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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: 



286 BIJLAGE EXERCITIES 

 

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 



288 BIJLAGE EXERCITIES 

 

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. 



289 COÖPEREREN 

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. 

    



294 BIJLAGE EXERCITIES 

 

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, 
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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. 
  
 
 


