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Van de voorzitter 

 

We gaan alweer de herfst in. Hopelijk zijn 

jullie net als ik weer vol goede moed begon-

nen aan de nieuwe colleges, onderzoeks-

projecten, artikelen, aanvragen en zo meer. 

Ik vind de aanvang van het nieuwe acade-

mische jaar altijd weer spannend met al die 

nieuwe collega’s en studenten.  

 In dit infobulletin kunt u meer te weten 

komen over het werk van Renée van Os en 

Daphne Hachmang aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen en over het promotie-

onderzoek van Merijn Beeksma (RU). In het 

tweede deel in de serie over toegepaste taal-

wetenschap over de grens vertelt Nynke van 

Schepen over haar onderzoek. Nynke werkte 

tot voor kort bij de Hermann Paul School of 

Linguistics aan de Unversität Basel.  

 In het vorige infobulletin meldde ik dat 

Anéla in gesprek is met VIOT (Vereniging 

Interuniversitair Overleg Taalbeheersing). Zo-

als u weet organiseren we samen de Junioren-

dag, en de komende drie jaar zal VIOT hierin 

het voortouw nemen. Wyke Stommel is coör-

dinator voor de eerstvolgende Juniorendag 

(voorjaar 2019). Dan zal ook de scriptieprijs 

van VIOT en Anéla worden uitgereikt. Voor 

die tijd vindt de Grote Taaldag plaats die we 

samen met de Algemene Vereniging voor 

Taalwetenschap (AVT) organiseren. Dan wor-

den ook de dissertatieprijs van AVT en Anéla 

en de LOT-populariseringsprijs uitgereikt 

(februari 2019).  

 Nadere informatie vindt u in dit infobulle-

tin en op onze website www.anela.nl  

 Namens het bestuur wens ik u alvast een 

inspirerend najaar toe! 

 

Jos Swanenberg 

http://www.anela.nl/
http://www.anela.nl/
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Uit de praktijk: Renée van Os en Daphne Hachmang 

De menselijke tone-of-voice in webcare 

 

In deze rubriek vertellen wetenschappers 

over hoe zij de link tussen taalwetenschap en 

de praktijk leggen. Dit keer vertellen Renée 

van Os en Daphne Hachmang over het ge-

zamenlijke onderzoek van de Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen en Breng OV naar web-

care. 

 

 

Renée van Os (l) en Daphne Hachmang (r) 

 

Het associate lectoraat Online Interactie doet 

sinds enkele jaren onderzoek naar webcare. 

Organisaties bedrijven webcare door te rea-

geren op vragen, opmerkingen of klachten 

die (potentiële) klanten en andere stake-

holders plaatsen op social media. In ons onder-

zoek verbinden we theorie met praktijk. 

Daarom werken we veel samen met prak-

tijkpartners en studenten. 

 

Taalkundig onderzoek naar webcare 

Het taalkundig onderzoek naar webcare 

focust zich op de tone of voice die organisa-

ties gebruiken in webcare-gesprekken met 

klanten. Al in 2006 stelden Kelleher en Miller 

dat organisaties klanten meer boeien en 

binden met een ‘menselijke’ tone-of-voice. 

Dit is met name in online communicatie van 

belang vanwege het ontbreken van non-

verbale cues in de interactie, zo stellen zij. 

Recente wetenschappelijke studies refereren 

aan Conversational Human Voice (CHV) als 

overkoepelend begrip voor dit menselijk 

communiceren door organisaties.  

Gebruik en effect van CHV in de praktijk 

Ook wij dragen ons steentje bij aan de kennis-

ontwikkeling op het gebied van CHV. Zo defi-

nieerden we recentelijk acht aspecten van 

CHV, waaronder: direct en informeel aan-

spreken van de klant, taal om het gebrek aan 

non-verbale communicatie en emotionele 

nuance te compenseren, informele woord-

keuze, en sympathie. Deze aspecten hebben 

we vervolgens onderzocht in een corpusstu-

die, waarbij we een corpus van 356 webcare-

gesprekken tussen één OV-aanbieder (Breng 

OV, vaste praktijkpartner van het lectoraat) en 

reizigers geanalyseerd hebben op (a) de 

mate waarin de organisatie de acht CHV-

aspecten gebruikt, en (b) het effect van dit 

gebruik op reizigers. Bij het bepalen van dit 

effect hebben we gekeken naar de senti-

mentsontwikkeling bij de reiziger gedurende 

het gesprek: negatief, neutraal of positief. 

 Wat bleek? Vooral de aspecten die de 

organisatie ‘persoonlijk’ maken werden veel 

gebruikt (d.w.z. direct en informeel aan-

spreken van de klant en organisatie reageert 

als individu). Denk dan aan het gebruiken 

van de zinsnede “Hoi Karine” aan het begin, 

en “^BM” (initialen van een webcare-mede-

werker) aan het einde van een webcare-

reactie. Het CHV-aspect dat het meest 

positieve effect op de klant bleek te hebben 

was sympathie. Blijkbaar loont het dus om je 

als organisatie in webcare-gesprekken met 

klanten begripvol en empathisch op te 

stellen, bijvoorbeeld door de zinsnede: “Dat 

is balen zeg!” 

 

Gebruik van CHV volgens de praktijk zelf 

Leuk om te vermelden en vers van de pers: 

bovengenoemde resultaten sluiten groten-

deels aan bij de resultaten uit het recent ge-

publiceerde Stand van Webcare 2018 onder-

zoek! Daarin vroegen we Nederlandse organ-

isaties via een online enquête naar de manier 
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waarop zij webcare bedrijven. 93% Van pro-

fit, en 81% van de non-profit organisaties 

(342 in totaal) gaf aan vaak tot altijd te per-

sonaliseren. Voor sympathie waren deze per-

centages 96% en 86%. Dit onderzoek voer-

den we samen met praktijkpartner Upstream 

en ruim 40 studenten van de HAN opleiding 

Communicatie uit. 

 Het Stand van Webcare onderzoek wordt 

in september gepubliceerd op o.a. Marketing-

facts en CustomerFirst. De bevindingen over 

gebruik van CHV in webcare in de OV-sector 

zijn inmiddels gedeeld met Breng OV (onder-

deel van Connexxion). Zij hebben deze zelf 

omgezet naar een set concrete richtlijnen 

voor de webcare-afdeling.  

 

Renée van Os en Daphne Hachmang

 

PhD research in the spotlights: Merijn Beeksma 

 

In deze rubriek vertellen promovendi over 

hun onderzoek op ‘t gebied van toegepaste 

taalkunde. Hieronder legt Merijn Beeksma 

van de Radboud Universiteit uit hoe ze 

taaltechnologie gebruikt om inzicht te krijgen 

in het verloop van de laatste levensfase bij 

terminale patiënten. 

 

 
 

Waar gaat mijn onderzoek over? 

Mijn onderzoek focust op het verbeteren van 

zorg rondom het levenseinde, door te leren van 

patiëntendossiers. De levensverwachting van 

een patiënt is één van de belangrijkste facto-

ren om rekening mee te houden wanneer er 

beslissingen over zorg in de laatste fase van 

het leven moeten worden gemaakt. 

 Patiëntendossiers bieden een bijzonder 

rijke bron van informatie. Ieder patiënten-

dossier is op zichzelf van waarde, en kan een 

belangrijke leidraad vormen voor een huis-

arts om complexe vraagstukken rondom het 

levenseinde aan te snijden bij de patiënt. 

Naast het bekijken van individuele dossiers, 

kunnen we echter ook grote collecties 

patiëntendossiers tegelijk bekijken, om daar-

in patronen te ontdekken over het verloop 

van het levenseinde, en te leren wat voor 

soort informatie cruciaal is bij verschillende 

soorten patiënten en ziektebeelden. 

 Wanneer het lukt om zulke patronen te 

ontdekken, wordt het mogelijk om voorspel-

lingen te doen over de laatste levensfase. Als 

taaltechnoloog is het dát waar ik me mee be-

zig houd: het automatisch analyseren van 

miljoenen patiëntendossiers, het ontdekken 

van patronen, en het maken van voorspel-

lingen doen een zwaar beroep op taaltechno-

logie, tekst- en algemene datamining en ma-

chine learning. 
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Wat willen we bereiken? 

In dit onderzoek beoog ik modellen te trainen 

om voorspellingen te maken over de levens-

verwachting van een patiënt en het juiste 

moment voor een arts om beslissingen rond-

om het levenseinde met een patiënt te be-

spreken. Voor dit onderzoek zijn we in samen-

werking met verschillende UMCs in Neder-

land een enorme collectie patiëntendossiers 

aan het verzamelen om te analyseren en 

algoritmes mee te trainen. 

 In samenwerking met Ankie Suntjens, 

PhD aan het Radboudumc, zullen we uit-

eindelijk de algoritmes die voorspellingen 

maken in een ander jasje te steken: we willen 

in samenwerking met levenseinde-experts 

een softwaretool maken die huisartsen kan 

ondersteunen in het zorgtraject rondom de 

laatste levensfase van patiënten. We hopen 

hiermee de anticipatie op de wensen en voor-

keuren van patiënten en hun naasten over 

zorg in de laatste levensfase te verbeteren. 

 

Waar en onder begeleiding van wie doe 

ik mijn onderzoek? 

Om het maximale te halen uit het interdisci-

plinaire karakter van dit onderzoek, ben ik 

zowel werkzaam aan de Radboud Universiteit 

(afdeling Communicatie en Informatieweten-

schap) als aan het Radboudumc (afdeling IQ 

healthcare). De nauwe samenwerking tussen 

de universiteit en het ziekenhuis is voor mij 

enorm leerzaam en interessant. Ik ontvang 

begeleiding van beide instituten, van: 

 Antal van den Bosch – eerste promotor 

(professor taal- en spraaktechnologie, 

momenteel bijzonder hoogleraar aan de RU 

en daarnaast directeur van het Meertens 

Instituut); 

 Enny Das – tweede promotor (professor 

persuasieve communicatie aan de RU, gespe-

cialiseerd in gezondheidscommunicatie); 

 Iris Hendrickx – dagelijks begeleider en co-

promotor (gespecialiseerd in computatio-

nele taalkunde en natural language proces-

sing, tevens werkzaam aan de RU); 

 Stef Groenewoud – copromotor (gezond-

heidswetenschapper en ethicus aan het 

Radboudumc); 

 Henk Schers – copromotor (huisarts en 

onderzoeker aan het Radboudumc). 

 

Applied Linguistics across Borders: 

Nynke van Schepen in Bazel

 

Applied Linguistics is an international 

endeavor: Dutch scholars go elsewhere and 

we welcome scholars from abroad in the 

Netherlands. In this section, scholars report 

their impressions about such exchange. Deze 

keer vertelt Nynke van Schepen over haar 

ervaringen in Basel en Helsinki, twee hot-

spots voor conversatie-analyse. 

 

Saali zsamme! Huomentaa! 

Afgelopen zomer trof ik Guusje Jol op de 5e 

Internationale Conference for Conversation 

Analysis (ICCA) in Loughborough (UK). Ik 

vind het altijd leuk om mijn Nederlandse 

collega’s weer te zien; conferenties zijn wat 

dat betreft de perfecte ontmoetingsplek. Met 

name ook om weer eens Nederlands te klet-

sen. Ondanks dat dat heerlijk is, verbaas ik 

me steeds vaker over de strubbelingen die ik 

ervaar wanneer ik mijn onderzoek probeer 

uit te leggen in het Nederlands. Dus toen 

Guusje me vroeg of ik niet wat over mijn 

onderzoek wilde vertellen, nam ik deze 

uitdaging dan ook graag aan. Vandaar dat ik 

dit stuk dan ook in het Nederlands ga 

schrijven, een mooie leerervaring.  

 

In de vingers 

Ik ben, na een BA in Franse Taal en Cultuur 

en een MA in Interculturele Communicatie, 

beiden aan de Universiteit Utrecht, een pro-

motietraject begonnen aan de Universiteit 

Bazel - Zwitserland.  

 Een land waar ik welgeteld één keer in 

mijn leven geweest was, al liftend naar een 

paar meiden in Zürich. Dat waren mijn erva-

ringen met Zwitserland. En nu vertrok ik er 

heen voor een promotietraject. Alleen een 

nieuw land en andere taal (Zwitserduits) 

zijn al een hele uitdaging; ik begon ook nog 
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eens in een nieuw vakgebied… Dat nieuwe 

vakgebied was conversatieanalyse (CA). Nu 

staat Bazel bekend om het onderzoek op dat 

gebied en ik had het voorrecht om bij CA-

coryfee Lorenza Mondada te promoveren.  

 

Bazel, Zwitserland  

 

Dat was zowel een goede leerschool als een 

crime: Het was hard werken om mijn achter-

stand in kennis in te halen. Ik heb heel wat 

artikelen en boeken gelezen, op Zwitserse en 

internationale workshops en conferenties 

gepresenteerd voordat ik het gevoel had dat 

ik mijn project enigszins in de vingers had.  

 

Burgerparticipatie 

Ik heb mijn promotieonderzoek geschreven 

binnen een SNSF-gefundeerd onderzoeks-

project (vergelijkbaar met de NWO) getiteld 

Speaking in Public: Social interactions in 

large groups. Contributions from a conversa-

tion analytic multimodal perspective. In mijn 

dissertatie kijk ik naar een burgerpartici-

patieproject in stadsplanning in het zuiden 

van Frankrijk. Binnen deze context dragen bur-

gers bij aan de politieke procedure door het 

stellen van vragen. Die vragen hebben regel-

matig een ja/nee-format. In mijn proefschrift 

laat ik zien hoe deze burgers niet zozeer om 

informatie vragen, maar eerder kritische ac-

ties uitvoeren met die vragen. Burgers oriën-

teren zich daarbij op enkele kernwaarden van 

burgerparticipatie zoals vertrouwen en trans-

parantie. Afgelopen juni heb ik mijn proef-

schrift insigni cum laude verdedigd.  

 

Champagne ter ere van het behalen van 

mijn doctoraat 

 

In Nederland is het vrij normaal dat je tijdens 

je promotietraject onderwijs geeft. Hier ver-

schilt het per kanton, en helaas is het in Kan-

ton Bazel het geval dat je als promovendus 

geen college geeft. Jammer, die ervaring had 

ik graag gehad. Promovendi worden in Bazel 

namelijk gezien als student. Ik moest elk 

semester collegegeld betalen, en kreeg twee 

keer per jaar een collegekaart. Ook moest ik 

een verplicht aantal ECTS behalen en colle-

ges volgen om mijn examen te kunnen aan-

vragen.  

 

Helsinki 

Een deel van mijn promotietraject heb ik 

doorgebracht aan het Centre of Excellence in 

Intersubjectivity in Interaction (Helsinki), 

onder supervisie van Marja-Leena Sorjonen.  

 Ik heb een beurs aangevraagd om hier mijn 

dissertatie af te schrijven. Ik was al meer-

malen in Finland geweest. Naast dat ik er me 

enorm thuis voelde, had ik ook een goede klik 

met het team daar. Het is een van de bekend-

ste plekken in Europa voor conversatie-

analisten.  

 En… ik kreeg de beurs! 12 maanden heb 

ik daar gewoond, wat ik voor geen goud had 

willen missen. Wekelijks vonden er data-

sessies en gezamenlijke analyse sessies 

plaats. Ook hadden we elke maand een 

Work-in-Progress meeting, waar zowel 

promovendi als professoren hun onderzoek 

presenteerden. Daarnaast was het mogelijk 

om altijd bij iemand aan te kloppen voor 

hulp. Ik deelde mijn bureau met een postdoc.  



6 
 

Als ik niet wist hoe ik iets moest formuleren, 

op zoek was naar literatuur, maar ook als ik 

het even allemaal niet meer wist, hielp hij me 

uit de brand. Plus dat de Finnen redelijk 

ontspannen in het leven staan. Ze motiveer-

den en inspireerden me om me niet 24/7 in 

mijn bureau op te sluiten, maar vooral ook 

deel te nemen aan het sociale leven. Zodat ik 

daarna weer met nieuwe energie op het 

schrijfproces kon storten. Helsinki heb ik voor 

eeuwig in mijn hart gesloten, en ik was dan 

ook enorm blij om, naast mijn Nederlandse 

collega’s, ook mijn Finse collega’s weer te 

zien op ICCA.  

 

Nynke van Schepen 

Finland 

 

Herhaalde aankondigingen – AWIA symposium en scriptieprijs 

Op 4 en 5 oktober vindt weer het AWIA 

symposium plaats. De eerste dag staat in het 

teken van interactie in psychotherapie en 

empathie in interactie en wordt grotendeels 

verzorgd door de keynote: Anssi Peräkylä. De 

tweede dag zijn de meeste presentaties van 

onderzoekers van AWIA.  

Aanmelden kan nog tot en met 27 

september 2018 via de website van Anéla. 

Op met moment zijn er helaas geen plaatsen 

meer beschikbaar; nieuwe aanmeldingen 

komen op een wachtlijst. 

 

Daarnaast is het nog tot en met 10 oktober 

mogelijk scripties in te dienen voor de 

scriptieprijs. 

 

Guusje Jol

Nieuw: AILA-nieuwsbrief

 

Naast het vertrouwde Anéla nieuwsbulletin 

is er sinds kort een nieuwsbrief van AILA. 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 

houdt u op de hoogte van nieuws over 

Applied Linguistics wereldwijd.  

 Onderwerpen in de nieuwsbrief van 

september zijn o.a.: 

 Applied Linguistics and sustainable 

development 

 Multiliteracy in education and beyond 

 Metadiscourse in digital communication 

 Junior researchers in Applied Linguistics 

 Multilingual language theory and practice 

 Ethics and domain-specific language.  

 

De conferenties die zijn aangekondigd in de 

AILA nieuwsbrief zijn ook opgenomen in dit 

Anéla nieuwsbulletin. 

 

U kunt zich aanmelden voor de AILA 

nieuwsbrief via https://aila.info/  

 

Guusje Jol 

  

https://aila.info/


7 
 

AILA 2020 – pre-conference announcement

 

Dear colleagues, 

 

AILA2020 will take place from Sunday, 

August 9 till Friday, August 14 in 2020 in 

Groningen, the Netherlands. As conference 

organizers, we are full of plans and hope to 

bring together as many branches of Applied 

Linguistics as possible. We also would like to 

accept as many quality papers as we can so 

that our colleagues from all over the world 

can get their travel funded. 

 However, the challenge with such a huge 

conference is programming it in such a way 

that strands are coherent, do not overlap, 

and attendees do not have to switch rooms 

all the time. Therefore, we decided to intro-

duce a new format, which the AILA board has 

approved of. Basically, we will have only 

symposia slots, all with the same format, 

described below. We will first send out a call 

for these symposia and if accepted, the call 

for papers is sent out for these symposia. 

Also the AILA Research Networks (RENs) will 

be asked to organize their symposia in the 

same format.  

 This pre-conference announcement is to 

inform you about the format of these 

symposia, but the official call will go out in a 

few months. We hope that this pre-

announcement will give you time to network 

so that you can get your favourite topics in 

the program!  

 

Symposia format 

All symposia start with a speaker who is 

invited by the symposium organizers. This 

session is followed by two one-hour sessions 

(with 4 related talks of 10 min each) intro-

duced briefly by the symposium organizer to 

say what the commonalities are and followed 

by a 17 minute general discussion led by the 

organizers. Then there are 10 two-minute 

Multi-Modal presentations introducing posters, 

which are displayed immediately after the 

session. These are presented together in a U-

shaped area during lunch or pre-dinner drink 

receptions, where symposia attendees can 

mingle and network.  

 

Morning slots:  

9.30-10.00: Invited speaker 20 minute 

presentation with 7 minutes 

discussion 

10.00-11.00: Four related presentations 10 

minutes each with 17 minutes 

general discussion 

11.00-11.30:  Coffee 

11.30-12.30:  Four related presentations 10 

minutes each with 17 minutes 

general discussion 

12.30-13.00:  Ten Multi-Modal presentations 

to pitch posters of 2 minutes 

each  

13.00-14.30:  Lunch and posters in specific 

symposium area  

 

Afternoon slots:  

14.30-15.00:  Invited speaker 20 minute 

presentation with 7 minutes 

discussion 

15.00-16.00:  Four related presentations 10 

minutes each with 17 minutes 

general discussion 

16.00-16.30:  Coffee 

16.30-17.30:  Four related presentations 10 

minutes each with 17 minutes 

general discussion 

17.30-18.00: Ten Multi-Modal presentations 

to pitch posters of 2 minutes 

each  

18.00-19.00:  Drinks and posters in specific 

symposium area  
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Symposia organizers 

Even more so than strand coordinators at 

other conferences, symposium organizers play 

a crucial role in the organisation and pro-

gramming of AILA2020. Actually, they are 

conference-within-a conference organizers. A 

symposium can have one or more slots (e.g. 

morning and afternoon). The number of slots 

will depend on the number and quality of 

submissions to the symposium. 

 Symposium organizers are asked to pro-

pose a symposium by the end of this year. 

They will be responsible for inviting speakers, 

inviting reviewers, organising the reviewing 

process (via the AILA2020 review tool), and 

selecting talks and posters to arrive at a 

cohesive and exciting symposium. With the 

help of the AILA2020 organizers, they will be 

responsible for the programming of their 

symposium. 

 

Because symposium organizers will chair the 

symposium and lead the discussions, it is 

better if they are not presenters themselves. 

Each symposium should have one primary 

organizer (for all communication with 

AILA2020) and one co-organizer. 

 

We hope that many AILA members will start 

thinking about exciting topics for these 

symposia and be ready to propose one by the 

end of this year. Updates and announce-

ments will be sent via our regular channels, 

but we will also post regular updates on 

wwwAILA2020.nl. 

 

Marjolijn Verspoor 

Chair AILA2020 organizing committee 

 

 

Verslag studiedag Interactie in de klas - 21 juni 2018

Op donderdag 21 juni 2018 hebben we aan 

de Rijksuniversiteit Groningen ongeveer 35 

deelnemers verwelkomd met een interesse in 

Interactie in de klas. Onder de deelnemers 

waren veel onderzoekers, maar ook stu-

denten, enkele leerkrachten en andere 

geïnteresseerden. 

 Het doel van de studiedag was om onder-

zoekers uit (Noord)Nederland op de hoogte 

brengen van de laatste onderzoeken en 

ontwikkelingen om meer tot uitwisseling en 

samenwerking te komen. Er werken namelijk 

(in het Noorden) opvallend veel mensen aan 

verschillende instituten, zoals het GION 

(RUG, GMW), het lectoraat Taalgebruik en 

leren (NHL/Stenden) en het lectoraat Curious 

Minds (Hanze) icm afdeling Ontwikkelings-

psychologie (RUG) en de onderzoeksgroep 

Taal en sociale interactie (RUG, Letteren), die 

zich bezighouden met interactie in een 

educatieve setting. De verschillende onder-

zoekers gebruiken verschillende onderzoeks-

methodes en het onderzoeksgebied strekt 

van voorschoolse educatie tot hoger onder-

wijs. 

 Tijdens de studiedag bleek echter weer 

dat we grotendeels met dezelfde thema’s 

bezig zijn. Hoewel we allemaal geïnteres-

seerd zijn in leren, staat de leeropbrengst 

niet voorop, maar bestaat er een gezamen-

lijke interesse in het kader waarbinnen 

leerzame interacties worden gecreëerd. 

Sommigen van ons houden zich bezig met 

interventies om leerzame contexten tot stand 

te brengen, waar anderen een actuele ont-

wikkeling (zoals gezamenlijk leren of digita-

lisering) bestuderen om te bezien wat voor 

rol interactie speelt in een dergelijke context. 

Vragen die hierbij gesteld worden zijn 
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bijvoorbeeld: hoe worden leerlingen aange-

zet tot praten en wat zou de rol van de leer-

kracht hierbij moeten zijn?  

 Onderzoekers in verschillende stadia van 

hun onderzoek hebben hun werk gepresen-

teerd en er werd flink meegedacht met 

elkaars onderzoeksplannen en –resultaten. 

Het voornemen is dan ook om vanaf studie-

jaar 2018-2019 op regelmatige basis bij 

elkaar te komen om, vanuit verschillende 

methodes, gezamenlijk naar onderzoeksdata 

te kijken. De studiedag heeft dus als een 

goede opstap gediend om tot verdere uit-

wisseling en samenwerking te komen. We 

zijn Anéla dan ook erg dankbaar dat zij deze 

stappen in onderzoek naar taal in onderwijs 

mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Myrte Gosen

 

Verslag CARM workshop

Mede dankzij de sponsoring van Anéla en 

aangemoedigd door de positieve reacties van 

de CA gemeenschap in Nederland is Professor 

Elizabeth Stokoe ingegaan op de uitnodiging 

van Anne de la Croix om een ronde tafel 

gesprek aan te gaan over haar werk als CA 

onderzoeker en CARM trainer. 

 Elizabeth is een expert op het gebied van 

Conversation Analysis. Op basis van haar 

expertise als CA-onderzoeker heeft zij de 

Conversation Analytic Role-play Method 

(CARM) ontwikkeld. Dit is een relatief nieuwe 

manier van trainingen geven, waarbij bevin-

dingen uit CA-studies worden gebruikt om 

professionals bewust te maken van patronen 

in taal en interactie. Een aantal CA-onder-

zoekers in Nederland heeft ervaring met 

CARM of methoden die hierop lijken. Op basis 

van deze ervaringen, en soms ook dilemma’s 

wil men graag in gesprek met de bedenker 

van de trainingen.  

 Tijdens de 4 uur durende bijeenkomst 

hebben zowel ervaren als startende CA-

onderzoekers met Elizabeth en met elkaar 

gesproken over CA en CARM. Bijvoorbeeld 

over vragen als: op welke manieren zet je de 

een grote hoeveelheid video/ audio materiaal 

in voor een CA analyse? Hoe verhouden de 

vaak diepgaande resultaten uit een CA 

analyse zich tot afgebakende onderdelen die 

geschikt zijn voor een training? Hoe kom je 

tot keuzen over materiaal voor je workshops? 

Wat geldt als een ‘trainable’ en hoe herken je 

die in je data? Aan de hand van data uit een 

van haar onderzoek in Engelse dierenartsen-

praktijken heeft Elizabeth de aanwezigen  

 

 

laten ervaren op welke manier zij te werk 

gaat. 

 Twijfels, lastige ervaringen en kritische 

noten mochten worden uitgesproken. Zo zijn 

er mooie dilemma’s langsgekomen rond het 

communiceren van CA naar publiek dat niet 

aan CA gewend is en rond het zoeken naar 

balans tussen rijke en gedetailleerde ana-

lyses en korte, catchy conclusies. Het was 

een inspirerende bijeenkomst waar duidelijk 

werd dat je hard werk, veel ervaring én lef 

nodig hebt om een succesvolle CARM-trainer 

te worden. 

 

Joyce Kors, Joyce Lamerichs 

 en Anne de la Croix 

 

  

http://www.carmtraining.org/
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Concept-notulen ALV 

 

Vrijdag 1 juni vond de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van Anéla plaats. In de 

bijlage vindt u de concept-notulen, met dank 

aan Bert le Bruyn, voor het geval u er niet bij 

kon zijn of voor als u een en ander nog eens 

wil nalezen. 

 

Calls en aankondigingen

 

Organiseert u zelf binnenkort een confe-

rentie of workshop of weet u van een rele-

vante conferentie of workshop, laat het ons 

weten (webmaster@anela.nl). 

Zie ook:  

www.anela.nl/nieuws/aankondigingen.  

 

ANÉLA-ACTIVITEITEN 

 

Anéla/VIOT Scriptieprijs 

Deadline: 10 oktober 2018 

Website: 

http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/ 

Scripties indienen via: Anela-admin@uvt.nl 

Vragen: g.jol@let.ru.nl 

 

AWIA symposium 

Datum: 4-5 oktober 2018 

Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen 

Website en aanmelden : 

http://anela.nl/activiteiten/awia-

symposium/ 

Deadline aanmelden: 27 september 2018 

(wachtlijst) 

Contact: 

w.stommel@let.ru.nl/g.jol@let.ru.nl 

 

ANDERE AANKONDIGINGEN/CALLS 

 

Malaysian Association of Applied 

Linguistics International Conference 

(MAALIC) 2018: Applied Linguistics and 

the Sustainable Development Goals 

(SDGs): Language, Communication and 

the Professions 

Datum: 3-4 december 2018 

Locatie: University of Malaya, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

 Info: https://aila.info/2018/09/03/maalic-

2018/   

Studientag VALS-ASLA 2019: 

Mehrschriftlichkeit (multiliteracy) im 

Fremdsprachenerwerb innerhalb und 

ausserhalb der Schule 

Datum: 25 januari 2019 

Locatie: Pädagogische Hochschule FHNW, 

Brugg, Switzerland 

Info: https://aila.info/2018/09/03/vals-asla-

2019/ 

 

2nd Metadiscourse Across Genres 

Conference (MAG2019): Metadiscourse 

in Digital Communication: What has 

changed? 

Datum: 27-29 juni 2019 

Locatie: University of Bergamo, Italy 

Info: https://aila.info/2018/09/03/mag-

2019/ 

 

2nd International Conference 

"Multilingual Language Theories and 

Practices" (MLTP2019) 

Datum: 9-11 mei 2019 

Locatie: Ionian University, Kerkira (Corfu), 

Greece 

Info: https://aila.info/2018/09/03/mltp-

2019/  

 

GERAS 40th International Conference: 

Ethics and specialised domains: the 

place, functions and forms of ethical 

considerations in specialised varieties 

of English 

Datum: 21-23 maart 2019 

Locatie: Université Panthéon-Assas, Paris 2, 

France 

Info: https://aila.info/2018/09/03/geras-

40th/  

 

  

mailto:webmaster@anela.nl
http://www.anela.nl/nieuws/aankondigingen
http://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/
mailto:Anela-admin@uvt.nl
http://anela.nl/activiteiten/awia-symposium/
http://anela.nl/activiteiten/awia-symposium/
mailto:w.stommel@let.ru.nl/g.jol@let.ru.nl
https://aila.info/2018/09/03/maalic-2018/
https://aila.info/2018/09/03/maalic-2018/
https://aila.info/2018/09/03/vals-asla-2019/
https://aila.info/2018/09/03/vals-asla-2019/
https://aila.info/2018/09/03/mag-2019/
https://aila.info/2018/09/03/mag-2019/
https://aila.info/2018/09/03/mltp-2019/
https://aila.info/2018/09/03/mltp-2019/
https://aila.info/2018/09/03/geras-40th/
https://aila.info/2018/09/03/geras-40th/
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Call for Papers: Language, Identity and 

Education in Multilingual Contexts 

Datum: February 14-16, 2019 

Plaats: University of York, United Kingdom 

Indienen van abstracts: 15 November 2018 

Website: 

https://www.york.ac.uk/education/news-

events/events/crellu/language_identity_edu

cation_multilingual/ 

Contact: liemc19.york@gmail.com. 

 

Call for Papers: International 

Conference Youth Languages. 

Multilingualism in a Global Context 

Datum: 23-25 May 2019 

Plaats: Universiteit Leiden 

Indienen van abstracts: 1 November 2018 

Website: 

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/

2019/05/international-conference-youth-

languages  

Contact: ICYL@hum.leidenuniv.nl

Call for Papers: 4th International 

Conference “Thinking, Doing, 

Learning”. Usage based perspectives on 

second language learning 

Datum: 17-19 June 2019 

Plaats: University of Jyväskylä, Finland 

Indienen van abstracts: 5 November 2018 

Website: https://aila.info/2018/07/08/tdl-

2019/  

 

Call for Papers: 10th International 

Conference on Language Variation in 

Europe, ICLaVE. 

Datum: 26-28 June 2019 

Plaats: Fryske Akademy, Leeuwarden 

Indienen van abstracts: 20 October 2018 

Website: https://www.fryske-

akademy.nl/nl/nieuws-en-

agenda/evenementen/iclave10/  

Contact: iclave10@fryske-akademy.nl 

 

Voor alle info: zie de website 

 

Op www.anela.nl kunt u dit infobulletin 

teruglezen en kunt ook de meest up-to-date 

informatie over onze activiteiten, congres-

aankondigingen, en andere zaken 

terugvinden.  

 

Colofon 

 

Adressen Anéla-bestuur 

 

Jos Swanenberg (voorzitter)  

A.P.C.Swanenberg@uvt.nl 

 

Bert Le Bruyn (secretaris) 

B.S.W.LeBruyn@uu.nl 

 

Rasmus Steinkrauss (penningmeester) 

r.g.a.steinkrauss@rug.nl 

 

Nivja de Jong (webmaster) 

n.dejong@uu.nl 

 

June Eyckmans 

June.Eyckmans@telenet.be 

 

 

 

 

 

Beppie van den Bogaerde 

beppie.vandenbogaerde@hu.nl  

 

Maaike Hajer 

maaike.hajer@hu.nl 

 

Guusje Jol 

g.jol@let.ru.nl 

 

Secretariële ondersteuning: 

Anneke Smits 

Anela-admin@uvt.nl  

 

Kopij infobulletin 

Heeft u kopij voor het infobulletin: stuurt u 

dit dan op naar Anneke Smits: anela-

admin@uvt.nl. 

 

mailto:liemc19.york@gmail.com
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2019/05/international-conference-youth-languages
mailto:ICYL@hum.leidenuniv.nl
https://aila.info/2018/07/08/tdl-2019/
https://aila.info/2018/07/08/tdl-2019/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/iclave10/
mailto:iclave10@fryske-akademy.nl
http://www.anela.nl/
mailto:A.P.C.Swanenberg@uvt.nl
mailto:B.S.W.LeBruyn@uu.nl
mailto:r.g.a.steinkrauss@rug.nl
mailto:n.dejong@uu.nl
mailto:June.Eyckmans@telenet.be
mailto:beppie.vandenbogaerde@hu.nl
mailto:maaike.hajer@hu.nl
mailto:g.jol@let.ru.nl
mailto:Anela-admin@uvt.nl
mailto:anela-admin@uvt.nl
mailto:anela-admin@uvt.nl


12 
 

Bijlage: Concept-notulen ALV Anéla 1 juni 2018 

 

Aanwezig:  

Bestuur 

Beppie van den Bogaerde, June Eyckmans, Maaike Hajer, Nivja de Jong, Tom Koole, Bert Le Bruyn (notulist), 

Rasmus Steinkrauss, Jos Swanenberg 

Leden 

Suzanne Dekker, Jacqueline Evers-Vermeul, Merel Keijzer, Emmanuelle Le Pichon, Marie Steffens, Jan ten 

Thije, Marjolijn Verspoor 

Afwezig met kennisgeving: 

Bestuur 

Guusje Jol 

Leden 

Sjaak Kroon 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 17:18 

 

2. Notulen van de ALV 2017 

p. 1 

Emmanuelle vraagt of er actie is ondernomen i.v.m. de status van leden die als juniorlid geregistreerd staan. 

Jos geeft aan dat Anneke hier inderdaad mee aan de slag is gegaan. Nivja geeft verder aan dat bij registratie 

van nieuwe juniorleden nu ook standaard naar de verwachte promotiedatum wordt gevraagd. 

p. 2 

geen opmerkingen 

p. 3 

Tom vraagt om de zin beginnend met ‘Zij zou zich vooral de kloof’ om te vormen tot een grammaticale zin. 

Bert geeft aan dit in orde te brengen door het verwijderen van het woordje zich. 

De notulen worden bij deze vastgesteld. 

 

3. Presentatie van het Anéla jaarverslag door de secretaris 

Bert presenteert kort het jaarverslag. Hij besteedt aandacht aan de activiteiten en bijbehorende prijzen 

(Grote Taaldag + dissertatieprijs; Anéla/VIOT-Juniorendag + scriptieprijs; workshop Guus Extra; 

Najaarsstudiedag; gesponsorde activiteiten), de publicaties met in het bijzonder het infobulletin (DUJAL 

heeft een aparte rubriek binnen de ALV) en het aantal leden.  

Ter vergadering worden de ledenaantallen gepresenteerd zoals ze door Anneke (ambtelijke secretaris) aan 

de secretaris (Bert) zijn gecommuniceerd. Begin 2017 had de vereniging 220 leden (161 reguliere leden, 58 

juniorleden en 1 erelid). Hier zijn 20 nieuwe aanmeldingen bijgekomen (10 seniorleden, 10 juniorleden). 5 

leden zijn door het uitblijven van betaling verwijderd uit het ledenbestand. Dit brengt het totaal aantal leden 

over 2017 op 235.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Presentatie en toelichting op het financieel jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018 door de 

penningmeester. 

Rasmus presenteert een ingekorte versie van het financieel jaarverslag 2017 en de begroting voor 2018. 
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Samenvatting 

Op 31 december 2017 had Anéla de volgende tegoeden: 

Lopende rekening:  € 6.853,98  

   (= € 6.790,93 plus het bedrag dat de taalcanon Anéla schuldig is) 

Spaarrekening:   € 30.914,90 

Totaal:    € 37.768,88 

Het totale tegoed is daarmee € 1.829,78 lager dan op 31 december 2016. 

Ook becommentarieert Rasmus enkele details in het jaarverslag en de begroting. Deze commentaren worden 

hieronder hernomen: 

Jaarverslag 

 
- De inkomsten uit contributies zijn lager dan voorgaande jaren. Dit is een trend die vooral verklaard wordt 

door het slinken van de proportie seniorleden. Ter illustratie van de trend presenteert Rasmus de inkomsten 

uit contributies van een aantal jaren: 2011, € 17.815; 2013, € 16.440; 2014, € 15.685; 2015, € 14.865; 2016, € 

13.750; 2017, € 13.315. Rasmus benadrukt dat dit op dit moment geen probleem is gezien het voorhanden 

zijn van reserves maar dat we dit wel in het achterhoofd moeten houden. 

- De kosten van de Studiedag en de Juniorendag vallen lager uit dan verwacht. Voor beide was € 250 subsidie 

begroot maar door een hoog aantal deelnemers hoefde deze subsidie niet volledig uitgekeerd te worden. 

- De Grote Taaldag viel iets duurder uit dan verwacht. Dit had te maken met het feit dat er voor de eerste keer 

btw betaald moest worden en ook zijn er nog een aantal onduidelijkheden in de afrekening met de AVT. Hier 

wordt echter aan gewerkt. 

- De kosten voor de Scriptieprijs vielen hoger uit dan begroot. Dit is te wijten aan het feit dat de prijs een 

gedeelde eerste plaats had en dat hij dus tweemaal is uitgereikt. Tom vraagt hoe er ook € 250 inkomsten 

verbonden kunnen zijn aan de prijs. Rasmus geeft aan dat dit te maken heeft met het feit dat VIOT € 250 
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sponsort. Standaard is dat Anéla en VIOT elk € 250 bijdragen aan de prijs (die € 500 bedraagt). In 2017 heeft 

Anéla ook de volledige kosten van de tweede eerste prijs gedragen. 

- De ‘inkomsten’ bij conferentiesponsoring/subsidies hebben te maken met het feit dat de borrel die 

aangeboden werd bij de workshop van Guus Extra goedkoper was dan oorspronkelijk voorzien. 

- Oorspronkelijk was er in de begroting een lening van AILA voorzien ten bedrage van € 20.000. Deze waren 

bedoeld om de kosten van de receptie in Rio de Janeiro te dekken (red. Anéla organiseert AILA 2020 en werd 

verwacht een receptie te sponsoren op de vorige AILA). AILA heeft uiteindelijk besloten de receptie 

rechtstreeks voor te schieten maar verwacht wel dat deze na AILA 2020 worden betaald. Dit wordt opgenomen 

in de begroting voor AILA 2020. 

- In totaal heeft Anéla over 2017 € 1.850,01 aan eigen vermogen geïnvesteerd. Zoals in eerdere ALVs 

afgesproken is het goed om een beetje in te teren op het eigen vermogen. Interen wordt hier gezien als 

investeren in activiteiten voor de leden en het bredere veld van de toegepaste taalkunde in Nederland. 

- Jan geeft aan dat hij verbaasd is over het feit dat de kosten voor de ambtelijk secretaris nauwelijks stijgen 

over de jaren. Rasmus geeft aan dat wij als Anéla hier eigenlijk geen invloed op hebben: deze kosten 

representeren een deel van de aanstelling van Anneke.  

- Bert merkt op dat de redactiekosten voor DuJAL in 2017 vrij laag waren en dat de redactie best iets meer 

mag uitgeven. Dit wordt beaamd door de overige aanwezigen. Rasmus geeft aan dat de redactie nog zelden 

fysiek samenkomt en dat dit de kosten drukt. 

Begroting 

[overzicht op de volgende pagina] 

- Éénmalige kosten voor AILA 2020 betreffen € 9.000. Deze hebben betrekking op het bezoek van het AILA 

bestuur aan Groningen in aansluiting op de meerdaagse. Het gaat hier om reiskosten, catering en vooral ook 

accommodatie. 

- Wat betreft de begrote kosten voor DuJAL merkt Rasmus op dat deze moeilijk in te schatten zijn als zou 

afgeweken worden van de huidige regeling voor DuJAL. Het invoeren van OA – in het bijzonder als we bij 

Benjamins blijven – een meerprijs met zich meebrengen. Discussies hierover zijn nog gaande, o.a. ook op de 

meerdaagse waar deze ALV deel van uitmaakt. 

- Rasmus geeft aan dat de overweging speelt om van ING over te stappen naar TRIODOS. Hij geeft aan dat – 

als we deze overstap maken – we moeten rekenen op dubbele bankkosten voor minstens één jaar. Hij 

verwacht nl. dat het overzetten van alle automatische betalingen van de ene naar de andere rekening een 

operatie is die niet binnen één jaar afgerond zal kunnen worden (red. banken hebben een verhuisregeling 

van één jaar waarbij geld dat binnenkomt op een afgesloten rekening automatisch wordt doorgezet naar een 

rekening naar keuze van de klant). 

- Jacqueline vraagt of de overstap naar TRIODOS een besparing zou opleveren. Rasmus geeft aan dat dit niet 

het geval zou zijn en rekent eerder op iets hogere kosten. De overstap zou vooral gemotiveerd worden 

vanuit duurzaamheids- en humanitaire overwegingen. 

- Rasmus geeft aan dat de investering uit eigen vermogen vrij hoog is maar dat de incidentele kosten van € 

9.000 voor het bezoek van het AILA bestuur terugverdiend zullen worden in 2020. Rasmus verwacht voorts 

dat de overige kosten lager zullen uitvallen en geeft aan dat hij eigenlijk ruim begroot heeft.  
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5. Presentatie van de bevindingen van de kascommissie door de secretaris. 

De kascommissie bestond voor 2017 uit Lisanne van Weelden en Yvette Linders. Zij geven aan dat zij 

tevreden waren over het werk van de penningmeester en ook over de financiële situatie van Anéla: ‘De 

Anéla vereniging is een financieel gezonde vereniging met een heldere financiële verslaglegging en een reële 

begroting.’ 

Op basis van het verslag ter vergadering en het verslag van de kascommissie wordt door de ALV decharge 

verleend aan de penningmeester. 

 

6. Voordracht van het DuJAL jaarverslag door Beppie. 

Beppie geeft aan dat de redactie bezorgd is om het aantal indieningen van (kwaliteitsvolle) papers en het 

vinden van geëngageerde reviewers. Voorts geeft ze aan dat de redactie in gesprek is met Benjamins (hier is 

ook Jos als voorzitter bij betrokken), dat Sible in het bijzonder kijkt naar mogelijke OA formats en dat er op 

de tweede dag van de meerdaagse waarop deze ALV gehouden wordt een speciaal slot is om te discussiëren 

over DuJAL. 

In reactie op het probleem van het vinden van geëngageerde reviewers zijn een aantal reacties gekomen: 
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- Merel vraagt of de redactie ook reviewers zoekt onder juniorleden. Beppie geeft aan dat dit inderdaad het 

geval is. 

- Marjolein geeft aan dat het belangrijk is om reviewers niet te veel tijd te geven en ook om ze (liefst 

automatisch) te reminden. Beppie neemt dit mee als actiepuntje. 

- Jos vraag of de redactie ook internationale reviewers aanspreekt. Beppie geeft aan dat dit inderdaad 

gebeurt. 

- June stelt voor om reviewers te vragen om zich te engageren voor een aantal papers per jaar waarbij zij zelf 

mogen aangeven om hoeveel papers het gaat. Beppie geeft aan dit een interessant voorstel te vinden maar 

dat de verscheidenheid aan papers die worden ingediend de mogelijke winst beperkt. 

 

7. Bestuurswisselingen 

Jos verwelkomt Maaike Hajer als bestuurslid. Hij geeft aan dat de statuten toelaten dat iemand die al een 

volle bestuurstermijn gehad heeft alsnog opnieuw bestuurslid mag worden zolang er een onderbreking is na 

de eerste bestuurstermijn. Jos geeft aan blij te zijn met de bereidheid van Maaike, in het bijzonder omdat zij 

zich wil inzetten voor het echt toepassen van de toegepaste taalkunde. De ALV stemt in met Maaike als 

bestuurslid. 

Jos neemt afscheid van Tom als bestuurslid. Hij looft hem om zijn sympathieke karakter, zijn inzet voor de 

jongerendagen en zijn constructieve bijdragen tijdens de bestuursvergaderingen. De ALV sluit zich aan bij 

Jos.  

 

8. Vooruitblik 2018 en verder door voorzitter 

Jos geeft eerst het woord aan Marjolijn om de ontwikkelingen rond AILA 2020 toe te lichten. 

AILA 2020 

- AILA 2020 wordt georganiseerd in het congrescentrum MartiniPlaza. 

- Programmamanager is Kees de Bot. 

- Voor alle praktische zaken wordt samengewerkt met het congresbureau van de RUG. 

- Bedoeling is om het programma te structureren op basis van symposia waarbij er telkens één keynote is, 

een aantal short papers en een aantal posters. 

- Thema zal gerelateerd worden aan dynamic systems. 

- Deelname zal ongeveer € 300 kosten (dit is inclusief lunches). Dit is exclusief de korting voor Anélaleden. 

- Anéla hoeft in 2020 geen contributie aan AILA te betalen (red. in 2018 bestaat deze uit een bijdrage van € 

7,5 per lid). 

- De organisatoren zijn erg enthousiast en hopen dat de plannen die ze hebben ook in goede aarde zullen 

vallen bij het AILA bestuur. 

 

Sluiting van de vergadering om 18:05 

 

 


