorieën en overtuigingen krijgen pas zeggingskracht als ze daad-
werkelijk arriveren bij de geadresseerde.  

Door mijn kennismaking met de Solution Focused Brief Therapy ontvlamde het 
vuur voor therapeutische processen die het zelfregulerend vermogen en de kracht-
bronnen van de hulpvrager optimaal benutten. Toegepast op de leerlingbegeleiding 
is het uitgangspunt dat de leerling, binnen de marges van zijn opvoedingssituatie, 
competent is en de baas over zijn eigen doelen. Als hij het spoor even bijster is, niet 
wil of niet kan focussen op een betere toekomst, is het de kunst om hem opnieuw te 
oriënteren op de mogelijkheden die hij kennelijk uit het oog heeft verloren.  

Niettegenstaande mijn enthousiasme, mijn onderwijsactiviteiten en diverse pu-
blicaties, drong zich steeds vaker de vraag op: wat maakt dat het werkt? Op zichzelf 
bevredigende effectgegevens, leverden niet de informatie op waar ik naar zocht: de 
constituerende elementen van succesvolle OG-interactie op pragmalinguïstisch ni-
veau. In die lacune voorzag de methodologie van Bavelas c.s. Om de co-constructie 
van zender en ontvanger te begrijpen is het ‘necessary to examine their communica-
tion, extremely closely, a few seconds or a few words at a time, that is, at the level 
of microanalysis of dialogue’ (Bavelas, 2012, p. 146). Microanalyse werd het voer-
tuig van een studie die, naarmate deze vorderde, een proefschrift is geworden.  

De inductieve aanpak is zodanig gestructureerd, dat ‘waarneming en analyse el-
kaar steeds afwisselen en gestuurd worden door reflectie’ (Wester & Peters, 2004, p. 
40). Hoofdstuk 1 vormt de inleiding; 2, 3 en 4 zijn empirische hoofdstukken, die de 
waarneming van werkzame bestanddelen en de ontwikkeling van een begrippen-
kader beschrijven. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie en een discussie, die uitmondt in 
enkele aanbevelingen voor de training van toekomstige OG-specialisten in het on-
derwijs.  

HOOFDSTUK 1 

Solution Focused Brief Therapy is een vorm van psychotherapie, die begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg 
en hun collega’s van het Milwaukee Brief Family Therapy Center (VS). Er bestond 
een meer dan gemiddelde interesse in onderscheidende factoren die er in het mentale 
helingsproces toe doen. Door nauwkeurige observaties registreerden de grondleg-
gers welke interventies concrete oplossingen uitlokten. ‘De Milwaukee-groep ont-
dekte dat verandering in kleine stapjes plaatsvindt en dat kleine veranderingen vaak 
leiden tot grotere blijvende veranderingen’, aldus Gingerich in De Jong & Berg 
(2001, p. 13).  
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Tot dusver zijn er al meer dan 48 effectstudies verschenen en is de kwaliteit ‘steadi-
ly improving’ (Franklin et al., p. 107). We hoeven niet uit te leggen dat de OG-aan-
pak werkt – dat is genoegzaam door anderen gedaan. Wel willen we aantonen welke 
verschijnselen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor dat succes. Onder verwij-
zing naar John Austin’s dictum dat taal de werkelijkheid kan veranderen, streven we 
naar een analyse van kritische incidenten in effectvolle OG-interventies. Met de uit-
komsten van die analyse hopen we een ‘empirisch begrippenkader’ (Wester & Pe-
ters, 2004, p. 87) te ontwikkelen ten behoeve van de (training van) specialisten in 
het onderwijsdomein. We kijken en luisteren onbevooroordeeld naar de dingen die 
onze belangstelling hebben. De observatie heeft het primaat.  

Maar voor we aan de slag gaan, verdiepen we ons in de domeinen waarin ons on-
derzoek is ingebed, de Interpersoonlijke Communicatie en de Sociolinguïstiek. Er 
zijn verschillen en overeenkomsten, en verder zijn er raakvlakken met de Conversa-
tieanalyse (CA), Discoursanalyse (DA) en Functionele Pragmatiek (FP). We huldi-
gen een eclectisch standpunt: ‘There are no facts, or data, or structures, or laws as 
such; there are only assemblages. Strictly speaking, there is always only construc-
tion or interpretation’ (De Shazer, 1988, p. 85). Op zoek naar de interactionele ken-
merken van OGW kiezen we voor de circulaire aanpak van Bavelas (2002, p. 111): 

accent ligt op het wat en het hoe in OG-begeleidingsgesprekken. We zijn in het bij-
zonder geïnteresseerd in de handelingen en middelen waarmee de beoogde doelen 
worden bereikt. Hoofdstuk 1 sluit af met een paragraaf over de opzet en de indeling 
van dit proefschrift. 

HOOFDSTUK 2 

Het ultieme doel van dit onderzoek is het bevorderen van de OG-kwaliteit van on-
derwijskrachten in begeleidingssituaties. Het uitgangspunt is dat je kunt leren OG-
kenmerken waar te nemen. De hieruit volgende aanname is dat wie beter OG-
kenmerken kan waarnemen, ook beter in staat is zelf OG te werken of anderen daar-
bij te ondersteunen. Verschillen in de kwaliteit van waarneming moeten kunnen 
worden vastgesteld. Daarvoor is een instrument nodig dat de waarnemingsvaardig-
heid inschaalt. De kwaliteiten waar zo’n instrument aan moet voldoen zijn inhouds-
validiteit, betrouwbaarheid en discriminerend vermogen.  

Voor deze exploratie sluiten we aan bij de praktijk van een tweedaagse OG-in-
troductiecursus voor Master SEN studenten. De stimulus wordt gevormd door een 
fragment, waarin Insoo Kim Berg in gesprek gaat met Carl, een suïcidale jongeman 
op een school in Austin (Texas). Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten 
het fragment te zien, gevolgd door een instructie. Ze vullen op een werkblad in wel-
ke OG-factoren er naar hun inzicht toe doen. De procedure wordt herhaald aan het 
einde van de tweedaagse. Daartussen bevindt zich de interventie, die mogelijkerwijs 
van invloed is op hun waarneming.  

Codeurs verwerken de data overeenkomstig de voorschriften uit een codeboek. 
Er zijn zes variabelen en drie combinatievarianten, waaraan de waarnemingen wor-
den getoetst. Daardoor krijgen we een gevarieerde indruk van de kwaliteit van de 
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waarnemingen van cursisten in voor- en nameting. Met betrekking tot de Diversifi-
catie blijken cursisten na de interventie een groter aantal elementen te herkennen en 
deze op OG-waarde te schatten. Voor de Rapportage geldt dat de cursisten baat 
hebben bij de overdracht van het OG-jargon. Genuanceerder ligt het bij de Registra-
tie. De resultaten wijzen uit dat de waarnemers nog een hoop te leren hebben over de 
Aard (duiding en observatie), het Type (verbaal en non-verbaal) en de Focus (indi-
vidueel en interactief) van de gesignaleerde elementen. De slotconclusie uit hoofd-
stuk 2 luidt dat het instrument valide en betrouwbaar is en dat het de verschillen 
tussen en binnen waarnemers inzichtelijk maakt.  

Gaandeweg zijn er ook ontdekkingen gedaan met betrekking tot OGW. De be-
langrijkste les is dat het begrippenkader moeten worden gespecificeerd, alvorens een 
nieuw trainingsprogramma op te zetten. 

HOOFDSTUK 3 

Nu we weten dat de waarneming meetbaar en ontwikkelbaar (in de zin van leerbaar) 
is, willen we erachter komen wat de kenmerken zijn van succesvolle OG-interactie. 
We gaan te rade bij drie grote meesters: Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en There-
se Steiner. Ze hebben video-opnamen in omloop gebracht, die door kenners be-
schouwd worden als evident succesvolle voorbeelden van OG-gesprekken. Naar 
aanleiding van deze meesterprotocollen hebben we vijf experts gevraagd de OG-
kenmerken uit deze gesprekken te identificeren. Dit hoofdstuk doet verslag van de 
bevindingen van het expertpanel en eindigt met een rapportage van OG-verschijn-
selen. Achtereenvolgens worden vijf meesterprotocollen gepresenteerd. De selectie-
criteria zijn: authenticiteit, herkenbaarheid, onderwijsrelatie, leeftijd en referentie. 
Het panel bekijkt, ontleedt en overlegt volgens de Delphi-methode, dat wil zeggen 
net zolang tot consensus is bereikt. 

De panelleden selecteren uit de meesterprotocollen eerst de cruciale passages en 
identificeren vervolgens pragmalinguïstische verschijnselen die de OG-aanpak type-
ren. De methode stemt overeen met de microanalyse van Bavelas. Om inzicht te 
krijgen in de dingen die er interactioneel toe doen, komt het er volgens Bavelas op 
aan de eerste impressies in observeerbaar, interactioneel gedrag te transformeren. 
Hoe gedifferentieerder de observatie, hoe nauwkeuriger de analyse. 

De panelbesprekingen verlopen volgens een vast patroon. Dat begint al bij de 
voorbereiding, waarin de panelleden gevraagd wordt individueel een voorselectie 
vast te leggen op een formulier. Vervolgens wordt een agenda afgewerkt, waarin de 
gerapporteerde passages worden bekeken en besproken. Van de besprekingen (die in 
zijn geheel op video worden vastgelegd) wordt een verbatimverslag vervaardigd. Bij 
de dataverwerking wordt gebruik gemaakt van de formulieren, de video-opnamen, 
verbatimverslagen en (voor zover aanwezig) de flap-overs. 

Het resultaat is een uitvoerig narratief per meesterprotocol. Het is de verhalende 
neerslag van het verloop van het gesprek tussen agent en cliënt, gevat in termen 
waarin vooral de OG-functionaliteit wordt geaccentueerd. Daarop volgt de identifi-
catie van kenmerkende verschijnselen, enerzijds overeenkomstig de onderdelen uit 
de Zevenstappendans, anderzijds overeenkomstig de unieke inzichten van het panel 
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zelf. In de zesde (en laatste) panelbijeenkomst worden de verschijnselen op een rijtje 
gezet en nader gelabeld. Zo is het resultaat van hoofdstuk 3 een lijst van 26 OG-
verschijnselen, verdeeld over drie functionaliteiten: Afstemmen, Richting bepalen en 
Richting houden.  

HOOFDSTUK 4 

Door de verschijnselen die het panel heeft gerapporteerd één voor één onder de loep 
te nemen, proberen we vat te krijgen op hun betekenis. Bij ‘betekenis’ gaat het ons 
niet om de semantiek van woorden, maar om de interactionele werkelijkheid die 
zich in de verschijnselen zelf aandient. Ons eerste doel is pragmatisch van aard: in-
zicht in de werkzame bestanddelen De opbrengsten van de exercities zijn de rich-
tingwijzers voor het vervolg van onze zoektocht. Ons tweede doel is conceptueel 
van aard: inzicht in de relaties en samenhang tussen de begrippen, om ze vervolgens 
onder te brengen in een empirisch begrippenkader.  

In het eerste deel van dit hoofdstuk, de specificatiefase, proberen we een ant-
woord te vinden op de vraag hoe OGW betekenis krijgt in een gesprek tussen agent 
en cliënt. We kiezen voor microanalyse, omdat het ons gaat om de ‘moment-by-mo-
ment, micro influence’ (Bavelas & Healing, 2010, p. 13) in een ‘collaborative, reci-
procal dialogue’ (ibid.), waarin sprake is van ‘actively shaping the information, fee-
lings etc.’ (ibid.) en hopen dat aankomende specialisten er per saldo hun voordeel 
mee zullen doen.  

We starten onze exercities telkens met een kwalitatieve analyse. Een nauwgezet-
te beschrijving vormt de opmaat naar een onderzoeksvraag, die op zijn beurt resul-
teert in de analyse van de aangetroffen details. Als het onderzoek kwalitatief van 
aard is, luidt de vraag eigenlijk altijd: wat gebeurt hier precies? Welke keuzes wor-
den er gemaakt, hoe wordt feedback verdeeld, hoe komt coöperatie tot stand enzo-
voort? Het zijn alle variaties op dat thema. Van de 26 exercities zijn er 17 kwalitatief 
van aard. Als het onderzoek kwantitatief van aard is, verzamelen we telbare gege-
vens. Hoeveel keer wordt er van beurt gewisseld, hoe lang zijn de beurten, hoe vaak 
gebruiken de actanten het voegwoord but, welk type vragen wordt het meest gesteld 
enzovoort? Door de telgegevens met elkaar te vergelijken ontstaan statistische con-
trasten, en die kunnen heel betekenisvol zijn. Van de 26 exercities zijn er 8 kwantita-
tief. Eén exercitie is zowel kwalitatief als kwantitatief: welke woorden faciliteren de 
vragen en hoe frequent gebeurt dat?  

Als het panel een verschijnsel eenmalig rapporteerde, beschrijven we wat het is, 
op welke wijze het zich aandient en wat het doet met de actanten. Dan is de vraag 
aan de orde: wat maakt dat het doet wat het doet? Meestal noteren we ook of het 
verschijnsel zich elders in het protocol op eenzelfde of alternatieve wijze manifes-
teert.  

In drie tabellen, gelabeld overeenkomstig de panelselectie uit het vorige hoofd-
stuk, presenteren we de verschijnselen, panelconstateringen, onderzoeksvragen, ana-
lyses en begrenzingen. Om de toedracht te schetsen van de analyse en de dataver-
werking volgt daarna de integrale weergave van negen exercities (de overige zijn 
opgenomen in de bijlage Exercities). De selectie bevat een representatie van de 
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meester (Kim Berg, De Shazer of Steiner), het protocol (1 t/m 5), de setting (enkel-
voudig of meervoudig), de aard van de exercitie (kwalitatief of kwantitatief) en het 
verschijnsel (zie panelrapportage hoofdstuk 3).  

In het tweede deel van dit hoofdstuk houden we ons bezig met de reductie en in-
tegratie van de data. We vragen ons af of hoe de opbrengsten van de exercities zich 
verhouden tot de waargenomen verschijnselen en tot elkaar. Dat leidt tot reductie en 
integratie. Wat zijn middelen en wat zijn doelen? Is er sprake van recursiviteit? Door 
een cross-case analyse krijgen we meer zicht op de structuur van werkzame elemen-
ten.  

Er is sprake van een middel-doel keten, die vraagt om een passend begrippenka-
der. Dat kader vinden we bij Van Lint (1980), die de verschillende vormen van taal-
verkeer uit de menselijke interactie verdeelt over vier analyse-eenheden: doel, stra-
tegie, tactiek en manoeuvre. OGW kent één doel, en dat is krachtbronnen aanboren. 
De verschijnselen die het panel rapporteerde, zijn tactieken. Ze vormen ‘the system-
ic bases of inferences hearers make based on what someone says’ (Fitch & Sanders, 
2005, p. 18). Agents handelingen zijn de meest concrete eenheid waar we in de con-
versatie mee te maken hebben: manoeuvres. Aldus hebben we de OG-keten van een 
begrippenkader voorzien. 

De variatie in manoeuvres heeft te maken met de tactiek en de context. Maar we 
zien vooral verwantschap. Gebaseerd op deze verwantschap komen we tot de iden-
tificatie van veertien OG-clusters en één niet OG-cluster – de laatste is bedoeld om 
naaste manoeuvres te ondersteunen. We vergelijken de nieuwe indeling met de ge-
bruikelijke indeling, de Zevenstappendans. De onderdelen uit de Zevenstappendans 
blijken ongelijkwaardig. Ze bestrijken diverse niveaus van de hiërarchie uit het be-
grippenkader. 

Ten slotte gaan we na of de verschijnselen die in dit hoofdstuk zijn bestudeerd, 
specifiek zijn voor de individuele meesters, of dat ze een ruimere geldigheid hebben. 
Een definitieve conclusie vergt nader onderzoek, maar de indruk is dat er zoiets be-
staat als een grootste gemene deler. Om grip te houden op de materie, brengen we 
aan het slot van hoofdstuk 4 alles wat het onderzoek heeft opgeleverd onder in een 
verhaal, dat we vertellen aan toekomstige OG-agenten.  

HOOFDSTUK 5 

We maken de balans op, en daarmee staan we weer aan het begin van een nieuw 
traject: de transfer. We houden de resultaten van ons onderzoek nog eens tegen het 
licht en leiden er aanbevelingen uit af voor de geïntendeerde opleidingspraktijk. 
Maar eerst plaatsen we enkele kanttekeningen bij ons onderzoek tot nu toe. 

De effectiviteit van OGW vormde onze research focus. Daartoe bestudeerden we 
de literatuur. We kunnen de conclusie trekken dat de prescriptie van OGW op ge-
spannen voet staat met onze bevindingen. Meta-analyses door Gingerich & Eisen-
gart (2000), Kim (2006) en Lipchik et al. (2012) voldoen aan het criterium face vali-
dity, maar niet aan het criterium construct validity. Een ‘review of change process 
research’ naar SFBT door McKeel (2012) wijst uit dat vele typische OG-technieken, 
zoals de mirakelvraag, de schaalvraag en de presuppositionele vraag effectief zijn. 
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Onze vraag is: wat maakt dat ze effectief zijn? Waar McKeel (2012) stopt, gaan wij 
verder. Staande op de schouders van onderzoekers die ons zijn voorgegaan, bezin-
nen we ons in hoofdstuk 4 op een theoretisch fundament voor een begrippenkader. 

Het cursistenonderzoek wijst uit dat inzicht in de constituerende elementen van 
het construct OGW meet- en ontwikkelbaar is. Het panelonderzoek maakt ons dui-
delijk om welke verschijnselen het precies gaat. Microanalyse van deze verschijnse-
len toont aan dat er sprake is van een zogenaamde OG-keten. Reductie en integratie 
leveren een empirisch begrippenkader op. Zo hebben we enigszins vat gekregen op 
de theoretische structuur van OG-interactie. 

Wat rest in hoofdstuk 5 is een blik vooruit. Wie de taal van oplossingen wil ver-
werven, moet er in de praktijk mee aan de slag. Door herhaalde oefening kan het 
vernieuwde begrippenkader systematisch worden geïntegreerd, geïnternaliseerd en 
geautomatiseerd.  

De oude cursusopzet kan, overeenkomstig de bevindingen van dit onderzoek, 
worden aangepast. De aanpak lijkt op strategietraining, die in tal van disciplines en 
domeinen opgeld doet. Het laatste stadium wordt gevormd door wat Ericsson (2012) 
‘deliberate practice’ noemt: ‘to improve specific aspects of an individual's perfor-
mance through repetition and successive refinement’ (p. 6). Reflectie doet de rest. 
Ericsson (2006) schrijft hierover: ‘Deliberate practice […] can be mastered within 
hours of practice by concentrating on critical aspects and by gradually refining per-
formance through repetitions after feedback’ (p. 292). 

Experts kunnen we niet maken. Wel menen we dat inquiry learning het begin 
kan betekenen, met dien verstande dat het pas OG is, als doel, strategieën, tactieken 
en manoeuvres in dienst staan van het gewenste resultaat. 



 

 

  

SUMMARY 
After my career in secondary school, I did not lose my fascination for interactional 
processes in the school domain. Following various training-sessions the co-
construction, which is what the dialogue construction is, kept my interest. And when 
I started training students to become Masters in Special Educational Needs, I real-
ised once again the significance of the way matters are shaped by means of interac-
tion. For insights, theories, convictions, etc. only become meaningful when they 
actually and effectively reach the person addressed.  

Getting acquainted with the Solution Focused Brief Therapy ignited my enthusi-
asm for the therapeutic processes which optimally make use of the self-regulating 
abilities and strengths of the person seeking help. Concerning to counseling stu-
dents, the basic principle is that, within the margins of the educational situation, the 
student is competent and able to manage his own goals. If he gets thrown off the 
track for a while, refuses to focus on a better future or is unable to do so, it is the 
trick to get him to orient once again to the opportunities he has obviously lost sight 
of.  

In spite of my enthusiasm, my educational activities as well as various publica-
tions, the question presented itself more and more often: what makes it work? Even 
though I had data at my disposal that were satisfactory in their own right, they did 
not provide me with me the information I was looking for: the constituent elements 
of a successful Solution-Focused Interaction (SFI) at a pragmatic-linguistic level. 
That gap was filled by the methodology developed by Bavelas cs. In order to under-
stand the co-construction of sender and receiver it is ‘necessary to examine their 
communication, extremely closely, a few seconds or a few words at a time, that is, at 
the level of microanalysis of dialogue’ (Bavelas, 2012, p.146). Microanalysis beca-
me the vehicle of a study, which developed into a thesis as the study progressed.  

The inductive approach is structured in such a way that ‘observation and analysis 
continually alternate and are guided by reflection’. (Wester & Peters, 2004, p. 40). 
Chapter 1 is the introduction; 2, 3 and 4 are empirical chapters describing the obser-
vation of effective factors and the development of a conceptual framework. Chapter 
5 contains the conclusion and a discussion leading to some recommendations for the 
training of future Solution Focused (SF) specialists in the field of education.  

CHAPTER 1 

Solution Focused Brief Therapy (SFBT) is a form of psycho-therapy which was de-
veloped in the early 1980s by Steve de Shazer, Insoo Kim Berg and their colleagues 
at the Milwaukee Brief Family Therapy Center (USA). There was more than a mod-
erate interest in the distinguishing factors crucial to the mental healing process. By 
means of accurate observation the developers registered which interventions led to 
concrete solutions. ‘The Milwaukee group discovered that change proceeds in small 
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steps, and that small changes often lead to more significant and permanent ones’, 
according to Gingerich in De Jong & Berg (2001, p. 13).  

So far over 48 outcome studies have been published and the quality is ‘steadily 
improving’ (Franklin, 2012, p. 107). There is no need for us to explain that the SF 
approach works – that has been satisfactorily done by others. We do wish to prove, 
however, which phenomena are actually responsible for that success. Referring to 
John Austin, who holds that language can change reality, we seek to make an analy-
sis of critical incidents in effective SF interventions. With the results of that analysis 
we hope to develop an ‘empirisch begrippenkader’ (Wester & Peters, 2004, p. 87), 
which means an empirical conceptual framework, for the training of specialists in 
the field of education. We observe and listen to the items we are interested in with-
out bias. Observation is quintessential to the SF approach. 

But before we begin, we will take a close look at the domains in which our re-
search is embedded, Interpersonal Communication and Language and Social Interac-
tion. There are differences and similarities and furthermore there is ground in com-
mon with Conversation Analysis (CA), Discourse Analysis (DA) and Functional 
Pragmatism (FP). Our point of view is eclectic: ‘There are no facts, or data, or struc-
tures, or laws as such, there are only assemblages. Strictly speaking there is always 
only construction and interpretation." (De Shazer, 1988, p. 85). Looking for the in-
teractional characteristics of SFI, we opt for the circular approach of Bavelas (in 
Knapp & Daly, -
firmatory observation’ (p. 111). The emphasis is on the what and how during the 
counseling sessions. We are particularly interested in the deals and means that ac-
complish the intended goals. Chapter 1 concludes with a section on the planning and 
structure of this thesis.  

CHAPTER 2 

The ultimate aim of this research project is the enhancement of the SF quality of 
teachers in coaching situations. The starting point is that one can learn to observe SF 
characteristics. The assumption based on this is, that a person who is better at identi-
fying SF characteristics, will also be better at working SF himself or at supporting 
others in this field. The ability to diagnose differences in the quality of observation 
is a must. Therefore an instrument is required which is able to rank observation 
skills. The qualities needed for such an instrument are content validity, reliability 
and the power to discriminate. 

For this exploration we are on a par with the practice of a two-day SF introduc-
tion course for Master SEN students. The stimulus is provided by a fragment, in 
which Insoo Kim Berg gets into a conversation with Carl, a suicidal young man 
from a school in Austin (Texas). At the beginning of the course the students are 
shown the fragment, followed by an assignment. They indicate on a work sheet 
which SF factors are the most relevant ones according to them. The procedure is re-
peated at the end of the two-day-course. In between these assignments the interven-
tion takes place, which might have an impact on their observations. 
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Encoders deal with the data in accordance with the rules and regulations in a code 
book. There are six variables and three combination variants according to which the 
observations are tested. That is how we acquire a varied impression of the quality of 
the students' observations at the initial and final measurement. With regard to Diver-
sification it turns out that the students recognise a greater number of factors and are 
more adept at appreciating their SF value after the intervention. As far as the Report-
ing is concerned we may say that the students benefit from the transfer of SF jargon. 
With respect to Registration, matters are less clear-cut. The results show that the ob-
servers still have a lot to learn about the Nature (interpretation and observation), the 
Type (verbal and non-verbal) and the Focus (individual and interactive) of the ele-
ments observed. The final conclusion of chapter 2 is that the instrument is valid and 
reliable and that it sheds more light on the differences among and inside the observ-
ers.  

In the meantime there have also been made discoveries on SFI. De main lesson is 
that is the conceptual that the conceptual framework needs to be specified, before a 
new trainings program is developed. 

CHAPTER 3 

Now that we know that observation is measurable and can be developed (in the sen-
se that it can be learned), we wish to find out what the characteristics are of a suc-
cessful SF interaction. We seek advice from the great masters: Insoo Kim Berg, Ste-
ve de Shazer and Therese Steiner. They have made video recordings available which 
are considered eminently successful examples of SF conversations. Due to the avail-
ability of these master protocols we have requested five experts to identify the SF 
characteristics of these conversations. This chapter reports the findings of the panel 
of experts and concludes with a reporting of SF phenomena. Subsequently five mas-
ter protocols are presented. The selection criteria are: authenticity, recognizability, 
educational history, age and reference. The panel considers, analyzes and confers ac-
cording to the Delphi method, which means as long as it takes to reach a consensus.  

The members of the panel first select the crucial passages from the master proto-
cols and subsequently identify the pragmatic-linguistic phenomena that are typical 
of the SF approach. The method is consistent with Bavelas' microanalysis. In order 
to gain a clear understanding of the things that are relevant in the field of interaction, 
it is crucial to transform first impressions of observable, interactional conduct. The 
more detailed and varied the observation, the more accurate the analysis.  

The panel discussions show a fixed pattern, which is evident from the very start 
at the preparation stage when the members are requested to make individually a pre-
selection on a form. Subsequently an agenda is followed and the reported passages 
are analysed and discussed. A verbatim report is made of the discussions (which are 
completely video-taped). In processing these data the forms, video recordings, ver-
batim reports and flap-overs (if available) are used.  

The result is that each master protocol presents a detailed narrative. It is the re-
cord in story-form of the course of the conversation between agent and client, pre-
sented in terms that especially accentuate the SF functionality. This is followed by 
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the identification of typical phenomena, on the one hand commensurate with the 
parts of the Seven-step-dance, on the other hand in line with the unique insights of 
the panel itself. At the sixth (and last) meeting of the panel the phenomena are put in 
a logical order and provided with more specific labels. Thus the result of chapter 3 is 
a list of 26 SF phenomena spread among three functions: Attunement, Defining di-
rection and Keep direction. 

CHAPTER 4 

By scrutinising all the phenomena reported by the panel separately, we seek to get 
grip on their meaning. In using the word ‘meaning’ we do not simply refer to the 
semantics of words. It is the interactional reality showing itself in the phenomena 
themselves that counts. The results of these exercises are the indicators for the rest 
of our search. Our aim is to arrange the concepts and subsume them into an adequate 
conceptual framework.  

In the first part of this chapter, the specification phase, we attempt to find an an-
swer to the question how agent and client both contribute to a meaningful SFI. We 
opt for micro-analysis, because we are concerned with the ‘moment-by-moment, 
micro influence’ (Bavelas & Healing, 2010, p. 13) in a ‘collaborative, reciprocal 
dialogue’ (ibid.), in which ‘actively shaping the information, feelings etc.’ emerges, 
and we hope that prospective specialists will benefit from it on balance.  

We always start our exercises with a qualitative analysis. An accurate description 
is the prelude to an investigative question, which, in its turn, results in the analysis 
of the details found. If the research focuses on quality, the question is actually invar-
iably: what exactly is going on here? What choices are made, how is feedback di-
vided, how is cooperation established, etcetera? They are all variations on that the-
me. Of the 26 exercises 17 focus on quality. If the focus of the exercise is on quanti-
ty, we gather countable data. How many turns does an actant get, how long do these 
turns last, how often do the subjects use the conjunction but, what type of questions 
is mostly used etcetera? By comparing the data of the counts, statistical contrasts ap-
pear and they can be quite significant. Of the 26 exercises 8 focus on quantity. One 
exercise is as well qualitative as well quantitative: which words facilitate the an-
swers and how frequent does that happen? 

If the panel reported a phenomenon once, we give a description of it, how it oc-
curs, and how it impacts the actants. Then the question presents itself: what causes it 
to do what it does? Generally we record also if the phenomenon manifests itself 
somewhere else in the protocol in a similar or in a different way.  

In three tables, labeled in accordance with the selection of the panel mentioned 
in the previous chapter, we present the phenomena, findings of the panel, research 
questions, analyses and boundaries. Then records of nine sessions follow (the other 
ones have been included in the appendix Exercises). The selection is a representa-
tion of the master (Kim Berg, de Shazer or Steiner), the protocol (1/5 m), the setting 
(single or multiple), the nature of the exercise (qualitative or quantitative) and the 
phenomenon (see panel report chapter 3).  
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In the second part of this chapter we deal with the reduction and integration of the 
data. We wonder how these results compare with the phenomena observed and with 
each other. What can be regarded as means and what as goals? Does recursivity oc-
cur? By means of a cross-case analysis we gain a better insight into the structure of 
operational elements.  

What we have here is a means-goal chain, which requires an adequate conceptual 
framework. We find that framework with Van Lint (1980), who assigns the various 
forms of language exchange to four modes of analysis: goal, strategy, tactics and 
manoeuvre. SFI recognizes only one goal: tapping resources. The phenomena the 
panel reported are tactics. They constitute ’the systemic bases of inferences hearers 
make based on what someone says’ (Fitch & Sanders, 2005, p. 18). The agent's ac-
tions are the most concrete unit we deal with in the conversation: manoeuvres. Thus 
we have provided the SF chain with a conceptual framework.  

The variation of manoeuvres has to do with the tactics and the context. But abo-
ve all we see similarities. Based on mutual affiliation we identify fourteen SF clus-
ters and one non-SF cluster – the latter is meant to support accompanying SF ma-
noeuvres. We compare the new classification with usual classification, the Seven-
step-dance. The parts of the Seven-step-dance turn out to be unequal. They cover va-
rious levels of the conceptual framework's hierarchy.  

Finally we check if the phenomena, which have been studied in this chapter, are 
typical of the individual masters or if they have a wider validity. A definite conclu-
sion will require more research, but it is assumed that something like a common de-
nominator does exist. In order to maintain a grip on the subject matter, we include 
everything the research has produced in a story we tell future SF agents at the end of 
chapter 4. 

CHAPTER 5 

We take stock, and once more we find ourselves at the beginning of a new underta-
king: the transfer. We scrutinize the results of our research and select some recom-
mendations from it for the intended training practice. But first we will make a few 
comments on our research at this point.  

Our research focus was on the effectiveness of SFI. Therefore we studied the li-
terature published on this subject. We can draw the conclusion that the prescription 
of SFBT clashes with our findings. Meta-analyses by Gingerich & Eisengart (2000, 
Kim (2006), and Lipchik et al. (2012) comply with the criterion face validity, but not 
with the criterion construct validity. A ‘review of change process research ' to SFBT 
by McKeel (2012) shows that many typical SF techniques, such as the miracle ques-
tion, scaling question and presuppostional question are effective. Our question is: 
what makes them effective? We continue where McKeel (2012) stops. Standing on 
the shoulders of former researchers, we reflect in chapter 4 on a theoretical founda-
tion for a conceptual framework. 

Research among the student body indicates that the constituent elements of the 
construct SFI can be measured and developed. Research among the members of the 
panel shows exactly which phenomena are being dealt with. Microanalysis of these 
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phenomena proves that we are dealing with a so-called SF chain. Reduction and 
integration provide us with a theoretical-empirical conceptual framework. To a cer-
tain extent we have succeeded in getting a grip on the theoretical structure of SFI. 

The remainder of chapter 5 shows us what lies ahead. Whoever wishes to acquire 
the language of solutions, will have to start putting it into practice. By means of re-
peated exercise the renewed conceptual framework can systemically be integrated, 
internalised and automated.  

In keeping with the findings of this research project, the original course plan can 
be adjusted. The approach resembles strategy training, which has taken root in nu-
merous disciplines and domains. The last stage is shaped by ‘deliberate practice’, a 
term coined by Ericsson (2012): ‘to improve specific aspects of an individual's per-
formance through repetition and successive refinement’ (p. 6). Reflection will take 
care of the rest. Ericsson (2006) writes about this: ‘Deliberate practice [...] can be 
mastered within hours of practice by concentrating on critical aspects and by gradu-
ally refining performance through repetitions after feedback’ (p. 292).  

We cannot create experts. We do think, however, that inquiry learning could 
constitute the beginning, on the understanding that it will only become SF, if goals, 
strategies, tactics, and manoeuvres contribute to the desired result. 
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BIJLAGE CODEBOEK 
 
CODEBOEK CURSISTENONDERZOEK APRIL 2011 
HERKENNING VAN WERKZAME BESTANDDELEN 
 
 
Vooraf  
De geadviseerde werkwijze is als volgt. 
1. Lees eerst het hele formulier door.  
2. Breng grenzen aan tussen de notities: 1 //, 2 //, enz. 
3. Noteer in kolom A het nummer dat je op het formulier aantreft. 
4. Codeer de variabelen B t/m F. 
5. Onderstreep in alle notities de o/g-termen. 
6. Tel per notitie het aantal o/g-termen en voeg dit in kolom G toe. 
7. Maak voor elk formulier een nieuw bestand aan. 
 
NB Schrijf je bestand regelmatig weg naar de verwisselbare schijf (= usb-stick). 
Bestandsnaam: beoX-formY. 
 
Indeling 
De volgorde is gelijk aan de indeling van de spreadsheet waarin de onderzoeksgege-
vens worden opgenomen. A t/m G staan voor de kolommen, d.w.z. de variabelen die 
erin worden opgenomen. 
 

A B C D E F G 

nrs. 1-410 

geteld onderdeel 
per individuele 
respondent               
nrs. 1-20 

1 = observatie          
2 = duiding              
3 =  beide                 
7 = onjuiste obs.      
8 = onjuiste duid.    
9 = niet te coderen   

1 =  verbaal             
2 =  non-verbaal      
3 =  beide                
9 =  niet te coderen 

1 =  individ. actie  
2 =  interactie          
3 =  alg. impressie 

uit lijst van 37 
mogelijkheden         
nrs. 1 - 37                
97 = onjuiste obs.    
98 = onjuiste duid.  
99 = niet te coderen     

aantal trefwoorden   
uit o/g lexicon          
1 - 10 per notitie 

formulier notitie aard type focus functie termen 

 
 

A 

nrs. 1-410 

formulier 
 
Elk formulier heeft een eigen nummer, oplopend van  
code 1 t/m 410.  
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De cursistenmeting verliep als volgt. Na een korte inleiding over de context werd 
twee keer het begin (00:00-01:38) getoond van I’m Glad to Be Alive. De opdracht 
(op het antwoordformulier) luidde: Leg uit wat volgens jou de werkzame bestandde-
len zijn in de conversatie tussen Insoo Kim Berg en Carl. Hieronder, voor het gemak 
van de codeurs, het transcript. 
 
NB De cursisten hadden niet de beschikking over het transcript. 
 
 
 The best subject 00:00 - 01:38  

 
I Uh Carl, uhm, what, uhm, what is your best subject in school? 
C My best subject so far, right now is, has to be math or algebra 2. 
I Math and algebra. 
C Or just algebra 2 period. 
I Algebra 2? 
C Yeah. 
I Oh, what’s algebra 2? 
C Lacht 
I It’s been a long time since I took math or algebra. 
C Well uhm, it’s like, kind of like a process. When you're in junior high, you take pre-algebra. It's 

like written math, kind of like you use factoring; solving, and grouping. It’s basically like a pro-
cess of elimination and all that. 

I Oh. 
C And then you move up. Like when you get to high school. 
I Yeah. 
C You’ll take algebra 1, the actual algebra. Then you take geometry, which I don’t like (lachend:) 

and then you take algebra 2. 
I&C Lachen 
C And then uh, then you take uh algebra2. 
I Oh, so that’s what you’re taking now.  
C Yeah, and I like it. 
I And that’s what you’re best at? 
C Yeah. 
I That’s what you’re best at? 
C I'm making all A's on it. 
I You’re making all A’s on that? 
C Yeah. 
I So you must be a very smart young man. 
C Well, now (lachend), no (nee schuddend), I'm all right, average. 
  

B 

geteld onderdeel  per 
individuele respondent   
nrs. 1-20 

notitie 
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I Oh, I see, all right. Good. And … so math and algebra 2. (C: hm-m.) So you're good in math also? 
C Somewhat, but I, I think uh if I was a major in something it would probably be algebra or algebra 

2. 
I Okay. 
 
Elke waarneming resulteert in een notitie, al dan niet uitgelegd of toegelicht. De 
code in kolom B staat voor het notitienummer:  
code 1 
code 2 
code 3 
code 4  
t/m code 20 of meer.  
 
De codeur markeert de notities op het formulier van de student. Hij geeft met een  
// de begrenzing aan, met daaraan toegevoegd het nummer van de notitie, bijvoor-
beeld 3//. 
 
Als de respondent geen opsommingstekens of witregels heeft gebruikt, wordt geke-
ken naar de logische samenhang van de tekst (zowel in de kolom Werkzame be-
standdelen als Uitleg). In het uiterste geval kiest de codeur voor de geïnterpreteerde 
samenhang . Soms zullen horizontale strepen moeten worden aangebracht of pijlen 
om duidelijk te maken welke uitleg bij welk bestanddeel hoort. Als er geen onder-
scheiding en/of verband valt te ontdekken, wordt het nummer toegekend aan het 
eerst leesbare deel van de notitie. Een voorbeeld.  
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origineel gecodeerde versie 

Toelichting 
 er zijn 8 notities geïdentificeerd - zie // en nummering 
 hem laten vertellen over wat hij goed aan zichzelf vindt wordt gevolgd door een / 

en dan waar hij goed in is – hoewel er een markeringsteken staat wordt er maar 
één mededeling gedaan; achter de streep staat een soort van bijstelling (zie ook 
opmerking codeur Dijk in vierkante vak) 

 de notities 5 en 6 zijn wel degelijk onderscheiden; niet alleen door een /, maar 
ook door de inhoud: herhalen is iets anders dan iets positiefs zegt – twee notities 
dus 

 notitie 8 bestaat zowel uit ziet dat ze denkt als ze volgt hem echt; de tweede me-
dedeling wordt gepresenteerd als uitleg van de eerste (zie ook het ene bolletje dat 
ervoor staat) leeg zijn – één nummer dus 

 de onderstrepingen betreffen o/g termen (zie onder I) 
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Nog een voorbeeld. 
 

origineel 

 
 

gecodeerde versie 

 
 
Toelichting 
 er zijn 7 notities, inclusief uitleg 
 notitie 1 en 2 lopen voor wat hun uitleg betreft een beetje door elkaar: er staat 

een pijltje van gebruik ogen naar vragend; de rest van de uitleg lijkt voor comb 
knikken (de codeur heeft een pijltje toegevoegd) en misschien ook wel voor ge-
bruik ogen, maar dat verandert niets aan de telling  

 de onderstrepingen betreffen opnieuw o/g termen (zie I)  
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C 

1 = observatie   
2 = duiding 
3 =  beide                          
7 = onj. observatie                   
8 = onj. duiding            
9 = niet te coderen                   

aard 
 
De aard van de notitie hangt samen met de vraag of deze louter waarneembaar ge-
drag behelst, dan wel een (toegevoegde) duiding is. Er zal overwegend sprake zijn 
van drie subcategorieën: 
code 1 = observatie 
code 2 = duiding 
code 3 = beide 
 
 Observatie: wat je ziet en/of hoort  

zij lacht naar hem. Het is waarneembaar. Bij het onder woorden brengen komt 
vaak een vorm van interpretatie kijken: zij lacht vriendelijk; het blijft niettemin 
een observatie: iets wat je kunt zien en/of horen (code 1).  

 
 Duiding: verklaring, motief, doel, verondersteld effect of functie  

dat stelt hem op zijn gemak. Het is een soort uitleg die  
ofwel in de plaats komten van de observatie (code 2)  
ofwel op de observatie volgt: zij lacht naar hem; dat stelt hem op zijn gemak 
(code 3) 
 

Ter toelichting de notities uit bovenstaande twee voorbeelden, voorzien van com-
mentaar. 
 
 
uitnodigende zithouding Waargenomen wordt hoe I is gezeten t.o.v. C. Het 

adjectief uitnodigende geeft daar een zekere inter-
pretatie aan, maar het blijft een observatie. 

code 1 

complimenterend Hiermee wordt aan een handeling, die we niet 
letterlijk zien/horen, een functie toegekend: een 
duiding. 

code 2 

vragend om uitleg We horen en zien het gebeuren; er wordt geen 
nadere betekenis aan gehecht. 

code 1 

hem laten vertellen wat hij goed aan 
zichzelf vindt/ waar hij goed in is 

I vraagt naar C’s beste vakken. Dat is te horen en te 
zien.  

code 1 

de woorden herhalen Letterlijk, dus observatie. code 1 
eruit pikken waar de jongen iets posi-
tiefs zegt. Ingaan op wat hij zegt 

Al valt er te twisten over wat ze er wel of niet 
uitpikt – het blijft een waarneming, observatie dus. 

code 1 

open blik gericht naar hem Je ziet dat ze naar hem kijkt, en hoe. Geen motief, code 1 
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doel, effect, functie of verklaring. Louter observa-
tie. 

ziet dat ze denkt 
ze volgt hem echt 

Wat je ziet, staat er: observatie. code 1 

gebruik ogen - vragend Idem.  code 1 
in comb met knikken - biedt compli-
menten aan, goedkeurend 

De observatie is het knikken van I; de duiding dat 
ze ermee complimenten geeft, goedkeurend ver-
sterkt zowel de observatie als de duiding. 

code 3 

good - complimenteert De een prijst de ander. Je hoort het in good; dat is 
de observatie; de betekenis (duiding) die eraan 
gehecht wordt zit in complimenteert. 

code 3 

tonatie, stemgebruik - vragend, uit-
nodigend 

Er wordt een observatie gedaan m.b.t. de toon en 
het stemgebruik. N na het streepje volgt een speci-
ficatie; geen duiding. 

code 1 

alsof ze ‘t even niet begrijpt - waarop 
Carl extra uitleg kan geven. Geeft ‘t 
gevoel meer te weten 

Wat er gezien of gehoord wordt, is duidelijk: een 
aarzeling of iets van dien aard. Dat is de observatie. 
Dan volgt de duiding. 

code 3 

veel knikken - je laat zien dat je ‘t 
goed doet 

De observatie wordt genoemd én geduid. code 3 

zitten beiden op stoel dicht bij elkaar - 
geen barriere door tafel 

Het is een observatie. Het woord barriere is waar-
schijnlijk figuurlijk bedoeld, waarmee de duiding is 
gegeven 

code 3 

 
Theoretisch is het denkbaar dat iemand iets noteert wat niet te zien geweest is of te 
horen. We kiezen voor  
code 7 = onjuiste observatie.  
Het geldt ook als daar strikt genomen een juiste duiding op volgt:  
code 7 = onjuiste observatie.  
 
Als op een juiste observatie een onjuiste duiding volgt, geldt 
code 8 = onjuiste duiding. 
Een gefingeerd voorbeeld: I trekt haar wenkbrauwen omhoog en toont daarmee 
haar afkeuring. Deze duiding is absoluut ongeloofwaardig; dus hoewel de observa-
tie correct is, vanwege de foutieve duiding:  
code 8 = onjuiste duiding. 
  
Als helemaal niet duidelijk wordt of er sprake is van een observatie, een duiding, of 
beide geldt  
code 9 = niet te coderen.  
 
Snelkeuze 
Hier volgen nog enkele taalhandelings(werk)woorden die geregeld genoemd wor-
den. Sec kunnen deze snel gecodeerd worden. Als er een toelichting bij staat, is die 
medebepalend voor de codering. 
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Uiting 

horen/zien? motief/doel/ 
effect/functie/ 
verklaring? 

keuze code 

samenvatten x  observatie code 1 
kwaliteiten goede dingen zoeken (letterlijk) x  observatie code 1 
vragend/geïnteresseerd kijken x  observatie code 1 
goed luisteren x  observatie code 1 
context verkennen / vragen naar context x  observatie code 1 
vragen naar dagelijkse dingen 
(school/vakken) 

x  observatie code 1 

schaalvraag/wondervraag x  observatie code 1 
herkaderen x  observatie code 1 
op zijn gemak stellen  x duiding code 2 
compliment geven / bevestigen  x duiding code 2 
respect tonen  x duiding code 2 
contact maken / relatie   x duiding code 2 
krachtbronnen definiëren  x duiding code 2 
positieve interesse / belangstelling tonen  x duiding code 2 
differentiatie/toekomstoriëntatie  x duiding code 2 
  
NB Soms worden duiding en waarneming omgekeerd. Een voorbeeld: in de 
kolom Bestanddelen staat compliment en onder Uitleg je moet een slimme jon-
gen zijn. Geen probleem: beide elementen zijn aanwezig; we kiezen voor code 3. 
 

D 

1 = verbaal                     
2 =  non-verbaal              
3 =  beide                           
9 =  niet te coderen 

type 
 
In deze kolom gaat het om de communicatieve typering van het geobserveerde ele-
ment. Er zijn twee categorieën, code 1 en 2, die ook beide en tegelijkertijd onder de 
aandacht gebracht kunnen worden, code 3. De codes op een rijtje: 
code 1 = verbaal 
code 2 = non-verbaal 
code 3 = beide 
code 9 = niet te coderen 
 
 Verbaal: gesproken taal  

in verstaanbare woorden (code 1). 
 Non-verbaal: alle niet-talige signalen 

zoals gebaren, mimiek, oogcontact, lichaamshouding  
en paralinguïstische verschijnselen zoals toon, ritme en volumewisseling (code 
2). 
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NB Worden de verbale als non-verbale beide genoemd, dan kiezen we voor co-
de 3. 
 
Enkele zelfbedachte voorbeelden ter verduidelijking: 
 
Ze prijst hem om zijn resultaten Gaat om wat ze zegt: verbaal code 1 
Compliment geven Kan verbaal of non-verbaal zijn. Zonder toevoeging 

houden we het op verbaal. 
code 1 

Ze kijkt hem vriendelijk aan Gaat om manier van kijken: non-verbaal code 2 
Ze knikt terwijl ze ‘good’ zegt Gaat om wat ze zegt en om een hoofdgebaar: ver-

baal + non-verbaal 
code 3 

Zij legt hem uit dat zij er niet van 
gediend is.  

De notitie betreft dat wat gezegd wordt.  code 1 

Ze spreekt op hoge toon. Het gaat niet om de gesproken woorden , wel om de 
manier waarop gesproken wordt: non-verbaal.  

code 2 

Op hoge toon legt ze hem uit dat ze er 
niet van gediend is. 

Tekst plus ondersteunende non-verbaliteit. code 3 

Ze gaat steeds harder praten. Het gaat niet om de woorden; wel om de wijze 
waarop ze geuit worden. 

code 2 

 
E 

1 = individuele actie  
2 = interactie                   
3 = alg. impressie 

focus 
 
Aan de orde is datgene waar de observant zich kennelijk op heeft gericht 
 
 Individuele actie 

De observant beschrijft de handeling van één partij (meestal de agent), zonder 
referentie aan andere (cliënt). 
  
NB Het kan ook andersom 
voorbeeld: Carl (cliënt) zegt vaak ja 
 Carl (cliënt) is ’t meest aan het woord 

 
 Interactie 

De observant beschrijft een handeling waarin meer partijen zijn betrokken 
(zowel de agent als de cliënt(en). 
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 Algemene impressie 
De observant geeft een globale indruk/beoordeling in de trant van de ses-
sie/therapeut/cliënt was bijzonder, doelmatig, overtuigend, hield rekening met… 
of wat dan ook, zonder deze concreet toe te lichten.  

 
NB Het onderscheid tussen code 1 en 2 is niet altijd even gemakkelijk. We note-
ren code 2 als de andere partij (B) expliciet wordt genoemd, zelfs als de eerste 
(A) niet geëxpliciteerd wordt. 
 
Insoo vraagt Carl waar hij goed in is Insoo = partij A; Carl = partij B code 2 
vragen waar hij goed in is partij A is bekend; hij = B code 2 
doorvragen A is de impliciete actor, B wordt niet genoemd. code 1 
complimenteert Idem code 1 
  
Soms vallen A en B samen in één term of formulering. 
 
ze zitten vlakbij elkaar in ze zijn A en B tegenwoordig code 2 
samen lachen partijen A en B zijn beide impliciet code 2 
direct de focus naar Carl A is de actor, B wordt expliciet genoemd code 2 
Zij gaat hierop in hierop verwijst naar de bijdrage van de ander code 2 
 
Het lijkt erop dat code 1 niet of nauwelijks kan voorkomen. Toch ontbreekt de inter-
actieve focus in de volgende voorbeelden. 
 
doorvragen code 1 neemt de tijd code 1 
complimenteert code 1 mimiek, knikken code 1 
zithouding is open code 1 good; ze zegt: goed code 1 
zij schuift haar stoel naar voren code 1 is geïnteresseerd code 1 
Insoo kijkt verbaasd code 1 ze lacht vaak/luistert veel code 1 
Ze is vriendelijk code 1 contextverkenning code 1 
 
Vaak wordt de mededeling gevolgd door een uitleg. Voor de codering is die erg be-
langrijk. Daarin kan immers de andere partij aan bod komen, oftewel het interactieve 
B-element. 
 
humor zonder toelichting code 1 
humor - ze lachen vaak samen met toelichting (die voor zich spreekt) code 2 
 
Als de focus niet vast te stellen is, kiezen we voor 
code 9 = niet te coderen. 
 
de boeken vormen een hel-
pend decor 

interessante waarneming, maar niet t.z.v. 
de focus 

code 9 

ze zitten in een soort biblio-
theek 

beide partijen worden genoemd, maar 
zonder (inter)actie 

code 9 
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F 

uit lijst van 37 mogelijkhe-
den nrs. 1 - 37                         
97 = onj. observatie     
98 = onj. duiding            
99 = niet te coderen 

functie 
 
We gaan ervan uit dat elke notitie in principe een functie heeft. De codeur noteert 
het nummer uit onderstaande lijst in de kolom. De onderscheiding verbaal – non-
verbaal is om sneller te kunnen opzoeken. In enkele gevallen is sprake van eenzelfde 
nummer in de verbale en non-verbale kolom. De functie is identiek; de uiting an-
ders.  
 
NB Als meer functies mogelijk zijn, kiezen we voor de meest specifieke.  
 
Als een onjuiste observatie is gedaan (zie kolom E), doet de functie er niet toe; dus 
code 97 = onjuiste observatie. 
Als een incorrecte duiding is gegeven (zie kolom E), is de functie evenmin relevant; 
dus 
code 98 = onjuiste duiding. 
Als de functie niet te vinden is in de lijst van 40, dan 
code 99 = niet te coderen. 
 
verbale functies 

1. aansluiten onderdelen met elkaar in verbinding brengen door bijv. so, dus; ook: een 
brug slaan 

3. complimenteren (verb.) positieve eigenschap of kenmerk bekrachtigen 
4. confronteren het tegenover elkaar plaatsen van tegenstrijdige mededelingen 

5. contact maken (verb.) grounding, afstemming, rapport, sfeer maken, aandacht hebben voor 
elkaar 

6. context verkennen vragen naar/aandacht hebben voor/interesse hebben in omstandighe-
den/leefsituatie/beïnvloedende bestanddelen 

7. differentiëren minder-meer/erg-minder erg/een beetje-een heleboel/0-10 schaal, inscha-
ling 

8. doelen stellen gericht op wat wordt beoogd, doelgericht zijn 

9. doorvragen op de ander ingaan, de ander volgen, aanhaken op intern referentiekader, 
vragen om verduidelijking, detaillering ook wel interne exploratie (E-in) 
genoemd 

10. extra vraag stellen vraag naar een geheel ander aspect of onderwerp, ook wel externe explo-
ratie (E-ex) genoemd 

14. formuleren ordenen, concluderen/reflecteren/samenvatten, vaak ingeleid door bijv. 
so, dus; ook: herformuleren 
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15. informatie geven uitleg, nadere bijzonderheden over een onderwerp inbrengen 

16. krachtbronnen aanboren gericht zijn op sterke punten/resources/hulpbronnen/waar hij goed in 
is/betekenisvolle eigenschappen 

17. lexicale keuze  systematisch en doelgericht de specifieke termen benutten die de ander 
heeft ingebracht 

18. luisterrespons algemeenb tussenvoegsel als hm, ah, mmm, ok, good, yeah – zonder narratieve in-
houd  

19. luisterrespons specifiek bevestigende/bewonderende taaluiting die nauw aansluit bij het verhaal 
van de ander; ook: herhaling  

21. niet-wetende opstelling  not-knowing vraagstelling en formulering, informerende houding aan-
nemen 

24. open begin  niet-bedreigende startvraag (los van doel en problematische context) 

25. positief verwoorden zinsopbouw in de plus, d.w.z. zonder negaties  

26. positief selecteren na een reeks mededelingen slechts ingaan op/aandacht schenken aan de 
pluspunten (met voorbijgaan van de rest) 

28. revoicing met andere woorden teruggeven; ook: herkaderen 

29. selectieve vraagstelling presupposities/aannames/vooronderstellingen in vraag verwerken; ook: 
ja-vragen stellen (yes-set)  

31 toekomstoriëntatie voorstelling van later/stel dat…/wondervraag 

32. uitzondering zoeken variatie op het probleempatroon 

33. verbale aansluiting directe of indirecte herhaling van/afstemmen op taaluitin-
gen/terminologie van de ander, entrainment 

34. vooronderstellen expliciet uiting geven aan een veronderstelling, idee of aanname  

35. waardeoordeel geven uitgesproken mening over iets of iemand 

 
non-verbale functies 

2. actieve (luister)houding  attitude die erop gericht is de ander tot zijn recht te laten komen 

3. complimenteren (non-verb.) bewonderend gebaar maken 

5. contact maken (non-verb.) grounding, afstemming, rapport, sfeer maken, aandacht hebben 
voor de ander 

11. fysieke toenadering  het lichaam bewegen in de richting van de ander, een toegenegen 
houding aannemen, ook wel lichaamsrichting genoemd  

12. gebaren bewegingen maken (al dan niet gekopieerd) om intenties kracht bij 
te zetten, gesticulatie 

13. lachen of glimlachen teken van genegenheid tonen, begrip en/of goede verstandhouding, 
ook: humor 
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18. luisterrespons algemeen knikken of gebaren waaruit (h)erkenning/ instemming blijkt 

20. mimiek  betrokken uitdrukking van het gelaat (meer dan alleen maar ogen), 
zichtbare interesse tonen 

22. non-verbale spiegeling  gebruik van dezelfde gebaren, mimiek en/of prosodie 

23. oogcontact maken nadrukkelijke manier van kijken, gaze, oogopslag 

27. prosodie  ritme, klemtoon en intonatie van de stem inzetten 

30. spreekruimte  de tijd die de ander krijgt om zijn verhaal te doen 

36. zithouding  opstelling/fysieke positie, schouders gedraaid naar de ander, uitno-
digende lichaamshoek; ook: open lichaamshouding 

37. zwijgen moment van bewust ingebouwde stilte, stilte-tolerantie (al dan niet 
gepaard gaande met wide-horizon look) 

 
NB Tijdens de codeersessie wordt een landscape-versie van de functielijst uitge-
reikt. Daarin staan de verbale en non-verbale functies overzichtelijker gerang-
schikt en sluit de nummering aan. 
 

G 

aantal trefwoorden                   
uit o/g lexicon                          
1 - 10 per notitie 

termen 
 
De formulering wordt vergeleken met de terminologie uit het o/g-lexicon. De codeur 
onderstreept de trefwoorden en vormvarianten (vergelijk: vragen, vraag, vragend) 
op het antwoordformulier.  
 
In enkele gevallen gaat het om een woordgroep zoals  

 als iets werkt, doe er meer van 
 doen is belangrijk 
 dring geen hulp op 
 wat er goed/beter gaat 
 teaching is learning 
 beperkte vragenset 
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In deze en vergelijkbare gevallen telt de groep als één trefwoord. Uiteraard kan de 
weergave enigszins afwijken. Als sprake is van een Engelse term volstaat ook de 
vertaling. 

 teaching is learning = lesgeven is leren (of iets wat daarop lijkt) 
 Together each achieves more = samen bereik je meer dan alleen (of iets 

wat daarop lijkt) 
 
Voor een juiste telling is nauwkeurigheid geboden. Soms zijn dus meer woorden 
onderstreept en tellen ze gezamenlijk als één term. Zie de voorbeelden hierboven. In 
geval van twijfel geen onderstreping aanbrengen; de overeenstemming met een on-
derdeel uit de lijst moet minstens saillant en zo exact mogelijk zijn. Als binnen een 
en dezelfde notie een term meermaals gebruikt wordt, telt deze als één. 
 
NB Tijdens de codeersessie wordt een overzichtelijker versie van het o/g lexicon 
uitgereikt.  
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o/g lexicon 
 
 

A B C D 
 
aandacht 
aanname 
achtergronden 
als iets niet werkt, 
 leer ervan 
 en doe iets 
 anders 
als iets werkt, doe er 
 meer van 
als iets blijkt te 
 werken, leer 
 het van/aan 
 een ander 
alsof 
alternatieven 
alternatieve 
 hulpvraag 
 verklaring 
authenticiteit 
authentieke aandacht 

 
basisregel(s) 
basisstappen 
begrip 
begripvol 
belangstelling 
believing is seeing 
benefit 
beperking 
beperkte vragenset 
beslissingsboom 
beter (gaan) 
betere toekomst 
bevestigen 
brug 
Brugs model 

 
C = D x R 
circulair mandaat 
cliëntgericht 
co-constructie 
co-expert relatie 
cognitie-emotie-
 gedrag 
common factors 
competentie 
compliance 
complimenten 
concretiseren 
conflictbeheersing 
consulterende relatie 
contact  
context 
contextualisatie 
contextverkenning  
continueren 
continueringsvraag 
coöperatie 
coping(vraag) 
creativiteit 
 

 
deeloplossingen 
details 
differentiatie 
doe meer van 
 hetzelfde 
doe(n)-alsof 
doelen stellen 
doelgericht 
doelmatig 
doelstellingsvraag 
doen is belangrijk 
doe-opdracht 
doorvragen 
dring geen hulp op 

E F G H 
 
eigen inzet 
erkenning 
expertrelatie 
extra vraag 

 
feedback 
flow 
flowchart 
focus 
focussen 
from one step behind 

 
gedrag(ing) 
gedragstermen 
geïnteresseerd 
gezond verstand 
geen oorzaken 
goed doen/vinden 
goed zijn in 
goede dingen (doen) 
goedkeuren 
 

 
helpers 
herformuleren 
herhalen 
herhaling 
herkaderen 
hoop (op verandering) 
hulpbronnen 
hulpvraag 

I J K L 
 
if it ain’t broke don’t 
 fix it 
imaginair/imaginatie 
indirect compliment 
inductie van hoop 
informatie geven 
initieel mandaat 

 
ja-vragen 
ja zeggen 

 
kansen 
kijk vooruit 
klantgericht 
kleine stappen 
kleine veranderingen 
koper 
krachtbronnen 

 
luisteren 
luisterhouding 
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inschaling 
integraal mandaat 
interesse 
intern-coherent 
interventie(s) 
 

kwaliteiten 
 

M N O P 
 
mandaat 
meer van hetzelfde 
mirakelvraag 

 
niet-hulpvraag 
niet: oorzaken 
nieuwsgierig 
non-specifieke 
 variabele 
non-verbale signalen 
not-knowing nuance-
ren 
nuances aanbrengen 
nuttigheidsvraag 

 
observeerbaar 
ondersteunen 
open vragen stellen 
 variant: geen ge-
sloten  vragen stel-
len 
oplossingen 
oplossingsbereid 
oplossingsgoriënteerd 
oplossingsgericht 

 
patroon(doorbreking) 
perceptie 
persoonlijke inzichten  
perspectief(wisseling) 
positief/positieve 
pragmatisch 
praktisch 
preferred future 
presupposities 
priming 
problem talk 
 

R S T U 
 
rapport  
realiseerbaar 
realistisch 
reframing 
relationele vragen 
relatief 
relativeren 
resilience 
resourcegericht 
resources 
respect 
respectvol 

 
samenwerking 
scaling questions 
schaalvragen 
selecteren 
selectie  
selectief 
solution talk 
solution tango 
spiegelen 
sporen 
stappendans 
stroomdiagram 
sturend optreden 
successen 
suggestieve vragen 
systeemgericht 
 

 
van oplossingen 
talenten 
tap on your shoulder 
teaching is learning 
TEAM 
the way you look at 
 things 
tienpuntsschalen 
toekomst(gericht) 
toekomstoriëntatie 
tracking 
triangulatie 
trilemma 

 
uitdagen 
uitdaging(en) 
uitnodigen 
uitleg(gen) 
uitzonderingen 
utilisatie 

V W Y Z 
 
varianten-variaties 
veerkracht 
veranderingen 
verbeteringen 
verduidelijken 
verduidelijking 
verschillen 
verwijzende partij  
visualiseren 
volgen 

 
waarneembaar 
wat kan anders? 
wat er goed/beter 
gaat 
wat werkt er wel? 
wat nog meer? 
wens tot verandering 
werkbare hulpvraag 
Werken Aan Wat 
 Werkt 

 
yes-set 

 
zelfhelend 
zelfsturend 
zelfsturing 
zevenstappendans 
zoekende relatie 
zoeker 
zwermintelligentie 
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voorbijganger 
vooronderstelling 
vooruitgang 
vorderingen 
vragen (stellen) 
vrijblijvende relatie 

werkrelatie 
werkzame  
 component 
 factor 
wondervraag 
Working On What 
 Works 

 
Slot 
 
De codeur vult alle gegevens in op de spreadsheet. Voor elk formulier een apart 
blad. 
 

april 2011 
Dick J. van Dijk 
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BIJLAGE EXERCITIES 
 

In deze bijlage staan de exercities die niet in hoofdstuk 4 zijn opgenomen. 
  
Exercitie 1 Contact maken   
Exercitie 4 Coöpereren   
Exercitie 5 Geloofwaardig zijn    
Exercitie 6 Ruimte laten   
Exercitie 7 Betrekkingen benutten   
Exercitie 8 Beurten toedelen   
Exercitie 9 Feedback verdelen   
Exercitie 10 Loyaliteit benutten   
Exercitie 11 Complementair optreden    
Exercitie 12 Doelen verkennen   
Exercitie 14 Controle toedichten   
Exercitie 15 Selectief focussen   
Exercitie 16 Gespreksdoel vaststellen   
Exercitie 17 Faciliteren   
Exercitie 20 Contrasteren   
Exercitie 22 Positief herkaderen   
Exercitie 23 Omkeren   
     
De exercities uit hoofdstuk 4 staan in de volgende paragrafen. 
  
Exercitie 2 Verbaal aansluiten paragraaf 7.1  
Exercitie 3 Werkrelatie opbouwen paragraaf 7.2  
Exercitie 13 Voorsorteren paragraaf 7.3  
Exercitie 18 Keuzes maken paragraaf 7.4  
Exercitie 19 Bijzonderheden opsporen paragraaf 7.5  
Exercitie 21 Markeren paragraaf 7.6  
Exercitie 24 OG-taal spreken paragraaf 7.7  
Exercitie 25 Krachten personifiëren paragraaf 7.8  
Exercitie 26 Bijsturen paragraaf 7.9 
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 1. AFSTEMMEN: CONTACT MAKEN 

Protocol 1 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context 
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
Het panel merkt op dat agent in de openingsfase zorgt voor rapport. Door haar op-
treden ontstaat daadwerkelijk contact. Zo ontstaat een gemeenschappelijke basis, 
ofwel common ground. Bavelas (2012) schrijft daarover: ‘Common ground accumu-
lates very quickly in a dialogue, and later sections don’t make sense without what 
came before.’  

We vroegen ons af hoe agent het contact met cliënt tot stand brengt. In de fase 
Contact registreerden we op microniveau wat er precies gebeurt in de eerste 27 se-
conden van de episode Algemene krachtbronnen. De weergave in tabel 1 wordt ge-
volgd door enkele opmerkingen over de achtergrond en een gedetailleerde beschrij-
ving. 
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Tabel 1. Het eerste contact;  
X = overlapping 

      
Tijd  Tekst Pauze 

in sec. 
of X 

Observatie Duiding 

      
      
00:03 I Uh Carl, uhm, 3   

00:08  what, uhm 2   
00:10  what is your 

best subject in 
school? 

   

00:12 C My best sub-
ject so far, 
right now is, 
has to be 
math or alge-
bra 2. 

 

 

Verwonderd. 

00:18 I Math and 
algebra. 

1

00:19 C Or just alge-
bra 2 period.

   

00:21 I Algebra 2?    
00:23 C Yeah.  

 

Nadenkend. 
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00:24 I Oh, what’s 
algebra 2? 

 

 

Onwetend. 

00:25 C Lacht. X 

 

Welwillend. 

00:27 I It’s been a 
long time 
since I took 
math or alge-
bra. 

X   

00:30 C Well, uhm.    
      

Achtergrond 
I toont zich geïnteresseerd en onwetend. De ‘”not-knowing” stance’ (Bavelas, 2009) 
is de grondhouding van de OG-agent. De Jong en (dezelfde) Berg (2001) wijden er 
een heel hoofdstuk aan: Vaardigheden om niet-te-weten. De eerste regels van dit 
hoofdstuk luiden: 

Als je als hulpverlener je cliënten in een positie wilt plaatsen waarin zij experts zijn 
over hun eigen leven, zul je moeten weten hoe je zo veel mogelijk je eigen referentieka-
der opzij kunt zetten en hoe je die van cliënten moet exploreren. Met andere woorden: 
je zult moeten leren hoe je de niet-weten-houding moet aannemen. (p. 39) 

Details 
We zoomen in op de seconden en geven gedetailleerd weer wat we te zien en te ho-
ren krijgen. 

Curiosity, which is the driving force of research, is rarely neutral, but this need not shut 
out new or unexpected possibilities. If one is truly curious, then theoretical preferences 
will not dictate one’s observation. (Bavelas, 2000, p. 111) 
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Op 03.33, het begin van de opname, kijkt I C aan. Vanuit een zithoek van ongeveer 

03.66 klinkt het: ‘Uh Carl, uhm.’ Dan volgt een moment van stilte van 05.10 tot 
07.70. Tijdens die stilte beweegt haar hoofd van linksmidden naar rechtsonder en 
komt op 06:06 tot stilstand. De houding is nadenkend. Dan volgt ‘what, uhm’ en op 
08:40 buigt ze zich voorover, hoofd nog altijd omlaag en nu een beetje naar rechts. 
Op 10:40 klinkt de vraag ‘what is your best’ – en op 10.73 kijkt ze C in de ogen, een 
beetje van onderuit dus – ‘subject in school?’ De vraag duurt tot 12.07. I’s ogen zijn 
strak op het gelaat van C gericht. Terwijl C ‘My best subject so far is’ antwoordt, 
beweegt I haar hoofd vanaf 13.55 naar achteren en meer naar links. Ze blijft C intus-
sen aankijken. Na ‘is’ beweegt ze zich op 15.03 weer wat naar voren; ze duwt zich 
wat omhoog, zo lijkt het. Terwijl C antwoordt, trekt I haar wenkbrauwen op, waar-
door op 17.26 een verwonderde blik, met grote ogen ontstaat. Op 18.10 herhaalt ze, 
terwijl ze haar hoofd op en neer beweegt, alsof ze ja zegt: ‘Math and algebra?’ Pau-
ze. Op 19.50 is de blik opnieuw vragend. Ze begrijpt het niet. Nadat C gezegd heeft 
‘Or just algebra 2, period’, herhaalt ze, wederom knikkend, op 21.90 Algebra 2? 
Terwijl C ‘Yeah’ geeft, beweegt I’s hoofd zich naar rechts. Nadenkend in de leegte 
blikkend, terwijl ze haar hoofd weer naar C toewendt, luidt de vraag op 24.80 
‘What’s algebra 2?’ Intussen knijpt ze haar oogleden toe. Daar moet C op 26.72 om 
lachen. Eerst zachtjes en op 27.59 hardop. We zien I niet in beeld, als ze zegt: ‘It’s 
been a long time since I took math or algebra’. Op 30.50 begin C aan zijn antwoord. 
Ook bedachtzaam, maar met een strak gezicht: ‘Well, uhm.’ 

Conclusie 
We hebben in deze exercitie gezien en gehoord hoe contact tot stand komt. Niet-
weten is de grondhouding. Agent stemt af op cliënts algemene krachtbronnen en 
benut een veelheid aan middelen om common ground te realiseren. In deze exercitie 
hebben we vooral oog gehad voor de non-verbale signalen. Over de woordkeuze 
gaat de exercitie Verbaal aansluiten.  

Opbrengst 
Contact tussen agent en cliënt is een eerste vereiste om OG te kunnen opereren. Als 
agent daadwerkelijk in contact wil komen met cliënt, staan hem de volgende hande-
lingen ten dienste: 
 geïnteresseerde (zit)houding aannemen:  

o van in de richting van cliënt bewegen; 
o naar voren buigen; 

 vragende, nadenkende, verwonderde en/of niet-wetende blik produceren: 
o oogleden toeknijpen; 
o hoofd afwenden en in de leegte blikken;  

 stilte inlassen (> 1 sec binnen de eigen beurt) om zichtbaar na te denken; 
 vragen naar algemene krachtbronnen: 

o What is your best subject in school? 
 in woord en gebaar met het verhaal van cliënt meebewegen: 
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o wenkbrauwen optrekken; 
o grote ogen opzetten;  

 cliënt onderbreken met vraag om bevestiging: 
o Math and algebra? 

 informeren naar bijzonderheden krachtbron: 
o What’s algebra 2?  
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4. AFSTEMMEN: COÖPEREREN 

Protocol 2 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten, V = vertaler 

Context  
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt, een Nederlandstalige variant van de methode Working On What 
Work (Berg & Shilts, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met Ju en Jo, dan gaat 
ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en ten slotte is er weer een gesprek 
met de leerkrachten.  

Inleiding 
In dit protocol zijn niet alleen de leerkrachten cliënt; ook de leerlingen uit groep 7 
zijn dat. Nadat agent met de leerkrachten heeft gesproken (zie exercitie Werkrelatie 
opbouwen), verstaat ze zich met de leerlingen. Het panel stelt vast dat agent van 
meet af aan investeert in coöperatie. Ze schept duidelijkheid over haar rol en vraagt 
mandaat aan de kinderen.  

We vroegen ons af hoe de coöperatie van agent en cliënten tot stand komt en 
wordt onderhouden. Daartoe analyseerden we uit het protocol drie van de fasen 
waarin agent zich direct met de leerlingen bezighoudt: Observatie, Differentiatie en 
Opdracht. Over de ontbrekende fase, Feedback, gaat de exercitie Herkaderen. 

Coöperatie 1: fase Observatie, episode All the good things 
Aan de leerlingen wordt in de fase observatie op 03:55 meegedeeld: 

I am here to observe all the good things you are doing (pointing-out handgebaar, met 
duim en wijsvinger).  

I maakt meteen duidelijk dat de kinderen niet afgerekend gaan worden op slecht 
gedrag. Alle aandacht zal zijn gericht op hun krachtbronnen. De actie zorgt voor 
afstemming op drie niveaus: het maakt dat kinderen gemakkelijk instemmen (1), 
bereid zijn om mee te werken (2) en gericht op hun krachtbronnen (3). I kondigt aan: 

I am going to watch and I take notes (schrijfbeweging op blocnote). (04:03) 

Op de aankondiging volgt een mededeling omtrent de terugkoppeling: 
And at the end of the hour (gebaar met linkerhand: niet nu maar straks) at the end of the 
lesson I will tell you (wenkend gebaar) what’s on my notes. Got it? Okay? (04:08) 

De vragen aan het slot betreffen I’s mandaat van de leerlingen. ‘Got it’ en ‘Okay’ 
lijken retorisch, mede door de institutionele setting van volwassene tegenover leer-
lingen in de klas. Toch is dat niet het geval. ‘Got it?’ duurt van 04:17:80 tot 
04:18:10, daarbij beweegt I haar hoofd naar beneden en omhoog, alsof ze een ‘ja’ 
uitbeeldt, maar dan met vragende ogen. Dan is het een seconde stil en tegelijkertijd 
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gaat het hoofd van I van links voor naar achter in de klas, de plek waar ze later heen-
loopt. Op 04:19:30 zegt I ‘Okay’ en heft daarbij haar linkerhand. Weer dat gebaar 
met duim en wijsvinger, en dan volgt op 04:19:90 ‘All right’. Ten slotte loopt ze 
tussen de rijen door op weg naar haar plek achter in de klas. In deze twee seconden 
zie je dat diverse leerlingen instemmend knikken. Het is begrepen, en het is oké. 
Daarmee verzekert I zich van mandaat en maakt zij de leerlingen eigenaar van het 
proces. Het legt een fundament onder de samenwerking. Haar aansluitende ‘Good’ 
bekrachtigt de afspraak.  

Er is mandaat, er zijn afspraken en er is coöperatie. Nu kan het spel een aanvang 
nemen: the good things you are doing. Hoe beter je meedoet, hoe meer complimen-
ten je tegemoet kunt zien: het is de prijs die in het vooruitzicht wordt gesteld.  
Hierna zien we I in actie, dat wil zeggen: ze observeert wat is afgesproken; de kin-
deren volgen hun normale programma; daarna volgt de feedback. 

Coöperatie 2: fase Differentiatie, episode Schaal van kwaliteit 
I vraagt de kinderen hun gedrag te evalueren. Daarvoor gebruikt zij een schaalvraag:  

10 is the best class in whole Holland (gebaar omhoog), and 1 is the worst class (gebaar 
omlaag). What do you think you made? What number would you say you are? 

Als de klas niet echt eensgezind blijkt en de scores omlaag dreigen te gaan, breekt I 
in door zelf met een indicatie op de proppen te komen: 

I would say – I have seen lots of children – and I would say: what I saw today is about 
8.5; 

I herhaalt het cijfer en verbindt er een compliment aan: 
8.5, that’s very high; 

De vraag om bevestiging betrekt de kinderen weer bij het proces van samenwerking: 
Did you know that? 

De conclusie aan het eind van de fase Differentiatie luidt op 10:02:  
So obviously you know how to behave? Yes? And you know what to do? 

I’s stem gaat omhoog: het zijn constateringen die kennelijk nog om een bevestiging 
vragen. Weer zie je kinderen tijdens de vertaling knikken.  

Coöperatie 3: Fase: Opdracht, episode Afspraken over niveauhandhaving 
Op 10:14 worden de consequenties getrokken. Het resulteert in een opdracht:  

So you and your teachers will work together and your job is to stay at 8.5. 

Daar draait het om: You and your teachers. Samen moet je eruit komen: work toge-
ther is doel en middel tegelijk. I voorspelt dat er ups en downs zullen volgen, maar 
rekent op vasthoudendheid. Op 10:30 voorspelt ze: 

 But you will stay, try to stay at eight point five. 
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Het is een bemoediging die bestaat uit een opdracht (will) en een verwachting (try). 
In eerste instantie aan de leerlingen, maar goed beschouwd ook aan de leerkrachten, 
die ze in één adem noemt (you and your teachers). Het is een overdracht van des-
kundigheid en een conditie: jullie kunnen het, mits je coöpereert.  

I neemt op 10:56 afscheid met de volgende woorden: 
We appreciated it very much. And now I can go back to America and say: I saw a won-
derful class in Holland. So thank you so much. And keep up the good work! 

In deze afsluiting geeft I de klas een compliment en bedankt de kinderen, alvorens 
hen alle goeds toe te wensen. Er is respect en vertrouwen in besloten. Ik ben hier-
heen gehaald om jullie te ondersteunen; nu weet ik dat jullie het zelf kunnen. Dank 
voor de coöperatie.  

Conclusie  
Agent is duidelijk over haar opdracht, vraagt mandaat en leert cliënten om hun pro-
blemen zelf de baas te worden. Respect, vertrouwen en overdracht van deskundig-
heid leiden tot coöperatie tussen cliënten onderling.  

Opbrengst 
Als agent wil investeren in coöperatie met cliënten, staan hem de volgende hande-
lingen ten dienste: 
 heldere afspraken omtrent de gang van zaken maken:  

o I am going to watch and take notes. And at the end of the lesson I will 
tell you what’s on my notes;  

 om instemming en medewerking vragen: 
o Okay?  

 cliënten vragen eigen gedrag te evalueren met behulp van schaalvraag: 
o 10 is the best class in whole Holland (gebaar omhoog), and 1 is the 

worst class (gebaar omlaag). What do you think you made? What 
number would you say you are? 

 indien de scores variëren, zelf inschaling geven: 
o I would say – I have seen lots of children – and I would say: what I 

saw today is about 8.5; 
 aan geïndiceerde niveau (schaal) compliment verbinden: 

o 8.5, that’s very high; 
 om ontvangstbevestiging vragen: 

o Did you know that? 
 doelniveau vertalen in opdracht: 

o You and your teachers will work together and your job is to stay at 
8.5; 

 ups en downs voorspellen: 
o I am sure there will be days, you will go up to ten, or there maybe days 

when you go down to maybe seven, you will have some ups and downs;  
 op elkaar betrokken cliënten in één adem noemen: 
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o  You and your teachers; 
 vertrouwen uitspreken: 

o But you will stay, try to stay, at eight point five; 
 cliënten bedanken voor ontvangst en vertrouwen: 

o We appreciated it very much; So thank you so much. 
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5. AFSTEMMEN: GELOOFWAARDIG ZIJN 

Protocol 2 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten, V = vertaler 

Context  
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt, een Nederlandstalige variant van de methode Working On What 
Works (Berg & Shilts, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met Ju en Jo, dan gaat 
ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en ten slotte is er weer een gesprek 
met de leerkrachten.  

Inleiding 
De panelleden roemen het optreden van agent in haar feedback aan de klas. Ze zijn 
van mening dat I haar observaties op een geloofwaardige manier teruggeeft, en 
noemen de wijze waarop congruent en concreet. Dat versterkt de bewijskracht. Con-
gruent heeft te maken met de afstemming van inhoud en vorm; concreet betreft de 
inhoud van haar reactie. Eén van de panelleden gaf de volgende toelichting: ‘Het zet 
kinderen op hoop.’  

We vroegen ons af welke middelen agent inzet om haar doel te bereiken. Daartoe 
bestudeerden we het optreden van agent in de fase Feedback en letten daarbij op 
zowel inhoud als vorm.  

Congruent 
De toon van de feedback wordt gezet door de manier waarop deze wordt ingeleid. 
We analyseerden de eerste 16 seconden uit de fase feedback en concentreerden ons 
in het bijzonder op de (vermeende) congruentie in het optreden van I .  

Als I de leerlingen verslag uitbrengt van haar bevindingen, doet ze precies wat ze 
op 04:12 heeft aangekondigd: ‘At the end of the lesson I will tell you what’s on my 
note’. Dat begint op 06:22 met: 

I want to give you some feedback.  

De rest van de aankondiging is verwerkt in tabel 1.  
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Tabel 1. Aankondiging feedback 

    
Tijd Verbale ui-

ting 
Non-verbale uiting 
 

Toelichting 

    
06:21 I want to give 

you some 
feedback. 

Terwijl de vertaler zijn werk doet, bladert I in 
haar aantekeningen. 

Er is veel op-
geschreven. 

06:25  Een jongetje dat vlak bij I zit, bijt op de nagels 
van zijn vingers. 
 

 
 

Het is spannend 
wat er nu gaat 
komen. 

06:28 I made lots of 
notes. 

I houdt haar aantekeningen omhoog. 
 

 
 

Kinderen weten 
dat het hun kre-
diet is.  
  

06:33 This many 
notes. 

I laat zien hoeveel aantekeningen zij gemaakt 
heeft door de blaadjes één voor één omhoog te 
houden; daarbij een lachend gezicht 

Vrolijkheid cor-
respondeert met 
het succes.  

06:37 So, I’m going 
to tell you 
about what I 
saw. 

De klas kijkt aandachtig naar I; veel kinderen 
met een lach op hun lippen. 

Dat kunnen alleen 
maar goede be-
richten zijn. 

    

Uit tabel 1 wordt duidelijk dat I eenheid nastreeft in taal en teken, woord, mimiek en 
prosodie. Het optreden van I is een indirect compliment aan de klas. Kijk eens wat 
ik allemaal heb opgeschreven?  
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Concreet 
Het gaat over goede dingen, dat was de afspraak. I complimenteert de een na de an-
dere leerling met zijn of haar rol in. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
1) dienstbaarheid (als een ander kind wat gemorst heeft) - jongetje achterin; 
2) keurige manier van vragen stellen (vinger opsteken) - alle kinderen; 
3) geduld (als iemand voor het bord moet komen) - alle kinderen; 
4) hulpvaardigheid (als andere kinderen iets vragen) - jongetje achterin; 
5) kalmte (als een ander iets vervelends doet) - jongetje in het midden. 
 
Maar zoals het hier staat, zegt I het niet. Ze vertelt wat ze heeft gezien en geregi-
streerd. Dat doet ze in termen die de observaties zo dicht mogelijk benaderen. Uit 
tabel 2 blijkt dat alle successen als het ware worden herbeleefd. We geven er een 
toelichting bij. 

Tabel 2. Herbeleving 

    
Tijd Tekst Non-verbale uiting 

 
Ttoelichting 

    
06:42 I think something hap-

pened?  
I loopt van rechts naar links voor de 
klas, haar linkerarm beurtelings om-
hoog en omlaag bewegend. 

Dramatisch. 

06:45 Uhm, I wijst naar achteren (waar het jonge-
tje die het betreft, zit). 

Gebarend. 

06:46 with you, you spilled, 
uhm, juice. 

I loopt door het gangpad naar achte-
ren, gebarend hoe dat ging met dat 
morsen van sap. 

Beeldend. 

06:49 [Vertaling] I loopt I lachend door de rij; kinderen 
lachen terug. 

Vrolijk. 

 
 

 
 

I gebaart wat er allemaal gebeurde, 
wijzend in de richting . 

 

06:56 And you quietly went 
over there, had a little 
wiping cloth and 
cleaned the table. 

 Gebarend. 

07:03 Very nice. I maakt, enigszins voorovergebogen, 
naar het jongetje achterin, met duim 
en wijsvinger van linkerhand het ge-
baar van ‘piccobello’. 

Compliment. 

07:04 
 

[Vertaling] I herhaalt het bewonderende gebaar 
dat bij ‘Very nice’ hoorde. 

Idem. 

07:09  Leerlingen lachen verlegen. Compliment in 
ontvangst ne-
mend. 
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Dat gaat zo een tijdje door. Voor de klas staand schenkt I aandacht aan de hele 
groep; rondlopend krijgen diverse kinderen een beurt, maar altijd in relatie tot de 
ander. Zij speelt de situatie na, bewegend en gebarend. Het gaat alleen maar over 
successen. We zetten de resterende op een rijtje. 

 I noticed that all of you who had a question or wanted to answer the teacher’s question, 
everybody raised the hand and waited. 

 And I think, uh – was that you? – went up, in those, in the board – that was you, right? – 
and everybody watched very quietly. Okay. 

 Then I noticed, uhm, you, you were helping so many people. You helped with her. And 
when you asked him for help, he went over there and helped you. And then, when you 
needed help, he also helped you. Uhm, and there, uhm, after you got help from him, you 
went back to your work very quietly. 

 And you got into some trouble. I don’t know what happened, but you got a little bit irritat-
ed with him. And then you raised the book, and then you put it down, and then you went 
back to your work. Very good, very good. Fantastic. 

Conclusie 
We hebben de waarneming van het panel intern gevalideerd en de feedback van 
agent onder de loep genomen. Agent doet wat ze met de klas heeft afgesproken en 
geeft in de feedbackfase alle successen die ze heeft geregistreerd op een geloof-
waardige manier terug, dat wil zeggen: congruent en concreet.   

Opbrengst 
Als agent in het stadium van de feedback cliënten op een geloofwaardige manier in 
contact wil brengen met hun krachtbronnen, moet hij: 
 teruggeven wat is afgesproken: 

o concrete bewijzen: I’m going to tell you what I saw;  
 successen congruent teruggeven; 

o spanning oproepend, gebarend, beeldend, vrolijk kijkend; 
 successen concreet teruggeven; 

o hoeveelheid bewijsmateriaal: I made lots of notes. 
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6. AFSTEMMEN: RUIMTE LATEN 

Protocol 3 
Agent: S = Steve de Shazer 
Cliënt: N = Naomi 

Context  
De 16- jarige N, heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte vrienden, 
drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de problemen ge-
bracht. S spreekt met haar in twee sessies. 

Inleiding 
Het panel constateert dat agent regelmatig stiltes laat vallen, waardoor er ruimte 
ontstaat voor concentratie. In de fase Toekomstoriëntatie, episode Verkenning moge-
lijkheden, is er bijvoorbeeld na een herformulering van cliënts klacht op 26:55 een 
pauze van enkele seconden.  

We vroegen ons af welke functies zijn gemoeid met stiltes die langer duren dan 1 
seconde en hoe agent deze OG benut.  

Figuur 1. Steve de Shazer. 

maakt  aantekeningen denkt na 

Afbakening 
Het is ondoenlijk om alle stiltemomenten onder de loep te nemen. Daarom zetten we 
het onderzoek kwalitatief en voorbeeldmatig op. We bekeken het protocol en zetten 
de apparatuur stil als er een langdurige pauze optrad. Dat gebeurde in de episoden 
Contact, Doel en Differentiatie 4-6.  
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Het onderzoek verloopt vervolgens in twee stappen. De passages die we onder de 
loep nemen, zijn: 
1. fase Contact, episode Algemene krachtbronnen – over de procedure en doelstel-

ling; 
2. fase Doel, episode Verkenning (on)wenselijkheden (minus 30 seconden, waarin 

N uitweidt over de pressie die haar vrienden uitoefenen) – over het gebruik van 
drugs; 

3. fase Terugblik, episode Successen – over de vorderingen tussen de eerste en 
tweede sessie;   

4. fase Differentiatie 4-6, episoden Overtuiging, Moeilijkheid en Verwachting – 
over diverse schalen. 

Passen en meten 
We kijken eerst hoe lang gewone pauzes gemiddeld duren, zowel binnen de beurten 
als bij beurtovergangen (stap 1). Daarna analyseren we de langer durende stiltes 
(stap 2). 
 
Stap 1: Gewone stiltes 
In een alledaagse conversatie duren pauzes tussen de aangrenzende paren in het Ne-
derlands 0,11 seconden (Stivers, 2012). Maar in ons protocol hebben we te maken 
met een gesprek met een institutioneel karakter. We verwachten dat de bijdragen 
van actanten in een institutionele setting iets meer afgewogen zijn en daardoor lan-
ger duren. Die verwachting blijkt uit te komen. Het totale gemiddelde uit onze ver-
zameling (N=40) ligt op 0,50 seconde. Bij beurtwisselingen (N=31) is dat 0,5 se-
conde; binnen beurten is dat voor S (N=7) 0,5 seconde, bij N (N=2) 1 seconde.  
 
Stap 2: Langer durende stiltes 
Stiltemomenten die langer dan 1 seconde duren, treden zowel op binnen de beurten 
als bij beurtovergangen. We onderzochten welke functies ermee gemoeid zijn. On-
der verwijzing naar Local en Kelly (1986) schrijft Mazeland (2008): ‘De aard van de 
stilte wordt niet door die stilte zelf bepaald – hoe zou de afwezigheid van iets “aan-
wezige” eigenschappen kunnen hebben –, maar door de omgeving ervan (p. 44).’ 
Met een beroep op ‘de omgeving’, doen we dus een poging de functiecategorieën te 
onderscheiden, eerst 1) binnen een beurt van agent en vervolgens 2) bij een beurt-
overgang tussen agent en cliënt. Daarna plaatsen we de functies in OG-perspectief. 

 
1. Binnen de beurt van agent 
We treffen drie functies aan: 
a) agent moet over zijn inbreng nadenken; 
b) agent markeert het belang van wat gaat komen; 
c) agent slaat een andere weg in. 

De functies uit de 1e functiecategorie zijn niet per se OG, maar kunnen alle OG wor-
den benut. Functie 1a is OG als er afstemming plaatsheeft (zie exercitie Contact ma-
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ken). Functie 1b is OG als er de overstap naar een krachtbron mee wordt gemar-
keerd. Functie 1c is OG als de oplossing anderszins wordt benaderd.  
 
2. Bij de beurtovergang tussen agent en cliënt  
De Jong & Kim Berg  (2002) schrijven over deze variant:  

Cliënten voelen zich vaak ook ongemakkelijk bij stiltes. Je kunt dit gevoel van ongemak 
gebruiken in je pogingen de cliënt aan te moedigen oplossingsgericht te denken. Cliën-
ten zullen snel leren dat je er niet toe bent geneigd de vragen voor hen te beantwoorden, 
als je de capaciteit ontwikkelt stil te blijven. Ze zullen ook de druk voelen om te worste-
len met hun eigen antwoorden. (p.46)  

We treffen drie functies aan: 
a) cliënt krijgt gelegenheid een eigen weg in te slaan; 
b) cliënt krijgt gelegenheid een eerder gegeven antwoord uit te bouwen; 
c) cliënt krijgt gelegenheid te reageren op een luisterrespons van agent.  
 
De functies uit de 2e functiecategorie zijn niet per se OG, maar kunnen alle OG wor-
den benut. Functie 2a is OG, als cliënt zijn eigen oplossingsrichting kiest. Functie 2b 
is OG, als cliënt voortgaat op de ingeslagen weg. Functie 1c is OG, als cliënt com-
mentaar geeft op de krachtbron die agent zojuist heeft gemarkeerd.  

Voorbeelden 
We volgen in deze paragraaf de chronologie van het protocol en markeren belangrij-
ke stiltemomenten en hun functies. Een voorbeeld uit fase Doel, episode Verkenning 
(on)wenselijkheden, waarin de functies 1a en 1c voorkomen, is verwerkt in tabel 1. 

Tabel 1. Functies 1a en 1c binnen de beurt van agent  
in fase Doel, episode Verkenning (on)wenselijkheden 

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
02:50:00 1 S So your friends have tried all of them? 02:51:50 
02:52:00 2 N Yeah. 02:52:00 
02:52:50 3 S Yeah? 02:52:50 
02:53:00 4 N Even passed out. That was scaring.  02:56:00 
02:56:00 5 S Yeah? 02:56:50 
02:57:00 6 N Yeah. 02:58:00 
02:59:00 7 S And uh. 03:00:00 

pauze 1,5 sec. (functie 1a) 
3:01:50 8 S Okay. 03:02:00 
03:03:00 9 S Sooooh uh. 03:05.00 

pauze 2,5 sec. (functie 1c) 
03:07:50 10 S What is uh, they’re getting uh, pressuring you?  03:11:50 
     
 
N vertelt over het drugsgebruik van haar vrienden. Ze neemt de luisterresponsen van 
agent op 1, 3, 5 en 7 te baat om te vertellen dat de effecten haar beangstigen. De 
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pauzes in de beurt van S staan voor 1a en 1c. De vraag op 10 betreft de keerzijde 
van de oplossingsrichting die cliënt nastreeft. In exercities Keuzes maken leggen we 
uit dat deze benadering heel wel OG kan zijn, mits ze is gekoppeld aan cliënts (eer-
der geuite) afwijzing. 

 
Een voorbeeld uit fase Doel, episode Verkenning onwenselijkheden, waarin functie 
2c voorkomt, is verwerkt in tabel 2. 

Tabel 2. Functie 2c bij beurtovergang in episode Verkenning (on)wenselijkheden 

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
03:44:50 11. S So You’re a smart kid? 03:45:50 

pauze 1,5 sec. (functie  2c) 
03:47:00 12. N You could say that. 03:48:00 
     

 
Na N’s uitleg over het gedrag van haar vrienden volgt haar stellingname: ze wil 
minderen met de drugs. S geeft haar op 12 een compliment, dat over meer lijkt te 
gaan dan haar drugsgebruik. N denkt na en erkent dat ze een slimme meid is (functie 
2c). Er is in OG-perspectief een krachtbron gemarkeerd.   

 
Een voorbeeld uit fase Terugblik, episode Successen, waarin de functies 1b en 2a 
voorkomen, is verwerkt in tabel 3.  

Tabel 3. Functie1b binnen de beurt van agent en functies 2a bij beurtovergang  
in fase Terugblik, episode Successen 

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
37:20:00 13. S So, 37:20:50 
   pauze 1 sec. (functie 1b)  
37:24:00 14 S what’s eh 37:25:00 
   pauze 1 sec. (functie 1b)  
37:27:00 15 S better 37:27:50 

pauze 2 sec. (functie 1b) 
57:29:50 16. S  Since last time you were here?  37:30:50 

pauze 1,5 sec. (functie 2a) 
37:32:00 17. N Uh. 37:32:50 

voortzetting pauze 2 sec. (functie 2a) 
37:34:50 18. S I have not been on drugs.  37:36:50 
     
     

 
We zijn aan het begin van de tweede sessie. S stelt op 13-16 de vraag die in OGW 
standaard is (De Jong & Berg, 2000). De pauzes ertussen markeren het belang van 
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wat gaat komen (functie 1b). N krijgt bedenktijd en slaat op 16 en 18 een zelfgeko-
zen richting in (functie 2a). Hoe het zij een succes; dus bruikbare informatie voor de 
OG-agent. 

 
Een voorbeeld uit fase Differentiatie 4-6, episode Overtuiging, waarin de functie 2b 
voorkomt, staat in tabel 4. 

Tabel 4. Functie 2b bij beurtovergang in fase Differentiatie 4-6, episode Overtuiging 

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
53:26:50 19 N Uhum. 53:27:00 
53:27:00 20 S Uhm, what’s the difference between seven and nine, can you tell 

me about that? 
53:34:00 

pauze 2 sec. (functie 2b) 
53:36:00 21 N Nine is where I’m now, nine is really I don’t , I don’t really do 

drugs for the whole day. 
53:43:50 

     
 
S heeft net een schaalvraag gesteld, waarin hij informeert naar N’s overtuiging. N 
scoort een 9 en geeft als aanvaardbare ondergrens een 7 aan. Het is heel OG om suc-
cesmarges te visualiseren, dus vraagt S op 20 naar het verschil. Hij wacht rustig tot 
N een antwoord heeft bedacht. Een typisch geval van Ruimte laten. N denkt na en 
vervolgt haar antwoord (functie 2b). 
 
Een voorbeeld uit fase Differentiatie 4-6, episode Overtuiging, waarin eveneens de 
functies 2a en 2c voorkomen, staat in tabel 5. 

Tabel 5. Functie 2b bij beurtovergang 
in fase Differentiatie 4-6, episode Overtuiging 

      
Begin Nr Actant Tekst  Slot 
      
      
53:36:00 21. N Nine is where I’m now, nine is really I don’t , I don’t really 

do drugs for the whole day. 
 53:43:50 

53:44:00 22. S Uhm.  53:44:00 
53:44:50 23 N And I fairly stay out of troubles.  53:49:00 
53:49:00 24 S Uhm.  53:49:50 

pauze 2 sec. (functie 2b) 
53:51:50 25 N Now, uh eight is kind of like, uhm, you know I get the urge 

for some. 
 53:59:50 

 
 
De luisterresponsen van agent op 22 en 24 betekenen zoveel als: ga door. In de con-
versatieanalyse (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.4.2) wordt dit type continueerder 
(Hootkoop & Koole, 2000) genoemd. S zet dus een combinatie in van luisterrespons 
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en stilte. N denkt nog eens na en vervolgt haar antwoord (functie 2b). De bespreking 
over de details van een gewenste toekomst – de oplossingsrichting – wordt daarna 
gecontinueerd.  
 
Een voorbeeld uit fase Differentiatie 4-6, episode Moeilijkheid, waarin opnieuw 
functie 2b aan de orde is, staat in tabel 6. 

Tabel 6. Functie 2b bij beurtovergang in episode Moeilijkheid 

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
56:55:00 26 S Where would you say it was between zero and ten? 56:56:50 
56:57:50 27. N I’d say about six or seven. 56:59:00 
56:59:50 28 S Okay. 57:00:00 

pauze 2 sec. (functie 2b) 
57:02:00 29 S Okay. 57:02:50 

pauze 2 sec. (functie 2b) 
57:04:00 30. N It’s on a middle range. 57:06:00 
     

 
S stelt op 26 een schaalvraag, Na twee stiltes is het pas raak. N heeft nagedacht en 
bouwt haar antwoord verder uit (functie 2b). S had er ook voor kunnen kiezen één 
aanhoudende stilte te gebruiken. Over die mogelijkheid schrijven De Jong & Berg:  

Wanneer je [...] stilte kunt verdragen, 10, 15 of zelfs 20 seconden, zul je versteld staan 
van de capaciteit van de cliënt om antwoord te geven. Ze zullen zich ook vaak zelf ver-
rassen omdat ze hun antwoord niet wisten tot jij de vraag stelde. (p. 45) 

Als cliënt de stilte niet zou benutten, is dat het signaal voor agent dat er een nieuw 
onderwerp moet worden aangesneden. De facto is dan functiecategorie 1 weer aan 
de orde.  
 
Een voorbeeld uit fase Differentiatie 4-6, episode Moeilijkheid, waarin alle drie 
functies 1a, 1b en 1c voorkomen, staat in tabel 7. 
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Tabel 7. Functie 1a-c binnen de beurt van agent  
in fase Differentiatie 4-6, episode Moeilijkheid  

     
Begin Nr Actant Tekst Slot 
     
     
57:13:50 31 S You can imagine something being more, more difficult. 57:17:00 
57:17:50 32 S Uhm. 57:18:00 
57:18:00 33 S Okay, okay, all right. 57:21:00 

pauze 9,5 sec. (functie 1a) 
57:30:50 34 S  So, uhm.  57:32:50 

pauze 8,5 sec. (functie 1b,) 
57:41:00 35 S Okay. Now that’s one of the zero to ten. 57:43:00 

pauze 3,5 sec. (functie 1c) 
57:46:50 36 S Okay? 57:47:00 
57:48:00 37 S With ten standing for: you have as much confidence than any-

body can have about anything, and zero is the opposite of that, 
okay? 

58:01:00 

     

S en N hebben het gehad over de schaal van overtuiging en over de moeilijkheid om 
één en ander waar te maken. De pauzes na 33 en 34 zijn niet door N benut om door 
te gaan op het eerder gegeven antwoord. Het is een signaal dat N is uitgesproken 
over dit onderwerp. We zien dat S na 33 in zichtbaar gepeins is verzonken: ogen 
dicht, hoofd heen en weer, pen aan de neus (functie 1a). Na 34 zet de stilte zich 
voort; er komt een belangrijke beslissing aan (functie 1b). Op 57:40 kijkt S naar zijn 
schrijfblok, zet een streep en begint aan 35. Hij slaat een andere weg in (functie 1c). 
Er wordt een nieuwe krachtbron aan de orde gesteld, in de vorm van een schaal-
vraag: cliënts vertrouwen in een betere toekomst. 

Tot slot 
We keren terug naar het voorbeeld van het panel uit de fase Toekomstoriëntatie, 
episode Verkenning mogelijkheden. N wil wel naar school, maar geen nerd lijken. S 
mijmert, kijkt naar zijn blocnote en mompelt op 26:53:  

How could do you do that without appearing to be a nerd?  

Cliënt reageert niet. Daarmee vervallen de functievariabelen 2a-c. S stapt over op 
een ander onderwerp: 

So at this miracle, and you’re back in school, hair done, you’re smiling more and your 
boyfriend is leaning on you. How do you think you are going to handle that? 

De facto is functie 1c aan de orde. Geen concentratie dus, zoals het panel opmerkte 
(wat het meest in de buurt komt van 1a): agent slaat een andere weg in.  

Conclusie  
Stiltes vervullen zes OG-functies, drie binnen de beurt van dee grens en drie op de 
beurtgrens tussen agent en cliënt. Ze hangen samen met Contact maken en Marke-
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ren. De functie Ruimte laten gebeurt altijd op een beurtgrens en geeft cliënt gele-
genheid zelf een richting te kiezen.  

We hebben de waarneming van het panel intern gevalideerd, maar onze conclu-
sie wijkt enigszins af. Het gaat hier niet om concentratie, wat het meest in de buurt 
komt van functie 1a: agent heeft tijd nodig om na te denken. Het gaat hier om func-
tie 1c: agent slaat een andere weg in. 

Opbrengst 
Een stilte laten vallen kan diverse OG-functies vervullen. De functie die niet elders 
aan de orde wordt gesteld (zie exercities Contact maken en Markeren) is die op de 
beurtovergang tussen agent en cliënt. Als agent wil appelleren aan het oplossend 
vermogen van cliënt, kan hij:  

 stil zijn (> 1 sec.) bij beurtovergang om cliënt richting te laten kiezen. 
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7. AFSTEMMEN: BETREKKINGEN BENUTTEN 

Protocol 4 
Agent: T = Therese Steiner 
Cliënt: J = Jason, M = Moeder 

Context  
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

Inleiding 
Dit gesprek is een systemische variant is op de eerdere protocollen. Hoewel de pro-
blematiek in aanzet de kind-cliënt betreft, heeft deze nogal wat repercussies voor het 
gezinsleven, het systeem waarvan moeder de representant is. De relaties (vader, 
moeder, zusje) staan behoorlijk onder druk, en dan is er nog de school, baseball en 
vriendenkring. Het panel constateert dat agent van meet af doelgericht appelleert aan 
de onderlinge betrekkingen van actanten. Geciteerd wordt 00:35: 

Mom may have different idea than you and that’s just normal. That’s how it is. 

T schept er een startklimaat mee, dat ze nog eens bevestigt door beurtelings J en M 
aan te kijken. Uitnodigend en ook een beetje controlerend. Op de achtergrond is er 
een zusje, en daar blijft het niet bij. Als later de mirakelvraag gesteld wordt, blijkt de 
verhouding met vader ook een issue. De waarnemingen van het panel betreffen de 
fasen Contact en Toekomstoriëntatie.  

We vroegen ons af hoe agent bewerkstelligt dat de onderlinge betrekkingen een 
OG-rol vervullen. Daartoe analyseerden we drie opeenvolgende episoden: uit de 
fase Context 1 de episoden Algemene krachtbronnen en Impact problematiek 1 en 
uit de fase Doel de episode Verkenning (on)wenselijkheden.  

Betrekkingen in Algemene krachtbronnen 
Nadat in de fase Contact, procedureafspraken zijn gemaakt en aandacht is besteed 
aan de afbakening van de onderscheiden posities, volgt een episode waarin wordt 
verkend waar J zoal goed in is en/of belangstelling voor heeft. J vertelt over baseball 
en zijn voorkeur voor de linksmidden-positie. Zoals uit tabel 1 blijkt, benut T dit 
moment om betrekkingen tussen en moeder, J en zijn zusje bespreekbaar te maken. 
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Tabel 1. Betrekkingen in Algemene krachbronnen 

     
Tijd Actant Verbale uiting Non-verbale 

uiting 
Toelichting 

     

01:23 T So, tell me, what is the thing you like 
the best to do in life? 

Pen in de aan-
slag; blik gericht 
op J. 

Nu gaat het gebeuren. 
J’s competenties zijn 
(kennelijk) de moeite 
waard. 

01:29 J Uhm, I like baseball. J kijkt T strak 
aan. M knikt 
instemmend in de 
richting van J. 

 

01:31 T Baseball? You are a baseballplayer? J knikt, M ook. Hierover zijn J en M 
het eens. 

01:34 J Ahum.   
01:35 T When did you start playing baseball?   
01:37 J I started when I was five.   
01:39 T Wow. As little as that? Well, you must 

be jolly good by now. What position do 
you have? 

Maakt een gebaar 
ter hoogte van 
een kind van vijf. 

T toont bewondering 
en vraagt door. 

01:47 J I’m playing left-center.   
01:50 T Oeh.   
01:51 M And sometimes, sometimes the pitcher. M kijkt vragend 

naar M.  
 

01:53 J Yes. J knikt bevesti-
gend, eerst naar 
M dan naar T. M 
lacht. 

J en M trekken samen 
op. 

01:54 T Wow, and did you send him to baseball 
when he was as little as that? 

 T geeft een compli-
ment en M deelt in 
het succes van J. 

01:59 M Well, he, he had played a little bit in the 
neighbourhood with some other kids, 
and that was something that he showed 
an interest in uhm, and he really wasn’t 
afraid of it, which was very different 
and nice. And so when he said that he 
wanted to join the team we thought that 
was good and a good sign. 

M kijkt J aan en 
hij beantwoordt 
die blik, glimla-
chend en knik-
kend. 

Afstemming tussen 
moeder en zoon. 

02:18 T Sure, that’s a good idea. Oh uh, are you 
the only one in the family to play the 
baseball? 

T kijkt naar M, 
die instemmend 
knikt. Vanaf Oh 
is de blik weer op 
J gericht 

Compliment voor de 
actie van M. De rest 
van het systeem 
wordt verkend.  

02:25 J Uhm, yes? M knikt.  M en J zijn eens-
gezind. Het is hun 
gezamenlijk verhaal 

02:26 M  His sister plays soccer.   
02:28 J Yeah. M lacht, beur-

telings naar J en 
T kijkend. 

Gedeelde trots. 

02:29 T So you have a sister?  Er is nog iemand in 
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het geding. 
02:30 J Yes.   
02:31 T How old is she?   
02:32 J She’s seven M knikt.  
02:33 T  She’s seven. So, and you are?   
02:37 J I am ten.   
02:39 T Okay, three years younger than… Oh, 

you are the big brother then.  
J lacht en knikt.  De vooronderstelling 

behelst een compli-
ment. 

02:43 T O great.    
02:44 M He’s a good big brother M geeft J een 

klopje op de 
naastgelegen 
rechterhand. 

Gedeelde bevestig-
ing! 

02:45 T Is he?   
02:46 M Ahum. M knikt. Eens! 
02:47 T What does he do, that you can say: he’s 

a good big brother? 
T kijkt verwon-
derd naar M.  

Op zoek naar een 
passend compliment 
voor J, aangereikt 
door M .  

02:50 M Well, he, he, he goes to Jenny’s game 
and he’ll come with us and he watched 
her and cheered her on and if she feels 
bad, because maybe that she lost or she 
didn’t play a good game or some-
thing…he’s , he’ll sit down and talk 
with her, and just… he’s really good 
about this.  

M vertelt het aan 
T, af en toe naar J 
kijkend.  

Een reeks van kracht-
bronnen wordt open-
baar. 

03:09 T Wow, it sounds you really have nice 
kids. Oh mother must have taught you 
what to do, what helps to comfort, if 
one loses a game. Is that true? 

T klopt erbij op 
haar borst, knikt 
en kijkt vragend 
naar J. 

T brengt de verhou-
ding tussen J en M in 
het geding. 

03:21 J Yes.  J geeft M een com-
pliment door in te 
stemmen met het 
beeld dat T oproept. 

     
 
De getranscribeerde passage uit de episode Algemene krachtbronnen betreft krap 
twee minuten uit de conversatie en er is systemisch van alles aan de orde. Het begint 
met een verkenning van J’s kwaliteiten (01:23). T betrekt M in de gemaakte keuzes 
(O1:54) en stelt haar in de gelegenheid deze toe te lichten. Dan schakelt ze weer 
terug naar J. Als M het zusje van J ter sprake brengt, wordt J opnieuw het aan-
spreekpunt (02:29). M maakt T’s voorzichtige compliment heel expliciet door het 
verbaal en non-verbaal te bevestigen in de richting van J (02:44). Het betreft een 
krachtbron van J, dus focust T op de details (zie ook de exercitie Bijzonderheden 
opsporen). Ze vraagt M een toelichting te geven op J’s positieve rol ten opzichte van 
zijn zusje (02:47). Daarop volgt een compliment aan het adres van M met betrekking 
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tot haar opvoedende rol (03:09). Dit compliment aan M wordt door J ondersteund 
(03:21). En dat gaat zo nog een poosje door.  

Betrekkingen in Impact problematiek 1 
Aangezien J’s angsten nog niet aan de orde zijn geweest, wordt in de episode Impact 
problematiek 1 een tip van die sluier opgelicht. T vraagt op 06:35 met een vragende 
blik in de richting van M: 

He does well in school? 

Daarop antwoordt M: 
He does, well. He, he, he, sometimes there’s a few problems, uhm, concentrating. If he 
is upset about something then it, it comes harder for him. But he, he’s definitely smart, 
he is a smart boy. Just sometimes it takes a, a little more effort to, to get there, but he…  

T rondt de evocatie op 06:56 af met: 
But he really does well? 

M knikt instemmend. Ze kijkt J aan, die eveneens ja knikt. Op 06:58 volgt dan de 
vraag of er ook iets is waar J een hekel aan heeft op school: 

Is there anything you just hate in school or just pff: shoot it to the moon? 

J antwoordt 
Usually we have things that we like.  

J heeft een hekel aan taalles. Het kan verkeren. T, M en J zijn alle drie betrokken bij 
de gedachtewisseling die nu volgt. Hoewel hij een aanvang neemt in een negatief 
oordeel, wordt de teneur OG. Uit tabel 2 blijkt dat T de betrekkingen tussen moeder 
en zoon accent verleent. 

Tabel 2. Betrekkingen in Impact problematiek 1 

     
Tijd Ac-

tant 
Verbale uiting Non-verbale uiting 

 
Toelichting 

     
07:17 T How do you cope 

with that? 
 

 
 
M kijkt opzij naar J. 

Verwach-
tingsvol. 

07:19 J Uhm, well it’s not my Idem.  
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favorite subject,  
07:23 T Yeah.   
07:24 J but I think about the 

other subjects,  
  

07:25 T Yeah   
07:26 J when I’m trying to go 

through language 
arts. 

  

07:29 T O that helps?   
07:29 J Yeah, to think about 

better things. 
  

07:31 T Oh, okay, okay. 

 
T lacht J toe en kijkt dan M aan.

Verrast. 

07:33 J From the things I 
hate. 

  

07:36 T Okay.   
07:36 M Try to make an un-

derstanding,  
  

07:38 T Yeah.   
07:38 M that they are all con-

nected. 
  

07:39 T So.   
07:40 M And sometimes you 

have to do things you 
don’t like so much.

  

07:42 T Yeah.   
07:42 J Yeah.   
07:43 T That’s what you tell 

him? 
  

07:44 M Yeah. Lachend.  
07:45 T And he listened, he 

listens to mom. 
That’s good. 

 Indirect com-
pliment aan J. 

07:48 M It’s a good point. Fluisterend. Compliment. 

07:49 T Okay.   
     
 
Niet het vervelende vak, maar de copingvraag wordt uitgediept; zoon en moeder 
vertellen ieder hun stuk van het verhaal en zijn content met de gevonden oplossing. 
Beiden krijgen hiervoor krediet: moeder (07:43) omdat zij het fundament gelegd 
heeft en zoon (07:45), omdat hij zo goed naar haar heeft geluisterd. T start bij J en 
schakelt daarna naar M door middel van een lichte hoofdbeweging.  
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Betrekkingen in Doel 
In de volgende fase gaat het over dat wat actanten willen bereiken, in het bijzonder 
in de episode Verkenning (on)wenselijkheden. T stelt op 09:33 heel expliciet de 
doelstellingsvraag:  

What needs to happen today in order that you can see, maybe tomorrow or even later 
on, some weeks later, it has been worthwhile to come and see me? 

Even is het stil. J en M stemmen tussen 09:44 en 09:47 non-verbaal af wie het 
woord zal nemen. Het wordt J. Hij wil zijn angsten overwinnen. Op 10:14 herformu-
leert T J’s doelstelling. J bevestigt haar lezing zowel verbaal als non-verbaal. In ta-
bel 3 zien we dat, als M haar eigen verhaal ontvouwt, T er als de kippen bij is om J 
daarbij te betrekken. 

Tabel 3. Betrekkingen in Verkenning (on)wenselijkheden 

     
Tijd Actant Verbale uiting Non-verbale uiting Toelichting 
     
     
10:29 T Wow, mmm, okay that’s good. T knikt en lijkt 

verdiept in haar 
aantekeningen. Dan 
kijkt ze M aan. 
Hoofd opzij, vra-
gende blik. 

Kan M zich 
ook vinden 
in dit doel? 

10:33 M He knows what he wants to do. Sometimes it 
just takes such a long time to get there. We’ll 
plan an activity and he, he’s really looking 
forward to it, even if it’s as simple as the four 
of us just, uhm, you know, going to the 4th of 
July: picnic or something like that. He’s look-
ing forward to it and we talked about all the 
good things that are going to happen. And 
then the time comes and, and he builds up this 
fears, and I would spend literally hours trying 
to, uhm, getting to understand that it’s just, 
it’s going to be fun and there’s nothing un-
safe, and it’s just going to be our family. Yes, 
there’ll be other people there, but – and, and 
he wants to do it and you can just see this two 
sides, 

  

11:23 T Struggling.   
11:23 M struggling.   
11:24 T I see.   
11:26 M And, and I feel so bad because I, I went 

through it when I was younger. 
M kijkt J van opzij 
aan. J kijkt ernstig. 

Er speelt iets 
ernstigs 
mee. 

11:33 T O, you know what he has to face. I see.   
11:37 M Uhm.    
11:37 T Did you know Jason, that mom had these 

fears as well? 
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Het probleem lijkt zich behoorlijk te verdiepen. Ook M heeft vroeger last van ang-
sten gehad. Op dat moment schakelt T terug naar J en verbindt op 11:42 een onver-
valst OG-conclusie aan M’s verhaal:  

And she’s doing well now, you can see.  

Er is aandacht voor beiden, zowel verbaal als non-verbaal. T regisseert en deelt de 
beurten toe. Betrokkenen delen iets met elkaar en dat kan betekenisvol zijn in het 
licht van het doel. Daarom worden zij voortdurend gewezen op de krachtbronnen die 
de één of de ander inbrengt. De focus, ligt ook via het ‘ik’ van M, op het ‘hij’ van J.  

Conclusie 
Agent benut de onderlinge betrekkingen om de oplossingen te versterken. Ze vraagt 
betrokkenen te reageren op elkaars rol en beleving van de stappen die reeds zijn ge-
zet en de stappen die nog moeten worden gezet. Als agent bij J een krachtbron ont-
dekt, wordt ook M’s betrokkenheid daarbij onderzocht. Als J een oplossing aan-
draagt, nodigt agent ook M uit om er een toelichting op te geven. Zo worden posi-
tieve stappen die al gezet zijn, aan beide cliënten toegeschreven, en worden oplos-
singsrichtingen een gezamenlijke onderneming. Ook de repercussies voor de rest 
van het systeem (gezin) maken deel uit van het gesprek. 

Opbrengst 
In een setting waarin meer cliënten participeren, maakt hun onderlinge betrekking 
per definitie deel uit van de conversatie. Agent kan een meervoudige invalshoek 
benutten om stappen die reeds zijn gezet en stappen die nog gezet moeten worden te 
verheffen tot een gezamenlijke onderneming. Om dit te realiseren kan agent:  
 vragen om begrip voor de positie van de ander v.v.: 

o Mom may have different idea than you and that’s just normal; That’s 
how it is; 

 de één laten delen in het succes van de ander v.v.: 
o (verbaal) Wow, and did you send him to baseball when he was as little 

as that? 
o (non-verbaal) betrokkene begrijpend aankijken en/of toeknikken; 

 vragen naar andere (niet aanwezige) leden van het systeem: 
o Are you the only one in the family to play the baseball?  
o So you have a sister? 

 doorvragen naar de rol van cliënt ten opzichte van andere leden van het sys-
teem: 

o What does he do, that you can say: he’s a good big brother? 
 cliënten complimenteren met wat ze voor elkaar betekenen: 

o It sounds you really have nice kids; 
 de één vragen een compliment voor de ander v.v. te bevestigen: 

o Mother must have taught you what to do, what helps to comfort, if one 
loses a game. Is that true? 

o He does well in school? 
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8. AFSTEMMEN: BEURTEN TOEDELEN 

Protocol 4 
Agent: T = Therese Steiner 
Cliënt: J = Jason, M = Moeder 

Context  
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

Inleiding 
Het panel constateert dat T erop bedacht is dat er meer partijen in het geding zijn. 
Zij geeft beide actanten in gelijke mate gelegenheid zich uit te spreken. Dat doet zij 
door de beurt regelmatig aan een ander door te geven. Het panel noemt als voor-
beeld het moment dat agent in de episode algemene krachtbronnen informeert naar 
J’s favoriete hobby. Dat blijkt baseball te zijn. Op 01:56 vraagt ze M of zij hem ge-
stimuleerd heeft: 

Did you send him to baseball when he’s as little as that? 

Als M dat toelicht, eindigt de sequentie op 02:17 met een compliment van T aan 
haar M’s adres:  

 Sure, that was a good idea. 

Nog twee voorbeelden die door het panel zijn geregistreerd. Op 08:24, als T de im-
pact van de problematiek verkent, maakt agent een beweging in de richting van M 
en vraagt: 

Would you add some things, which is important, so I get a picture of Jason. 

T biedt, zowel in de eerste als in de tweede sessie, M ruimschoots de gelegenheid 
om mee te praten over de successen van haar zoon. Op 45:42 richt T zich speciaal 
op haar met de vraag: 

Mrs. W, what else did you observe (…), maybe also a little thing, which told you: it’s 
moving in the right direction, it’s better? 

Tot zover het panel. Op basis van deze waarnemingen vroegen we ons af op welke 
wijze agent de beurten in deel 1 en 2 verdeelt. Anders gezegd: hoe deelt agent de 
beurten toe en wat is de omvang van ieders bijdrage. De funderende onderzoekvraag 
is: wat maakt agents optreden in deze OG? Om deze vragen te beantwoorden analy-
seerden we de verdeling van de beurten en de omvang ervan. De uitkomsten 
plaatsten we in een OG-kader.  
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Beurtaandeel 
We gingen eerst na hoe cliënten aan de beurt komen in de eerste vijf episoden, Pro-
cedureafspraak, Afbakening posities, Algemene krachtbronnen, Impact problema-
tiek 1, Verkenning onwenselijkheden en Impact problematiek 2. Het resultaat is on-
dergebracht in tabel 1. De kolommen Wat gebeurt er? en Wat doet T bevatten een 
weergave van de handeling; als er sprake is van beurtwisseling, staat dat in kolom 
Beurt naar? 

Tabel 1. Beurtwisseling 

       
Nr Wat gebeurt er?  Tijd Wat doet T? Beurt 

naar? 
      
1 T legt uit wat er gaat gebeu-

ren. 
a 00:03 Kijkt naar moeder en vertelt wat er 

gaat gebeuren. 
 

b 00:06 Kijkt naar J en zegt wat ze wil we-
ten.  

 

c 00:23 Kijkt naar moeder en kondigt doel-
stellingsvraag aan. 

 

d 00:27 Kijkt naar J en vervolgt.  
2 T wijst J erop dat het heel 

wel mogelijk is dat M an-
ders tegen de dingen aan-
kijkt dan hij.  
 

a 00:37 Kijkt naar J en wijst hem op onder-
scheiden posities. 

 

b 00:43 Kijkt naar moeder en vervolgt expo-
sé over programma. 

 

c 00:46 Kijkt naar J: ‘What needs to 
change?’ 

 

d 00:49 Kijkt beurtelings naar M en J en 
kondigt break aan. 

 

e 00:58 Kijkt naar J en kondigt feedback 
aan. 

 

f 01:10 Kijkt beurtelings naar J en M en 
oppert de mogelijkheid van een 
experiment.  

 

3 T vraagt wat J het liefste 
doet (baseball, fietsen en 
zusje helpen).  
 

a 01:20 Pakt pen en papier en richt zich tot 
J: ‘So, tell me’. 

J 

b 01:46  Kijkt naar J, spreekt bewondering 
uit en vraagt door.  

J 

c 01:55 Vraagt M of zij hem naar baseball 
heeft gestuurd.  

M  

d 02:20 Vraagt J of hij de enige in de fami-
lie is 

J+M 

e 02:26 (na informatie van M over zus) 
Kijkt J aan en concludeert: ‘So, you 
have a sister?’ 

J 

f 02:30 Kijkt naar J en vraagt door over zus. J  

g 02:45 (nadat moeder bevestigt ‘He’s a 
good brother’) Vraagt naar bijzon-
derheden. 

M 

h 03:10 Kijkt naar M en concludeert dat ze 
aardige kinderen heeft. 

 

i 03:13 Kijkt naar J en oppert dat M hem 
wel geleerd zal hebben hoe het 
moet. 

J 
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j 03:20 Vraagt J zijn verhaal over favoriete 
sporten te vervolgen en vraagt daar-
op door. 

J  

4 T vraagt wat J’s favoriete 
bezigheden zijn (fantasie-
verhalen schrijven).  
 

a 03:58 Kijkt J aan, brengt binnen-activi-
teiten ter sprake en vraagt erop 
door. 

J  

b 04:37 Kijkt M aan en vraagt haar hoe het 
komt dat J zoveel interesses heeft. 

M  

c 05:04 kijkt naar J en concludeert dat hij 
een intelligente jongen is, lacht even 
naar M en vraagt door aan J. 

J  

d 05:34 Kijkt naar J, vat zijn interesses 
samen. 

 

5 T vraagt in welke vakken 
hij goed is op school (aard-
rijkskunde en wiskunde).  
 

a 05:50 Kijkt naar J, brengt school ter spra-
ke, vraagt door en geeft ontvangst-
bevestigingen als yeah, great enzo-
voort. 

J  

b 06:20 Kijkt J aan, toont zich verwonderd 
over interessegebieden en vraagt 
naar zijn cijfers. 

J  

c 06:33 (nadat J met ‘Yes’ geantwoord 
heeft) Kijkt M aan en vraagt om 
bevestiging: ‘He does well in the 
school?’ 

M  

6 M zegt dat J moeite heeft 
met zijn concentratie, als 
hij ‘upset’ is, en dat hij 
soms dingen moet doen die 
minder leuk zijn.  

a    

7 T vraagt T waar J een hekel 
aan heeft (spraakkunst).  

a 06:57 Kijkt naar J en vraagt naar de din-
gen die hij niet leuk vindt. 

J 

8 en hoe hij daarmee om gaat.  a 07:17  Kijkt naar J, vraagt: ‘How do you 
cope with that?’ 

J  

9 J geeft aan als het verve-
lend is aan leuke dingen te 
denken.  

a 07:23 Geeft J ontvangstbevestiging J 

a 07:33 Kijkt J aan, lacht om zijn conclusie 
‘think of better things’ en richt haar 
blik op moeder (die dan het woord 
neemt). 

M  

10 T concludeert dat J het op 
zijn manier goed doet en 
kennelijk naar zijn moeder 
luistert. 

a 07:43 Vat samen wat J doet en stelt vast 
dat hij goed naar M luistert. 

M  

11 T vraagt of hij J ook wel 
eens bij zijn vriendjes 
thuiskomt. 

a 07:55 Kijkt naar J, vraagt met wie hij 
speelt. 

J  

12 J verklaart dat hij weliswaar 
wordt uitgenodigd, maar 
zich thuis prettiger voelt.  

a 08:04 Kijkt J, vraagt of hij ook bij zijn 
vriendjes thuiskomt en trekt haar 
conclusie. 

J  

13 Moeder voegt toe dat J een 
goed hart heeft, maar dat hij 
zich alleen in zijn eigen 
omgeving veilig voelt. 
Daardoor heeft hij weinig 
contact met zijn leeftijdge-
noten (in tegenstelling tot 
zijn zuster).  

a 08:22 Kijkt M aan, vraagt M of ze iets wil 
toevoegen, geeft ontvangstbevesti-
gingen, maakt aantekeningen en 
concludeert uit de eerdere context: 
‘Yeah, but I heard that he has a 
good heart.’ Kijkt daarbij naar J en 
dan weer naar M. 

M 
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14 T vraagt wat hier moet 
gebeuren om later te kun-
nen zeggen dat dit gesprek 
de moeite waard was.  

a 09:31 Kijkt beurtelings van M naar J en 
stelt de doelstellingsvraag. 

J  

15 J geeft aan dat hij zijn ang-
sten wil overwinnen; hij is 
er af en toe ziek van. 

a 09:48 (terwijl J aan het woord is) Geeft 
ontvangstbevestigingen, maakt 
aantekeningen, vat samen, formu-
leert hulpvraag en kijkt dan zwij-
gend moeder aan. 

M 

16 M legt uit dat J erg tegen de 
dingen opziet. 

a 10:34 Geeft ontvangstbevestiging, vat 
samen en vraagt of J er weet van 
heeft dat M vroeger ook veel ang-
sten heeft gehad. 

J 

      
 
De conclusie die we uit dit overzicht kunnen trekken is dat agent een regisserende 
rol speelt. Agent deelt de beurten toe. Ze doet dit door: 

 de één of de ander uit te nodigen een vraag te beantwoorden (zie bijvoor-
beeld 3a, 4b en 7c); 

 de één of de ander uit nodigen het verhaal van de ander te bevestigen of toe 
te lichten? (zie bijvoorbeeld 3e, 3i en 5c); 

 de één/of de ander nadrukkelijk aan te kijken en daarmee de beurt te geven 
(zie bijvoorbeeld 14a en 15a). 

 
Slechts één keer neemt M spontaan het woord (3d). Ze reageert op een vraag (3c), 
die eigenlijk aan J gesteld was. T luistert welwillend, reageert met een herformu-
lering (3e) en geeft de beurt vervolgens aan J door hem vragend aan te kijken. De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat T wat de beurtverdeling betreft aan de touwtjes 
trekt. 

Telgegevens 
We besloten te onderzoeken of welk aandeel T, J en M hebben in de gesprekken. 
Daartoe kwantificeerden we het aantal beurten per persoon.  

Er zijn in het hele protocol 450 beurten, inclusief de verbale luisterresponsen zo-
als ah, uhm, so, okay en good. Losse pauzes, dat wil zeggen stiltemomenten, zijn 
niet meegeteld als zij zich binnen de beurt van één van de actanten voordoen. In 
figuur 1 staat het aantal beurten vermeld dat T, J en M voor hun rekening nemen.  
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Figuur 1. Aandeel in beurten (N=450). 

 
 
Het aandeel dat T voor haar rekening neemt, is hoog: 48%. Dan volgt J met 39% en 
M met 13%. Het lijkt erop of T meer aandacht aan J schenkt dan aan M. In hoeverre 
dat OG is, of juist niet, laten we nog even onbesproken. Alvorens tot duiding van de 
beurttoedeling over te gaan, dienen we ons echter beter te informeren. Het aantal 
beurten indiceert maar ten dele de verdeling van de aandacht. De omvang van de 
beurten heeft er ook mee te maken. Iemand kan drie keer enkele seconden aan het 
woord zijn, of één keer vijf minuten. 

Omvang van de bijdragen 
We besloten ook de lengte van de beurten te meten. Dat kan op twee manieren: in 
tijd en in woorden. Tijd kun je klokken, maar levert problemen op als beurten elkaar 
overlappen. Dus kozen we voor het tellen van het aantal woorden per deelnemer. 
Voor woord hanteren we we de omschrijving uit de ANS van (Geerts, Haeseryn, De 
Rooij & Van den Toorn, 1984): ‘Een minimale taalkundige eenheid van vorm en 
betekenis die zelfstandig in een groter geheel, bijvoorbeeld een zin, voor kan 
komen’ (p. 20). Alle woorden tellen mee, dus ook herhalingen en interjecties als ah, 
uhm, so, okay en good, ongeacht hun vorm of de mate waarin ze betekenisdragend 
zijn. Het resultaat van de meting is ondergebracht in grafiek 2. 
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Figuur 2. Aandeel in woorden (N=7091). 

 
Nu valt op dat M meer aan het woord is. In minder beurten brengt zij meer woorden 
naar voren. Ze neemt dus haar aandeel in het gesprek: 26%, tegenover J 20%. T 
neemt het grootste aandeel voor haar rekening: 54%. 

Ontwikkeling 
De systemische context blijkt tot leven te komen naarmate het gesprek vordert. We 
inventariseerden het aantal beurten en het aantal woorden per deelnemer in de eerste 
en tweede sessie. Hierbij moet worden opgemerkt dat de eerste sessie ongeveer 43 
minuten duurt en de tweede sessie ongeveer acht minuten. De gesprekken zijn dus 
alleen op basis van verhoudingsgetallen te vergelijken. In figuur 3 staat het aantal 
beurten, in figuur 4 het aantal woorden per persoon, verdeeld over deel 1 en 2. 
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Figuur 3. Aandeel in beurten  
in respectievelijk deel 1 (N=382) en 2 (N=68). 

 
 
In deel 1 is de verhouding T 49%, J 40% en M 11%; in deel 2 is de verhouding: T 
43%. J 38% en M 19%. We zien enige ontwikkeling: T blijft prominent in het aantal 
beurten; J en M kruipen in deel 2 iets meer naar elkaar toe, al is het verschil nog 
groot. In deel 1 komen J en M samen nog niet aan het aandeel van T; in deel 2 gaan 
ze er samen overheen.  

Figuur 4. Aandeel in woorden  
in respectievelijk deel 1 (N=5903) en deel 2 (N=1188). 

 
 
In deel 1 is de verhouding: T 57%, J 18% en M 25%; in deel 2 is de verhouding: T 
41%, J 29% en M 30%. We zien een behoorlijke ontwikkeling: T blijft prominent in 
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het aandeel woorden; J en M komen in deel 2 veel dichter bij elkaar dan in deel 1. In 
deel 1 komen J en M samen niet in de buurt van het aantal woorden van T; in deel 2 
gebruiken ze samen meer woorden dan T.  

Werken aan oplossingen 
We keren terug naar onze OG-funderingsvraag in een poging onze bevindingen te 
duiden. In deel 1 wordt duidelijk dat J weliswaar de aanleiding vormt voor het con-
sult, maar dat M de systemische realiteit van het gezin mee resoneert: het zusje, de 
vader en vooral M lijden mee. Het zusje waarschijnlijk het minst; we vernemen dat J 
haar support levert bij het voetballen. Uit de verhalen begrijpen we dat de vader niet 
veel contact heeft met J, en dat ook zijn verhouding met M onder druk staat. De ang-
sten van J verhinderen dat de ouders er samen eens tussenuit kunnen. M is, mede 
door haar achtergrond, dermate betrokken bij de problematiek van haar zoon dat het 
schijnt of ze er zelf deel van uitmaakt. Als deze duiding juist is, betekent werken aan 
oplossingen niet alleen werken aan de doelen van J, maar ook aan die van M. Als 
agent die mening is toegedaan, zal zij ook M de ruimte (en tijd) moeten geven. En 
daar ziet het naar uit.  

In deel 2 valt op dat T haar gespreksgenoten meer aan het woord laat dan in het 
eerste gesprek. De startvraag is haast een sjabloon in OGW (De Jong & Berg, 2000): 
‘What went better? What are you proud of?’ J en M nemen beiden hun aandeel in de 
beantwoording van de vragen. J heeft twee keer zoveel beurten dan M, maar in om-
vang verschillen de bijdragen nauwelijks. Samen hebben ze in elk geval heel wat 
meer in te brengen dan in het eerste gesprek. Er worden oplossingen gemarkeerd, 
waar later weer op voortgebouwd kan worden.  

Conclusie 
Als we de data juist interpreteren, lijkt het erop dat agent als regisseur optreedt. Ze 
deelt de beurten toe door cliënten afwisselend vragen voor te leggen. Daarnaast stelt 
ze cliënten in de gelegenheid op elkaar te reageren. Dat kan door de één te vragen 
het verhaal van de ander aan te vullen of door hem/haar nadrukkelijk aan te kijken.  

Agent houdt niet alleen rekening met het aantal beurten; de lengte van de bijdra-
gen speelt ook een rol. Zo kan het gebeuren dat de één meer beurten krijgt dan de 
ander, maar de bijdragen bij elkaar opgeteld in omvang niet veel verschillen. Wat de 
aanpak OG maakt, is dat agent aandacht besteedt aan cliënt in zijn systemische con-
text. Het gezin lijdt niet alleen mee, het zou ook wel eens de leverancier van kracht-
bronnen kunnen zijn.  

Opbrengst 
Door beurttoedeling kan in een systemische context regie worden gevoerd. Als agent 
in deze OG wil optreden staan hem de volgende handelingen ter beschikking: 
 cliënten afwisselend vragen voorleggen: 

o What needs to change?  
o How do you cope with that? 
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 de één vragen het verhaal van de ander v.v. aan te vullen of van commentaar te 
voorzien:  

o Did you send him to baseball when he was as little as that? 
 de één vragen het verhaal van de ander te bevestigen:  

o So, you have a sister? 
o He does well in the school? 

 ieder afzonderlijk uitnodigend aankijken: 
o T kijkt J aan, lacht om zijn conclusie think of better things en richt haar 

blik op M;  
 bij beurttoedeling rekening houden met lengte van ieders bijdrage. 
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9. AFSTEMMEN: FEEDBACK VERDELEN 

Protocol 5 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: M = Marijke, Ma = moeder, Pa = vader 

Context 
De 16-jarige M heeft Ma en Pa tot wanhoop gedreven. Ze houdt zich niet aan af-
spraken, heeft intieme contacten met slechte vrienden en gebruikt drugs. Recent is 
ze zelfs een poosje thuis niet op komen dagen. Ten einde raad wordt een hulpverle-
ner geraadpleegd, die het gezin in contact brengt met I.  

Inleiding 
Het panel merkte op dat agent alle actanten gelijkwaardig feedback geeft. We vroe-
gen ons af hoe agent de feedback in evenwicht brengt. Daartoe analyseerden we de 
handelingen uit de fasen Feedback en Opdracht. 

Werkwijze 
I voert in deze fasen twee soorten acties uit. Zoals te doen gebruikelijk in OG-
feedback, complimenteert I cliënten met hun krachtbronnen. Tegelijkertijd verstrekt 
zij some thoughts, zoals ze het zelf noemt; het zijn adviezen, soms zelfs opdrachten. 
Ze benut daarmee de complementaire betrekking die ze als expert is aangegaan (zie 
exercitie Complementaire interactie). We namen de feedback van I onder de loep: 
tot wie richt I haar feedback, welke inhoud heeft de feedback, is de feedback een 
compliment of een advies, wie reageert erop? Tabel 1 bevat die informatie gekop-
peld aan het transcript.  

We citeren de tekst vanaf 01:01:12 en hebben er, ten behoeve van de leesbaar-
heid en overzichtelijkheid, alle interjecties tussenuit gehaald, evenals de herhalingen 
en luisterresponsen over en weer. Voor de herformuleringen van Ma hebben we een 
uitzondering gemaakt: ze lijken het vervolg van de reeks te beïnvloeden. Als er een 
vertaling tussendoor kwam, hebben we die overgeslagen en de draad weer opgepakt 
bij het vervolg. Vanwege de ingelaste pauzes staat er wel eens een punt als je nor-
maal gesproken een komma zou verwachten. Het heeft te maken met de hernieuwde 
aanhef van I. Vaak zijn de complimenten of adviezen omgeven met commentaren, in 
het bijzonder ten aanzien van tieners en tienergedragingen – daarover gaat de exerci-
tie Complementair zijn. Toch hebben we ze laten staan om duidelijk te krijgen waar 
het I om begonnen is. Het compliment is onderstreept, het advies in klein kapitaal 
gezet. Wat resteert zijn de uitweidingen. De reactie is – zo liggen de verhoudingen 
nu eenmaal – telkens afkomstig van Ma.  
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Tabel 1. Feedback van 01:01:18 - 01:11: 27;  
cliënt = Ma; onderstreept = compliment; KLEIN KAPITAAL = advies/opdracht  

 
    
Nr Tijd Tekst agent gericht aan Reactie cliënt 
    
    
  Ma en Pa  
1 01:01:18 We are very, very impressed by what you have done. A 

very good thing that you have done is that, even though 
you have very different approach you came together this 
time and actually agreed about the limit: this is where 
we draw the line. And you said: you cannot cross that 
line. Very good thing, because teenagers at that age need 
to know where the line is. And they always try to push 
the line, and it’s their job to push the line, but it also the 
parents’ job to keep the line 

 

   Ma: Yeah, maybe if we do 
that earlier, so now we 
have the youngest, we also 
learn. 

2 01:02:50 Of course, parents learn. when you draw a line, it makes 
the teenagers much more secure, they feel secure when 
they know the line. When they don’t know the line, they 
feel insecure.  

 

   Ma: Stability. 
  Yes. Right. I think about what you have done, it’s been 

very difficult, very upsetting and it hurts (wijzend op de 
gipsarm van Pa), but you did a right thing, very good 
thing. You have done a very good thing to let her know: 
this is it, you cannot cross the line. 

 

3 01:03:53 And she’s also has been able to follow up on that, be-
cause she knows, that you are doing this because you 
love her, not because you hate her. 

 

    
  M  
5  And when you saw him on the street, you just passed 

by.  
 

6  And also that we are very impressed that while you have 
been fascinated by this bad people, bad boys, but also at 
the same time you kept good friends. Some girls at that 
age, they just go crazy, and get rid, lose all their good 
friends and just go with the bad friends, but she [Ma en 
Pa aankijkend] has been able to keep close. That’s very 
very nice. So she has enough common sense. 

 

   Ma: I think also, because 
now we said it’s over [I: 
right]; we don’t accept 
anything, and now we go 
further to find help and do 
something really about, not 
only talking, punishing, 
hitting or yelling. 

  Ma en Pa  
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7 01:05:25 But you know that doesn’t always work; hitting, yelling 
and screaming doesn’t work. It doesn’t work at all. I 
think that you also YOU HAVE TO REMEMBER WHAT THE 
SIXTEEN YEARS OLD NEEDS. So far, you both have given 
her good foundation. And much of the foundation, usu-
ally come from mother, at about this age.  

 

8  And now WHAT NEXT SHE NEEDS IS A LOTS OF HELP 
FROM FATHER. So I think that it’s good thing that you 
are different. 

 

   Ma: I have also the feeling 
that now, when the chil-
dren, were little there’s al-
ways me, but now about 
this problem, it’s also too 
big for me, because it’s too 
emotional. 

9 01:06:31 But not only that, not only that. What the child needs at 
this age from now on is lots of input from the father. 

 

   Ma: I can allow that. I feel 
that because we have this 
problems. We also have 
something said to the boy. 
Now I have the feeling I 
am not alone and [wordt 
onderbroken door I] 

10 01:07:24 Now you‘re working together as a team.  
   Ma: It’s also relaxing for 

me.  
  Ma  
11 01:07:30 Right, YOU CAN SLOW, CALM DOWN.   
  Pa  
12 01:07:33 And YOU OFFER HER A LOT OF INSIGHT INTO ABOUT 

BOYS, ABOUT MEN: WHAT THE GOOD MEN DO. How good 
men, strong men can be very loving, gentle and very 
nice to their woman. THOSE KIND OF THINGS SHE HAS TO 
LEARN FROM YOU. SO YOU HAVE A JOB.  

 

  Ma en Pa  
13 01:07:58 YOU BOTH HAVE A BALANCING JOB. THAT’S WHAT SHE 

NEEDS, FROM BOTH OF YOU.  
 

  Ma  
14 01:08:06 We liked the fact that you asked some very good ques-

tions and you were willing to listen. You asked ques-
tions like so: when you change, what will you do. Tell 
me exactly what you’re going to do. 

 

   Ma: I always think when 
you ask something and you 
ask again and again, that’s 
a sign we have to think and 
think. and don’t stop with 
thinking. You always have 
to think. 

  Ma en M  
15 01:08:42 So I think that she is learning from you also so that she 

becomes more confident of her own ability to think and 
sort things out. 

 

  Ma en Pa  
16 01:09:09 Well, we like the fact that you all in spite of the tough  
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time you have been going through, some terrible time 
you have gone through, you have a sense of humor. 
That’s good, because you need that with teenagers in the 
house you gonna need some sense of humor. So that’s 
good, and SO I guess YOU NEED TO MAKE A NEXT AP-
POINTMENT. And BETWEEN NOW AND NEST TIME, PAY 
ATTENTION TO WHAT SEEMS TO GO WELL: WHAT GOES 
WELL, WHAT ARE WE DOING WELL TOGETHER, THE 
THREE OR FOUR OF US. 

   Ma: That is really im-
portant I think, because its 
so easy with a lot of prob-
lems to stay in [I maakt af: 
in the problem]. Then you 
don’t see, when there are 
nine bad things, you don’t 
see the one good thing [I 
bevestigt: the one good 
thing, yes. You need to pay 
attention to the one good 
thing], because that’s giv-
ing you hope, but you 
don’t see it. 

 
(I rondt af en bedankt de anderen; Ma zegt tevreden te zijn.) 

 
  M  
17 01:11:27 Anyway, I’m sure this was not easy. But you sat through 

it. It shows how strong you are and how determined you 
are that you want to go in the right direction. 

 
 
 

   Ma We’re proud of her. 
    

Complimenten  
Achtereenvolgens worden er negentien complimenten gegeven (zie tabel 1).  

Tabel 2. Complimenten;  
onderstreept = M; ontbrekende nummers = advies (zie tabel 3) 

   
Nr Compliment agent Cliënt 
  Ma Pa M 
     
     
1 Jullie hebben de onderlinge verschillen opzij gezet en samen een limiet gesteld. x x  
2 Hoe moeilijk ook: jullie hebben ondanks de moeilijkheden een streep getrokken. x x  
3 Jullie hebben het zo gedaan dat ze in staat was zich eraan te houden. x x  
4 Je hebt je eraan gehouden.   x 
5 Je bent de slechte vriend uit de weg gegaan.   x 
6 Je hebt je goede vrienden weten te behouden. (Tegen Ma en Pa:) Ze heeft genoeg 

common sense.  
  x 

8 Jullie hebben haar een goed opvoedkundig fundament gegeven. x x  
10 Het is goed dat jullie verschillend zijn. x x  
11 Jullie werken nu samen als een team. x x  
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15 Je stelde goede vragen. x   
16 Ze (M) leert meer vertrouwen in zichzelf te hebben en (de goede van de kwade) 

dingen te onderscheiden. 
x  x 

17 Jullie hebben je humor niet verloren. x x x 
19 Je hebt het volgehouden, bent sterk en zeer beslist.   x 
     
     
Dat zijn dus zes complimenten aan het adres van Ma en Pa samen, één compliment 
aan het adres van Ma, één compliment aan het adres van M alleen en vijf compli-
menten aan het adres van M alleen. De chronologie is: drie keer Ma en Pa, drie keer 
M, dan weer drie keer Ma en Pa en tenslotte Ma, Ma en M, allen en M. De één ver-
neemt uiteraard wat de ander te horen krijgt en andersom. In 1, 7 en 15 wordt M 
expliciet in het compliment betrokken. En aangezien de leden uit het systeem iets 
met elkaar hebben, delen zij in de lof.  

Adviezen/opdrachten 
Daarnaast worden vijf adviezen en twee opdrachten verstrekt (zie tabel 3). 

Tabel 3. Adviezen (11-13) en opdrachten (16 ; 
onderstreept = M; ontbrekende nummers = compliment (zie tabel 2) 

   
Nr Advies/Opdracht agent Cliënt 
  Ma Pa M 
     
     
7 Houd voor ogen wat een zestienjarig meisje nodig heeft. x x  
9 Wat ze van nu af aan nodig heeft, is de input van vader.  x  
12 Je hoeft je niet zo druk te maken. kunt rustig aan doen. x   
13 Je biedt haar flink wat inzicht in jongens, mannen: wat de goede mannen doen. 

Zulke dingen moet ze van jou leren. Dat is jouw taak. 
 x  

14 Jullie hebben samen een klus te klaren waar evenwicht in zit. Dat is wat ze 
nodig heeft, van jullie beiden. 

x x  

18 Jullie moeten een nieuwe afspraak maken. Schenk, tussen nu en de volgende 
afspraak, aandacht aan wat er goed lijkt te gaan: wat gaat er goed, wat doen we 
samen goed, wij met z’n drieën.  

x x x 

     
     
In chronologie: twee adviezen aan Ma, twee adviezen aan Pa en één aan Ma en Pa 
samen. In vier van de vijf adviezen wordt M expliciet genoemd. Er worden geen 
afzonderlijke adviezen aan M gegeven. In 16 worden twee opdrachten aan M, Ma en 
Pa samen verstrekt. 

De balans 
I verdeelt haar feedback over betrokkenen en zorgt voor verbinding. Het is belang-
rijk de elementen in samenhang te bezien.  

Het hele gesprek verzamelt I de dingen die goed gaan (context) of goed zouden 
kunnen gaan (mirakelvraag). In de feedback en opdracht worden de krachtbronnen 
teruggegeven die cliënten zelf hebben aangereikt. I verpakt ze als complimenten, 



324 BIJLAGE EXERCITIES 

 

gelardeerd met algemene inzichten, een soort verbindende teksten die wijsheden 
bevatten – zie ook de exercitie Complementaire interactie. Betrokkenen zijn door de 
complimenten gevleid. Ze herkennen er hun eigen inbreng in. Daarbij komt dat ze 
wel zoveel met elkaar delen, dat ze ervan kunnen genieten als ook de ander wordt 
geprezen (zo blijkt uit de uitwisseling van glimlachjes). Dan is het zo moeilijk niet 
meer te aanvaarden wat je geadviseerd of zelfs opgedragen wordt – en dat is het doel 
dat I in deze fase wil bereiken. 

I anticipeert op deze effecten van zich gevleid voelen, herkennen en aanvaarden. 
Als ze in 3 spreekt over she heeft ze het natuurlijk over M, die daarmee een indirect 
compliment krijgt. En in 4 wordt dat compliment nog eens herhaald, direct deze 
keer. Dat is dubbel raak. In 6 wordt M aangesproken, met you dus. Na de uitleg is er 
ook weer she, dezelfde als you, maar in 7 aangespeeld via de band van de ouders. 
Complimenten aan de één worden zo uitgesproken dat de ander er meteen zijn rol in 
herkent. Al met al komt ieder min of meer in gelijke mate aan zijn trekken. Soms 
individueel, soms in combinatie met één of twee anderen.  

Vermeldenswaard is in dit verband nog 10: ‘Now you’re working together as a 
team’. Debet aan deze uiting is de reactie van Ma op het voorafgaande advies: ‘Now 
I have the feeling I’m not alone’. ‘Now’ is verbale aansluiting (zie exercitie Verbale 
aansluiting); het benadrukt dat de samenwerking al is ingegaan, maar draagt even-
goed de intentie ‘vanaf nu’ uit. De indicatieve formulering maakt het een compli-
ment, al is het natuurlijk een vorm van wishful thinking. Over de complimenten met 
wat betrokkenen voor elkaar betekenen, gaat de exercitie Betrekkingen benutten.  

De adviezen volgen op de complimenten met krachtbronnen. Ze zijn voor Ma 
en/of Pa of allen; het lijkt alsof M op deze manier op haar plaats in het gezin wordt 
gewezen. De opdracht in 16 sluit aan op de samenwerking waar al in 10 sprake van 
was. Deze opdracht is uitermate OG: schenk met elkaar aandacht aan de dingen die 
goed gaan. Er is helemaal aan het slot geen onderscheid meer tussen partijen. Geen 
she of her of a sixteen year old girl, maar we, together en the three of us. Geen ver-
deling meer; alleen nog verbinding.  

Wat we hebben aangetoond is dat agent haar feedback op een evenwichtige ma-
nier verdeelt. Over het appelleren aan bondgenootschap en het anticiperen op team-
vorming gaat de exercitie Loyaliteit benutten.  

Conclusie 
Agent spreekt van een balancing job. Die mededeling is gericht aan de ouders. Maar 
agent heeft er zelf ook een hele klus aan. Deze analyse leert ons dat het haar niet 
alleen om cliënt M is begonnen. Agent houdt rekening met het systeem. Ze verdeelt 
de complimenten over alle betrokkenen. Ze worden soms individueel en soms in 
groepen aangesproken. Zo brengt agent de feedback in evenwicht. Als het op advise-
ren aankomt, richt agent zich geleidelijk aan meer op de groep dan op de leden. He-
lemaal aan het slot, waar het advies een opdracht wordt, geldt alleen nog de geza-
menlijkheid.  
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Opbrengst 
Als agent in de feedback- en slotfase alle actanten wil betrekken bij de oplossing, 
staan hem de volgende handelingen ten dienste: 
 complimenten zo teruggeven dat cliënten hun eigen rol herkennen:  

o (aan Ma) We liked the fact that you asked some very good questions 
and you were willing to listen ; 

 complimenten aan de één zo uitspreken v.v. dat de ander er zijn rol in terug-
vindt:  

o (aan Ma en Pa over M) Se’s also has been able to follow up on that; 
 complimenten gelijk verdelen over cliënten en hen in wisselende groepen aan-

spreken:  
o (aan M) And when you saw him on the street, you just passed by;  
o (aan Ma en Pa) So far, you both have given her good foundation; 

 complimenten aanvullen met adviezen:  
o (aan Ma en Pa) You have to remember what the sixteen years old 

needs. 
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10. AFSTEMMEN: LOYALITEIT BENUTTEN 

Protocol 5 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: M = Marijke, Ma = moeder, Pa = vader 

Context  
De 16-jarige M heeft Ma en Pa tot wanhoop gedreven. Ze houdt zich niet aan af-
spraken, heeft intieme contacten met slechte vrienden en gebruikt drugs. Recent is 
ze thuis zelfs een poosje niet op komen dagen. Ten einde raad wordt een hulpverle-
ner geraadpleegd, die het gezin in contact brengt met I.  

Inleiding  
Het panel constateert dat er met de ouders aan de ene kant en dochter aan de andere 
kant, iets wonderlijks aan de hand is. Ze strijden met elkaar, maar reiken elkaar ook 
een zakdoek aan op 13:32 (als M opbiecht onzeker te zijn) en lachen met elkaar op 
25:02 (als ze zich de situatie na het mirakel proberen voor te stellen). Hun bondge-
nootschap heeft klaarblijkelijk iets te maken met een diep gewortelde loyaliteit. Par-
tijen komen strijdend binnen, maar tegenover een derde instantie, in dit geval de 
begeleider, coach of therapeut, zijn ze ook bondgenoten. Agent doet een appel op 
hun loyaliteit; dat verhoogt de kans dat ze samen uit de problemen komen.  

We vroegen ons af hoe welke acties agent onderneemt om loyaliteit bij de ge-
spreksdeelnemers op te wekken.  

Vier manieren 
In het hele protocol analyseerden we de passages waarin I loyaliteitsgevoelens op-
wekt. We onderscheiden vier manieren waarop ze dat aanpakt: 
 onwetendheid: informatie van alle partijen vergaren, verbaal en non-verbaal, 

impliciet en expliciet; 
 doelen afstemmen: sonderen of partijen elkaars doelen kennen en aansturen op 

gemeenschappelijkheid; 
 circulaire vragen: nagaan wat voor effect de handeling van de een heeft op de 

ander? 
 teamvorming: aansturen op samenwerking. 

 
Gefocust op deze manieren nemen we het protocol hieronder chronologisch door.  

Onwetendheid 
I komt van verre en kent de situatie waarin ze verzeild raakt niet. Althans die rol 
speelt ze. Het begint al bij de kennismaking. I wacht het drietal op. Er worden han-
den geschud en namen genoemd, achtereenvolgens Mary, Marcel (I: I’m eh?; Pa: 
Marcel; I: Márchel?; Pa: Yes) en Marijke (I: I’m sorry? M: Maríjke; I: Owh – hand 
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naar voorhoofd – That’s a tough one). Eenmaal gezeten doet I zich voor als iemand 
die het nog niet helemaal doorheeft. Op 00:25 zegt ze: 

Let me understand that again.  

Of I het speelt weten we niet, maar wel dat de anderen haar maar wat graag afhelpen 
van haar onwetendheid. Dat doen ze één voor één en samen. I neemt de namen van 
links naar rechts door en schrijft een en ander in haar blocnote. We volgen de ken-
nismaking van 00:28 tot 01:37 in tabel 1; in de linkerkolom vermelden we de verba-
le de actie en in de rechterkolom hoe M, Ma en/of Pa daarop non-verbaal reageren. 

Tabel 1. Kennismaking 

    
Actant Nr Verbale actie Non-verbale reactie 
    
    
I 1 Uh Mary? allen kijken naar I. 
Ma 2 Mary. Pa kijkt naar M (die in het 

midden zit). 
I 3 Mary, okay. And…(pauze) Ma kijkt naar M. 
M 4 Marijke. allen lachen (om deze uit-

spraak). 
I 5 Marie, Mar, Marieke? Marieke Okay.  
I 6 Okay. Oh that’s a tough one. Okay. And uh Ma kijkt naar Pa. 
Pa 7 Márcel!  
I 8 (kijkend naar Ma) You all lik M’s uh? Pa en M lachen, Ma voegt nog 

iets toe 
Ma 9 My son is eleven en his name is Mark. allen lachen. 
I 10 O my goodness. M en Pa kijken naar Ma. 
Ma 11 I don’t think uhm, it was not purpose.  
I 12 No? It just happened that way?  Ma lacht, M en Pa glimlachen. 
I 13 O, I see. Okay. So, uhm.  allen kijken I aan. 
I 14 (kijkend naar de arm va Pa, die in het gips zit) My 

goodness. What happened to your arm? 
Ma en M kijken naar Pa 

Pa 15 He’s broking. Ma en M glimlachen en kijken 
naar Pa. 

Pa 16 Mijn Engels is heel erg slecht hoor, dus uh. Ma en M kijken lachend naar 
de vertaler. 

Pa 17 He’s broken. Ma en M kijken lachend naar 
I. 

I 18 Broken? What hard things were you doing? Ma en M kijken lachend naar 
P. 

Pa 19 Ik heb mijn dochter vorige week een oplawaai ver-
kocht, 

Ma lacht naar Pa, M lacht naar 
I. 

Pa 20 omdat het eventjes goed uit de hand was gelopen. Ma en M kijken lachend naar 
Pa. 

I 21 Oh, that hard? Pa knikt, M kijkt lachend naar 
I, Ma kijkt naar Pa. 

Ma 22 No, not hard. M en Pa kijken naar Ma. 
Pa 23 No, helemaal niet.  
I 24 Are you so tough? M moet nu hardop lachen. Ma 

ook. Pa glimlacht. 
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We zien dat I zich als de grote onwetende opstelt. Die rol wordt versterkt door het 
taalverschil. En doordat I haar gesprekspartners niet altijd meteen begrijpt (of ver-
staat) worden deze bij elkaar gebracht. Ze kijken naar elkaar (2, 3, 5, 6, 21), glimla-
chen naar elkaar (12, 15, 24), lachen soms hardop samen (8, 19, 20, 24). 

Vervolg 1 
In de fase Context, episode probleemverkenning, geeft Ma een uiteenzetting over de 
problemen. De verschillen van inzicht worden uitgestald. Dat is best pijnlijk voor M, 
vooral als haar ontluikende, en naar het oordeel van moeder ontsporende, seksuali-
teit ter sprake komt. M kijkt een beetje ongelukkig in de camera, als I bij Ma infor-
meert:  

I: So, you like to change all that?  

Verkeerde vrienden, wiet, uitgaan en weglopen, liegen en slaan, het komt allemaal 
ter sprake, terwijl M er gelaten bij zit. Ma is langdurig aan het woord. M blikt aan-
gedaan in haar richting als de vermeende zwangerschap op 08:51 ter sprake komt. 
Op 09:11, als moeder vertelt dat M weer thuisgekomen is, moet Ma huilen. Ze fluis-
tert iets onverstaanbaars en vanaf 09:13 valt het 10 seconden stil. M kijkt haar van 
opzij aan, enigszins geschrokken, zo lijkt het. I concludeert op 09:23: 

So there have been lots of troubles. 

Daarbij kijkt ze beurtelings naar M en Pa en knikt als ze eraan toevoegt: 
Sounds like one after another. 

Het is een van de weinige keren dat vader spontaan reageert:  
Yeah, too much.  

Dat lijkt Ma weer kracht te geven. Ze heft haar hoofd op en neemt de volgende 
vraag weer voor haar rekening. Er volgt waar, wanneer en hoe het zo gekomen is. 
We zien M af en toe de ogen neerslaan. Dit is heftig. I reageert op 10:18 met: And 
that’s the start of the bad things of her? Moeder vult nog eens aan; I geeft Okay en 
verlegt haar aandacht naar M.  

Doelen afstemmen 
Op 10:33 volgt de vraag naar M’s motivatie. Die mondt uit in een vraag naar wat ze 
eigenlijk wil. Daarmee ligt de weg naar een doelstelling open. Tabel 2 bevat de con-
versatie die dan volgt. 
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Tabel 2. Probleemverkenning 

   
Actant Nr Tekst 
   
   
I 1 So, Marijke, I’m sure you have a good reason for all this? 
M 2 Uhm, niet echt.  
I 3 No, No good reason for all this? 
M 4 Het is gewoon… zeg maar, ja gewoon begonnen met van erbij horen en dat 

soort dingen. Op een gegeven moment ga je steeds verder. Op een gegeven 
moment gaat het gewoon helemaal fout. 

S 5 So, it’s not something that you really, really want to do? 
M 6 Nee het is niet echt iets dat ik zeg dat ik graag wil doen met m’n leven dus… 
I 7 Ooh, okay. Do your parents know that this is not really what you want to do 

with your life, do they know? 
M 8 Uhm, ik heb het ze wel verteld, maar omdat ik heel vaak ook wel heb gezegd 

van dat ik dingen wil veranderen maar ook niet deed, dat het best wel onge-
loofwaardig klonk. 

   
 
Er is door M een belangrijk mededeling gedaan: ze heeft haar doel verwoord: ze wil 
dit zo niet langer. Het is nog maar de vraag of Ma en Pa daar weet van hebben. In de 
vraag ‘Do your parents know enz.’ (7) is niet alleen de nieuwsgierigheid vervat, 
door de wijze waarop I de vraag stelt, zet M ertoe aan de andere partij in haar over-
denkingen in te sluiten.  

Vervolg 2 
Op 12:00 neemt Ma het op voor M. Ze zit hier toch maar, en dat valt niet mee. En de 
complimenten gaan door: 

 She’s not nervous, I am nervous; she is not nervous… 

Allen kijken elkaar aan en lachen eensgezind. Ma vervolgt met: 
So I really believe that she wants to change. 

I maakt gebruik van dat inzicht. Ze legt het de M expliciet voor: 
She wants to change. Right, is that right, is your mom right that you want to change? 

M antwoordt: 
Yes. 

Het hoge woord is eruit. She is you geworden. Allen willen klaarblijkelijk hetzelfde. 
We zien hier een moeder die, nadat ze haar dochter in het nauw heeft gedreven, haar 
onmiddellijk weer in bescherming neemt. Het leidt tot emoties bij M, zeker als haar 
moeder vervolgt met een exposé over hoop en I vooronderstelt dat M wel niet erg 
gelukkig zal zijn met de situatie. M erkent dat, en moeder reikt haar op 13:31 een 
tissue aan. Er is verbondenheid tussen de actanten.  
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In de fase Veranderingen, episode Inventarisatie (on)wenselijkheden, zegt M veran-
dering te willen. Ma heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin haar 
dochter verkeert. Op 14:05 stelt ze (daarbij een beetje geholpen door I): 

 It’s a tough world for young aged to grow up.  

De onwetendheid van I zorgt ervoor dat partijen begrip krijgen voor elkaars rol en 
positie. Ma en Pa tonen zich eensgezind in hun zorgen en adviesbehoefte. Ze willen 
graag uitleggen wat eraan scheelt. Ma en M hebben er beurtelings last van als ze 
zien hoeveel verdriet het verhaal bij de ander teweegbrengt. Ze reiken elkaar zak-
doekjes aan. 

In de fase Toekomstoriëntatie stelt I bij voortduring vragen die de andere partij 
bij de (denkbeeldige) handeling betrekken. Het is een techniek uit de systeemtheo-
rie, die erop neerkomt dat een actant zich moet voorstellen hoe een ander zal reage-
ren, en wat dat weer met hem of haar doet. Pont (2013) formuleert: 

Deze techniek onderzoekt de gezinsstructuur door met het gezin een vraaggesprek te 
voeren over het gezin zelf. Vragen die gesteld worden gaan daarbij steeds over relaties 
die in het gezin spelen, maar worden niet aan de hoofdrolspelers zelf gevraagd. Vragen 
als ‘Wat doet jouw vader als je moeder en je zus weer ruzie maken?’ spelen daarin een 
hoofdrol. Het circulaire interview kan in korte tijd weergeven hoe de interne verhoudin-
gen liggen, hoe er wordt gecommuniceerd en welke gezinsmythes er zoal spelen.  

We zetten I’s vragen op een rijtje met in de vraag de persoon over wie deze gaat en 
achter de vraag aan wie deze is gesteld.  
 
 ‘How would she (M) wake up tomorrow, when problem is all gone?’ (Ma en 

Pa)  
 ‘What is she (Ma) like when she enjoys and she is relaxed and when she enjoys 

her life? How can you tell?’ (Pa en M) 
 ‘Suppose mother (Ma) comes to your room tomorrow (…)?’ (M) 
 ‘How can you tell that Marijke’s (M) insecurities are all solved?’ (Ma) 
 ‘And how can you (M) tell by looking at her?’ (Ma) 
 ‘She (M) comes and talks to you?’ (Ma) 
 ‘How would she (Ma) respond to that?’ (M)  
 ‘What would she (Ma) do that will be helpful for you when you do that?’ (M) 
 ‘What would be most helpful for your mother (Ma) to do after you change and 

become more confident and come and talk to her?’ (M) 
 ‘When this is going on (M en Ma), what about you, what will you be doing?’ 

(Pa) 
 ‘Would it help if you (M) got a man’s point of view especially about boys?’ 

(indirect Pa) 

Vervolg 3 
Aan het slot van de fase Toekomstoriëntatie zijn in de episode Verbeterde verhou-
dingen de relaties zelf in het geding. I vraagt zich af of M bij Pa te rade kan gaan. M 
beweert dat dat kan, maar dat zij er de voorkeur aan geeft vertrouwelijkheden met 
Ma te wisselen. Pa geeft aan er open voor te staan. Terwijl Ma een poging doet de 
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verschillen uit de doeken te doen is er op 49:19 een blik van verstandhouding, tussen 
M en Pa. Zij lijken zich voor te stellen wat I niet kan weten.  

Teamvorming 
De fase Toekomstoriëntatie wordt afgesloten met een episode over Vooruitgang. Als 
M vertelt dat er al dingen zijn die beter gaan, wil I natuurlijk weten welke. Vanaf 
50:13 volgen we de beurtwisseling in tabel 3. In de linkerkolom vermelden we de 
conversatie, in de rechterkolom de non-verbale acties van I. 

Tabel 3. Vooruitgang 

    
Actor Nr Verbale actie Non-verbale actie I 
    
    
I 1 So you don’t do things you don’t want to do? Hoofd achterover, luistert met geïnte-

resseerde blik, hand onder de kin. 
M 2 Er zijn nu al sowieso een aantal dingen veran-

derd. De mensen waar ik mee omging toen het 
fout ging daar heb ik ook geen contact meer mee. 

 

I 3 My goodness, really? Wow. How long? Kijkt verbaasd en glimlacht naar M, 
dan naar Ma. 

Ma 4 A week of two or so; it’s just short.  
I 5 Okay. Kijkt even naar Pa.  
Ma 6 And we have still the fear that she says she don’t 

see them, but we don’t know. 
 

I 7 Okay. Kijkt vragend naar M. 
M 
 

8 Of course I see them, when I walk on street then I 
see them, but I don’t talk to him, them, anymore. 

 

I 9 Sure. Oh my goodness, wow. You decided that 
yourself? 

 

M 10 Also my parents. Lacht (evenals de anderen). 
I 11 Your parents decided that, okay. So you listened 

to you parents? 
Lacht en kijkt M aan en beweegt met 
haar hand beurtelings van links (Ma) 
naar rechts (Pa). 

    
 
I schakelt voortdurend tussen de actanten. Haar ingrepen beginnen met een vraag (1, 
11); op het antwoord volgen verbale (3, 5, 7) en/of non-verbale luisterresponsen (3, 
5, 7, 11), waarin ze de een na de ander betrekt. Als M haar ouders betrekt bij haar 
beslissing, onderstreept I die conclusie (11). 

Vervolg 4 
Aansluitend is daar op 51:05 het moment dat er hardop wordt gelachen. Gezamen-
lijk en eensgezind. Het hardst lacht M, die verklaard heeft zich iets aan te trekken 
van de wens van haar ouders. Zoals uit bovenstaande passage blijkt, stuurt I dit mo-
ment verbaal en non-verbaal aan door nadrukkelijk blijk te geven van haar verwon-
dering.  

Van het een komt het ander. Het mirakel waar langdurig over is gesproken heeft 
een gemeenschappelijk ijkpunt opgeleverd. En als dat het is wat ze de partijen wil-
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len, kunnen ze ook uitleggen wat al in die gewenste richting werkt (of heeft ge-
werkt). In de laatste fasen van deze conversatie, Feedback en Opdracht, is het woord 
vrijwel uitsluitend aan I. Ze geeft ze alle krachtbronnen terug die partijen hebben 
aangedragen en voegt er een aantal thoughts aan toe. In de exercitie Feedback verde-
len bespreken we de onderdelen en hun adressering. Waar we nu naar kijken is wat 
de mededelingen bij M, Ma en Pa ten opzichte van elkaar teweegbrengen.We heb-
ben de conversatie geparafraseerd in tabel 4. In de eerste twee kolommen vermelden 
we de tijdwaarneming (waaruit blijkt dat I vrijwel onophoudelijk aan het woord is), 
in de tweede kolom een parafrase van wat I te berde brengt en in de derde kolom 
welke reacties dat teweeg brengt bij M, Ma en Pa. 

Tabel 4. Feedback en Opdracht 

    
Tijd Nr Actie I Verbale en non-verbale 

reactie M, Ma en Pa 
    
    
01:01:53 1 I wijst op het belang van het stellen van grenzen. Ma en Pa knikken in-

stemmend. 
01:02:30 2 I zegt dat tieners altijd de grens willen oprekken. Daar-

bij kijkt ze M aan en lacht. 
Allen lachen hardop. 

01:03:37 3 I maakt een grapje als ze aangeeft respect te hebben 
voor alles wat de ouders al hebben ondernomen. Ze 
wijst op het gips van Pa en zegt: ‘and it hurts.’ 

Allen lachen hardop. 

01:05:02 4 I complimenteert M ermee dat ze in staat is geweest ook 
goede vriendschappen te bewaren.  

Allen zeggen ja en knik-
ken. 

01:07:58 5 Als I, Ma en Pa gecomplimenteerd heeft met teamwork 
zegt ze: ‘You both have a job.’ 

Pa en Ma kijken elkaar 
glimlachend aan, knikken 
en zeggen ja. 

01:08:48 6 I zegt tegen M: ‘I think she is learning from you also.’ Ma kijkt M aan en zegt: ‘I 
hope.’ M lacht.  

01:09:23 7 I complimenteert allen met het behoud van hun humor. Allen lachen. 
01:10:32 8 I zegt blij te zijn dat allen zijn gekomen. Pa knikt, Ma zegt: ‘We 

also.’ M en Pa lachen. 
01:11:32 9 I stelt dat het niet gemakkelijk is geweest voor M. M zegt: ‘No’, Ma en Pa 

knikken haar glimlachend 
toe 

01:11:44 10 I stelt dat M vastberadenheid heeft getoond. Ma zegt: ‘We’re proud of 
her.’ Pa knikt 

    
 
A geeft feedback in de vorm van complimenten en adviezen. De ene keer voor Ma 
(6), de andere keer voor Ma en Pa samen (1, 5), dan weer voor M (9, 10). En de an-
deren profiteren mee (6, 7, 9, 10). In het kader van agents appel op bondgenootschap 
kunnen we vaststellen dat de problemen nog lang niet zijn opgelost, maar de strij-
dende partijen zijn wel bondgenoten zijn geworden. De loyaliteit is een krachtbron 
geworden waar allen naar hartenlust uit kunnen putten.  
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Conclusie 
In dit protocol is sprake van een meervoudige setting. M en haar ouders vormen 
twee partijen. Ze strijden met elkaar, maar zijn ook loyaal aan elkaar. I benut de loy-
aliteit op vier manieren.  

Allereerst is daar haar onwetendheid: zij weet niet waar de anderen haar van op 
de hoogte kunnen stellen. Partijen nemen kennis van het elkaars verdriet en proberen 
troost te bieden. Een tweede manier is doelafstemming. I informeert naar M’s doel 
en checkt of haar ouders daarvan op de hoogte zijn. Een derde manier is het stellen 
van vragen naar de veronderstelde beleving van anderen. Die zijn vooral aan de orde 
als I de een vraagt zich voor te stellen hoe de ander zou reageren in een imaginaire 
situatie (ná het mirakel). Door een gemeenschappelijk ijkpunt scherpen ze hun fan-
tasie en leren ze zich iets (meer) van de ander aan te trekken. Een vierde manier is 
teamvorming. De verwondering van I over de voorstelling die M en haar ouders 
maken van een wensdroom toekomst roept bij partijen hilariteit op en eensgezind-
heid. Er is een gemeenschappelijk doel en de wens er samen uit te komen. De strij-
dende partijen zijn OG-bondgenoten geworden. 

Opbrengst 
Als er sprake is een gesprek met cliënten die elkaar bestrijden, kan de onderlinge 
strijd plaats maken voor gevoelens van loyaliteit en bondgenootschap. Als agent 
zich daarop wil oriënteren, kan hij: 
 in woord en gebaar onwetende houding aannemen: 

o Let me understand that again; 
 doelen van (strijdende) partijen op elkaar afstemmen: 

o Is your mom right that you want to change? 
 vragen naar de veronderstelde beleving van anderen: 

o What is she like when she enjoys and she is relaxed and when she en-
joys her life?  

 erop aansturen dat partijen samen een team vormen: 
o You both have a job. 
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11. AFSTEMMEN: COMPLEMENTAIR OPTREDEN 

 
Protocol 5 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: M = Marijke, Ma = moeder, Pa = vader 

Context 
Context: De 16-jarige M heeft Ma en Pa tot wanhoop gedreven. Ze houdt zich niet 
aan afspraken, heeft intieme contacten met slechte vrienden en gebruikt drugs. Re-
cent is ze zelfs een poosje thuis niet op komen dagen. Ten einde raad wordt een 
hulpverlener geraadpleegd, die het gezin in contact brengt met I.  

Inleiding 
Het panel stelt vast dat I af en toe bewust de rol aanneemt van een deskundige, ie-
mand die verstand heeft van het opvoeden van pubers. Als Ma in de fase Verande-
ringen, episode Inventarisatie (on)wenselijkheden, beweert M door te hebben, rea-
geert I op 16:53 met een: 

6. Of course, because you are the mother. 

Het is een bekrachtiging van wat moeder waarneemt: M ziet er aan de buitenkant-
kant groot en sterk uit, maar aan de binnenkant is ze een onzeker meisje. Daar voegt 
I een waardeoordeel aan toe: natuurlijk zie je dat als moeder. Het is het waardeoor-
deel van iemand die het kan weten. Het panel benadrukt dat de manifestaties van 
deskundigheid zich vooral voordoen in de fase Feedback, episode Specifieke kracht-
bronnen. Op 01:01:38 constateert I: 

7. You came together this time and actually agreed about the limit; this is where we 
draw the line. 

Op 01:02:01 volgt een toelichting die tegelijk een soort legitimatie inhoudt, zeker als 
ze haar duimen erbij opsteekt. Het is een compliment van iemand die het kan weten: 

8. And you say that you cannot cross the line, a very good thing, because teenagers at 
that age need to know where the line is […] And they always try to push the line, and 
it’s their job. It’s their job to push the line, but it is also the parents’ job to keep the line. 

Het referentiekader wordt gevormd door I’s kennis van ‘teenagers at that age’ en 
wat er nodig is om hen binnen boord te houden. De richting die ermee wordt inge-
slagen is duidelijk een oplossingsrichting: afgeleid van het gedrag van de ouders, 
met daaraan toegevoegd het complementaire inzicht dat het goed geweest is.  

Op grond van de observaties van het panel vroegen we ons af hoe agent zich in 
de loop van het gesprek positioneert ten opzichte van cliënten. Berusten de betrek-
kingen op gelijkheid (symmetrie) of op verschil (complementariteit)? De definities 
van symmetrisch een complementair die we hanteren zijn van Watzlawick (1992). 
 

In het eerste geval zullen de gedragspatronen van de partners elkaars spiegelbeeld zijn en hun interac-
tie kan dus symmetrisch genoemd worden. Zwakte of kracht, goedheid of slechtheid, doen hier niet 
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ter zake, want op al deze terreinen kan de gelijkheid bewaard blijven. In het tweede geval vult het 
gedrag van een van de partners dat van de ander aan, zodat ze samen een ander soort van communi-
catieve Gestalt vormen. Deze interactie wordt complementair genoemd. Symmetrische interactie 
wordt dus gekenmerkt door gelijkheid en het streven naar een zo gering mogelijk verschil, terwijl 
complementaire interactie gebaseerd is op het streven naar een zo groot mogelijk verschil. Er zijn in 
een complementaire betrekking twee verschillende posities. De ene partner neemt een positie in die 
afwisselend wordt omschreven als superieur, leidend of ‘één- slag- voor’, en de daarmee correspon-
derende positie van de ander heet dan inferieur, volgzaam of ‘één-slag-achter’. De termen zijn heel 
bruikbaar zolang ze niet met ‘goed’ of ‘slecht’, ‘sterk’ en ‘zwak’ worden gelijkgesteld. Een comple-
mentaire betrekking kan uit een sociale of culturele context ontstaan (zoals in de gevallen van moeder 
en kind, dokter en patiënt, leraar en leerling). (p. 55-56) 

 
We nemen het protocol stap voor stap door en doen hieronder verslag van onze be-
vindingen ter zake van I’s positionering. 

Vóór de break 
In de eerste fase van het gesprek, Contact, maken de betrokkenen kennis. In de epi-
sode Algemene krachtbronnen maakt I duidelijk dat zij een complementaire positie 
inneemt: ze heeft weet van opvoeding van puberkinderen. In tabel 1 hebben we I's 
opvattingen onderstreept. Als de citaten niet op elkaar aansluiten is er een regel wit 
opengelaten. De overige tijdsprongetjes hebben te maken met de aanwezigheid van 
de vertaler, die we buiten het transcript hebben gehouden 

Tabel 1. Positiebepaling agent in episode Algemene krachtbronnen;  
de inzichten van agent zijn onderstreept 

     
Tijd  Actie  Reactie 
     
     
02:19 Ma (sprekend over haar zoon) Yes, he is 

eleven. He has now a football game. 
I Okay. Of course. Is he good? 

02:33 Ma Yes, mother always say that about her 
son. 

I Of course, all mothers say 
that. 

     
03:12 M (in reactie op de vraag naar haar beste 

vak) Uhm, handel. 
I Really, really. Wow. Fantas-

tic. So, she’s gonna make a lot 
of money. 

03:23 Ma (in reactie op veel geld verdienen) Of 
course 

I You also, yeah? 

03:29 Ma She needs it also. I Of course, all teenagers do. 
 
 
Dan volgt de episode Doelstellingsvraag, die neutraal is. I formuleert: 

What needs to come out of this meeting, so that you can say: this was a good idea; we 
took a time on Saturday morning, came all the way over here and we had this meeting, 
with that lady; what needs to happen so that you can say that this was a good thing? 
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Het lijkt erop dat I haar gesprekspartners alle ruimte wil geven om een eigen voor-
stelling te maken van de preferred future. Er is sprake van symmetrie. Dat geldt ook 
voor de episode Probleemverkenning. Er zijn geen sporen van complementair ge-
drag. Alleen als M uitlegt dat het allemaal begonnen is om erbij te horen, kun je I op 
10:48 betrappen op een niet-neutrale luisterrespons: 

Of course, sure. 

Nu volgt, in de fase Veranderingen, de Inventarisatie van (on)wenselijkheden. De 
formuleringen van I laten er geen misverstand over bestaan: zij heeft verstand van 
dit soort dingen. I positioneert zich als expert. We tonen onze beweringen aan in 
tabel 2.  

Tabel 2. Positiebepaling agent in inventarisatie (on)wenselijkheden;  
de inzichten van agent zijn onderstreept 

     
Tijd  Actie actant  Reactie agent 
     
     
12:16 Ma She’s also very young, and it’s her first time, and 

then talking with you and not with Mr. Huibers, it’s 
really difficult for her, I think. 

I Right, yeah, yeah, 
difficult. I’m 
amazed that she 
can today. 

     
12:44 M (nadat I haar gevraagd heeft of ze echt iets wil ver-

anderen aan haar leven) Yes. 
I Okay, that’s a good 

start. That’s a very 
good start, 

13:37 M (sprekend in het Engels, over slechte vrienden) 
When you are with that kind of people they are also 
nice and, uhm, you think that they are normal but 
later on you think, you know that they don’t. 

I Yes, they’re not 
normal, right. 

     
14:02 Ma The world we’re living in now, it’s also… (aarzelt, I 

neemt de beurt over). 
I Yes, it’s a very 

tough world world 
to grow up. 

16:40 Ma (sprekend over M’s onzekerheid) She don’t look 
like she’s an insecure person. Because she is very 
big and strong and so: here I am. But inside I see, I 
see, yes… (aarzelt, I neemt de beurt over). 
 

I Of course, because 
you are the mother. 

 
In de fase Toekomstoriëntatie, episoden Een andere werkelijkheid en Verbeterde 
verhoudingen, is er van de zijde van M, Ma en Pa sprake van grote terughoudend-
heid. I registreert, herhaalt of vat samen. Haar rol is niet meer die van de expert. De 
betrekking oogt symmetrisch, is dat feitelijk ook, want cliënten gaan over hun eigen 
fantasie. De mirakelvraag is bijzonder effectief en verandert de werkrelatie. M, Ma 
en Pa creëren hun eigen oplossingen. I heeft daar niets aan toe te voegen; hooguit 
stuurt ze bij, als de gewenste toekomst plaats lijkt te maken voor een beschrijving 
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van het hier en nu. Pas op 42:53 is er weer sprake van een deskundig inzicht van I. 
Als Ma in de episode Verbeterde verhoudingen te kennen geeft dat ze graag wil dat 
haar dochter haar aardig vindt, vult I op 42:54 aan: 

Or a helpful mother anyway. 

Het lijkt een luisterrespons. Maar het ‘nice’ van Ma is wel getransformeerd tot 
‘helpful’ – dat is geen geringe ingreep. Er is de stelling in vervat dat moeders er 
goed aan doen hun dochters te helpen bij het opgroeien. 

Als in de fase Vooruitgang de Ontwikkelingen aan de orde komen, geldt de te-
rughoudendheid van I niet meer. I geeft M een indirect compliment, gebaseerd op 
het inzicht dat haar houding uitzonderlijk is in vergelijking met die van veel leeftijd-
genoten. Daarnaast vult ze Ma een keer aan en onderbreekt haar een keer. In termen 
van de Conversatieanalyse is er sprake van sequentie-expansie. Mazeland (2003: 76) 
omschrijft het verschijnsel als: ‘Sequentie-expansie heeft meestal te maken met het 
tweede paardeel. Als dat niet strookt met het doel van de sequentie, is het tweede 
paardeel niet-geprefereerd. Om met dat niet geprefereerde karakter om te gaan, ver-
richten gespreksdeelnemers vaak extra werk’. Waarvan akte in tabel 3. 

Tabel 3. Positiebepaling agent in episode Ontwikkelingen;  
de inzichten van agent zijn onderstreept 

     
Tijd  Actie actant  Reactie agent 
     
     
 
54:46 Ma We really talk about very bad 

boys that’s why my reaction is 
so (aarzelt; I vult aan). 

I So strong 

54:51 Ma Extreme. I So strong, of course. I’m amazed by this 
though, uhm with you, I’m very amazed, 
because that’s the time that they, most 
the teenagers, bad teenagers, think about: 
how can I sneak around, how can I lie to 
my parents and still meet the boy ? That, 
you’re not doing that. 

55:40 M Ja, gewoon, gewoon op een 
gegeven moment besluit je dat 
je overnieuw wil beginnen. 
Dus wil je ook verder niet 
meer met iets geheimzinnigs 
beginnen. 

I Wow! (als Ma iets probeert te zeggen 
onderbreekt ze haar abrupt) Wait, wait, 
wait a minute… so, once you decide, this 
is what I’m going to do and you’ll be 
able to stick with it. 

 
We zien dat I er af en toe voor kiest om een onpersoonlijke formulering te gebrui-
ken. Daarmee geeft zij haar inzichten de status van algemene geldigheid mee. In de 
volgende voorbeelden is duidelijk sprake van complementariteit. 
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(tegen Ma op 02:36) All mothers say that; 

(tegen allen op 03:33) All teenagers do. 

(tegen M op 55:12) Most the teenagers, bad teenagers, think about: how can I sneek 
around […]? 

Tot zover de fasen die aan de break voorafgaan. Met de opvatting die I op 56:03 
ventileert, heeft ze de vis aan de OG-haak, zo lijkt het. Ze onderbreekt Ma nogal 
bruusk omdat M een eminent inzicht verwoordt. Dat moet worden benadrukt. En 
daar is het gesprek bijna mee gedaan. I’s inzichten voor de break luiden als volgt: 
1) het is terecht dat moeders groots zijn op hun kinderen; 
2) het spreekt vanzelf dat kinderen veel geld willen verdienen;  
3) meisjes van 16 leven in een harde wereld; 
4) het is goed dat moeders hun dochters willen helpen; 
5) bepaalde types uit de vriendenkring gedragen zich niet normaal;  
6) het is goed is dat pubers zich iets van het ouderlijk gezag aantrekken. 

Na de break 
Nu volgen nog de fasen Feedback en Opdracht. I is vrijwel uitsluitend aan het 
woord. Ze spreekt in de episoden Specifieke krachtbronnen en Teamvorming en rol-
verdeling als opvoedkundige. Ze geeft haar boodschap de complementaire status van 
expertise mee. In die boodschap betrekt ze alle keuzes die betrokkenen in de sym-
metrische fase Toekomstoriëntatie hebben gemaakt. Ze verpakt ze veelal in compli-
menten, zoals:  

(tegen M op 01:04:32) You have been fascinated by this bad people, bad boys, but also 
at the same time you kept your good friends. 

(tegen Ma en Pa over M op 01:05:06) She has enough common sense. 

(tegen Ma en Pa over M op 01:05:37) You also have to remember what the sixteen 
years old needs, so far, you both have given her a good foundation. 

Daarnaast maakt ze herhaaldelijk gebruik van onpersoonlijke formuleringen die haar 
opvattingen een algemene geldigheid geven: 

(tegen Ma en Pa op 01:02:09) Teenagers at that age need to know where the line is. 

(tegen Ma en Pa op 01:02:25) They always try to push the line. 

(tegen M op 01:04:47) Some girls at that age, they just go crazy 

I’s inzichten na de break luiden als volgt: 
1) het is nuttig dat ouders grenzen aangeven; 
2) tieners zullen altijd proberen die grens op te rekken; 
3) de grens creëert een gevoel van veiligheid; 
4) het is belangrijk contacten met goede vrienden aan te houden; 
5) gezond verstand (common sense) is belangrijk;  
6) schreeuwen helpt niet als je een puber wilt corrigeren; 
7) een 16-jarige moet je op een andere manier benaderen; 
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8) een goed opvoedkundig fundament is belangrijk; 
9) een kind heeft de hulp van beide ouders nodig; 
10) het is goed dat de ouders ieder hun eigen benadering hebben; 
11) vanaf deze leeftijd (16 jaar) is de input van haar vader ook belangrijk; 
12) vader en moeder moeten als een team samenwerken; 
13) zelfvertrouwen kun je je kind leren; 
14) het is goed, ondanks alle ellende, de humor te bewaren. 

En verder 
In fase Opdracht, episode Successen markeren, verstrekt I op 01:09:36 de volgende 
opdracht: 

I guess you need to make a next appointment and between now and next time pay atten-
tion to what seems to go well.  

Ma geeft op 01:10:04 aan dat ze de boodschap heeft begrepen: 
That’s really important, I think because it’s so easy with a lot of problems to stay in... (I 
vult aan: in the problem). Yes, you don’t see when there are nine bad things the one 
good thing. 

Die OG-opvatting onderschrijft I van harte: 
You need to pay attention to the one good thing. 

De expertise is uitgewisseld; de rijen zijn gesloten. Aan het eind van een comple-
mentaire conversatie is er warempel sprake van symmetrie.  

Balans 
Alles overziende maken we de balans op van de fasen en episoden waarin I symme-
trisch (S) of complementair (C) optreedt. We verwerken alle fasen en episoden uit 
dit protocol (zie hoofdstuk 3, paragraaf 6.5.1) in tabel 4.  

Tabel 4 Symmetrisch (S) of complementair (C)? 

   
Fase Episode S of C 
   
   
Contact  Algemene krachtbronnen    C 
 Doelstellingsvraag S 
Context Probleemverkenning  S 
Veranderingen Inventarisatie (on)wenselijkheden          C 
Toekomstoriëntatie Een andere werkelijkheid S 
 Verbeterde verhoudingen S 
Vooruitgang Ontwikkelingen  C 

(Break) 
Feedback Specifieke krachtbronnen  
Opdracht Teamvorming en rolverdeling C 
 Successen markeren C 
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Conclusie 
In de fasen vóór de break, is er afwisselend sprake van symmetrie en complementa-
riteit. In de complementaire fasen geeft agent onomwonden haar deskundige stand-
punt ten beste; in de symmetrische fasen is er sprake van terughoudendheid. Agent 
opereert symmetrisch als ze informatie verzameld.  

Grosso modo varieert de verhouding agent-cliënt. In de verkennende fasen is de-
ze symmetrisch, in de fasen waarin de balans wordt opgemaakt complementair. Als 
agent een symmetrische positie inneemt, is ze terughoudend. Agent registreert, her-
haalt en vat samen. Als er sprake is van complementariteit, becommentarieert agent 
de feiten. Haar expertise vormt het referentiekader.  

Opbrengst  
Als agent complementair optreedt, maakt hij zijn expertise expliciet. Daartoe staan 
hem de volgende handelingen ten dienste: 
 in verkennende fasen symmetrisch optreden; in fasen waarin de balans wordt 

opgemaakt complementair; 
 positief waardeoordeel geven over wat cliënt tot nu toe heeft ondernomen: 

o Okay, that’s a good start. That’s a very good start; 
o I’m amazed that she can today; 

 rol van deskundige aannemen om cliënts gedrag te prijzen:  
o Of course, because you are the mother; 

 inzichten van cliënt bevestigen en aanvullen met richtinggevende generalisaties: 
o Teenagers at that age need to know where the line is; 
o When they don’t know the line, they feel insecure; 

 cliënten opdragen successen te markeren: 
o I guess you need to make a next appointment and between now and 

next time pay attention to what seems to go well. 
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12. RICHTING BEPALEN: DOELEN VERKENNEN 

Protocol 1 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context 
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
Een gesprek zonder doel is als de oceaan: weids, diep, altijd in beweging; maar het gaat 
nergens naartoe. (Cauffman & Van Dijk, 2009: 58) 

De richting waarin het gesprek zich beweegt wordt bepaald door het doel; het is het 
ijkpunt van de oplossingsrichting. Toch stelt I niet de gebruikelijke doelstellings-
vraag (zie exercitie Gespreksdoel vaststellen). Het panel merkt op dat na een zo bij-
zondere aanleiding – poging tot zelfmoord – alle vrijblijvendheid wordt vermeden: 
agent kiest ervoor te beginnen met een verkenning van de context. Ze stuurt aan op 
precisering van cliënts doelen. De opmerking van het panel betreft de episode Kan-
sen en bedreigingen uit de fase Analyse.  

We vroegen ons af hoe agent cliënt ertoe beweegt om zijn doelen te preciseren. 
Om daarachter te komen namen we het hele protocol door op zoek naar doelprecise-
ring. Als I en C in de episode Terugblik enige tijd hebben gesproken over de treurige 
feiten van gisteravond, en in de episode Helpende krachten over de krachten die 
erger leed hebben voorkomen, verzucht C op 14:34: 

 I don’t want even want this to happen again.  

Het is de opmaat naar de door het panel genoemde passage. I helpt C waarschu-
wingsseinen te herkennen en complicerende omstandigheden het hoofd te bieden. 
En zo ontstaan C’s subdoelen. In het transcript van 16:35 tot 19:39 staan de subdoe-
len van C centraal.  

We inventariseerden in het hele protocol wat I onderneemt, zodat C met deze 
subdoelen voor de draad komt. Daaraan blijken het gebruik van presuppositie, doel-
vragen, herformulering en doorvragen bij te dragen. Aan presupposities is een aparte 
exercitie gewijd (zie exercitie Voorsorteren), hier beperken we ons tot de overige 
handelingen. In tabel 1 hebben we het transcript opgenomen en de handelingen ge-
markeerd. 
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Tabel 1. Transcriptie 16:35 - 19:39;  
onderstreept = herformulering; vet = vraag naar doelstelling; cursief = doorvragen op stap-

pen of details; KLEIN KAPITAAL = doelstelling C  

   
Acta Nr Transcriptie 
   
   
I 1 So, what do you need to do differently so that it doesn’t happen again like last night?  
C  2 I’M GOING TO TRY TO AVOID HIM MORE (gevolgd door een uitvoerige uitleg over de aversie 

van broer tegen een bepaalde kleur).  
I 3 Yeah. 
C 4 But why are you hating one color? 
I 5 Yeah.  
I 6 So, what will you … what do you have to do next time? 
C 7 I’M GOING TO… 
I  8 He’s not gonna change. 
C 9 No, never. 
I 10 Yeah. Sounds like he’s not likely to change… 
C 11 Right 
I 12 … anytime soon. 
C 13 Right.  
I  14 So, what do you have to do next time, so that this doesn’t happen again like last 

night? 
C 15 I REALLY HAVE TO GET OUT, I think. 
I 16 Get out?  
C 17 I HAVE TO TRY TO AVOID HIM. 
C 18 If then we’re around the house and I’m trying to avoid him, or he talks to me or some-

thing, that’s my cue right there that I need to leave.  
C  19 I NEED TO GET AWAY FROM THERE, ‘cause each time I’ve stayed in that house and let it 

happen, I would always get beat up.  
C 20 I would always get hit with something. Like, we would fight with weapons. 
I 21 Wow.  
C 22 I mean, it was like, chairs and ladders and lamps, anything that you could name, we broke 

tables, everything.  
C 23 My mom, she probably went through like, I don’t know, about four different tables with 

us ‘cause you know, it was that bad. 
I 24 So, first of all is not to tangle with your brother?  
C 25 Right. 
I 26 Just walk away. 
C 27 Right. 
I 28 Do you know at what point you need to walk away?  
C 29 Not really. 
I 30 Not really?  
C 31 I’m stuck. I just, like I told you earlier, I’m a reactor. 
I 32 Right. 
C 33 I mean, if somebody, my mom told me, you know, “If somebody treats you with respect, 

do them the same, but if somebody treats you with disrespect, try to reason them out.” 
C 34 But then again, if they just get to the point where they just you know, either scare you or 

you feel threatened. 
I 35 Or become violent.  
C 36 Yeah, then, then, and just leads to your imagination, like from there. 
I 37 Yeah.  
C 38 Like last night, that was just a straight-up reaction. I, you know, said everything there was 

out of the profanity book, (lacht) so… 
I 39 Right. 
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C 40 But I don’t want it to happen again. 
   
 
I suggereert in 1 een concreet subdoel door twee presupposities in haar vraag in te 
sluiten. Allereerst vraagt ze naar een specificatie op basis van de presuppositie dat je 
iets anders zou kunnen doen: 

What do you need to do differently,  

Bovendien neemt ze het zojuist geformuleerde hoofddoel als presuppositie mee in 
haar vraag:  

so that it does not happen again?  

C reageert in 2 door zijn doel te specificeren:  
I’m going to try to avoid him more.  

En dat legt hij nog eens uitvoerig uit. I’s herhaalde vraag in 6 brengt hem terug op 
het pad van de doelstelling:  

What will you ... what do you have to do next time?  

Terwijl C al aan het antwoord begint, voegt ze nog een presuppositie toe, en wel 
heel expliciet:  

He’s not gonna change.  

Alsof ze dat nog vergeten was, of om de noodzaak om iets te ondernemen nóg meer 
accent te verschaffen. C versterkt die presuppositie met ‘never’, wat I in de gelegen-
heid stelt de concrete situatie in 10 en 12 te herformuleren:  

Sounds he’s not likely to gonna change ... anytime soon.  

Dan volgt de vraag voor de derde keer. De antwoorden door C zijn evenzovele sub-
doelen: ‘get out (15), ‘avoid him’ (18), ‘get away’ (19). I herformuleert in 24:  

So, first of all is not to tangle with your brother.  

Alsof er een conclusie wordt getrokken (zie ook exercitie Krachtbronnen markeren): 
dat is één. C bevestigt deze en I herhaalt in 26: 

Just walk away.  

Na C’s herbevestiging kan de precisering worden voortgezet. Als weglopen je doel 
is, weet je dan ook op welk moment je dat moet doen? Doorvragen op de doelstel-
ling, weglopen, levert een nieuw subdoel op: de herkenning van het moment waarop 
de noodzaak (van weglopen) daar is. I vraagt in 28: 

Do you know at what point you need to walk away? 

In eerste instantie komt C er nog niet helemaal uit, maar het gesprek erover is in 
volle gang. In 35 herinnert I hem nog eens aan het risico van de confrontatie. Het 
leidt tot herhaling van C’s hoofddoelstelling in 40:  

But I don’t want it to happen again.  
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Vervolg 
En de verfijning gaat door. De episode die volgt is geheel gewijd aan waarschu-
wingssignalen. We nemen de opvallendste momenten door. 
 
Op 22:22 stelt I de vraag:  

So, what would be the first small sign that would tell you: “Oh-oh, I’d better walk 
away?” 

C steekt meteen van wal met: 
The first sign...  

Dan onderbreekt I hem: 
The first small sign that tells you: this is a dangerous situation. 

Het gebaar dat I erbij maakt – duim en wijsvinger bijna op elkaar – laat aan duide-
lijkheid niets te wensen over. De onderbreking zelf mag verwonderlijk heten: je laat 
C toch uitpraten, zou je geneigd zijn te denken. I heeft alle verhandelingen van C 
(onder meer over de kleurenaversie van zijn broer) tot nu toe geduldig aangehoord. 
Maar nu is er urgentie, zo lijkt het. Er dreigt gevaar. En in die dreiging doet het 
kleinste detail ertoe. Behalve de onderbreking versterkt het contrast tussen ‘small 
sign’ en ‘dangerous situation’ (zie exercitie over Contrasterent) het urgentie-effect. 
Alle signalen worden doorgenomen. Het OG-perspectief zorgt voor een reddings-
plan, dat successievelijk wordt ontwikkeld. Nauwkeurige beschrijvingen door C 
resulteren in subdoelen. Deze subdoelen worden door I bekrachtigd door ze te her-
formuleren als vraag. Dat vergt een instemming van C, die zo eigenaar wordt van de 
herformulering. Hier volgen de herformuleringen door I tot 24:11. Tussen de haken 
staan de door C aangedragen bewoordingen. Als die ontbreken, is er sprake van een 
toegevoegde formulering door I. 

 
 ‘So, the heart pounding is the first sign?’ (‘a small sign would be’) 
 ‘The head hurts is the second sign.’ (‘the head hurting’) 
 ‘Something coming out of your mouth is the third sign?’ (‘once stuff comes out 

of my mouth’)  
 ‘Snap out of it.’ (‘try to snap out of it’) 
 ‘What do you mean: hit your head?’ (‘actually hit my head’) 
 ‘And that’s a signal to you?’ (toegevoegd) 
 ‘So that’s step three, it sounds like.’ (toegevoegd) 
 ‘In between, right. So you have some time to walk out the door?’ (‘in between’)  

 
I vervolgt elke herformulering met een versterkende luisterrespons: yeah, right, ah 
en okay. Dat zien we in alle passages gebeuren. We zagen ook al wow langskomen 
en verder komen we in het protocol nog tegen: really, well, thats’s right, good, oh en 
all right. Als de drie preventieve signalen zijn geïdentificeerd is er op 24:25 op-
nieuw de vraag naar verfijning:  

Which is safest? What step do you need to act if it is the safest, step one: heart pound-
ing, heart pounding, headache, or something coming out of your mouth? 
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Daarop antwoordt C: 
Oh, I’ts my heart alle the time. 

Het patroon dat volgt laat zich raden: I bevestigt, vraagt toelichting en preciseert:  
How confident are you that you can do this, when your heart pounds: oh-oh, get out? 

In de fase Houvast volgen nog de vragen naar zekerheden. Ook dat zijn doelen, al-
thans als je eraan vast wilt houden. I inventariseert C’s krachtbronnen. C wil graag 
charmant, aardig, knap en positief gevonden worden. En Japans leren, naar de uni-
versiteit van Cairo gaan en reizen. Goed beschouwd blijft het, ook in deze laatste 
fase, maar doorgaan met het verkennen van doelen. Misschien is dat wel OG-ant-
woord op de doelloosheid die tot de zelfmoord aanleiding heeft gegeven. 

Conclusie 
Doelen zijn richtinggevend; ze zijn het ijkpunt van de oplossingsrichting. Agent 
tracht de doelen van cliënt te preciseren door bij herhaling te vragen naar concrete 
veranderingswensen en mogelijke stapjes (subdoelen) in de gewenste richting. Elk 
OG-antwoord bevestigt agent met herformuleringen en/of luisterresponsen (meestal 
met vraagintonatie).  

Opbrengst 
Als agent OG wil optreden doet hij er goed aan cliënt ertoe te bewegen zijn doelen 
te preciseren. De volgende handelingen staan hem daarbij ten dienste:  
 herhaaldelijk vragen naar wat er concreet moet veranderen: 

o What do you need to do differently so that it doesn’t happen again like 
last night? 

 doorvragen naar stappen om subdoel te bereiken: 
o Do you know at what point you need to walk away? 
o What would be the first small sign that would tell you: oh-oh, I’d better 

walk away? 
 bruikbare antwoorden vragend herformuleren en, na herbevestiging, met luister-

respons bekrachtigen: 
o So, first of all is not to tangle with your brother? 
o So, the heart pounding is the first sign?  
o Yeah. Right. Ah. Okay. 
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14. RICHTING BEPALEN: CONTROLE TOEDICHTEN 

Protocol 1 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context  
I en C ontmoeten elkaar terloops. I houdt een lezing op C’s school, de Garza Inde-
pendence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulpzaam bij de 
praktische voorbereiding. Hij is ook erg openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken de afspraak om 
het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de tweede 
ontmoeting.  

Inleiding 
Het gesprek tussen I en C begint in de fase Context, met de episode Terugblik. C 
vertelt, desgevraagd, wat er de vorige avond is voorgevallen. Aan bod komen de 
feiten en de wijze waarop C die heeft verwerkt. Op 05:37 leidt I een nieuwe episode 
in: Helpende krachten. Zij intervenieert met een vraag, die tevens als indirect com-
pliment kan worden opgevat: 

How did you manage to get to school today? 

Het panel constateerde dat agent cliënt controle toedicht over zijn gedrag en rappor-
teerde dat daartoe een woord als manage wordt gebezigd. Cliënt heeft immers net 
een poging ondernomen zich van het leven te beroven. Daarin is de aanleiding van 
dit gesprek gelegen.  

We vroegen ons af welke woorden agent benut om cliënt controle toe te dichten 
over zijn gedrag. Daartoe analyseerden we de toedracht en inventariseerden de toe-
passing van manage en mogelijke equivalenten. Verder gingen we na of agent nog 
andere middelen inzet om cliënt in control te brengen. We analyseerden het hele 
protocol. 

Controlewoorden 
In manage ligt de vooronderstelling besloten dat er iets te managen valt, en dat C 
bewust besloten heeft te doen wat hij heeft gedaan. Met de formulering van deze 
vraag faciliteert I niet alleen zijn antwoord, zij brengt C tegelijkertijd in een positie 
waarin hij in control is. C antwoordt: 

Well, that’s a long story too. 

Het too slaat uiteraard op het voorafgaande. C heeft net uit de doeken gedaan wat er 
de dag voor het gesprek is gepasseerd: de ruzie met zijn broer, de vlucht naar tante 
en zijn zelfmoordpoging. Door de interventie van I wordt nu gefocust op de weg 
naar school, beter: hoe C het voor elkaar heeft gekregen om, ondanks alles, toch 
naar school te komen. Met manage heeft I gecomplimenteerd én richting gewezen.  
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We gingen na waar en wanneer dat nog meer het geval is. In de fase Analyse, wor-
den in de tweede episode Waarschuwingssignalen doorgenomen. Op 21:15 zegt C 
met betrekking tot zijn familie:  

I can reason them out.  

I grijpt in door hem een alternatieve formulering aan te reiken: 
 You can manage. 

Daarmee dicht I hem opnieuw controle toe. En dat terwijl C kort daarvoor verklaard 
heeft dat hij een ‘reactor’ is. Er kon weleens de kern van het probleem in zijn vervat: 
C is gewend impulsief te reageren. I probeert C met manage een richting te wijzen 
die suggereert dat hij weet wat hij wil; C heeft immers op 15:34 zijn doel al afgege-
ven: ‘I don’t want this to happen again.’ 
 
C bevestigt het à la minute: 

 I can manage. 

Ervan uitgaande dat dit niet de enige woorden zijn die wijzen op gecontroleerd ge-
drag, hebben we de hele conversatie nog eens uitgekamd. We vroegen ons af of ma-
nage nog meer wordt gebruikt en of er equivalenten zijn.  

Over de eerste vraag kunnen we kort zijn. Het woord manage of een afgeleide 
vorm komt niet meer voor. We vroegen ons af of er equivalente woorden zijn, die 
ook beogen C in control te brengen. Het leverde het volgende resultaat op: 

 
control (1x) 

You have to be in control. (12:48) 

explain (1x)  
So explain to me what is the first thing you will do? (21:01) 

decide (2x): 
So what made you decide you were just going to get out of there? (10:57) 

So you decided that you want to live? (14:42) 

want (5x) 
You wanted to, you wanted to kill yourself yesterday? (01:56) 

So you decided that you want to live? (14:42) 

So it’s very clear about what you don’t want. (33:37)  

So you want to really broaden your experience? (30:59) 

Do you want me to write it down for you? (34:43) 

assertive (4x): 
So you were being very assertive last night with your brother. (12:50) 

Very assertive. (12:52) 
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You’re being assertive was helpful for you. (14:04) 

Somehow you weren’t, quite didn’t know what to do with it, after that being assertive. 
(14:10) 

Uit de voorbeelden blijkt dat er meer woorden zijn die I bezigt om C in control te 
brengen. Het is niet uitgesloten dat we er nog enkele over het hoofd hebben gezien, 
maar dat verandert niets aan onze inschatting dat I haar woordkeuze doelbewust 
inzet om C eigenaar te maken van zijn eigen oplossingen. 

Helpende krachten 
Er is nog een middel dat I inzet om C in control te brengen: helpende krachten. I 
presenteert ze als keuzes om tot oplossingen te komen. Aan de aanvaarding van hulp 
gaat een beslissing voorafgaat: ik wil het, dus ik doe het. Het is een minder vergaan-
de variant van controle toedichten. Voor C is het, getuige zijn uitlating op 27:27, 
vooralsnog een hartenkreet:  

Sometimes I say, "What am I doing?" That's the bad side. The good side is, "You're get-
ting help, or you're talking it out."  

We verzamelden alle keren dat help en helpful nog meer zijn gebruikt. Daarbij 
onderscheidden we de keren dat I naar C’s krachtbronnen informeert (1) en de keren 
dat zij zelf heeft geprofiteerd van zijn hulpvaardigheid (2).  

Eerste verzameling 
Het betreft de keren dat I helpende handelingen als C’s keuzes aanmerkt om tot op-
lossingen te komen (oneven regelnummers). Om het effect te kunnen beoordelen, 
geven we ook C’s reacties weer (even nummers). 
 
1 Insoo: So, what helped? What helped so it didn’t go through?  
2 Carl: It's, I mean, I don't know. I mean, when I was – the knife wasn't – it wasn't that 

sharp; it was like a butter knife or something. 
 

3 Isoo: Yeah. 
4 Carl: And my sister, she has a mental problem too, but she's not willing to admit it. But I 

told them, I said, forget them, because they tell me, "Oh, why did you go Shoal Creek 
Hospital?" or something like that. I said "Well, that's me, I'm getting help for me. I don't 
care about you. Well, I care about you in a loving way, but as in, you need to respect that 
I'm trying to get help." 
 

5 Insoo: A long time. And last night it sounds like your being assertive was helpful for 
you.  

6 Carl: Right.  
 
7 Insoo: So, you went to your aunt’s house, and that wasn’t very helpful?  
8 Carl: No, that wasn't very helpful. I mean, when I was on that bus, I was just thinking, 

the first thing I'm going to do is go off in there and do something crazy, like try to kill 
myself. But then, on the other hand, I kept on thinking of all the people I would hurt if I 
do that, you know. I wouldn't live. I wouldn't see my graduation. I wouldn't, you know, 
see my family grow. So, those things just combined and just... 
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9 Insoo: So, what can best help you in a situation like that, like last night?   
10 Carl: I mean, family talks to me. I mean, I get a lot of, you know, a lot of support from 

my family, well some of them. you know, some of them are negative.  
 
11 Insoo: Yeah. Right. So, talking to them helps? talking to your cousins helps? 
12 Carl: Yeah, it helps a whole bunch. 
 
13 Insoo: Right. So school is very helpful for you. Being in school is very helpful. 
14 Carl: School is so important to me. It's a home, it's a second home 

 
15 Insoo: Okay, okay. And, you’re saying, that is what helps, here in school?  
16 Carl: Right. 
 
Wat allereerst opvalt is dat help en helpful regelmatig voorkomen, op het inleidende 
(en ongenummerde) voorbeeld na, alle op initiatief van I. De informatievraag bij 1 
leidt tot de keuzes in 4, 5 en 7; zijn herformuleringen die leiden tot de bevestiging 
daarvan in 8. De informatievraag bij 9 leidt tot de keuze van een belangrijke kracht-
bron in 10. Na I’s herformulering in 11, wordt diezelfde krachtbron in 12 nog eens 
bevestigd. 13 en 15 leveren een vergelijkbaar beeld op; de reactie in 16 laat aan dui-
delijkheid niets te wensen over.  

Tweede verzameling 
Het betreft de keren dat I het nut van C’s hulp en hulpvaardigheid op haarzelf be-
trekt. I herinnert C aan zijn optreden in de ochtend en benadrukt daarmee dat hij in 
staat is initiatief te nemen.  
 
1 Insoo: And you were helpful to me; you’re trying to be helpful to me today… this morn-

ing. And you even participated in the group with a large group of people.  
2 Carl: Large. 
 
3 Insoo: And you were just so sociable, so friendly. Because I didn’t know anything about 

this, about what happened to you last night. You’re very outgoing, so personable and so 
friendly, and you asked me whether if you could help me, is there anything I can do for 
you?  

4 Carl: Yeah. 
 
5 Insoo: I mean, you came to me with such an offer, trying to be helpful. I was just for a 

while, when you told me that, I thought “No, he’s just joking. He’s pulling my leg.” 
That’s what I thought. But I wanted to make sure I had a chance to talk to you today, be-
cause of that. So apparently, life is not that… I mean, life at the family…  

6 Carl: … is not easy at all. 
 
7 Insoo: To tell the truth: I appreciate it very much, this chance to talk to you. And you’ve 

been so helpful, during this morning.  
8 Carl: Yeah. 
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I benoemt de feiten. Door behulpzaam te zijn heeft C aangetoond dat hij initiatief 
heeft. Het is een krachtbron, die in aanzet lijkt op gecontroleerd handelen. C kan een 
voorbeeld nemen aan zijn eigen (eerder vertoond) gedrag. 

Restverzameling 
Er is één citaat onvermeld gebleven, omdat we het niet in de eerste of tweede ver-
zameling konden onderbrengen. In de episode helpende krachten brengt C verslag 
uit van een discussie met zijn familie. Op 13:43 citeert hij zichzelf. Al wordt niet 
helemaal duidelijk wie hij waarvan wil overtuigen, is zijn OG-instelling onmisken-
baar: 

I’m getting help for me. I don't care about you. Well, I care about you in a loving way, 
but as in, you need to respect that, I'm trying to get help. 

C geeft ermee aan dat hij het besluit heeft genomen om hulp in te roepen.  

Conclusie 
Agent dicht cliënt controle toe met woorden als manage, control, explain, decide, 
want en assertive. Een minder vergaande variant is het gebruik van help en helpful. 
Ze merken helpende handelingen aan als cliënts keuzes om tot oplossingen te ko-
men. De herinnering aan cliënts hulpvaardigheid benadrukt dat hij in staat is initia-
tief te nemen. Het is het begin van controle.  

Opbrengst 
Hét kenmerk van OGW is dat cliënt eigen doelen nastreeft. Daartoe dient hij zich 
bewust te zijn van zijn controlerende positie. Als agent cliënt in control wil brengen, 
moet hij: 
 woorden gebruiken die uitgaan van cliënts controle over zijn handelen:  

o How did you manage to get to school today? 
o You have to be in control; 
o So explain to me what is the first thing you will do […]? 
o So what made you decide you were just going to get out of there […]? 
o So you want to really broaden your experience? 
o So you were being very assertive last night with your brother. 

 Helpende handelingen aanmerken als keuzes van cliënt:  
o And last night it sounds like your being assertive was helpful for you.  

 Benadrukken dat cliënt in staat is initiatief te nemen: 
o And you’ve been so helpful, during this morning.  
o  
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15. RICHTING BEPALEN: SELECTIEF FOCUSSEN 

Protocol 2 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten, V = vertaler 

Context  
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt, een Nederlandstalige variant van de methode Working On What 
Works (Berg & Shiltz, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met Ju en Jo, dan gaat 
ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en tot slot is er weer een gesprek met 
de leerkrachten.  

Inleiding 
Het panel constateert dat agent haar observaties beperkt tot ‘all the good things you 
are doing’ (03:58). Haar focus is, in tegenstelling tot die van vele ‘deskundigen’ 
selectief. Eén van de panelleden merkte op: ‘Als jouw focus is dat dat goed is, dan 
zie je dat dus.’ Agent is kort, duidelijk en helder in haar instructie en houdt zich daar 
ook aan. Conclusie van het panel: de kracht van de interventie wordt voor een be-
langrijk deel bepaald door de eenvoud ervan. 

We vroegen ons af hoe zich die selectieve focus van agent manifesteert. We be-
keken de beelden uit de fasen Observatie, Feedback en Differentiatie op zoek naar 
handelingen waarin agent haar OG-plan, verankerd in de WAWW-methode (ibid.), 
uitvoert.  

Setting 
De context is heel specifiek. De setting is een totaal andere dan die in de overige 
protocollen. Er is een consulterende werkrelatie met de leerkrachten (zie exercitie 
Werkrelatie opbouwen), maar hoe de leerlingen erin staan, weten we niet. Het proto-
col bestaat uit drie bedrijven met elk hun eigen spelers. Deze exercitie betreft het 
middenbedrijf, waarin de kinderen een hoofdrol spelen. Er is een klas met kinderen, 
die een Amerikaanse mevrouw ontvangt. Die mevrouw heeft verstand van schoolse 
zaken, maar spreekt geen woord Nederlands. Er is dus een vertaler bij. Achterin de 
klas zitten ook nog leerkrachten. Het gaat in dit bedrijf om de samenwerking tussen 
de kinderen en agent (zie ook exercitie Coöperatie).  

Onderzoekende houding 
I’s introductie is erg eenvoudig. Staande voor de klas zegt ze op 03:56 tegen de leer-
lingen:  

I’m here to observe all the good things you are doing. I’m going to watch and I’m tak-
ing notes, and at the end of the hour, at the end of the lesson I will tell you what’s on my 
note.  
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I vraagt aansluitend of de leerlingen het begrepen hebben: 
Got it? Okay? All right?  

De instructie duurt slechts enkele seconden. I loopt door de rijen naar achteren en 
posteert zich achterin het lokaal. We zien haar op 04:46 onderzoekend toekijken, 
met een blocnote in de aanslag Op 05:07 schrijft I iets op. Uit figuur 1a kunnen we 
opmaken, dat ze dat zo onzichtbaar mogelijk, maar heel nadrukkelijk doet.  

Directe feedback 
Met deze ostentatieve, registrerende houding geeft I directe feedback op de situatie. 
Onuitgesproken, maar toch. Aangezien de afspraak is dat ze alleen ‘all the good 
things’ noteer, maakt ze zichtbaar dat er iets goeds gebeurt. Het is een stimulus-
respons gedreven verhaal: hoe beter jullie je best doen, hoe meer ik opschrijf. Daar 
kan heel wervend zijn voor leerlingen: als iets werkt, doe er meer van. Het is één 
van basisregels van OGW (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.1).  

Figuur 1. Registreren a en b. 

 
 

Vervolg 
Klaarblijkelijk verflauwt de motivatie van de kinderen na enige tijd. Terwijl de klas 
drukker wordt en de leerkracht minder grip heeft op de orde, zien we I op 05:26 toe-
kijken. Ze lijkt niet van haar stuk gebracht door het rumoer. Haar enige reactie is dat 
ze niets opschrijft. Maar met haar houding drukt ze uit dat ze op zoek is. De kin-
deren weten waarnaar: alle goede dingen.  

I maakt geen aantekening op het moment dat er iets verkeerds gebeurt; ze noteert 
alleen wat oké is. En ze doet dit op een manier die objectiviteit uitstraalt. Er lijkt 
intussen geen sprake van enige vorm van openlijke verstandhouding; geen duim 
omhoog, glimlach, knikje van het hoofd – niets van dat al. I concentreert zich zicht-
baar op haar taak; daar blijft het bij.  
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Als het pauze wordt, staat I net even buiten de deur van het klaslokaal. Figuur 1b 
maakt duidelijk dat I’s registrerende houding onverminderd aanblijft. Ze maakt geen 
contact, is met haar opdracht in de weer.  

Complimenten 
In de fase Feedback is er meer theater, maar de focus van I blijft beperkt tot wat was 
afgesproken. I laat op 06:29 zien dat ze een heleboel aantekeningen heeft gemaakt. 
We mogen aannemen dat de kinderen weten wat dat betekent.  

I made lots of notes. 

I geeft haar aantekeningen op een specifieke manier terug. Daarover gaat de exerci-
tie Herkaderen. De leerlingen krijgen te horen wat ze allemaal goed gedaan hebben, 
inclusief een compliment. En daar blijft het niet bij.  

Schalen 
In de fase van de Differentiatie krijgen de leerlingen gelegenheid hun kwaliteit als 
groep te schalen: Op 09:00 stelt I de vraag: 

10 is the best class in whole Holland (gebaar omhoog), and 1 is the worst class (gebaar 
omlaag). What do you think you made? What number would you say you are? 

De scores variëren van 9 tot 6. De diversiteit kan heel goed te maken hebben met het 
feit dat de kinderen hun beheersing van Engelse telwoorden willen etaleren (zie 
hoofdstuk 3, paragraaf 5.4.2). Dan stapt I stapt in de kennersrol. Op 09:36 schaalt ze 
de klas zelf: 

Okay. I would say... I would say – I have seen lots of children – and I would say what I 
saw today, is about 8.5. 

I bouwt de spanning behoorlijk op, te vergelijken met de uitslag van een verkiezing: 
the winner is... Van de zijde van I komt daar op 09:48 nog de volgende, haast fluis-
terend gesproken, versterking bij: 

 8.5, that’s very high. 

Als de vertaler is uitgesproken vraagt I op 09:54: 
Did you know that? 

De leerlingen zijn er wat verlegen onder. Ze lachen naar elkaar. En uit die reacties 
valt op te maken dat ze maar wat graag oké zijn.  

Afscheid 
Bij haar afscheid maakt I op 10:13 expliciet welke kant het op moet:  

So you and your teachers will work together and your job is to stay at 8.5. I am sure 
there will be days, you will go up to ten, or there may be days when you go down to 
maybe seven. You will have some ups and downs, but you will stay… try to stay at 
eight point five.  
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Haar consequent toegepaste selectieve focus helpt de leerlingen de weg naar de 
oplossing in te slaan.  

Conclusie 
Hoewel de setting in dit protocol nogal afwijkt van de gangbare OG-gesprekken, 
kunnen we er toch het nodige van leren. De interventie is eenvoudig en eenduidig. 
Het gaat maar om één ding: all the good things you are doing. Agent maakt korte, 
duidelijke en heldere afspraken met cliënten, in het bijzonder ter zake van de focus. 
Agent houdt zich aan de afspraken houdt en gedraagt zich er ook naar. Het selectie-
ve noteergedrag geeft direct feedback op de situatie. Dit gedrag, gevoegd bij de uit-
gesproken feedback, maakt dat de selectieve focus aanstekelijk werkt. Het conse-
quente gedrag van agent is medebepalend voor het succes ervan.  

Opbrengst 
OGW betekent dat agent zijn aandacht vooral richt op de dingen die goed gaan. As 
agent wil focussen op OG-details, moet hij: 
 afspreken dat alleen goed gedrag telt: 

o I am here to observe all the good things you are doing; 
 belangstellend en onderzoekend zijn: 

o Laten zien wat je doet; 
 doen wat is afgesproken; 

o Consequent uitvoeren wat is aangekondigd; 
 observaties zichtbaar registreren; 

o I made lots of notes; 
 compliment geven voor goed gedrag: 

o 8.5, that’s very high. 
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16. RICHTING BEPALEN: GESPREKSDOEL VASTSTELLEN 

Protocol 3 
Agent: S = Steve de Shazer 
Cliënt: N = Naomi 

Context  
De 16- jarige N, heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte vrienden, 
drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de problemen ge-
bracht. S spreekt met haar in twee sessies. 

Inleiding 
Na de fase Contact volgt de fase Doel, waarin agent informeert naar cliënts concrete 
doelstelling. Het panel noemt deze actie ‘bepalend voor het verdere verloop van het 
gesprek’. Met andere woorden: agent bepaalt met de doelstellingsvraag het OG-
gespreksverloop.  

We vroegen ons welke elementen de doelstellingsvraag bepalend maken voor het 
OG-gespreksverloop. Om een antwoord te geven op deze onderzoeksvragen decon-
strueerden we de stimulus met aandacht voor de bepalende kernelementen. 

Twee keer stimulus 
Nadat S en N hebben kennisgemaakt vertelt S iets over de procedure. Het resulteert 
op 02:18 in een vraag: 

So what needs to happen here so that you know it’s worth your time coming? 

Het levert een antwoord op waarin N een ondergeschikte relatie aangaat met S.  
At least you can speak to me. Cause I have been in a lot of problems lately. 

N ziet zich kennelijk (nog) niet als het subject van de conversatie; het heil moet van 
S komen. Toch wacht N het moment niet af dat S haar gaat toespreken. Eerst wil ze 
zelf wat informatie kwijt. Na S’ aanmoedigend ‘Ahum’ vervolgt ze: 

I have been hanging out with my friends a lot. And they’ve been into a lot of troubles, 
you know, drugs and stuffs. And they have been trying to pressure me. Into trying, you 
know. Cause I have already tried some drugs, but not all of them. 

De vraag naar N’s doelstelling is gesteld en beantwoord, maar het gesprek volgt niet 
logisch uit het voorafgaande. N had immers gevraagd om een bijdrage van S. Dat 
klonk al niet erg OG; nu komt daar nog eens bij dat ze er kennelijk behoefte aan 
heeft haar problemen uit te stallen. Het verhaal gaat nog even oor. S luistert geïnte-
resseerd, geeft regelmatig blijk van zijn begrip of vraagt naar bijzonderheden. Tot op 
dit moment heeft de doelstellingsvraag nog geen merkbare OG-impact.  

Wat S nu doet, is even vanzelfsprekend als opmerkelijk. Vanzelfsprekend, omdat 
het in een alledaagse conversatie heel gebruikelijk is dat, als de vraag niet wordt 
beantwoord, er een herhaling volgt. Opmerkelijk, omdat het iets zegt over S’ vast-
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houdendheid. Als Gingerich in het voorwoord bij De Jong & Berg (2001) stelt 
‘Hierbij wordt de cliënt als competent gezien en de baas over zijn eigen leven’ (p. 
13), betekent dit nog niet dat cliënt het hele heft in handen krijgt. Als N geen bruik-
baar – dat is OG – gevolg geeft aan de vraag, komt S daarop terug. Hij herhaalt de 
doelstellingsvraag eenvoudigweg, met een iets specifiekere aanhef deze keer:  

So, I am wondering now, again, here specifically.  

Kernelementen  
We nemen de tweede stimulus in zijn geheel door en onderscheiden de samenstel-
lende kernelementen: 

What needs to happen here today so it’s useful at some point, maybe not today, but at 
some point, you know, it wasn’t a waste of time?  

De vraag bestaat uit een hoofdzin en een bijzin: 
1) ‘What needs to happen here’ (hoofdzin); 
2) ‘so it’s useful at some point ... it wasn’t a waste of time?’ (bijzin) 
 
ad 1) Het gaat om een vraag met een onontkoombaar karakter. Het hulpwerkwoord 
‘needs’ geeft, net als ons ‘moet’, de noodzakelijkheid weer. Daarbij komt dat de 
bepaling ‘here’ benadrukt dat het hier en nu moet gebeuren. Het kernelement is 
noodzakelijkheid. 
 
ad 2)  
We hebben hier met een bijwoordelijke bijzin van gevolg te maken. Ford (1993), die 
onderzoek deed naar de functie van bijwoordelijke bijzinnen toont aan dat ‘a recipi-
ent uses this syntactically dependent structure as a vehicle for collaboration with 
another speaker’ (p. 148) en dat ‘such cases are invariably associated with interac-
tional motivations’ (ibid.). Het kernelement is collaboratie.  

N moet er samen met S uit zien te komen. Haar rol is leidend. Deze wordt extra 
geaccentueerd door ‘you know’, een element dat de verantwoordelijkheid voor het 
besef van nuttigheid geheel bij haar legt. Enigszins geparafraseerd zegt de bijzin: als 
jij op zeker moment het idee hebt dat het nuttig is, is het oké. De conclusie is dat N 
de waarde van het gesprek bepaalt. Het kernelement is cliëntwaardering. 

Was het in de eerste doelstellingsvraag nog nog ‘so … it’s worth your time co-
ming’, in de tweede zin is het perspectief van de waardering enigszins verruimd: 
‘maybe not today, but at some point’. De kernelementen veranderen er niet wezen-
lijk door. 

Reikwijdte 
Er bestaan diverse varianten op de doelstellingsvraag, mede ingegeven door de 
reikwijdte. Wat het laatste betreft: je kunt natuurlijk ook vragen naar het gewenste 
resultaat na een reeks van gesprekken. Bannink (2006: 82) offreert een lijst aan mo-
gelijkheden, waar we hier drie uitlichten: ‘Wat wilt u aan het eind van dit gesprek 
bereikt hebben om te kunnen zeggen dat het een succes is geweest?’, ‘Waaraan zult 
u merken dat u niet meer terug hoeft te komen?’ en ‘Wanneer kunnen we stoppen 
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elkaar te zien?’ De eerste variant lijkt op die van De Shazer, maar het kernelement 
collaboratie ontbreekt; in de tweede en derde variant ontbreekt ook het kernelement 
collaboratie en het kernelement cliëntwaardering is gereduceerd tot een tijdsindica-
tie. Cauffman & Van Dijk (2009: 59) zijn trouw in de OG-leer van De Shazer: ‘Wat 
moeten we vandaag bespreken, zodat dit gesprek voor jou nuttig zal zijn?’ In hun 
Nederlandstalige versie van de doelstellingsvraag benadrukt het futurum ‘zal ... zijn’ 
de noodzakelijkheid van het gevolg nog eens extra. Deze past bij de (wat opgerekte) 
waarderingsvariabele die S in de tweede versie hanteert. Verder geeft het ingevoeg-
de ‘we’ nog eens blijk van collaboratie. 

Goed beschouwd hebben we met de formulering van De Shazer en Cauffman & 
Van Dijk slechts het verloop van dit ene gesprek op het oog. Daarom kunnen we 
beter spreken van een vraag naar gespreksdoelstelling. 

Respons 
Het antwoord van N heeft betrekking op het gespreksdoel van vandaag en is tegelij-
kertijd gerelateerd aan een hoger doel. Ze geeft op 04:06 ook een verder in het ver-
schiet liggende doelstelling terug: 

Well, I just want to get back on the right track. Mainly. 

Hier kunnen de gespreksgenoten mee voort: vandaag op het juiste spoor zien te ko-
men en dat met het oog op the right side op de langere termijn. S herinnert N in de 
fase Context, op 14:27 aan haar beslissing om hier te komen: 

What is it that you decided to come here? 

De reactie, nu ingekleurd door positieve en negatieve contextervaringen, luidt: 
I just tired. I started to get tired of the other side, because it seems like the more I try the 
worst I’m off. 

N schetst de omstandigheden die haar ertoe gebracht hebben een afspraak met S te 
maken. ‘The more I try’ heeft met haar doelstelling van doen. Ze probeert het al, 
maar het lukt nog niet erg. Het is niettemin een hoopvol signaal; net als het feit dat 
N is op komen dagen. Ze is bereid aan een oplossing te werken. 

Als N de voor- en nadelen van een keuze voor de right track heeft opgesomd, 
een wonder heeft gevisualiseerd een schaalvraag heeft beantwoord, vraagt S in fase 
Differentiatie 2-3, episode Motivatie, op 30:12 hoe graag ze haar doel wil bereiken: 

So how bad would you want to do this? 

En na enige aarzeling van N maakt S de vraag expliciet door er een schaal aan te 
verbinden: 

About ten is the thing that you want to do most, and at this point of your life, and zero is 
the opposite of that… 

Het antwoord laat niet veel aan duidelijkheid te wensen over: 
[…] for talking with you and looking on both sides like this, I’d say about, uh, eight or 
nine now. 
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S schudt haar de hand: dit is wat N werkelijk wil. De handdruk is een compliment 
voor haar motivatie, de facto haar oplossingsbereidheid. 

Balans 
We kunnen vaststellen dat de eerste stimulus niet het gewenste effect sorteert .N’s 
reactie heeft meer weg van het kaatsten van de bal: jij moet tegen mij praten, want ik 
heb problemen. Het vervolg is een uiteenzetting van die problemen. Kennelijk was 
N nog niet toe aan de elementen die we hebben toegelicht: noodzakelijkheid, colla-
boratie en cliëntwaardering. Dat kan natuurlijk. Maar S houdt vast aan zijn plan: N 
moet voor haar eigen oplossingsrichting kiezen. Dus herhaalt hij, heel laconiek, de 
vraag. Hij ruimt het perspectief van de waardering een beetje op door een extra be-
paling toe te voegen. De kernelementen zijn onverkort aanwezig. In tweede instantie 
doet N vervolgens wat er van haar gevraagd wordt. Haar doelstelling wordt het OG-
ijkpunt van het gesprek.  

Conclusie 
De kernelementen van de vraag naar de gespreksdoelstelling zijn: noodzakelijkheid, 
collaboratie en cliëntwaardering. Met het oog op de cliëntwaardering kan de formu-
lering worden gespecificeerd of verruimd met aanvullende bepalingen. In feite be-
treft de vraag alleen maar de doelstelling van het gesprek dat gaande is. Daarom is 
het beter in plaats van doelstellingsvraag te spreken van vraag naar gespreksdoel-
stelling. De doelstelling van cliënt wordt het ijkpunt van het gesprek.  

Opbrengst 
De vraag naar gespreksdoelstelling plaatst het gesprek in OG-perspectief. Als agent 
de kernelementen noodzakelijkheid, collaboratie en cliëntwaardering wil verwer-
ken, moet: 
 vragen: waar moeten we het vandaag over hebben, zodat dit gesprek voor jou 

nuttig zal zijn? 
o What needs to happen here so that you know it’s worth your time com-

ing? 
 vraag naar doelstelling verruimen met aanvullende bepaling t.z.v. cliëntwaarde-

ring:  
o What needs to happen here today so it’s useful, at some point, maybe 

not today, but at some point, you know, it wasn’t a waste of time? 
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17. RICHTING BEPALEN: FACILITEREN 

Protocol 3 
Agent: S = Steve de Shazer 
Cliënt: N = Naomi 

Context  
De 16- jarige Naomi (N), heeft de right side behoorlijk uit het oog verloren. Slechte 
vrienden, drugsgebruik en een afgebroken zwangerschap hebben haar in de proble-
men gebracht. Steve (S) spreekt met haar in twee sessies. 

Inleiding 
De conversatie tussen agent en cliënt volgt een vraag-antwoordpatroon. Het panel 
constateert dat er woorden in de vragen verwerkt zijn die het antwoord positief faci-
literen. Als voorbeelden worden genoemd:  

1. What gives you the idea to get back on the right track at this point? (04:25)  

2. So you’ve got some good reasons for that, using drugs? (11:27) 

3. How long do you have to be without drugs in order to be clean? (54:45) 

Bepaalde woorden zorgen ervoor dat cliënt op het spoor van oplossingen wordt ge-
zet. In bovenstaande voorbeeldvragen zijn die woorden: right track (1), good 
reasons (2) en be clean (3). Er is overeenkomst met voorsorteren (zie exercitie 
Voorsorteren), maar er is ook een verschil. De overeenkomst is dat de vraagformu-
lering niet neutraal is en richting geeft aan de respons. Het verschil is dat bij voor-
sorteren complete gedachten wordt ingevoegd, die cliënt een zeker inzicht aanrei-
ken; bij faciliteren gaat het om losse woorden, die het effect sorteren dat cliënt ge-
neigd is ja te zeggen. Positief gefaciliteerde vragen verwijzen door een specifiek 
woord naar doel, krachtbron of succesmoment. 

We vroegen met welke woorden agent zijn vragen faciliteert en hoe frequent dat 
gebeurt. Om daarachter te komen hebben we in de fasen Doel, Differentiatie 1 en 
Context de vragen verzameld.  

De complete verzameling 
In tabel 1 zijn de richtinggevende woorden gecombineerd met de analyse van de 
vraag en het ja- of nee antwoord. Wat de laatste kolom betreft, is het antwoord soms 
letterlijk ja (6x), maar we moeten we de bevestiging of ontkenning meestal uit de 
inhoud van het antwoord afleiden. 
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Tabel 1: Richtinggevende woorden; p = pro; c = contra  

   
Richtinggevende woorden Analyse vraagstelling agent Cliëntrespons  

    

1 needs to happen … worth 
your trying and coming  

Agent vraagt naar beoogde doel van samenspraak 
1. 

nee 

2 successful  Agent vraagt naar het succes van de tegenstander. ja (c) + nee (p) 

3 smart kid  Agent vraagt bevestiging van conclusie (positieve 
eigenschap cliënt). 

ja 

4 useful Agent vraagt naar beoogde doel van samenspraak 
2. 

ja 

5 right track Agent herformuleert positief doel (right track) en 
vraagt naar het beoogde effect. 

ja 

6 stay out Agent legt samenvatting ter bevestiging voor aan 
cliënt. 

ja 

7 be okay Agent benadrukt dat deze keuze een partiële is. 
Cliënt heeft ook nog een positieve kant. 

ja (c) 

8 another part  Agent stelt de positieve kant aan de orde. ja 

9  right track Agent vraagt naar aandrang om te kiezen voor 
cliënts goede kant. 

ja 

10 do okay Agent vraagt naar uitwerking van positieve keuze. ja + nee 

11 will pay off  Agent vraag naar de credits van cliënts keuze op 
schaal van verwachting. 

ja 

12 enjoying  Agent herhaalt het antwoord van cliënt met een 
vraagteken. 

ja 

13 enjoying  Agent vraagt naar extra toelichting op positieve 
verwachting.  

ja 

14 good book Agent vraagt naar positieve leeservaring. ja 

15 the right track Agent vraagt naar aantrekkingskracht van the other 
side. 

ja (c) 

16 really special Agent vraagt naar een aspect uit the other track 
(dat voor cliënt kennelijk erg belangrijk is). 

ja (c) 

17 good reasons (2x) Agent vraagt naar positieve intentie van drugsge-
bruik. 

ja (c) 

18 the good side Agent vraagt om bevestiging van de aanwezigheid 
van een vriend aan de positieve kant. 

ja 

19 handle Agent vraagt naar de controle over de druk van 
twee kanten. 

nee 

20 right track Agent vraagt naar consequenties van een positieve 
keuze. 

ja 

21 stand  Agent vraagt naar cliënts weerbaarheidsniveau. nee 

22 go clean… say no Agent vraagt naar details van cliënts weerbaarheid. nee 

23 
 

withstand 
 

Agent vraagt naar uitwerking positieve keuze. ja 
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In 2 en 11 is er sprake van zowel ja als nee. In 1, 19, 21 en 22 is sprake van nee. In 
de rest van de gevallen (20x) is er sprake van ja. Het lijkt erop dat S succes heeft 
met zijn woordelijke facilitering. We weten natuurlijk niet zeker of de positieve 
stemming daaruit voortkomt, maar deze hangt er ongetwijfeld mee samen.  

Contra-indicatie 
In 2, 7, 15, 16, 17 vraagt S naar het succes van de andere, dat is de negatieve niet 
OG-kant. In 16 vraagt S expliciet naar de aantrekkingskracht daarvan: 

Then there’s the other side, what did you call that, this is the right track, that must be the 
wrong track, yet there’s some appeal to us, the other side? 

N antwoordt: 
Just fun. It’s exciting. I’ve got a lot of time. It’s like when I’m there. I just feel really 
special, when I’m in. 

S gaat door op het special gevoel van de bad side:  
What is it about, that you, what’s going on that made you feel really special 

 
In 18 stelt S de volgende vraag: 

You’ve got some good reasons for using drugs? 

N antwoordt: 
Yeah. Sometimes. 

Het yeah slaat op de good reasons. In sometimes zit ruimte voor nuancering.  
 
S vervolgt met:  

What is it about, that you, what’s going on that made you feel really special 

Ja + afwijzing 
Soms ook boezemt succes van de andere kant gevaar, onzekerheid en angst in. Dan 
is het ja, gekoppeld aan de door N sterk gevoelde afwijzing. Hierover wordt ook 
gesproken in de exercitie Een voorbeeld van deze complexe variant is 2. Sprekend 
over het drugsgebruik van N’s vrienden, vraagt S: 

How successful have they been in pressuring you? 

N geeft een ja én voortgangsruimte: 
They got me to try me this […]. I’m not to thrill about trying that.  

S vraagt een toelichting: 
How come. 

Dan brandt N los: 
Cause I see what happened to them. It’s like they are in their own world. 
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S sluit af met een conclusie. 
So you’re a smart kid? 

Positief versus negatief 
In de fasen die wij onderzochten, komen 41 vragen voor, waarvan er 24 positief zijn 
gefaciliteerd. De volgende woorden geven een positieve richting aan deze vragen: 
 positief: worth, handle, stand (2x), successful, be okay, right track (3x), really 

special, good reasons (2x), another part, smart, useful, right track (4x), stay out 
(t.a.v. negatief gedrag), go off, pay off, enjoying (2x), good … (2x), go clean, 
say no, withstand. 

 
In de 41 vraagzinnen komen ook negatieve richtingwijzers voor. De volgende woor-
den geven een negatieve richting aan de vragen: 
 negatief: stayed out (t.a.v. positief gedrag), thought (onder invloed van drugs), 

pressuring (4x), pressure (3x), wrong track, waste of time, worse, afraid, tempt-
ed, boring (2x), pressure. 

Salderen 
Het gebruik van deze woorden hebben we gesaldeerd. Daar komt uit dat het aantal 
woorden dat de respons positief faciliteert het aantal negatief faciliterende woorden 
sterk overstijgt. We brachten ze in onder in tabel 1.  

Tabel 1. Facilitering vraagstelling (N=46). 
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Conclusies 
Uit deze voorbeeldmatige analyse valt op te maken dat OG-vragen overwegend po-
sitief zijn gefaciliteerd. Specifieke woorden wijzen naar het doel van cliënt, een 
krachtbron of een succesmoment. Voorbeelden zijn woorden zoals, worth, handle, 
stand en succesful. Die komen aanzienlijk meer voor dan hun tegenpolen, zoals bij-
voorbeeld pressure, worse, afraid en temted.  

De cliëntrespons wordt positief beïnvloed, zelfs als de keerzijde van de oplos-
singsrichting aan de orde is. Als deze respons is gekoppeld aan cliënts sterk gevoel-
de afwijzing wordt een OG-effect bereikt. 

Opbrengst 
OGW behelst dat agent zijn woordkeuze afstemt op de mogelijkheden van cliënt. 
Als agent cliënt OG wil faciliteren, moet hij: 
 in de vragen richtinggevende woorden verwerken: 

o What gives you the idea to get back on the right track at this point? 
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20. RICHTING HOUDEN: CONTRASTEREN 

Protocol 1 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënt: C = Carl 

Context 
I en C ontmoeten elkaar min of meer terloops. I houdt een lezing op C’s school, de 
Garza Independence High School in Austin (Texas USA). C betoont zich behulp-
zaam bij de praktische voorbereiding. En openhartig: in een split second vertelt hij 
over zijn zorgen en zelfmoordpoging van gisteravond. I en C maken een afspraak 
om het gesprek na het ochtendprogramma voort te zetten. Dit protocol betreft de 
tweede ontmoeting.  

Inleiding 
Het panel constateert dat agent zich in fase Contact, episode Algemene krachtbron-
nen, non-verbaal en verbaal aan cliënt spiegelt. De functie is erkennen en herkennen. 
Daarnaast geven contrastwoorden cliënts successen extra glans. 

Het panel rapporteert dat I en C in 00:55 dezelfde houding aannemen: ‘rug tegen 
de leuning, hoofd wat naar achteren, de handen beurtelings gevouwen en uit elkaar.’ 
Verder rapporteert het panel op 00:22 een vorm van verbale aansluiting: algebra 2. 
Tenslotte rapporteert het panel op 05:47 een contrast: manage tegenover terrible 
night . 

We vroegen ons af welke middelen agent gebruikt om verbale spiegeling, non-
verbale spiegeling en contrastspiegeling te benutten en welke OG-functies daarmee 
zijn gemoeid.  

Ons onderzoek verloopt in drie stadia en volgt het protocol op de voet. Voor de 
non-verbale spiegeling (1) onderzoeken we het hele protocol. Voor de rest van ons 
onderzoek houden we de chronologie van het protocol aan, met enige overlap. Voor 
de verbale spiegeling (2) sluiten we aan bij het begin en zoomen in op fase Contact, 
episode Algemene krachtbronnen, en op fase Context, episoden Terugblik en Hel-
pende krachten. Voor de contrastwerking (3) overlappen we fase Context, episode 
Helpende krachten, en vervolgen met fase Context, episode Risico’s, en fase Analy-
se, episode Kansen en bedreigingen.  

Non-verbale spiegeling 
In de fase Context, episode Terugblik, vertelt C op 04:21 dat hij een mes gebruikt 
heeft. Daarbij maakt hij een gebaar langs zijn keel. I reageert op 04:50 met en vraag: 

So, what helped. What helped so it didn’t go through? 

I imiteert daarbij het snijdende gebaar van C. Eerst weet C niet goed wat hij moet 
zeggen, maar als hij eenmaal op gang is, gebruikt hij zijn beide handen om zijn ver-
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haal kracht bij te zetten: spreid, sluit, duimen omhoog. Op 05:56 zien we I dezelfde 
gebaren maken, als zij vraagt: 

How did you show up in school in time? 

Daarna zien we dat I een identieke zithouding aanneemt als C: rug tegen de leuning, 
handen gevouwen in de schoot, duimen naar boven.  

Hetzelfde beeld doet zich in alle fasen en episoden uit dit gesprek voor. Onder-
staande afbeelding is op 17:59 gemaakt. We zijn dan in de fase Analyse, episode 
Kansen en bedreigingen, maar het beeld stemt ook met de voorafgaande beschrij-
ving bij 00:55 en 05:56. Er is sprake van non-verbale spiegeling.  

Figuur 1. Non-verbale spiegeling. 

 

Functie non-verbale spiegeling 
Non-verbale spiegeling is bedoeld om de ander het gevoel te geven dat hij gehoord 
en gezien wordt. We kunnen ons vinden in de duiding door het panel, namelijk dat 
het een vorm van erkenning en herkenning betreft. In hoofdstuk 1, paragraaf 2.1., 
hebben we uit de doeken gedaan wat OGW wil zijn. Het eerste ingrediënt dat we 
daar noemden was: een coöperatieve alliantie. Non-verbale spiegeling is – evenals 
verbale spiegeling – een doeltreffende manier om zulks mogelijk te maken. Daarmee 
valt het feitelijk onder het label Afstemmen (zie hoofdstuk 3, tabel 20). In de exerci-
tie Contact maken hebben we het verschijnsel besproken. 

Verbale spiegeling 
Tegelijkertijd is er sprake van verbale spiegeling. Het begint ermee dat I woorden 
van C overneemt. Math and algebra bijvoorbeeld in de episode Algemene kracht-
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bronnen, en He’s ninenteen en It did not register to her in de fase Context, episode 
Terugblik.  

Functie verbale spiegeling 
In de exercitie Verbaal aansluiten tonen we aan dat OGW, in vergelijking met ande-
re, gesprekstherapeutische benaderingen, het meest gebruik maakt van letterlijke 
aanhalingen of deiktische verwijzingen. Dat geldt voor het hele protocol. Het is de 
manifestatie van een belangrijk uitgangspunt, namelijk dat de cliënt centraal staat 
(zie hoofdstuk 1, paragraaf 1 en 2.1). Trepper et al. (2012) zeggen over de spiegeling 
van woorden (of verbale aansluiting):  

The signature questions used in solution-focused interviews are intended to set up a 
therapeutic process wherin practioners listen for and absorb cliënts words and menings 
(regarded what is important to clients, what they want, and related successes), then for-
mulate and ask the next question by connecting to clients words and phrases. (p. 21)  

De functie erkenning en herkenning vat deze intentie prima samen. Ook verbale 
spiegeling valt onder het label Afstemmen.  

Contrasten 1 
Termen laten zich ook anders spiegelen, namelijk in de vorm van een contrast. In 
tabel 1 uit de fase Context, episode Helpende krachten, contrasteren sommige ter-
men, waardoor ze elkaar extra accent meegeven. Onder contrast negatief verstaan 
we de bewoording van lastige, moeilijke of belemmerende verschijnselen. Onder 
contrast positief verstaan we de bewoording van kansen, hoop, controle en succes. 
Uiteraard vanuit het perspectief van C die zich een betere toekomst ten doel stelt.  

Tabel 1. Contrasten in fase Context, episode Helpende krachten, van 05:47-07:31; 
contrast negatief is grijs gemarkeerd; contrast positief is vet 

   
Actant Nr Transcriptie 
   
   
I 1 Okay. So, how did you manage to get to school today?  
C 2 Well, that's a long story too.  
I 3 Was it light?  

I mean a terrible night you had.  
C 4 Way terrible night. 
I 5 How did you show up in school on time? 
C 6 Well, it's kind of great actually, cause while this whole conflict happened, I was at my 

aunt's house.  
I 7 Yeah. 
C 8 And they wanted me to stay the night.  

They said, you need to rest or whatever. 
I 9 Yes. 
C 10 I said no, I want to go back home so I can get up and go to school in the morning.  

I 11 Oh my goodness. 
C 12 Cause I haven't missed a day in school yet.  

At least--well, two days, but those were counted you know, as you know, I was here. 
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I 13 Yeah. 
C 14 As I would go to the doctor or something.  
I 15 Yeah. 
C 16 But I've been on a perfect attendance, you know, roll twice already.  
I 17 But some terrible night like last night, you still showed up in school. 
C 18 Yeah. 
I 19 And you were helpful to me; you're trying to be helpful to me today, this morning.  

And you even participated in the group with a large group of people. 
C 20 Large. 
I 21 A very large group of people.  

You are very outgoing, very bright, very articulate.  
I was just absolutely astounded when I saw--what I heard this morning and know, 'cause 
I didn't get a chance to talk to you because we were so busy.  
And you were just able to sort of set that aside. 

C 22 Right. 
I 23 And you were going on and participated with what's going on. 
C 24 Yeah but, I put on my happy face.  
 25 That's what you call it? 
I 25 Yeah, that's what I call it.  
   
 
De positieve contrastwoorden vormen het OG-besef. De negatieve contrastwoorden 
zorgen dat hun positieve tegenhangers in een gunstig daglicht komen te staan.  

In het voorbeeld geven a terrible night (2x), this whole conflict, with a large 
group of people, a very large group of people extra accent aan manage, light, 
show(ed) up (2x), kind of great, perfect attendance, still showed up, helpful (2x), 
participated in the group, very outgoing, very bright, very articulate, just able to 
sort of set aside en going on and participated with what’s going on. 

Opmerkelijk is dat niet alleen I dit middel benut. In 5 krijgt het compliment show 
up door I een vervolg. Client geeft in 6 met kind of great (positief), en this whole 
conflict (contrast) extra cachet aan die kwalificatie. I hoeft het in 7 alleen nog maar 
te bevestigen. Hieruit blijkt ook dat de contrastwerking zich soms ook over de beurt-
grenzen heen manifesteert.  

Contrasten 2 
In de volgende episode, Risico’s, doet zich hetzelfde voor. We analyseerden 14:42 - 
16:33 en brachten de contrastwoorden uit de opeenvolgende beurten over in tabel 2.  

Tabel 2. Contrasten in fase Context, episode Risico’s, van 14:42-16:33;  
Ø =geen contrastwoord 

    
Actant Nr Negatief Positief 
    
    
I 1 Die decided, live, better 
C 2 went through came out all right 
I 3 difficult decision very glad, a change 
C 4 Ø Ø 
I 5 Ø Ø 
C 6 carried away, something so more aware of myself, calm myself down, 
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deep and dark that hovers 
me, no other choice, rid 
myself, wrong 2x 

that works 

I 7 Ø Ø 
C 8 Ø Ø 
I 9 Ø Ø 
C 10. you’re not good Ø 
I 11 you’re not good Ø 
C 12 Ø Ø 
I 13 hurt yourself Ø 
C 14 he had to go, to jail or pris-

on 
I had to go 

I 15 Ø Ø 
C 16 menace to society love him, function with, people trying to do 

good 
I 17 Ø Ø 
C 18 Ø Ø 
I 19 Ø Ø 
C 20 dread to go home Ø 
I 21 Ø Ø 
C 22 hate going home Ø 

 

Het gaat in deze episode om een inventarisatie van risico’s. I gebruikt vijf positieve 
contrastwoorden en vier negatieve contrastwoorden. Het saldo is één positief, maar 
daarmee is de balans niet compleet. I geeft met de negatieve contrastwoorden uit de 
linkerkolom de positieve contrastwoorden uit de rechterkolom juist extra accent. En 
daarmee de oplossingsrichting. De woorden bijvoorbeeld uit 1 positief, decide, live 
en better, wijzen op het maken van keuzes voor een beter leven. En het die uit 1 
negatief geeft aan hoe betekenisvol die keuze in deze context is.  

In 14 vormen vrijwel identieke woorden een contrapunt. I had to go uit 14 posi-
tief staat voor de beslissing om te overleven. En he had to go, to jail or prison uit 14 
negatief maakt de gekozen oplossing nog uitzonderlijker. 

Ook C benut hetzelfde middel. Hij gebruikt acht positieve woorden tegenover 
twaalf negatieve woorden. En ook bij hem gaat het niet om het saldo. In 6 bijvoor-
beeld geeft C in de kolom contrast positief aan wat zijn oplossingsrichting is: more 
aware of myself, calm myself down. Daar staat een serie negatieve woorden in de 
kolom contrast negatief tegenover, zoals carried away. Ook in dit geval zorgen de 
negatieve contrastwoorden ervoor dat C’s beslissing om zichzelf in de hand te hou-
den extra accent krijgt. 

Contrasten 3 
De volgende fase, Analyse, begint met de episode Kansen en bedreigingen. We ana-
lyseerden 16:35 - 18:50 en brachten de contrastwoorden uit de opeenvolgende beur-
ten over in tabel 3. 
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Tabel 3. Contrasten in fase Analyse, episode Kansen en bedreigingen, van 16:35-18:50;  
Ø = geen contrastwoord 

   
Actant Nr Negatief Positief 
    
    
I 1. Last night do differently 
C 2. something negative avoid 
I 3. Ø Ø 
C 4. Ø Ø 
I 5. Ø have to do 
C 6. Ø Ø 
I 7. Not going to change Ø 
C 8. Ø Ø 
I 9. Not likely to change Ø 
C 10. Ø Ø 
I 11. Ø Ø 
C 12. Ø Ø 
I 13. Last night Ø 
C 14. Ø get out 
I 15. Ø get out 
C 16. beat up, get hit, fight with weapons avoid 2x, need to leave, get away 
I 17. Ø Ø 
C 18. Ø Ø 
I 19. Ø not to tangle 
C 20. Ø Ø 
I 21. Ø walk away 
C 22. Ø Ø 
    

Het gaat in deze episode over een uitweg of vluchtplan. De tegenhangers overschrij-
den doorgaans de beurtgrens en benadrukken de ingeslagen weg. De negatieve 
woorden uit de linkerkolom maken C’s krachtbronnen uit de rechterkolom bewonde-
renswaardiger. 

Functie contrasteren 
Licht komt beter uit tegen een donkere achtergrond. Als je tegen een schaatser zegt: 
‘Je hebt het gehaald, die verschrikkelijke afstand!’ werkt de toevoeging ‘die ver-
schrikkelijke afstand!’ uit het tweede deel als een versterking van het compliment. 
Ondanks de lengte en de zwaarte van de afstand ben je in staat geweest deze presta-
tie te leveren. Je kunt het effect vergelijken met het verschijnsel belangenruimte uit 
de literatuuranalyse. Als het beeld van de context een figuurlijke betekenis toevoegt 
– donder en bliksem die het onheil verbeelden, of juist de ijzige stilte, die de donder-
slag (bij heldere hemel) extra hevig laat uitkomen – ‘doet’ de ruimte iets met een 
verhaal. Zoiets kan zich ook manifesteren op het verbale toneel. Krachtbronnen en 
OG-keuzes komen beter uit tegen een uitzichtloos decor. Contrastwoorden zorgen 
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indirect voor versterking. De voorbeelden uit tabel 1-3 spreken voor zich. Als cliënt 
dreigt zijn doel uit het oog te verliezen, kan hij op koers gebracht worden door een 
krachtbron in een contrasterende context te plaatsen. Het doel is richting houden. 
Conclusie 
Het panel heeft een juiste constatering gedaan: non-verbale spiegeling en verbale 
spiegeling zorgen voor erkenning en herkenning. De verschijnselen komen voor in 
alle geanalyseerde episoden. Ook contrastspiegeling komt in alle geanalyseerde epi-
soden voor. Waar positieve woorden zorgen voor OG-besef, zorgen negatieve woor-
den voor een contrasterend decor. Ze verlenen indirect extra accent aan OG-keuzes 
en krachtbronnen. 

Non-verbale spiegeling valt onder Contact maken (zie exercitie) en verbale spie-
geling valt onder Verbaal aansluiten (zie exercitie). Beide exercities zijn te vinden 
onder het label Afstemmen. Contrastspiegeling valt onder label Richting houden.  

Opbrengst 
Spiegelen is een vorm van afstemmen, contrasteren is een vorm van richting houden. 
Als agent cliënt op koers wil houden door contrastspiegeling, kan hij: 
 OG-keuzes extra accentueren met contrastwoorden uit de context: 

o decided, live en better (positief) tegenover die (negatief). 
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22. RICHTING HOUDEN: POSITIEF HERKADEREN 

Protocol 2 
Agent: I = Insoo Kim Berg 
Cliënten: Jo en Ju = leerkrachten, V = vertaler 

Context 
I is te gast bij De Wegwijzer, een lagere school in Soest, in het kader van Werken 
Aan Wat Werkt, een Nederlandstalige variant van de methode Working On What 
Works (Berg & Shilts, 2004; Kienhuis, 2009). Eerst spreekt I met Ju en Jo, dan gaat 
ze aan het werk met de leerlingen van groep 7 en ten slotte is er weer een gesprek 
met de leerkrachten.  

Inleiding 
Het panel signaleert dat agent aan de concrete waarnemingen die zij teruggeeft aan 
de kinderen kwalificaties toevoegt die de terugblik in een OG-kader plaatsen. En dat 
kader is – hoe kan het ook anders – positief. Het panel gebruikt de term herkadering, 
de vertaling van reframing.  

We vroegen ons af met welke ingrepen agent zorgt voor positieve inkadering van 
feedback. Om daarachter te komen, analyseerden we in de fase Feedback op welke 
wijze agent OG-herkadering tot stand brengt.  

Verkenning context 
De aanleiding voor de interventie is gelegen in het feit dat de klas zich niet gedraagt 
zoals de leerkrachten wensen (zie exercitie Werkrelatie opbouwen). I wordt gecon-
sulteerd, omdat er troublesome behavior in het spel is. Eerst legt ze uit wat ze komt 
doen:  

I am here to observe all the good things you are doing. (03:56) 

Dan observeert ze de klas in haar gewone doen (zie exercities Coöpereren en Selec-
tief focussen). Aansluitend geeft ze haar observaties terug:  

I want to give you some feedback. (06:23) 

Begrenzing 
We hebben het hier alleen over de formele feedback, die volgt op I’s verzameling 
observaties. Eigenlijk is dat de indirecte feedback. Op de momenten dat I haar ob-
servaties registreert is er meteen al een vorm van directe feedback. I zegt niets, maar 
maakt onverstoorbaar aantekeningen. Daar kunnen de leerlingen hun conclusies uit 
trekken. Deze vorm van feedback laten we hier buiten beschouwing, onder verwij-
zing naar de exercitie Selectief focussen.  
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Het oogmerk van I 
I is erop uit de leerlingen het perspectief van een betere toekomst aan te reiken. 
Door cliënten te prijzen voor hun voorbeeldige respons op bepaalde stimuli krijgen 
ze oog voor een betere toekomst. Zo modelleren ze als het ware hun eigen toekom-
stige gedragingen.  

De middelen die I gebruikt 
De feedback bestaat steevast uit drie onderdelen: een stimulus, respons en compli-
ment. De stimulus is een (meestal negatieve) toestand of coïncidentie. De respons is 
hoe de aangesproken leerling(en) op die toestand reageren. I gaat uit van een posi-
tieve intentie en stelt daarom de respons in een evident positief daglicht. Het com-
pliment is een korte aanmoediging.  

In I’s woorden is een boodschap vervat. Zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter. Die 
woorden creëren een perspectief voor een betere toekomst. Het is aan de leerlingen 
om daar conclusies uit te trekken. In tabel 1 is zijn de positieve kwalificaties uit I’s 
respons vetgedrukt.  

Tabel 1. Herkadering in Feedback van 06:42-08:59;  
Stimulus, Respons en Compliment sluiten op elkaar aan;  

positieve kwalificaties zijn vetgedrukt 

    
 Stimulus Respons Compliment 
    
    
1 I think something happened, uhm, with 

you, you spilled, uhm juice. 
 

And you quietly went over 
there, had a little wiping 
cloth an cleaned up the 
table. 

Very nice. 

2 I noticed that all of you who had a question 
or wanted to answer the teacher’s question,  

everybody raised the hand 
and waited. 

 

3 And I think uh – was that you? – went up, 
in those, in the board – that was you, right? 
– and everybody. 

watched very quietly. Okay. 

4 Then I noticed you [toestand: leerling is 
actief in het ondersteunen van anderen - 
Dijk],  

you were helping so many 
people.  

 

5  You helped with her.  
6 And when you asked him for help,  he went over there and 

helped you.  
 

7 And then, when you needed help,  he also helped you.   
8 And there, after you got help from him, you went back to your 

work,  
 

9  very quietly.  
10 
 

And you got into some trouble. I don’t 
know what happened, but you got a little 
bit irritated with him. And then you raised 
the book, 

and then you put it down, 
and then you went back to  
your work. 

 
 
Very good, very 
good. Fantastic 
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De kwaliteiten waar de leerlingen het klaarblijkelijk van moeten hebben, zijn achter-
eenvolgens (en letterlijk vertaald): rustig (1), schoonmaken (2), hand opsteken (3) en 
wachten, rustig opletten (4), helpen, helpen en nog eens helpen (5-7), boek neerleg-
gen, 8) erg rustig (9) en (weer) aan het werk gaan (10). Bij elkaar genomen levert dit 
tiental krachtbronnen een complete opvoedkundige boodschap op. En die komt dicht 
in de buurt van de doelstelling zoals door één van de leerkrachten op 02:45 in de 
intake verwoord: 

Voor mij is belangrijkste dat de kinderen op een positieve manier met elkaar om gaan. 

Maar het wordt geen les in uitnemendheid. Er wordt wat besmuikt gelachen. Zijn 
wij dit? Daar deugt een heleboel van. I herkadert haar observaties op een manier 
die de leerlingen kennelijk niet gewend zijn. De leerlingen krijgen gelegenheid een 
voorbeeld te nemen aan hun eigen positief gekwalificeerde gedragingen. De korte 
aanmoediging die elke reactie vergezelt, bekrachtigt de aantrekkingskracht ervan 
nog eens. 

Achtergrond 
Van Leech (1981) leren we dat herkaderen meer behelst dan het anders kwalificeren 
van waarnemingen. Doordat agent een ander kader aanbrengt, worden cliënten uit 
hun routine gehaald. De leerlingen krijgen een les in anders kijken. Het perspectief 
van een betere toekomst is richtinggevend. Berg  (1994) formuleert het zo: 

Reframing is simply an alternate, usually a positive interpretation of troublesome be-
havior that gives a positive meaning to the client’s interaction with those in her envi-
ronment. It suggests a new and different way of behaving, freeing the client to alter be-
havior and making it possible to bring about changes while “saving face”. As a result, 
the client sees her situation differently, and may even find solutions in ways that she did 
not expect. (p. 174) 

Conclusie 
We hebben ons van agents feedback betreft, beziggehouden met de formele, indirec-
te feedback in de fase Feedback. Deze bestaat uit het teruggeven van observaties die 
even daarvoor zijn genoteerd.  

Positief herkaderen betekent dat agent in feedback cliënts respons op stimuli in 
het perspectief van een betere toekomst plaatst. Er gaat de suggestie vanuit dat ver-
anderingen reeds zijn begonnen. Door positieve kwalificaties en complimenten kan 
de kijk van cliënten op het eigen gedrag veranderen. 

Opbrengst   
OGW behelst dat cliënts visie op zijn gedrag verandert. Door positief herkaderen 
verbindt agent observaties met het beoogde doel: een betere toekomst. Als agent de 
geobserveerde werkelijkheid positief wil herkaderen, kan hij: 
 cliënts respons op negatieve stimuli door specifieke kwalificaties in OG-

perspectief plaatsen:  
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o And you quietly went over there, had a little wiping cloth an cleaned 
up the table.  

 compliment geven voor positieve respons op negatieve stimuli:  
o Very good, very good. Fantastic. 
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23. RICHTING HOUDEN: OMKEREN 

Protocol 4 
Agent: T = Therese Steiner 
Cliënt: J = Jason, M = Moeder 

Context  
T is in gesprek met J en M. J ziet overal als een berg tegenop, waardoor hij de deur 
bijna niet uitkomt. Dat geeft veel spanning in het gezin, waar ook nog een vader en 
een zusje toe behoren. Er is sprake van twee sessies. 

Inleiding 
Het panel stelt vast dat tegenstellingen, in de zin van voors en tegens, zich in deze 
conversatie nogal eens groeperen rondom het woordje but. De volgende drie voor-
beelden zijn expliciet genoemd en besproken.  

Yeah, but I heard that he has a very good heart. (09:10) 

They’ve enjoyed and have had a good time together, but I think sometimes, he feels a 
little left out. (09:19) 

I ask you a very special question, now, which needs some fantasies, but I’m sure you 
have fantasy Jason. (15:25) 

Naar het oordeel van het panel creëren de gespreksdeelnemers met het woordje but 
een gelegenheid om het gesprek en wending te geven. Als agent het gebruikt, is dat 
OG; als M het gebruikt, is dat de probleemgericht. 

We vroegen ons af wat de functies van but zijn en hoe actanten er gebruik van 
maken. Om een antwoord op deze vraag te vinden verzamelden we alle keren dat 
but gebruikt wordt in dit protocol. We inventariseerden de verschillende gebruikers 
en toepassingen en analyseerde hoe het gebruik van but kan worden ingepast in 
OGW.  

Verschillende toepassingen 
Uit de ANS (Geerts, Haeseryn, De Rooij & Van den Toorn, 1984) leren we dat but 
altijd twee taalelementen combineert die in tegengesteld verband staan. Het effect 
van but is dat het voorafgaande er als het ware door wordt uitgewist. Tegenpolen 
groeperen zich uiteraard niet alleen rond but, maar de keren dat het wel gebeurt is er 
een omkering aan de orde. De vraag die zich aandient is, waartoe benutten de actan-
ten in dit protocol het woordje but? Wissen ze iets negatiefs om het voor iets posi-
tiefs in te ruilen, of wissen ze iets positiefs om het voor iets negatiefs in te ruilen? 
Daarnaast is er nog een neutrale optie denkbaar, waarin but weliswaar twee polen 
onderscheidt, maar beide opties open houdt. We geven van elk een voorbeeld, waar-
uit meteen valt op te maken, dat de werking van but soms over de zins- en beurt-
grenzen heen gaat.  
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Iets negatiefs wissen met but + 
J: I don’t like a lot of stuffs, but I’m sometimes, I just have to conquer the fears, so I just think 
about happy things doing it. 

T (in aansluiting op M’s ‘He’s not comfortable with us being gone’): But that would help also. 

M: (sprekend over J en zijn angsten) He’s so convinced something’s wrong, something bad is 
going to happen. But baseball, there’s no fear of that. 

Iets positiefs wissen met but – 
J: I have friends; they come over to my house but… 

T: He is a quite clever, smart boy, but he has this trouble with that fears. 

M: They’ve enjoyed and had a good time together, but I think sometimes, he feels a little left out. 

Neutrale toepassing houdt beide opties open (but ±) 
J: (Geen voorbeeld beschikbaar.) 

T: There will be talking, but different talking (aanscherping). 

M: It takes a little more effort to, to get there, but he, it was just… (maakt de zin niet af).  

Verschillende gebruikers  
We bekeken hoe de verschillende actanten but toepassen en verwerkten de resultaten 
in figuur 1. 

Figuur 1. Verschillende toepassingen (N=50). 

 

Toelichting 
But wordt totaal 50 keer gebruikt. De onderlinge verdeling is: T 21, M 17 en J 12.  
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T gebruikt but in 71% van het aantal gevallen om een positieve wending te bewerk-
stelligen. J maakt een opgeruimde indruk en werkt goed mee. Hoewel zijn angsten 
de aanleiding vormen voor het onderhoud, is zijn behoefte om positief te scoren 
hoog: 92%. Bij M ligt dat anders: in 53% van de gevallen probeert ze een medede-
lingen positief bij te stellen, tegenover 42 % negatief. Dat lijkt een positieve balans, 
maar voor iemand die hulp inroept is het percentage negatief erg hoog.  

Correcties door agent 
Soms gebruikt T but om een voorafgaande mededeling van M te corrigeren. Het 
volgende voorbeeld spreekt voor zich. M zegt daar: 

He is a smart boy. Just sometimes it takes a little more effort to, to get there.  

T reageert meteen met: 
But he really did as well. 

In figuur 3 staan alle but+ correcties door T, dat wil zeggen van negatief naar posi-
tief, in relatie tot de inbreng van M en J. 

Figuur 3. Btt + correcties door agent (N=14) 

 

Toelichting 
Het gaat in totaal om 15 correcties. Twee keer gaat het om een zelfcorrectie. Uit het 
voorbeeld blijkt dat deze vorm onwaarschijnlijk lijkt, maar heel reëel is:  

Oh, that sounds to me like a big step, but you are the expert,  

Verder corrigeert T vijf keer J en maar liefst acht keer M. Bij de laatste is dat mis-
schien ook wel het meeste nodig. Zij is, zo blijkt ook uit de vorige grafieken, het 
minst OG. 
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Ten slotte 
Het eerste voorbeeld dat het panel registreerde, is interessant genoeg om nog eens te 
bekijken. Op 08:47 zegt M: 

He just prefers to be able to control his environment a little bit. That makes him feel 
most comfortable. But I worry because he doesn’t have as much interaction with chil-
dren as maybe some other kids do. His sister is very outgoing and goes out with friends 
and, and goes to friends’ houses and goes for some sleepovers or something. 

M vindt het kennelijk van belang een positieve uiting over J om te keren. De posi-
tieve uiting (die M zelf heeft gedaan) luidt:  

He just prefers to be able to control his environment a little bit. That makes him feel 
most comfortable. 

Het negatieve vervolg (but –) luidt: 
But I worry because he doesn’t have as much interaction with children as maybe some 
other kids do  

Op 09:10 grijpt T in. Zij corrigeert M door haar but– opnieuw om te keren, en dat 
kan het beste met een met een but+.  

Yeah, but I heard that he has a very good heart. 

Daarmee refereert agent aan een op de 08:38 door M gedane mededeling; toen ging 
het over de relatie met zijn zusje: 

He’s such a good little guy, his heart is so good. 

Hieruit blijkt dat een negatieve omkering (but –) met een positieve omkering (but+) 
kan worden tenietgedaan. T neem deze hindernis door te refereren aan een eerder 
gemelde krachtbron. Het is OGW op microniveau. 

Conclusie 
Met but wordt een omkering bewerkstelligd. Zo verandert een negatieve uiting in 
een positieve, en een positieve uiting in een negatieve. Het gebruik van but illu-
streert de opstelling van de actanten. De OG-agent is zich bewust welke toepassing 
nuttig is en welke niet. Het panel heeft een valide waarneming gedaan: met but + 
kan agent een positieve omkering bewerkstelligen.  

Opbrengst 
OGW betekent dat agent behoedzaam omspringt met het voegwoord maar (but). Als 
agent het voegwoord maar (but) OG wil benutten, moet hij: 
 een negatieve uiting met maar+ omkeren: 

o But he really did as well;  
 omkering met maar– neutraliseren door omkering met maar+: 

o (Na but van M) But I heard that he has a very good heart. 
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