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SAMENVATTING

De Koning Boudewijnstichting gelooft sterk in de meerwaarde van deliberatieve 
processen waarbij burgers met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s 
waar doorgaans weinig beleidsconsensus over bestaat. Zulke deliberatieve processen 
bieden inzicht in de verschillende opinies die burgers hebben over die thema’s. 
Burgerdeliberatie voedt beleidsproblemen vaak met frisse en vernieuwende 
perspectieven. Meestal resulteren processen van burgerdeliberatie dan ook in 
beleidsaanbevelingen of andere vormen van input voor stakeholders en beleidsmakers. 

In de tweede helft van 2014 organiseerde de Koning Boudewijnstichting een 
burgerlabo over terugbetaling in de gezondheidszorg: 32 burgers gingen gedurende drie 
weekends in debat over de vraag welke elementen zij belangrijk vinden bij beslissingen 
over welke medische behandelingen de gezondheidszorg zou moeten terugbetalen. De 
Koning Boudewijnstichting implementeerde toen voor het eerst een discoursanalyse om 
nog meer inzichten te halen uit de burgerdeliberatie.

Discoursanalyse kan verwijzen naar de gedetailleerde linguistische analyse van 
conversaties, naar de analyse van overtuigings- en argumentatiestrategieën in 
(politieke) retoriek, maar ook naar de analyse van hoe taalgebruik verbonden is met 
maatschappelijke ideologieën en mens- en maatschappijvisies. Het is vooral die laatste, 
meer macro-benadering van discoursanalyse die een belangrijke meerwaarde biedt bij 
deliberatieve processen. Dit rapport argumenteert dat zo een discoursanalyse toelaat 
een nog dieper inzicht te genereren in wat burgers zeggen over een bepaald thema, in 
hoe het discours van burgers zich verhoudt tot wereldbeelden en ideologieën die 
aanwezig zijn in de bredere maatschappij, en in hoe het discours van burgers tot stand 
komt in interactie met andere burgers en binnen de context van een deliberatief proces. 

Een discoursanalyse van burgerdeliberatie gaat verder dan het oplijsten van 
standpunten over een bepaald thema. Discoursanalytici stellen zich de vraag welke 
betekeniskaders schuilgaan achter die standpunten en welke maatschappelijke 
denkkaders burgers mobiliseren wanneer ze spreken. Discoursanalyse zal bijvoorbeeld 
inzoomen op hoe de notie ‘solidariteit’ in het discours van burgers over de gezondheids-
zorg verbonden is met een onderliggend geloof in de welvaartstaat dat veel minder 
expliciet wordt geformuleerd. Een discoursanalyse maakt ook zichtbaar dat achter een 
schijnbare consensus rond een bepaald standpunt soms erg verschillende visies 
schuilgaan. Burgers kunnen het bijvoorbeeld eens zijn over de nood aan solidariteit in de 
ziekteverzekering, maar wat betekent ‘solidariteit’ dan precies? Om die verschillende 
betekenissen van ‘solidariteit’ te begrijpen, moeten we kijken naar het bredere 
betekeniskader waarbinnen de notie ‘solidariteit’ betekenis krijgt. En we moeten ons 
afvragen hoe ‘solidariteit’ zich verhoudt tot andere centrale betekenaars in het discours 
van burgers (bv. ‘individuele verantwoordelijkheid’). Discoursanalyse biedt de 
conceptuele en methodologische tools om te analyseren hoe betekenis tot stand komt 
doorheen complexe, gelaagde en soms contradictorische betekenisstructuren waarmee 
burgers zich identificeren. 
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Het rapport besluit met een aantal praktische principes en aandachtspunten gericht 
op het maximaliseren van de meerwaarde van discoursanalyse bij deliberatieve 
processen. We staan stil bij het belang van opnames, transcripties en observaties. We 
bepleiten de samenstelling van een interdisciplinair discoursanalyse-team. En we 
wijzen op het belang van een heldere differentiatie van de positie van het discoursanaly-
se-team omdat discoursanalyse analytische afstand veronderstelt. Tegelijk pleiten we 
voor de integratie van de discoursanalyse binnen verschillende momenten en tijdens de 
verschillende fasen van het project en voor nauwe samenwerking en overleg tussen het 
discoursanalyse-team en de organisatoren/facilitatoren van het project. 

Concrete methodologische en organisatorische keuzes zijn uiteraard steeds 
afhankelijk van de specificiteit van een deliberatief proces, maar we hopen dat dit 
rapport handvaten kan bieden bij het uitdenken en opzetten van discoursanalyses van 
deliberatieve processen. 

Samenvatting
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1. INLEIDING

Wat kan de bijdrage zijn van discoursanalyse aan deliberatieve processen waarin 
burgers zich uitspreken over maatschappelijke kwesties? Wat houdt een discoursanalyse 
van een deliberatief proces in? Welke meerwaarde heeft discoursanalyse voor deliberatieve 
processen? En hoe ziet zo een discoursanalyse er in de praktijk uit?

De Koning Boudewijnstichting heeft veel ervaring met het organiseren van 
deliberatieve processen. En ze gelooft in het potentieel van discoursanalyse als methode om 
een dieper inzicht te krijgen in wat burgers zeggen en doen tijdens zulke deliberatieve 
processen. Dit rapport staat stil bij het hoe en waarom van discoursanalyse van 
deliberatieve processen. Het is gebaseerd op de ervaringen opgedaan met de discoursana-
lyse van het Burgerlabo over ‘Terugbetalingen in de gezondheidszorg’ en op een 
methodologische rondetafel over ‘Discoursanalyse als methode in deliberatieve processen’. 

In de tweede helft van 2014 gingen 32 burgers gedurende de drie weekends van een 
‘burgerlabo’ in debat over de vraag welke elementen zij belangrijk vinden bij beslissingen 
over welke medische behandelingen de gezondheidszorg zou moeten terugbetalen. Dit 
deliberatief proces was onderdeel van het breder onderzoekstraject  ‘Een beter gebruik van 
de middelen in de gezondheidszorg. De rol van ethiek en maatschappij’ dat de Koning 
Boudewijnstichting opzette in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE). Met dit onderzoekstraject wilden zij bijdragen aan een meer coherente en meer 
consistente besluitvorming over terugbetalingen in de gezondheidszorg die explicieter 
rekening houdt met de wensen van de burgers. De Koning Boudewijnstichting vertrok 
vanuit de vaststelling dat terugbetalingen in de gezondheidszorg een erg complex en 
ongestructureerd beleidsprobleem vormen. Via een deliberatief proces wilde zij de 
diversiteit aan visies en opinies over het beleidsvraagstuk in kaart brengen. De organisatie 
van dit Burgerlabo kaderde bovendien binnen de bredere ambitie van de Koning 
Boudewijnstichting om burgerparticipatie in beleid te stimuleren en bij te dragen aan een 
meer deliberatieve democratie1. 

Om dieper inzicht te verwerven in de opinies en visies van de deelnemende burgers over 
terugbetaling in de gezondheidszorg liet de Koning Boudewijnstichting een discours- 
analyse uitvoeren door een team van academici. Dit team bestond uit Benjamin De Cleen 
(VUB, coördinator), Mathieu Berger (UCL), Laura Calabrese (ULB), Ignaas Devisch (UGent), 
François Romijn (ULB) en Leen Van Brussel (VUB). De discoursanalyse resulteerde in een 
eindrapport ‘Solidariteit en het recht op gezondheidszorg. Een discoursanalyse van het 
Burgerlabo over terugbetalingen van behandelingen in de gezondheidszorg.’ Dit 
onderzoeksrapport biedt inzicht in de waarden en mens- en maatschappijvisies die burgers 
mobiliseren wanneer ze spreken over terugbetalingen in de gezondheidszorg. Het staat ook 
stil bij hoe en vanuit welke posities burgers spreken binnen de context van een deliberatief 
proces (als burger, als individu, als deelnemer aan het deliberatief proces, enz.)2.

1 Voor meer informatie over het burgerlabo verwijzen we naar het rapport ‘Burgerlabo : burgers als lei-
draad bij terugbetalingen in de gezondheidszorg’ (KBS, 2015).

2 We verwijzen verder naar het rapport ‘Solidariteit en het recht op gezondheidszorg’ voor meer informatie 
over de methode gebruikt voor de discoursanalyse van het Burgerlabo.
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Delen van dit methodologische rapport zijn gebaseerd op het oorspronkelijke 
onderzoeksrapport en bouwen verder op reflecties ontwikkeld in samenwerking tussen alle 
auteurs van het onderzoeksrapport.

Voor de Koning Boudewijnstichting was het Burgerlabo een pilootproject in het 
werken met een discoursanalyse als methode om een dieper inzicht te verwerven in wat 
burgers zeggen tijdens een deliberatief proces. Nationaal en ook internationaal is dit een 
innovatieve strategie. De meerwaarde van de discoursanalyse in het begrijpen van hoe 
burgers spreken over de gezondheidszorg spoorde de Koning Boudewijnstichting ertoe 
aan meer structureel na te denken over discoursanalyse als methode bij deliberatieve 
processen. Op 25 mei 2016 organiseerde de Stichting daarom in samenwerking met het 
Research Centre for the Study of Democracy, Signication and Resistance (researchcen-
tredesire.eu) en Metrolab Brussels (http://www.metrolab.brussels/) een rondetafel over 
discoursanalyse als methode bij deliberatieve processen. Deze rondetafel bracht 
academische experts in discoursanalyse en/of in deliberatieve processen, professionele 
procesbegeleiders en facilitatoren van deliberatieve processen en stakeholders samen 
om verder na te denken op basis van de ervaringen met de discoursanalyse van het 
Burgerlabo. De rondetafel werd georganiseerd door Benjamin De Cleen (VUB, Desire), 
Mathieu Berger (UCL, Metrolab Brussels), en Tinne Vandensande en Gerrit Rauws 
(KBS). Deelnemers aan de rondetafel waren Didier Caluwaerts (VUB), Nico Carpentier 
(Uppsala University, VUB), Sigurd Dhondt (UGent), Laurence Kohn (KCE), Raf Mertens 
(KCE), Christophe Niessen (UCL), Peter Raeymaekers (LyraGen), Stef Steyaert (Levuur), 
Philip Vandenbroeck (ShiftN) en Leen Van Brussel (VUB). Wij zouden alle deelnemers 
hartelijk willen danken voor hun zeer waardevolle inbreng. 

Dit rapport bouwt verder op de ervaringen met de discoursanalyse van het 
Burgerlabo over terugbetalingen in de gezondheidszorg . Het formuleert een 
algemenere en meer gestructureerde reflectie over het potentieel van discoursanalyse 
als methode bij deliberatieve processen. In een eerste deel staan we stil bij wat ‘discours’ 
betekent en wat discoursanalyse inhoudt. We zetten de diversiteit aan 
discoursanalytische benaderingen kort uiteen. En we argumenteren dat een deliberatief 
proces het meest gebaat is bij een discoursanalyse die zich richt op het blootleggen van de 
betekenisstructuren in het discours van de participanten aan deliberatieve processen. 
Een tweede deel van het rapport gaat in op de meerwaarde van discoursanalyse bij 
deliberatieve processen. Wat wordt zichtbaar door de ‘discursieve blik’? En hoe draagt 
die bij aan een beter begrip van het discours van burgers en van hoe dat discours tot 
stand komt binnen deliberatieve processen? In een derde deel formuleren we een aantal 
concrete basisprincipes en aandachtspunten die als leidraad kunnen dienen bij het 
integreren van discoursanalyse als methode bij een deliberatief proces. We hebben het 
onder andere over het bepalen van de rol van het discoursanalyse-team in het bredere 
deliberatief proces, het belang van transcripties en observaties, en het samenstellen van 
een interdisciplinair team. Het rapport schrijft geen strakke richtlijnen voor. Eén van de 
basisprincipes is inderdaad dat concrete methodologische keuzes afhankelijk zijn van de 
precieze doelstellingen van het deliberatief proces. Wel geven we een aantal algemeen 
geldende basisprincipes mee en formuleren we een aantal aandachtspunten die voor 
elke discoursanalyse van een deliberatief proces van belang zijn. 

Inleiding
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2. DISCOURANALYSE ALS PERSPECTIEF EN METHODE 
BIJ PROCESSEN VAN BURGERDELIBERATIE

Het veld van de discoursanalyse is breed en heterogeen. Discoursanalyse kan 
verwijzen naar de gedetailleerde linguistische analyse van conversaties, naar de analyse 
van overtuigings- en argumentatiestrategieën in (politieke) retoriek, maar ook naar de 
analyse van ideologie en mens-en maatschappijvisies in taal, praktijken, en instituties. 
Deze verschillende benaderingen definiëren de notie ‘discours’ op een andere manier. 
We identificeren hier twee grote tradities van discoursanalyse die ieder een aantal meer 
concrete benaderingen bundelen. 

Een eerste traditie vindt haar oorsprong in de linguistiek en definieert 
discours als taalgebruik. Deze traditie wil inzicht verwerven in bepaalde vormen van 
taalgebruik (bijvoorbeeld speeches, interacties tussen personen, krantenartikels) en in 
het taalgebruik binnen bepaalde sociale domeinen (bijvoorbeeld het ‘medisch discours’ 
of het ‘management discours’). 
De ‘discours-als-taal’ traditie wil aan de hand van gedetailleerde tekstuele analyses 
vooral iets vertellen over hoe taal functioneert en hoe mensen taal gebruiken. Door die 
sterke focus op de gedetailleerde linguistische analyse van teksten nemen ‘discours-als-
taal’ benaderingen vaak slechts een beperkte context mee in hun analyses. Vaak beperkt 
dit soort micro-benaderingen zich tot het tekstuele/interactionele niveau, soms 
aangevuld met informatie over de setting waarbinnen de talige actie plaatsvindt. 

Een tweede traditie is veeleer geïnteresseerd in discours als een ‘drager van 
betekenissen en representaties’. Deze ‘discours-als-representatie’ traditie wordt over 
het algemeen geassocieerd met de sociologie, de culturele studies en de kritische 
politieke theorie. De analyse van taalgebruik is in deze traditie vooral een middel om 
inzicht te verkrijgen in de betekenisstructuren, wereldbeelden en ideologieën die te 
vinden zijn in empirisch materiaal. Deze traditie richt zich op het blootleggen van 
verbanden tussen teksten en bredere maatschappijvisies en maatschappelijke processen. 
Ze kadert de analyse van discours daarom ook in de analyse van de maatschappelijke 
context waarin dat discours tot stand komt. Deze traditie hanteert bovendien ook een 
bredere definitie van discours. Zo kunnen ook audiovisueel materiaal en beelden 
(bijvoorbeeld reclame, kunst, televisieprogramma’s) worden geanalyseerd als discours. 
De meest macro benaderingen van discoursanalyse gaan nog verder en beschouwen en 
analyseren alles wat  betekenis ‘draagt’ als discours: praktijken (bijvoorbeeld werken, 
dansen, betogen), instituties (bv. de ziekenfondsen, vakbonden, en politieke partijen), 
objecten (bv. de hoofddoek of de das) en zelfs gebouwen.

Onderstaand schema schetst het veld van de discoursanalyse, en geeft het gebied 
weer waar een discoursanalyse van deliberatieve processen zich binnen dat veld bevindt. 
We argumenteren dat deliberatieve processen vooral gebaat zijn bij de meer 
macro-benaderingen van discoursanalyse. Deliberatieve processen worden meestal 
georganiseerd om inzicht te generen in de verschillende opinies en waardekaders die 
circuleren over een maatschappelijk thema waar weinig consensus over bestaat (en 
eventueel ook om tot een gedragen consensus te komen). Discoursanalyse kan dan 
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helpen een dieper inzicht te verwerven in het discours van burgers door bloot te leggen 
op welke mens- en maatschappijvisies burgers een beroep doen en hoe die zich tot elkaar 
verhouden. We leggen hieronder in wat meer detail uit hoe zo een discoursanalyse een 
dieper inzicht in het discours van burgers toelaat.

A. De analyse van betekenisstructuren in het discours van de participanten

Het schema is geïnspireerd op een figuur over discoursanalyse in Carpentier en De Cleen (2007:277).

De horizontale as van het schema stelt een continuum voor met aan het ene uiterste 
een onderzoeksfocus op taal en taalgebruik (centraal binnen de discours-als-taal 
traditie) en aan het andere uiterste een onderzoeksfocus op betekenis (centraal binnen 
de discours-als-representatie traditie). Een discoursanalyse van deliberatieve 
processen situeert zich ter rechterzijde van het taal-betekenis continuum. 
Macro-benaderingen van discoursanalyse zijn niet louter een onderzoeksmethode, 
maar een manier van kijken, een analytisch perspectief. De ‘discursieve blik’ 
(Carpentier en De Vos, 2003) is gericht op het blootleggen van betekenisstructuren in 
teksten. Een discoursanalyse put wel uit het arsenaal aan (linguistische) tools van 
micro-discursieve benaderingen (zoals bijvoorbeeld de pragmatiek, de conversatie-ana-
lyse of de sociolinguistiek), maar integreert die in een analyse waar de focus ligt op 
betekenis en representatie. De centrale vragen bij de discoursanalyse van een 
deliberatief proces worden dan: Hoe zijn de discoursen van participanten opgebouwd? 
Wat zijn de centrale elementen van die discoursen? 
Een dergelijke discoursanalyse laat toe het discours van burgers in zijn complexiteit te 
begrijpen. 

• De discoursanalyse maakt zichtbaar hoe participanten aan een deliberatief proces 
zich vaak op verschillende, soms contradictorische, wereldbeelden, 
waardekaders en ideologieën beroepen. Participanten zullen eenzelfde notie (bv. 
solidariteit) vaak op verschillende momenten op verschillende manieren gebruiken. 
De betekenis van eenzelfde notie kan dus fluctueren binnen het discours van 
eenzelfde participant. Omdat participanten elementen van verschillende 
denkkaders combineren zijn de discoursen die zij produceren statisch noch zonder 
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tegenstrijdigheden  (dit geldt trouwens ook voor de discoursen van politieke partijen, 
instellingen, enzoverder).

• De discoursanalyse maakt zichtbaar dat discoursen situationeel geproduceerd 
worden. Dit wil zeggen dat mensen in zeer welbepaalde situaties, over bepaalde 
kwesties, en in relatie tot bepaalde andere mensen spreken. Wanneer participanten 
aan een deliberatief proces met elkaar spreken of discussiëren over een concrete 
casus of onderwerp, mobiliseren zij bepaalde denkkaders en maatschappijvisies. Die 
geven hen toegang tot concepten en argumenten aan de hand waarvan zij hun eigen 
ervaringen en opvattingen met betrekking tot de casus of het onderwerp begrijpen 
en onder woorden brengen. Het is best mogelijk dat zij in de discussie over een andere 
case of een ander onderwerp een beroep doen op andere denkkaders en maatschap-
pijvisies. Zo kan iemand bijvoorbeeld sterk steunen op de notie ‘vrijheid’ om 
euthanasie te bepleiten, maar zich in een discussie over roken sterk voorstander 
tonen van het wettelijk beperken van de tabaksverkoop.

B. Het belang van context
De verticale as van het schema geeft weer hoeveel context verschillende 
benaderingen van discoursanalyse meenemen. Benaderingen binnen de 
discours-als-representatie traditie nemen verschillende contextuele lagen mee; het 
tekstuele niveau, het niveau van de setting waarbinnen de tekst geproduceerd wordt en 
de maatschappelijke context waarbinnen de tekst tot stand komt. Dit geldt ook voor de 
discoursanalyse van deliberatieve processen.  

Een macro-discursief perspectief is het meest geschikt voor deliberatieve 
processen omdat het zowel de setting van de deliberatie als over de bredere 
maatschappelijke context integreert in de analyse. Een discoursanalyse van een 
deliberatief proces stelt zich dan de vragen: Hoe komen de discoursen van burgers 
interactioneel tot stand binnen de deliberatieve context? En hoe zijn die 
discoursen verbonden met denkkaders en ideologieën in de bredere 
maatschappij? Laten we even stil staan bij de verschillende contextniveaus die een 
discoursanalyse van deliberatieve processen meeneemt. 

• Het micro niveau: in een deliberatief proces wordt discours geproduceerd in 
interactie tussen verschillende actoren. Burgers produceren hun discours om te 
beginnen in interactie met elkaar. Sommige persoonlijke kenmerken maken 
rechtstreeks en onmiddellijk deel uit van de deliberatie (naam, gelaat, huidskleur, 
gender, leeftijd, stem, accent, taalbeheersing enz.). Andere kenmerken komen eerder 
geleidelijk naar de oppervlakte (zoals het ‘karakter’ van een persoon, haar stijl, maar 
ook haar ethische voorkeuren enz.). Daarnaast zijn er de interacties tussen de 
burgers en de facilitatoren. En er zijn vaak ook interacties tussen burgers en 
uitgenodigde experten. Hier spelen niet enkel persoonlijke kenmerken, maar 
worden de interacties ook getekend door verschillende rollen . Op dit niveau is de 
discoursanalyse sterk gebaat bij het integreren van interactionistische perspectieven 
en methodieken, die inzicht bieden in hoe mensen interageren met elkaar. 

• Het meso niveau: het discours van participanten komt tot stand binnen de setting 
van het deliberatief proces. Een discoursanalyse analyseert de door burgers 

Discouranalyse als perspectief en methode bij processen van burgerdeliberatie
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geproduceerde discoursen dus met aandacht voor het design van het burgerlabo en 
stelt zich de vraag hoe bepaalde genres, formats (vanuit bepaalde methodische 
keuzes) en fysieke locaties een rol spelen binnen de productie van discours. Dit kan 
heel concreet gaan over de keuze om de facilitator te laten rechtstaan voor de 
participanten (hetgeen een bepaalde hiërarchie tussen facilitator en participanten 
met zich meebrengt), de keuze om de facilitator de discussie tussen de participanten 
te laten synthetiseren op een flipboard of om burgers dat zelf te laten doen, maar ook 
over de fysieke locatie van de zaal en het gebouw waar de deliberatie plaatsvindt (en 
die bijvoorbeeld bepaalde burgers kunnen intimideren). 

 De analyse van het deliberatief proces als context is cruciaal omdat discours wordt 
geproduceerd en gegenereerd binnen het deliberatief proces. Dit wil zeggen dat mensen 
hun discours niet ‘ter uitstalling’ klaar hebben, maar dat mensen actief een discours 
produceren binnen het deliberatief proces dat hen daartoe uitnodigt. Zoals Smithson 
(2000: 114) stelt is een deliberatief proces geen middel om de publieke opinie bloot te 
leggen, of zelfs de opinies van individuele mensen te meten, maar wel een middel om 
publieke discoursen over een bepaald thema te genereren. Dit impliceert ook dat de 
analyse van het discours van burgers binnen een deliberatief proces geen methode is 
om de opinie van burgers te meten, maar wel om het discours dat burgers binnen een 
welbepaalde context produceren te analyseren. 

• Het macro niveau: een deliberatief proces vindt niet plaats in een vacuum, maar 
maakt deel uit van een bredere maatschappelijke context. Ook de burgers die eraan 
deelnemen zijn elk verbonden met de maatschappij op allerlei manieren. De 
participanten aan het deliberatief proces produceren hun discours binnen een 
bredere politieke, sociale, culturele en economische context. Deze 
maatschappelijke context is cruciaal voor het begrijpen van de discoursen die 
burgers produceren. De discoursanalyse van een deliberatief proces integreert de 
empirische analyse van taal en taalgebruik (aan de hand van metaforen, 
woordkeuze, semantische relaties, passieve en actieve zinnen, enzoverder) met 
reflecties over de bredere maatschappelijke context. De discoursanalyse wordt best 
gevoed met sociaal-wetenschappelijke inzichten over de maatschappelijke context 
waarbinnen de deliberatie plaatsvindt. In de discoursanalyse van het burgerlabo 
over terugbetaling in de gezondheidszorg werd bijvoorbeeld teruggegrepen naar 
literatuur over de organisatie van de gezondheidszorg in België, maar ook over 
heersende denkbeelden over gezondheid. 

 In een deliberatief proces spreken mensen steeds binnen een context waarin 
bepaalde wereldbeelden, waardekaders, ideologieën, manieren van denken bestaan 
die veel breder zijn dan het individu of een groep individuen, en die vaak ook breder 
zijn dan het onderwerp van de deliberatie. Tegelijk zijn die bredere betekeniskaders 
niet allesbepalend. Mensen worden in hun spreken, denken en handelen gedeeltelijk 
gevormd door heersende mens -en maatschappijbeelden en kaders. Maar zij gaan er 
wel actief mee om. Mensen identificeren zich met bepaalde kaders, en mobiliseren 
elementen uit de kaders wanneer ze spreken en actief vorm geven aan hun identiteit. 
En ze gaan vaak ook creatief om met bestaande denk- en waardekaders. Soms 
combineren mensen elementen uit verschillende kaders, soms verzetten ze zich 
actief tegen bepaalde kaders. Zo construeren ze een betekenisstructuur op basis van een 
(meer of minder) creatieve omgang met bestaande betekenisstructuren die in de 
bredere maatschappij te vinden zijn. Door te analyseren welke achterliggende 
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maatschappijvisies participanten aan een deliberatief proces mobiliseren wanneer 
ze spreken, met welke denkkaders ze zich identificeren, krijgen we een dieper inzicht 
in de verschillende perspectieven en meningen die heersen rond een bepaalde 
thematiek en hoe die zich verhouden tot bredere maatschappelijke denkkaders.  
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3. DE MEERWAARDE VAN DISCOURSANALYSE ALS METHODE 
EN PERSPECTIEF BIJ DELIBERATIEVE PROCESSEN

De vorige sectie geeft al aan waar de specificiteit en meerwaarde van een discours- 
analyse ligt. Maar laat ons daar even explicieter bij stilstaan. Wat is de meerwaarde van 
een discoursanalyse bij een deliberatief proces? Wat kan een team discouranalytici 
zichtbaar maken dat anders onder de radar zou blijven?

De voornaamste meerwaarde van een discoursanalyse is dat ze een dieper inzicht 
levert in het discours van de burgers op verschillende niveaus en op die manier een extra 
complexiteitsdimensie toevoegt aan het onderzoekstraject. De discoursanalyse bij het 
Burgerlabo over terugbetalingen in de gezondheidszorg bijvoorbeeld kwam ten eerste 
tegemoet aan de verwachting van de organisatoren om een dieper inzicht te genereren 
in het discours van de burgers door dit te linken aan achterliggende ideologieën en mens 
-en maatschappijvisies. Ten tweede werd met de discoursanalyse ook extra inzicht 
verworven in hoe de argumentaties en overtuigingen van de burgers tot stand komen en 
geuit worden doorheen een deliberatief proces. De organisatoren stelden dat de 
discoursanalyse een reflectief bewustzijn in het project injecteerde dat complementair 
was aan een meer output-gerichte focus. Dit reflectieve bewustzijn verwijst met name 
naar hoe discoursanalyse identificeert hoe burgers in een deliberatief proces mens-en 
maatschappijvisies mobiliseren die circuleren in de bredere maatschappij. Het 
reflectieve verwijst ook naar de kritische analyse van de communicatiepraktijken en de 
machtsstructuren binnen het delibiratieve proces zelf, en naar hoe die zich verhouden 
tot machtsverhoudingen in de bredere maatschappij. 

Hieronder beschrijven we in meer algemene termen de meerwaarde van 
discoursanalyse als methode bij processen van burgerdeliberatie aan de hand van een 
aantal kernargumenten. We bouwen hierbij verder op de ervaringen met de 
discoursanalyse van het Burgerlabo over terugbetalingen in de gezondheidszorg, maar 
maken abstractie van dat specifieke project. Ten eerste hebben we het over de voordelen 
van een academisch discoursanalyse-team die zich op een aantal niveaus situeren. 
Daarna geven we aan  dat discoursanalyse het inzicht in het discours van burgers 
verdiept door de deconstructie van de manier waarop betekenis tot stand komt en van 
machtsverhoudingen- en dynamieken.

A. De voordelen van een academisch discoursanalyse-team
We kunnen discoursanalyse misschien wel best omschrijven als een ‘perspectief’: een 
manier van kijken naar het discours van de participanten. Een team academici is, als 
kennis-generend apparaat, niet verheven boven andere teams binnen het project in die 
zin dat enkel en alleen ‘de academicus’ in staat zou zijn tot het implementeren van een 
discursief perspectief. Maar we geloven sterk in de voordelen van het betrekken van een 
academisch team dat zich met de discoursanalyse inlaat. Er zijn vier redenen om de 
discoursanalyse toe te vertrouwen aan een apart academisch team van 
discoursanalytici.
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I  Vanuit een academische inbedding beschikt het team discoursanalytici over een 
aantal theoretische en conceptuele kaders die gedurende jaren van onderzoek 
werden gevormd en bijgeschaafd. Het zijn net deze kaders die dingen zichtbaar 
maken en het team in staat stellen betekenissen in het door burgers geproduceerde 
discours te capteren en te linken aan ruimere maatschappelijke betekenissystemen 
en ideologieën. 

II Een academisch team van discoursanalytici kent vaak een jarenlange training en 
oefening in de methode door jarenlang onderzoek binnen verschillende domeinen. 
Door deze continue training heeft de academische discoursanalist een zeker 
‘fingerspitzengefühl’ en gevoeligheid verworven in het uitvoeren van discoursana-
lyses.

 
III De academische inbedding van het team discoursanalytici maakt het mogelijk een 

interdisciplinair team samen te stellen, bestaande uit bijvoorbeeld een 
politicoloog, een filosoof, een socioloog, een communicatiewetenschapper, een 
antropoloog, een linguïst etc. Een veelheid aan disciplines betekent een veelheid aan 
theoretische en conceptuele kaders. De meeste individuele discoursanalytici werken 
trouwens ook zelf al interdisciplinair.

  
IV Het betrekken van een academisch team laat een scheiding van de verschillende 

rollen binnen het deliberatief proces toe (zie infra). Het team werkt weliswaar in 
nauw overleg samen met de organisatoren en de facililitatoren, maar behoudt de 
discoursanalyse als haar kerntaak. Dit maakt dat het discoursanalytisch team een 
zeker afstand behoudt ten opzichte van het proces; een afstand die cruciaal is om 
vanuit bepaalde theoretische en conceptuele kaders zaken zichtbaar te maken. Dit is 
een afstand die bijvoorbeeld facilitatoren heel moeilijk kunnen houden. 

B. Inzicht in hoe betekenis tot stand komt en hoe burgers maatschappijvisies 
mobiliseren
Een macro-discursief perspectief bouwt op de theoretische veronderstelling dat 
woorden geen vaste betekenis hebben. De relatie tussen de ‘signifiant’ (de betekenaar) en 
de ‘signifié’ (het betekende, de betekenis) – zoals de semioticus de Saussure het noemde 
– ligt niet vast. Die relatie ligt al helemaal niet vast in het geval van complexe en 
gecontesteerde begrippen die centraal staan in debatten over maatschappelijke issues en 
beleidsproblemen. Om zicht te krijgen op de verschillende maatschappijvisies die de 
participanten aan een deliberatief proces mobiliseren, is het identificeren van de 
centrale betekenaars (zoals bijvoorbeeld ‘solidariteit’ in het Burgerlabo over 
terugbetalingen in de gezondheidszorg) slechts een beginpunt. Om te begrijpen hoe 
bepaalde woorden betekenis krijgen in een discours, moet ook gekeken worden naar de 
woorden waarmee ze in verband worden gebracht en naar de soort relatie (bv. 
tegenstelling en gelijkstelling) tussen verschillende woorden. Door te kijken naar hoe 
betekenis tot stand komt door de relaties tussen ‘betekenaars’  krijgt discoursanalyse 
zicht op de complexe en gelaagde betekenis van de centrale betekenaars, op de 
verschillende betekenissen die ze krijgen naargelang de maatschappijvisie die 
gemobiliseerd wordt. 
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Een discursief perspectief gaat uit van deze betekeniscomplexiteit en tracht de 
denkkaders waarmee participanten zich identificeren naar de oppervlakte te brengen. 
Een team discoursanalytici beschikt over de theoretische kaders (zie infra) om het 
normatieve en ideologisch ingebedde karakter van bepaalde noties bloot te leggen. 
Soms is het normatieve karakter van noties en discussies duidelijk. Deliberatieve 
processen als burgarlabo’s worden vaak georganiseerd om publieke discoursen te 
genereren over maatschappelijke thema’s en onderwerpen die de facto normatief zijn. 
Dit uit zich bijvoorbeeld ook in de doelstelling van een burgerlabo om burgers in 
discussie te laten treden over de wijze waarop een bepaald maatschappelijk apparaat of 
systeem moet worden georganiseerd (bijvoorbeeld gezondheidzorg en onderwijs), of de 
wijze waarop het beleid zich moet verhouden tot een bepaalde maatschappelijke 
thematiek (bijvoorbeeld migratie en vervuiling). Het normatieve karakter is dan 
duidelijk: wat is - bijvoorbeeld – de goede of de beste manier om ons gezondheidszorgsys-
teem in te richten? Welke zijn de meest gepaste criteria om te beslissen of een medische 
behandeling al dan niet terugbetaald wordt? Discoursanalyse gaat echter verder dan een 
overzicht van standpunten over een bepaald thema. Het stelt zich de vraag welke 
betekeniskaders schuilgaan achter die standpunten. En het toont ook aan dat achter een 
schijnbare consensus rond een bepaalde waarde of standpunt soms erg verschillende 
visies schuilgaan. Iedereen kan het bijvoorbeeld eens zijn over de nood aan solidariteit in 
de ziekteverzekering, maar wat betekent ‘solidariteit’ dan precies?

Discoursanalyse is bovendien sterk gericht op het achterhalen van hoe bepaalde 
noties betekenis krijgen binnen bepaalde betekenisstructuren. Dit wil zeggen dat 
discoursanalyse zich bijvoorbeeld inlaat met de notie ‘gezondheid’ (hoe zien mensen 
gezondheid, wat is gezondheid en wat niet) en niet enkel met het concept ‘een goede 
organisatie van de gezondheidszorg’, met het concept ‘afval’ en niet enkel met de vraag 
wat een goed of juist vervuilingsbeleid inhoudt enzoverder. Dergelijke ‘harde’ 
conceptuele vragen liggen vaak buiten de vraagstelling van een deliberatief proces, 
waarbij eerder het meer expliciete normatieve niveau centraal staat (de ‘goede’ manier 
om een systeem te organiseren, de ‘juiste’ manier om met een thematiek om te gaan, de 
te hanteren criteria om beslissingen te nemen, …). Toch zijn het vaak verschillende 
invullingen van deze op het eerste zicht evidente concepten die ten grondslag liggen aan 
discussies en aan de antwoorden die burgers geven op de vragen die hen worden 
voorgelegd. Een discoursanalyse vergroot zo het inzicht in het door burgers 
geproduceerde discours over, bijvoorbeeld, criteria van terugbetaling in de gezondheids-
zorg en laat toe de initiële vraagstelling (bijvoorbeeld naar criteria voor terugbetaling) 
ten gronde te beantwoorden. Een voorbeeld: stel dat burgers in debat gaan over gewenste 
hervormingen in het onderwijs. Er zal in debat gegaan worden over de vakken die zeker 
moeten onderwezen worden, over differentiatie binnen de klassen en graden, over 
toegankelijkheid, over kosten, over de werklast van leerkrachten, enzoverder. Een 
discoursanalyticus gaat op zoek naar de achterliggende ideologieën en maatschappij-
beelden: hoe valoriseren burgers bepaalde kennis en bepaalde vaardigheden meer of 
minder? Wat zeggen burgers wanneer ze het over een ‘goede leerling’ hebben en hoe is 
dit verbonden met een heersend mens -en maatschappijbeeld over ‘verstandig zijn’?  
Vanuit een analyse van dit soort vragen kunnen debatten over meer concrete aspecten 
van onderwijshervormingen beter begrepen en gekaderd worden. 
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C. Inzicht in macht en machtsverhoudingen
Een discoursanalyse heeft aandacht voor macht op de verschillende contextniveaus (zie 
supra): het niveau van interacties tussen de deelnemers aan het deliberatief proces, het 
contextuele niveau van de setting van het deliberatief proces en bijhorende formats en 
designs, maar ook het niveau van de strijd om betekenissen tussen verschillende 
mens- en maatschappijbeelden die zich manifesteren in het discours van participanten.

Aandacht voor macht is ten eerste van groot belang om te begrijpen hoe het discours 
van burgers tot stand komt binnen de setting van een deliberatief proces: de 
gebruikte formats, de fysieke locatie waar de deliberatie plaatsvindt, enzoverder. 
Discoursanalytici zijn ten eerste alert voor de manier waarop bepaalde communicatie-
praktijken een onbedoeld afremmend of mogelijk zelfs intimiderend effect kunnen 
hebben op sommige participanten. Een facilitator die neerzit naast de participanten 
impliceert bijvoorbeeld een andere hiërarchische relatie tussen facilitator en 
participanten dan wanneer een facilitator rechtstaat voor een groep zittende 
participanten. Ten tweede hebben discoursanalytici aandacht voor de manier waarop 
participanten worden aangesproken binnen de formats van de deliberatie. Binnen de 
communicatiepraktijken van het deliberatief proces worden de participanten inderdaad 
steeds op bepaalde manier aangesproken. Zij worden aangesproken als, bijvoorbeeld, 
‘bewuste burger’, ‘consument’, of ‘ervaringsdeskundige’. Deze spreekposities komen 
overeen met bepaalde verwachtigen van wat wel en niet gezegd kan worden en wat als 
legitieme kennis geldt. Discoursanalytici zijn met andere woorden aandachtig voor de 
wijze waarop participanten ‘geïnterpelleerd’ worden en stellen zich daarij de vraag welke 
kennis en welke argumenten al dan niet worden gelegitimeerd en gewaardeerd binnen 
de opzet van de deliberatie. 

Daarnaast zijn discoursanalytici in de context van burgerdeliberatie alert voor de 
manier waarop facilitatoren een formaliserende rol opnemen: de manier waarop zij 
diverse, losse elementen die door de participanten worden aangehaald, integreren in een 
samenhangend geheel. De manier, ook, waarop zij wat participanten zeggen hertalen en 
herformuleren binnen meer algemene categorieën. Facilitatoren doen dit, bijvoorbeeld, 
door verschillende meningen en argumenten samen in een meer coherente vorm (zoals 
een diagram op een bord) te synthetiseren. Een discoursanalyse-team is alert voor de 
macht waarover facilitatoren beschikken door hun formaliseringstaak en is waakzaam 
voor de mogelijke gevaren ervan. We denken hierbij aan het gevaar dat men de 
interventies van participanten herleid tot eenvoudige ‘bijdragen’ die dienen als 
elementen die, door facilitatoren en andere leden van de organisatie, geïntegreerd 
worden in een meer formele structuur. Hiermee wordt immers potentieel voorbij gegaan 
aan een van de fundamentele krachten van deliberatieve politiek zoals Jurgen 
Habermas (1987) ze definieert, met name de mogelijkheid voor de participanten om zelf 
in een intersubjectief proces voorstellen en argumenten uit te werken en een coherent 
discours op te bouwen. 

De formaliserende rol van de facilitatoren kunnen we begrijpen vanuit de 
doelstelling van een deliberatief proces om een ongestructureerd beleidsprobleem te 
framen en te structureren. Terwijl een deliberatief proces expliciet verschillende 
perspectieven en meningen aan de oppervlakte wil brengen, is het bijna vanzelfspre-
kend dat er binnen het deliberatief proces naar aan aantal argumenten gezocht wordt 
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waarover onder de participanten een breed draagvlak bestaat. Het discoursanalyse team 
kan de facilitatoren (die daarvoor vaak al een grote gevoeligheid hebben) extra 
ondersteunen in het ‘blijven’ zien van verschillende en soms conflicterende opinies die 
burgers uiten. Zo besteedt discoursanalyse veel aandacht aan opinies die zeer weinig 
geuit worden en daarom mogelijk buiten de formele structuur van de deliberatie vallen, 
of voor opinies die slechts zeer voorzichtig worden geuit en niet of minder gehoord 
worden door facilitatoren. Vanuit een waakzaamheid voor de zichtbaarheid en 
erkenning van verschillende en mogelijk conflicterende visies en opinies draagt het 
discoursanalyse-team zo bij aan de reflectieve houding binnen de organisatie van het 
deliberatief proces. 

Een discoursanalyse heeft ook aandacht voor macht op het interactionele niveau. 
In quasi alle gesprekssituaties duiken er dominante en minder dominante persoonlijk-
heden op. De meeste benaderingen van participatieve democratie staan eerder afkerig 
tegenover deze verschillen. Zelf zijn we geneigd de aanwezigheid van ‘sterke 
persoonlijkheden’ niet per se te problematiseren, al dient de analyse hier wel rekening 
mee te houden. We refereren hier aan Hannah Arendt (1961) die het publieke 
‘verschijnen’ van opvallende, unieke personen zag als een fundament van het politieke 
zelf. Discoursanalytici zijn daarentegen wel kritisch en waakzaam tegenover de manier 
waarop kenmerken als gender, huidskleur en leeftijd mogelijk ten grondslag liggen van 
machtsongelijkheden in interacties. Vaak zijn facilitatoren hier ook alert voor, maar een 
discoursanalytisch team kan door de afstand dat het behoudt ten aanzien van het 
deliberatief proces bepaalde subtiele machtsverhoudingen capteren die buiten het 
aandachtsveld van de facilitator vallen. Daarnaast zijn discoursanalytici ook alert voor 
machtsverhoudingen tussen de organisatoren en facilitatoren en de participanten. Hier 
is de vraag welke rollen de organisatoren op het oog hebben voor de particpanten en hoe 
de participanten hiermee omgaan. Hoe worden de participanten gepositioneerd door en 
tijdens het deliberatief proces en hoe nemen de participanten deze rollen al dan niet op 
(en verzetten zij zich er mogelijk tegen)?  

Macht speelt ook op het niveau van de ‘strijd om betekenissen’ tussen verschillende 
ideologieën en mens-en maatschappijbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een ideologie van 
individuele verantwoordelijkheid en een ideologie van solidariteit die op verschillende 
manier betekenis geven aan gezondheidszorg. Deze strijd om betekenissen manifesteert 
zich zonder dat er sprake is of hoeft te zijn van een conflict tussen de participanten aan 
het deliberatief proces die deze ideologieën mobiliseren in hun discours. Een discours- 
analyse gaat op zoek naar relaties van dominantie en hegemonie tussen verschillende 
ideologische projecten die gemobiliseerd worden door de participanten aan een 
deliberatief proces en kadert deze relaties binnen een bredere maatschappelijke context. 

Een uitgangspunt hier is opnieuw, zoals eerder vermeld werd, dat verschillende met 
elkaar conflicterende ideologieën door eenzelfde individu kunnen gemobiliseerd 
worden. Welke ideologische projecten gemobiliseerd worden en hoe zij gemobiliseerd 
worden is sterk afhankelijk van de situationele context waarbinnen het discours in 
interactie geproduceerd wordt. Een voorbeeld: tijdens een discussie over terugbetalin-
gen van behandeling tegen een door tabak veroorzaakte longkanker wordt makkelijker 
een discours van individuele verantwoordelijkheidsgedachte gemobiliseerd, terwijl een 
discussie over zeldzame ziekten bij kinderen de identificatie met een solidariteitsprin-
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cipe neigt aan te wakkeren. Een discoursanalyse heeft oog voor de wijze waarop bepaalde 
cases uitnodigen tot het mobiliseren van een bepaald mens- en maatschappijbeeld, maar 
is op hetzelfde moment alert voor betekeniscomplexiteiten: de mogelijkheid dat op een 
latent en dieper niveau nog andere ideologieën worden gemobiliseerd die minder voor de 
hand liggen. 
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4. BASISPRINCIPES EN AANDACHTSPUNTEN BIJ 
DISCOURSANALYSE ALS METHODE BIJ DELIBERATIEVE 
PROCESSEN

In dit laatste deel formuleren we een aantal hefbomen voor een geslaagde discours- 
analyse van een deliberatief proces. Die zijn gericht op het maximaliseren van de 
meerwaarde van discoursanalyse bij deliberatieve processen. Ze zijn ook gebaseerd op de 
struikelblokken die tijdens het Burgerlabo over de gezondheidszorg door de 
organisatoren, facilitatoren en discoursanalyse-team werden geïdentificeerd. We 
hebben het over de rol die het discoursanalyse-team opneemt binnen het proces, het 
belang van observaties, opnames en transcripties, en de samenstelling van het 
discoursanalyse-team. 

A. De rol van het discoursanalyse-team bij het deliberatief proces
De discoursanalyse van het burgerlabo binnen het pilootproject was in de eerste plaats 
een analyse van het discours van de burgers. Om dat discours van burgers te begrijpen 
moet ook de context waarbinnen het tot stand komt in rekening gebracht worden. De 
discoursanalyse was dus onvermijdelijk ook een analyse van het deliberatief proces zelf 
en van hoe dat deliberatief proces burgers aanspreekt, modereert, enzoverder. 
Bovendien vroeg de Koning Boudewijnstichting het discoursanalyse-team ook om, los 
van de discoursanalyse, feedback te geven na elk van de weekends van het Burgerlabo. 
Tijdens de discoursanalyse worstelde het discoursanalyse-team met haar rol in het 
deliberatief proces. Die rol of positie was ook hét punt waarover tijdens de methodologi-
sche rondetafel de meest geanimeerde gesprekken werden gevoerd. Dat debat over de 
plaats van de discoursanalyse en – analyst sluit aan bij bredere reflecties over de rol van 
academici in deliberatieve processen. In zijn uiteenzetting tijdens de methodologische 
workshop schetste Mathieu Berger die mogelijke rollen op twee dimensies: een 
tijdsdimensie en een ruimtelijke dimensie. 

Binnen de tijdsdimensie gaat het over het moment waarop de academicus betrokken 
wordt bij het deliberatief proces. Bij een louter a posteriori rol beperkt de academicus 
zich tot het evalueren of analyseren op het moment dat het proces zich voltrokken heeft. 
In andere gevallen is de academicus ook a priori actief betrokken bij het methodolo-
gisch uitwerken van het proces.  

De ruimtelijke dimensie slaat op de rol die de academicus opneemt tijdens de 
eigenlijke deliberatie. Bij dit laatste onderscheiden we drie ideaaltypische ‘geografische’ 
posities die de academicus kan bezetten:

I De academicus staat ‘buiten’ de deliberatie; hij/zij observeert en analyseert 
zonder te interveniëren tijdens de deliberatie. De academicus heeft met andere 
woorden geen inhoudelijke inbreng tijdens het moment van burgerdeliberatie: hij/zij 
faciliteert de deliberatie niet. De academicus is hier als een ‘fly on the wall’; een stille 
getuige van het deliberatief proces.
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 II De academicus staat ‘te midden van’ de deliberatie; hij/zij neemt een faciliterende 
rol op. Door het starten, bezielen, kaderen van de discussies en het modereren en 
formaliseren van wat gezegd wordt, plaatst de academicus zich ‘middenin’ de 
deliberatie, terwijl hij/zij op hetzelfde moment ‘boven het gewoel’ uitsteekt.

 
III De academicus staat  ‘naast’ de participanten (en facilitatoren) tijdens de 

deliberatie; hij/zij maakt net zoals de participanten en de facilitatoren deel uit van 
een ‘onderzoeksgemeenschap’. De academicus met een inhoudelijke expertise 
vanuit, bijvoorbeeld, de filosofie, politicologie en/of sociologie heeft een expliciete 
inhoudelijke inbreng op het moment van de deliberatie. Hij/zij voedt en stoffeert de 
deliberatie inhoudelijk door, bijvoorbeeld, duiding te geven bij een bepaald ethisch 
kader dat gemobiliseerd wordt. 

Er zijn verschillende keuzes mogelijk wat betreft de invulling van de rol van de 
academicus binnen een deliberatief proces. Cruciaal is dat – wat die invulling ook 
precies moge zijn – de rol van de academicus, en meer specifiek de rol van de 
discoursanalyse en de discoursanalytici, duidelijk wordt gedefinieerd. Het definiëren 
van de rol van de discoursanalyse hangt nauw samen met de doelstelling van het project 
en de beschikbare middelen.

Het pilootproject ondervond een grote meerwaarde van een hoge mate van 
betrokkenheid van de discoursanalyse en de discoursanalytici bij het volledige project. 
Op hetzelfde moment ervoeren zowel discoursanalytici als organisatoren een nood om 
deze betrokkenheid explicieter te definiëren en zelfs verder door te trekken. Wij pleiten 
voor een hoge mate van betrokkenheid van de discoursanalyse binnen de verschillende 
projectfasen (tijdsdimensie). Tegelijk vinden we het belangrijk dat de rol van het 
discoursanalyse-team duidelijk onderscheiden wordt van de rol van de organisatoren (de 
opdrachtgever, de facilitatoren, de projectleider(s)) en de participanten (ruimtelijke 
dimensie). Het belangrijkste argument is hier de afstand die nodig is om een analytische 
opdracht ten gronde te vervullen. Omdat er vanuit verschillende rollen geschreven 
wordt aan een gemeenschappelijk en coherent verhaal formuleren we argumenten ter 
ondersteuning van een overlegcultuur- en structuur waarbij het discoursanalyse-team 
in nauw overleg met de andere teams samenwerkt. 

De rol van discoursanalyse in de verschillende projectfasen
Een discoursanalyse-team draagt het meeste bij aan een deliberatief proces indien ze 
betrokken is bij het gehele proces. We bepleiten hier zowel een a priori als a posteriori rol 
van de discoursanalyse. Met andere woorden: de discouranalyse als niet louter 
retrospectieve maar ook prespectieve praktijk. Hieronder gaan de in op de vraag 
wat de opdracht van het discoursanalyse-team is of kan zijn doorheen de verschillende 
fasen van het project. Merk op dat de hieronder omschreven opdrachten slechts 
richtinggevend zijn. Het is steeds zaak de exacte opdracht van het discoursanalyse-team 
af te stemmen op de doelstellingen en beschikbare middelen. 

• De voorbereidende fase 
- Het discoursanalyse-team verkent de wetenschappelijke literatuur en de 

maatschappelijke debatten over het onderwerp vanuit een discursief perspectief. 
Op het eind van deze fase kan een korte literatuurstudie afgeleverd worden over 
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de relevant geachte discoursen die circuleren over het onderwerp in kwestie. Deze 
literatuurstudie kan later deel uitmaken van het eindrapport, maar in deze fase al 
(in draft-versie) aangeleverd worden en dienen ter ondersteuning bij de 
ontwikkeling van het deliberatief proces.

- Het discoursanalytisch neemt een ‘consultantrol’ op tijdens het ontwerpproces 
waarbij formats worden ontwikkeld en methodologische keuzes worden gemaakt.

- Om een discoursanalytisch perspectief bekend te maken bij de organisatoren, kan 
het discoursanalyse-team een vorming voorzien waarbij de basisprincipes en 
concepten van discoursanalyse worden toegelicht. 

• De uitvoerende fase: Het discoursanalyse-team observeert het deliberatief proces, 
maakt tussentijdse analyses en geeft feedback aan de hand van interne rapporten.

• De rapportagefase: Het discoursanalyse-team rapporteert haar onderzoeksbevin-
dingen in een rapport dat bij voorkeur volgende componenten omvat: inleiding, 
literatuurstudie (discursieve lezing van de literatuur), methode, onderzoeksresulta-
ten.

• De validatiefase: Het discoursanalyse-team kan een actieve rol opnemen in het 
voorleggen en bespreken van het rapport en de onderzoeksresultaten aan/met de 
participanten aan het deliberatief proces. 

• De implementatiefase: het discoursanalyse-team kan een ondersteunende rol 
spelen in het vertalen van de resultaten van het deliberatief proces (met inbegrip van 
de resultaten van de discoursanalyse) naar het praktijkveld en het beleid. Het 
discoursanalyse-team kan hier ook een stap verder in gaan en op vraag van het beleid 
en/of de praktijk bestaande richtlijnen stofferen en interpreteren aan de hand van de 
uitgevoerde discoursanalyse. 

• De evaluatiefase: de discoursanalyse neemt net als de andere teams betrokken in 
het project een actieve rol op in het evalueren van het proces met het oog op het 
verbeteren van toekomstige deliberatieve processen.

Duidelijk afgebakende rollen en analytische afstand
Het is ten eerste wenselijk is dat de rol van het discoursanalyse team duidelijk 
gescheiden wordt van de rol van de facilitatoren. Het actie- en discoursregister van 
de facilitatoren omvat specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het starten, 
bezielen en kaderen van de discussies en het bemiddelen, modereren en formaliseren 
van wat gezegd wordt. Daarnaast is het ook soms de taak van de facilitator om de 
participanten een specialistisch jargon over het onderwerp van de deliberatie 
(bijvoorbeeld een jargon over gezondheidszorg, over onderwijshervormingen, over 
milieuvervuiling, over migratie) aan te reiken. De facilitator plaatst zich daarmee 
‘middenin’ de deliberatie, en stelt zich tegelijkertijd ‘boven het gewoel’ op. 

De complexe en veelzijdige verantwoordelijkheden die een facilitator opneemt, 
kunnen slechts heel moeilijk gecombineerd worden met het uitvoeren van een 
discoursanalyse. Het discoursanalyse-team analyseert het discours van de participan-
ten, tot stand gekomen binnen de discursieve setting van het deliberatief proces, op 
basis van transcripties en observaties van de deliberatie. Het feit dat het team zelf niet 
deelneemt aan de deliberatie en de deliberatie zelf niet actief faciliteert, creëert een 
afstand die noodzakelijk is voor een grondige analyse. Vanuit en met behulp van 
theoretische en conceptuele kaders naar het door de participanten geproduceerde 
discours kijken, betekent de facto een ‘stap terugzetten’. Deze afstand ten aanzien van de 
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deliberatie heeft ook te maken met een academische onafhankelijkheid die aan de basis 
ligt van kritisch onderzoek. Slechts door een zekere afstand te behouden tegenover het 
proces, is het mogelijk inzichten te genereren die verder gaan dan het evident zichtbare, 
en reflectief en potentieel kritisch te zijn ten aanzien van bepaalde formats en 
communicatiepraktijken die tijdens de deliberatie gebruikt worden.

We willen onderstrepen dat een zekere afstandelijkheid niet gelijkstaat aan een 
niet-betrokken houding. Het is cruciaal dat het discoursanalyse-team een sterke voeling 
heeft met het deliberatief proces en de hele ‘feel’ errond; de locatie waarop die plaats 
heeft, de sfeer onder de participanten, de machtsdynamieken die spelen enzoverder. 
Daarom is het belangrijk dat het team discoursanalyse het deliberatief proces 
aandachtig observeert en dus ook fysiek aanwezig is tijdens de deliberatie (zie 
hieronder). 

Het pilootproject beschikte niet enkel over een team van facilitatoren die de 
deliberatie structureerden en modereerden, maar ook over twee ‘inhoudelijke 
facilitatoren’ die, vanuit een bepaalde expertenpositie, duiding gaven bij medisch-tech-
nische zaken tijdens het deliberatief proces. De rol van het discoursanalyse-team wordt 
best ook duidelijk gescheiden van de rol van de inhoudelijke facilitatoren. Op 
hetzelfde moment zien we de meerwaarde van het mogelijk integreren van academici 
binnen het team van de inhoudelijke facilitatoren. Zij kunnen vanuit een andere 
expertise - bijvoorbeeld een expertise in medische ethiek of een expertise in politieke 
ideologieën - een inhoudelijke rol vervullen tijdens de deliberatie. De academicus 
stoffeert en voedt de deliberatie dan met inbreng en duiding over, bijvoorbeeld, een 
bepaalde ideologie die gemobiliseerd wordt of een bepaald ethisch vraagstuk waarover 
onduidelijkheid bestaat. Omwille van het al eerder aangehaalde argument dat een 
discoursanalyse een zekere afstand ten aanzien van het deliberatief proces 
veronderstelt, pleiten we er tegelijk voor om de academici die een rol opnemen als 
inhoudelijk facilitator geen deel te laten uitmaken van het discoursanalyse-team. 
Niettemin zijn bepaalde combinaties van taken mogelijk, en potentieel wenselijk. 

Tot slot is ook de rol van het discoursanalyse team gescheiden van de rol van de 
participanten die discoursen produceren tijdens het deliberatief proces. Het is immers 
bijzonder moeilijk om discoursen te analyseren waarvan de analyticus zelf medeauteur is. 

De aparte rol van het discoursanalyse team ten aanzien van de andere actoren 
binnen het project – de opdrachtgever, de facilitatoren, de inhoudelijke facilitatoren en 
de participanten – wordt bij voorkeur duidelijk omschreven en gedefinieerd in het 
draaiboek van het project. Daarbij wordt die specifieke rol ook best duidelijk 
gecommuniceerd naar de participanten bij aanvang van het deliberatief proces. 
Participanten dienen op de hoogte worden gesteld van de aanwezigheid van het team en 
van de bedoeling van het implementeren van de discoursanalyse (alsook van de garantie 
dat zij geanonimiseerd worden in de rapportage). 

Overleg en samenwerking tussen de teams
We pleitten hierboven voor een duidelijke differentiatie van rollen. Op hetzelfde 
moment is het uiteraard zo dat de verschillende teams, de opdrachtgevers, de 
facilitatoren, de inhoudelijke facilitatoren en de participanten aan een gezamenlijk 
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project werken. We merkten in deze context het belang van observaties van de 
deliberatie door het discoursanalyse-team al op. Daarnaast is een wederkerigheid en een 
overlegstructuur tussen de verschillende teams nodig die ervoor zorgt dat zij vanuit  
hun verschillende rollen en posities meewerken aan een gezamenlijk verhaal. 

Hieronder lijsten we de (mogelijke) doelstellingen van overleg op tijdens de 
verschillende fases van een deliberatief project. De concrete organisatie van (de 
frequentie en de vorm van) overleg moet worden uitgewerkt binnen elk concreet project. 

• De voorbereidende fase: de fase waarbinnen de doelstelling en vraagstelling op 
punt gesteld en verfijnd worden, en het design en het draaiboek van het deliberatief 
proces ontwikkeld worden. Overleg in deze fase heeft tot doel:
- De rollen van de verschillende teams vast te leggen.
- Teksten, visuals en ander materiaal dat een rol zal spelen tijdens het deliberatief 

proces (bijvoorbeeld infobrochures voor deelnemers aan het participatief proces) 
- mede op basis van feedback van het team discoursanalyse -  te ontwikkelen en bij 
te stellen.

- Formats die gebruikt zullen worden tijdens het deliberatief proces in overleg 
– mede op basis van feedback van het team discoursanalyse – te ontwikkelen en bij 
te stellen.

• De uitvoeringsfase: de fase van het eigenlijke deliberatief proces. Overleg in deze 
fase volgt een dubbele feedbackloop:
- Aan de hand van tussentijdse rapporten die in overleg worden besproken, geeft het 

discoursanalyse-team feedback op het deliberatief proces. De rapporten geven 
voorlopige inzichten op het niveau van de door de participanten geproduceerde 
discoursen, zetten aan tot bijsturing met betrekking tot methodologische keuzes, 
geven aansturing inzake inhoudelijke uitdieping, en wijzen vanuit de observaties 
op (eventueel onwenselijke) machtsdynamieken.

- De organisatoren geven feedback op de voorlopige resultaten en inzichten 
gerapporteerd door het discoursanalyse-team. Centraal hierbij staat de vraag of de 
inzichten en resultaten voldoende bijdragen tot de doelstelling en vraagstelling 
van het project.

• De rapportagefase: de fase waarin de resultaten van het deliberatief proces worden 
gerapporteerd. In deze fase:
- Wordt beslist of één of twee rapporten geschreven worden. Men kan de discours- 

analyse integreren in één hoofdrapport, of men kan ervoor kiezen om naast het 
rapport dat door de organisatoren wordt geschreven een apart rapport met de 
resultaten van de discoursanalyse te schrijven. In elk geval lijkt het aangewezen de 
resultaten van het deliberatief proces zelf (bv. een lijst met aanbevelingen) en de 
resultaten van de discoursanalyse afzonderlijk te rapporteren.

- Wordt met respect voor onafhankelijkheid voldoende afgestemd tussen de 
verschillende teams die betrokken zijn in het schrijven van het rapport/de 
rapporten. Er is overleg tussen de teams en overleg binnen de teams om ervoor te 
zorgen dat de rapporten samen een zo compleet mogelijk inzicht bieden.

• De validatiefase: de fase waarbinnen de resultaten van het deliberatief proces ter 
validatie voorgelegd worden aan de participanten:
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- Het rapport kan de feedback van de participanten integreren – hetgeen de rapportage- 
fase deel laat uitmaken van een democratisch en participatief proces. 

• De implementatiefase: de fase waarin de resultaten van het deliberatief proces 
doorgeleid worden naar de praktijk en naar het beleid. Overleg in deze fase:
- Is gericht op de vertaling naar de praktijk en het beleid. 
- Bepaalt op welke manier met de resultaten naar buiten getreden wordt en welk 

team daarbij welke rol speelt. 
• De evaluatie fase: de fase waarin de verschillende betrokken teams evaluatief 

terugblikken op het proces. Overleg in deze fase is erop gericht de ‘lessons learned’ te 
capteren.

B. Observaties, opnames en transcripties
Een belangrijke voorwaarde voor een goede discoursanalyse is dat het team een sterke 
voeling heeft met het deliberatief proces. We willen ten eerste het belang onderstrepen 
van observaties en dus van de aanwezigheid van de discoursanalytici tijdens de 
deliberaties. Om de geproduceerde discoursen binnen hun context te begrijpen, is het 
cruciaal dat het discoursanalyse-team de deliberaties observeert. Een fysieke 
aanwezigheid laat het team toe inzicht te krijgen in de rol van de setting, het opzet van 
bepaalde formats en de manier waarop ze zich ontplooien, bepaalde (machts)
dynamieken tussen participanten, enzoverder. Vanuit een ethische overweging is het 
belangrijk dat bij aanvang van de deliberatie duiding wordt gegeven bij de aanwezigheid 
van de discoursanalytici. De participanten dienen duidelijk geïnformeerd te worden 
over het opzet van de discours-analyse en de daartoe vereiste aanwezigheid van het 
team.

Naast de observaties zijn ook de opnames van de deliberaties cruciaal. De opnames 
bevatten minimaal geluid, maar indien mogelijk ook beeld. Het is sterk aan te raden alle 
sessies op te nemen. Vooraf is het immers moeilijk te bepalen welk materiaal al dan niet 
relevant zal zijn voor de analyse. Kwalitatief-interpretatief onderzoek volgt steeds een 
iteratieve logica, wat wil zeggen dat theoretische inzichten gegenereerd door 
literatuurstudie en analyse van empirisch materiaal elkaar opvolgen en voeden, 
waardoor verschillende ‘rondes’ van literatuurstudie en analyse plaatsvinden. Vanuit 
verrassende inzichten die uit de analyse komen, wordt teruggegrepen naar 
wetenschappelijke litaratuur om deze inzichten beter te begrijpen en te kaderen, waarna 
terug gekeerd wordt naar het materiaal, enzoverder. Vanuit deze logica is het cruciaal 
dat de onderzoeker kan terugvallen op een fysieke neerslag van de deliberatie. We halen 
ook hier kort het ethische belang aan van de participanten ervan op de hoogte te stellen 
dat de deliberatie wordt opgenomen. Ook moet de anonimiteit van de participanten in 
de rapportage van de discoursanalyse indien nodig expliciet verzekerd worden.

De opnames van de deliberatie worden steeds getranscribeerd. Dit gebeurt door de 
teamleden zelf, of wordt uitbesteed aan gekwalificeerde studenten. Best worden alle 
opnames getranscribeerd. Opnieuw refereren we hier aan de iteratieve logica van 
kwalitatief-interpretatief onderzoek die een fysieke neerslag van de deliberatie vereist. 
Om budgettaire redenen kan het echter nodig zijn om op basis van observatie en 
opnames een weloverwogen selectie te maken en niet alles te transcriberen.
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C. Samenstelling van een discoursanalyse-team 
De samenstelling van het team moet afgestemd worden op de vraagstelling en 
doelstelling van het project. Op basis van de doelstellingen van het project kunnen 
profielen opgemaakt worden. Een deliberatief proces heeft vaak baat bij discoursana-
lytici met politieke, sociologische en communicatiewetenschappelijke 
achtergrond. Daarnaast wordt aan het team bij voorkeur een specialistisch profiel 
toegevoegd - weliswaar met een kennis van en training in discoursanalyse - dat 
afgestemd is op het onderwerp van deliberatie. Een deliberatief proces over, 
bijvoorbeeld, onderwijshervormingen heeft baat bij een academicus met een 
pedagogische achtergrond, terwijl een wetenschapper met een expertise in medische 
ethiek wenselijk is wanneer een deliberatief proces over levenseindebeslissingen wordt 
georganiseerd.

Eens de wenselijke profielen gedefineerd zijn, kunnen contacten gelegd worden en 
kan een start gemaakt worden met het samenstellen van een team. Mogelijk beschikt de 
organisatie over een netwerk binnen de academische wereld en is deze zoektocht relatief 
eenvoudig. Beschikt de organisatie niet over een soortgelijk netwerk, dan zijn er 
verschillende opties. Er kunnen contacten gelegd worden via een instelling of stichting 
die eerder al samenwerkte met een discoursanalyse-team, of dit kan gaan via de 
verschillende universiteiten met hun respectievelijke onderzoeksgroepen (of een 
combinatie van voorgaande). Er wordt in eerste instantie best gezocht naar een 
academicus die de coördinatie van de discoursanalyse en het discoursanalyse-team op 
zich neemt. Na positieve verkennende gesprekken waarbij wederzijdse verwachtingen 
worden getoetst en afgestemd, kan in samenspraak met de coördinator het volledige 
team worden samengesteld. De door de organisator bepaalde profielen kunnen samen 
met de coördinator worden overlegd en mogelijk bijgesteld. In de praktijk is het absoluut 
wenselijk dat het team multidisciplinair is samengesteld. De voordelen van een 
interdisciplinair team werden eerder in dit rapport besproken. In het geval van een 
meertalig deliberatief project waarin participanten verschillende talen spreken omvat 
het team ook best leden met verschillende moedertalen. 

 
Een grondige discoursanalyse vereist een substantiële tijdsinvestering. Er zijn 

sowieso kosten verbonden aan de transcriptie van de opnames van de deliberatie. En ook 
de grootte van het team en de reikwijdte van de aan het discours-analyse-team 
toebedeelde opdracht heeft een impact op de gemaakte kost. Belangrijk is dan ook dat 
deze zaken worden afgestemd in relatie tot de beschikbare middelen. Hierbij kunnen 
een aantal vragen als leidraad dienen:

• Wat is de vereiste grootte van het team om de analyse ten gronde te kunnen uitvoeren? 
• Wat is de anciënniteit van de verschillende teamleden en welke anciënniteit is 

nodig? Kan een aantal junioronderzoekers ingeschakeld worden voor bepaalde 
taken?

• Wanneer is de aanwezigheid van welk teamlid vereist? Wordt de aanwezigheid van 
elk teamlid op elk overleg en op elk moment van de deliberatie verwacht? 

• Hoe gedetailleerd moeten de transcripties zijn voor de analyse?
• Welke apparatuur is nodig voor opnames van geluid en eventueel beeld? 
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5. CONCLUSIE 

We hopen met dit rapport een bescheiden aanzet te geven tot het verder uitrollen van 
discoursanalyse als methode bij de analyse van deliberatieve processen. We schoven in 
dit rapport een benadering van discoursanalyse naar voor die voornamelijk 
geïnteresseerd is in discoursen als betekenisstructuren en zich focust op de 
betekenissen, ideologieën, waarden, maatschappijvisies in het discours van burgers. 

De meerwaarde van zo een discoursanalyse situeerden we op een aantal niveaus. We 
stipten aan dat een academisch discoursanalyse-team extra inzicht biedt in het discours 
van burgers door hun training, het hanteren van theoretische en conceptuele kaders, de 
mogelijkheid tot een interdisicplinaire academische benadering, en rollendiferentiatie 
t.a.v. de organisatoren en facilitaroren van het deliberatief proces. Zo een discoursana-
lyse zorgt voor een dieper inzicht en een meer reflectieve houding door de deconstructie 
van betekenissen, communicatiepraktijken en machtsverhoudingen tijdens het 
deliberatieve proces. 

In het formuleren van hefbomen voor een geslaagde implementatie hadden we het 
over praktische overwegingen op het niveau van keuzes in de zoektocht naar en de 
samenstelling van een discoursanalytisch team. En we gingen in op de inhoudelijke en 
procedurele overwegingen inzake  de rol en positie van de discoursanalytici binnen het 
proces. We pleitten voor een diferentiatie van rollen op basis van het argument dat een 
discoursanalyse enige afstand ten aanzien van het deliberatief process veronderstelt. 
Tegelijk pleitten we voor nauwe samenwerking en overlegsstructuur tussen de 
discoursanalytici en de organisatoren/facilitatoren van het project én voor een 
integratie van de discoursanalyse binnen verschillende momenten en tijdens de 
verschillende fasen van het project. De hefbomen die dit rapport formuleerde bieden 
handvaten voor de implementatie van discoursanalyse bij deliberatieve processen. 

 
We hopen dat dit rapport kan bijdragen aan de verdere reflectie over discoursanalyse als 
methode bij deliberatieve processen en aan de concrete uitwerking daarvan. 
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BIOGRAFIEËN VAN DE DEELNEMERS VAN DE WORKSHOP 
‘DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD IN CITIZEN 
DELIBERATION PROCESSES’ OP 25 MEI 2016

We danken de organisatoren en deelnemers van voor hun waardevolle inbreng. 

Didier Caluwaerts is docent Bestuur en Beleid aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn 
onderzoeksinteresse gaat onder andere uit naar deliberatieve en participatieve 
democratie, sociale, democratische en publieke sector innovatie, en sociaal 
ondernemerschap.

Nico Carpentier is professor binnen het departement Informatica en Media aan de 
Universiteit van Uppsala, Zweden. Daarnaast is hij hoofddocent aan het Departement 
Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Nico verricht binnen 
het veld van de media-en communicatiestudies discourstheoretisch onderzoek naar 
onder meer participatie, democratie, en politieke en ethische beeldvorming.

Sigurd D’hondt in gastprofessor aan de Universiteit Gent binnen het departement 
Afrikaanse Talen en Culturen. Zijn onderzoek situeert zich binnen het veld van de 
sociolinguïstiek, de conversatieanalyse en de linguïstische antropologie. 

Laurence Kohn werkt als expert binnen het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE). Ze is gespecialiseerd in kwalitatief sociaal onderzoek naar 
gezondheidszorg. Laurence nam als expert deel aan het workshop ‘Publieksonderzoek 
naar relevantie beslissingscriteria en hun relatief belang inzake terugbetaling van 
gezondheidsinterventies. Een etappe naar een beleidsondersteunend instrument’. 

Raf Mertens is arts epidemioloog. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in Kongo, was 
hij actief in het domein van de epidemiologie en preventie van ziekenhuisinfecties, en 
deed toegepast onderzoek in projecten rond ondermeer de kwaliteit van de zorg in de 
ziekenhuizen, toegankelijkheid van de zorg, gezondheidsongelijkheid, vermarkting in 
de zorg. Sinds 2009 is hij algemeen directeur van het federaal kenniscentrum voor de 
gezondheidszorg (KCE).

Christoph Niessen est politologue et a travaillé entre autre sur des processus citoyens 
délibératifs à Arlon et Bruxelles. Après ses études à l’UCLouvain, il poursuit 
actuellement un Master complémentaire à la Central European University (CEU) à 
Budapest, Hongrie.

Peter Raeymaekers is wetenschapsjournalist. Peter was nauw betrokken bij het 
opzetten en uitvoeren van het Burgerlabo rond terugbetaling in de gezondheidszorg, 
waar hij optrad als expert en verslagnemer.  Hij is auteur van ‘De mens achter de ziekte, 
de burger achter de beslissing’ (KBS) en ‘Burgers als leidraad bij terugbetalingen in de 
gezondheidszorg’ (KBS). 



Gerrit Rauws is doctor in de geografie. Binnen het directiecomité van de Koning 
Boudewijnstichting is Gerrit verantwoordelijk voor de actiedomeinen Gezondheid, 
Maatschappelijk engagement en Europees engagement.

Stef Steyaert (Levuur) is socioloog en expert in participatie en coproductie. Stef nam 
een belangrijke rol op bij het designontwerp van het Burgerlabo, en faciliteerde er 
verschillende deliberatieve sessies. 

Philippe Vandenbroeck maakt deel uit van het kernteam van adviesbureau ShiftN. 
Philippe is gespecialiseerd in het begeleiden van stakeholderprocessen en heeft 
expertise op het gebied van scenarioplanning en systeemanalyse. Hij werkt regelmatig 
samen met de Koning Boudewijnstichting, en in co-auteur van de publicaties 
‘Psychische kwetsbaarheid als kracht’ (KBS) en ‘Patiënten als partners in gezondheids-
zorgbeleid – Meerstemmigheid in participatie’ (KBS). 

Tinne Vandensande is Senior Programmacoördinator en Head of Knowledge Manage-
ment bij de Koning Boudewijnstichting binnen het actiedomein Gezondheid. Zij (co-)
coördineerde het Burgerlabo rond terugbetalingen in de gezondheidszorg.  
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