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Deze bijdrage gaat over ‘doelgericht communiceren’ in gesprekken. Uitslagen van
medisch onderzoek bespreken, een spaarproduct verkopen, advies vragen… We voeren de hele dag gesprekken en gespreksdeelnemers hebben allerlei doelen, maar
gespreksdoelen kun je alleen bereiken samen met je gesprekspartner. Hoe werkt
dat?

De weg naar een gespreksdoel wordt nooit door één spreker alleen afgelegd, want
ook door op de goede momenten niets te zeggen, of alleen “hm”, kan iemand bijdragen aan doelgerichte communicatie. Een gezaghebbende onderzoeksbenadering op het gebied van doelgerichte mondelinge communicatie is conversatieanalyse (zie voor een beknopte toelichting van deze en verwante benaderingen:
Houtkoop & Koole, 2000).
Voor conversatieanalyse gaat het bij doelgerichte communicatie vooral om de
vraag hoe gesprekspartners gezamenlijk doelen bereiken. Conversatieanalisten
zien gespreksdoelen niet als intenties van deelnemers (‘in hun hoofd’), maar als
iets wat observeerbaar is in taalgebruik, zowel voor andere gepreksdeelnemers als
voor de analyticus.
Voorbeeld Een personeelsfunctionaris test in een gesprek of een sollicitant in de organisatie past, en toont dat doel aan de sollicitant door allerlei vragen te stellen en situaties voor te leggen.
De sollicitant laat zien door die vragen te beantwoorden en op de
situaties te reageren dat z/hij meedoet in dit project van de personeelsselecteur. Daarmee toont de sollicitant een doel heeft:
aangenomen worden.

Doelen in professionele gesprekken
Doelen zijn vaak heel duidelijk in min of meer formele omgevingen zoals op school,
aan het gemeenteloket, bij de huisarts en aan de telefoon met de klantenservice.
Zulke gesprekken zijn doelgericht in die zin dat gespreksdeelnemers duidelijk
proberen iets uit te leggen aan een leerling, een medische klacht te verhelpen of
een dienst te leveren.

Expliciet doelen benoemen
Soms worden doelen expliciet benoemd, bijvoorbeeld in het volgende fragment uit
een gesprek tussen een chirurg en een patiënt die twee weken eerder is geopereerd. De naam van de patiënt is een pseudoniem. (Zie een lijstje symbolen aan
het einde van de tekst; voor meer uitleg zie deel 3 -conversatieanalyse)

In regels 5-6 wordt het eerste doel van het gesprek benoemd ‘het gaan hebben
over de uitslag van het weefselonderzoek’, en in regel 8 benoemt de chirurg een algemener doel ‘horen hoe het met u gaat’. In dit fragment neemt de chirurg het
voortouw in het gesprek door de doelen vast te stellen. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend omdat het vaak op deze manier gaat. Toch is het niet vanzelfsprekend.
Ten eerste noemen gespreksdeelnemers vaak niet of niet meteen wat de doelen
van een gesprek zijn (zie fragment 2). Ten tweede kan de chirurg alleen zo te werk
gaan doordat de patiënt hieraan meewerkt (zie de onproblematische ‘ja’s’ in regels
7 en 9). De patiënt had in regel 2 bijvoorbeeld kunnen vragen naar hoe het met de
chirurg ging, of zelf kunnen beginnen met een reeks klachten, of met een opmerking over het weer. Ook had de patiënt iets anders kunnen doen in regel 7, bijvoorbeeld een extra agendapunt invoegen: ‘ik wilde eigenlijk ook nog vragen wanneer
ik weer mag zwemmen met die wond’. Gesprekspartners hebben elkaars medewerking dus nodig om bepaalde doelen te bereiken in een gesprek.

Impliciet werken aan gespreksdoelen

In veel gevallen is het gespreksdoel niet expliciet, of wordt het pas later expliciet.
In het volgende fragment belt een telemarketeer een potentiële klant over een
spaarplan. De potentiële klant is eerder aangesproken op straat en heeft toen
gegevens achtergelaten. De telemarketeer gebruikt die gegevens om deze potentiële klant te bellen met als kennelijk doel (zo blijkt in de loop van de gesprekken)
een afspraak te maken. De telemarketeer heeft net een erg positief verhaal gehouden over het spaarplan en vraagt de potentiële klant om zijn mening over het
spaarplan in regel 1.

In regel 1 stuurt de telemarketeer aan op een positief oordeel over het spaarplan.
Als de potentiële klant inderdaad zo’n positief oordeel uitspreekt over het spaarplan, maakt dat het lastiger voor de beoogde klant om later nee te zeggen. Anders
is de klant niet consistent. De telemarketeer werkt dus duidelijk aan zijn doel,
namelijk de klant zover krijgen dat die een afspraak maakt. Dit is wel zichtbaar,
maar wordt niet expliciet benoemd, niet door de telemarketeer en niet door de
beoogde klant. Gespreksdeelnemers kunnen dus een doelgericht karakter aan een
gesprek geven door de dingen die ze doen in een gesprek, en door de manier
waarop ze die dingen doen. Daarvoor is het niet nodig dat ze expliciet benoemen
wat de gespreksdoelen zijn.
De beoogde klant gaat niet mee met wat de telemarketeer aan het doen is door
een oordeel te weigeren (r. 3). In plaats daarvan stelt hij een wedervraag: of er niet wat informatie opgestuurd kan worden (r. 4-5). Hiermee heeft de beoogde klant
de druk even afgewend en de bal ligt weer bij de telemarketeer. Dat is nog een
voorbeeld dat laat zien dat de ene gesprekspartner de ander nodig heeft om
doelen te bereiken, en dat een gesprekspartner dus ook weerstand kan bieden aan
pogingen van een andere gesprekspartner om een bepaald doel te bereiken.

Een gespreksdoel komt pas tot leven als sprekers het
als doel behandelen
Soms hebben gesprekken een doel ‘op papier’, een afspraak maken met een
beoogde klant voor een spaarplan, een rechtszaak over voogdij afhandelen, of een
medische diagnose vaststellen en een behandeling bepalen. Zo’n officieel gespreksdoel levert niet automatisch op dat het gesprek zelf (meteen) een doelgericht
karakter krijgt. Ook niet als het gesprek plaats vindt in een ruimte die bedoeld is
voor professionele interactie zoals een call center, rechtszaal of spreekkamer, met
iemand die van beroep docent, rechter of arts is. Dat kunnen we zien in het volgende fragment, afkomstig uit een gesprek bij de huisarts. Het origineel is in het
Engels; er is een Nederlandse vertaling toegevoegd.

Als je niet zou weten dat hier een arts en patiënt in gesprek zijn, zou je denken dat
het twee vrienden, familieleden of misschien twee collega’s zijn. Er is niets in het
gesprek zelf waaruit je kunt opmaken dat dit een gesprek is in een spreekkamer.
Dit betekent een bepaalde professionele omgeving niet zonder meer leidt tot een
gesprek dat een professioneel karakter of doel heeft. Dat gebeurt pas wanneer gespreksdeelnemers hun doelen in het gesprek laten zien, impliciet of expliciet. Anders gezegd: een gesprek krijgt pas een doelgericht karakter wanneer de gespreksdeelnemers die ‘papieren’ doelen ’tot leven praten’.

Doelen in alledaagse gesprekken
Doelen komen niet alleen voor in professionele of institutionele gesprekken. Ook in
alledaagse, informele gesprekken laten gespreksdeelnemers regelmatig zien dat
ze doelen hebben:

In regel 17 zegt Anneke: ‘ik moest jouw advies effe hebbe’’. Ze formuleert dit als
het doel van haar belletje met ‘namelijk’ en ‘moest’. Onderzoek van Schegloff
(1968) liet al zien dat er in telefoongesprekken (op vaste lijnen) bijna altijd sprake
is van een reden om te bellen, al is het maar ‘om bij te kletsen’. Doelen zijn dus
zeker niet uniek voor professionele interactie.

Toekomst
Een belangrijke trend is dat conversatieanalytici bevindingen delen met professionals in bijvoorbeeld trainingen. Voorbeelden vind je hier:
1.Use CARM | CARM (Conversation Analytic Role-play Method) | Loughborough
University (lboro.ac.uk),
2. Training – Centrum voor Dialoog.
Voor die professionals is het onder meer belangrijk om te zien wat meer en wat
minder effectief is om het achterliggende doel van het gesprek of de organisatie te
bereiken.
Dat er veel behoefte aan gesprekstraining is, blijkt ook uit de florerende markt
voor communicatieadvies- en communicatiehandboeken. Allerlei handboeken en
adviezen over hoe professionals gesprekken vinden gretig aftrek. Helaas zijn deze
adviezen vaak niet gebaseerd op studie van echte gesprekken. Onderzoek heeft laten zien dat adviezen in handboeken vaak onvoldoende rekening houden met de gespreksdynamiek. Daardoor zijn ze te rechtlijnig en te ongenuanceerd (e.g. Jol,
2020; Sikveland, Kevoe-Feltman & Stokoe 2019; Sliedrecht, 2013). Adviezen kunnen zelfs het tegenovergestelde bereiken (Childs & Walsh, 2018).

Een belangrijke onderzoeksvraag is dus wat er precies gebeurt als professionals
gespreksadviezen proberen toe te passen in de praktijk. Worden die gesprekken inderdaad effectiever? Of doemen er nieuwe problemen op? Zulk onderzoek kan
inzichten opleveren die op hun beurt bijdragen aan doelgerichte mondelinge communicatie.
Een andere vraag is hoe gespreksdeelnemers weerstand bieden aan elkaars
doelen. Fragment 2 laat immers zien dat het doel van de ene gespreksdeelnemer
niet zonder meer overeenkomt met dat van de ander. Dat zijn veel voorkomende
gesprekssituaties. Onderzoek naar dergelijke weerstand levert inzicht op in
waarom gespreksdeelnemers hun doelen dan niet bereiken, en welke acties ertoe
doen om de doelen alsnog te bereiken.

Verder lezen
Deel 2: effectieve en minder effectieve methoden
Deel 3: conversatieanalyse
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