
Kennisoverdracht
Ionica Smeets over weten  - 

schap voor kinderen

Zoekwoorden
De Google-magie van

featured snippets

Mijn werkplek
Voor Govert Schilling is

thuiswerken geen straf

Creatieve collectie
Typerende slogans voor

de decembermaand

  202105
06

T I J D S C H R I F T  O V E R  T E K S T  &  C O M M U N I C A T I E J A A R G A N G  Z E V E N E N T W I N T I G

O O K  O N L I N E

Zakelijke emoji’s
Gebruik ze, maar met mate 



tekstblad 05/06 – 2021
2

I N H O U D

OMSLAGVERHAAL
Emojigebruik door bedrijven in webcarereacties
Volgens Emojipedia bevat een op de vijf tweets een of 
meerdere emoji’s. En net als de ‘ouderwetse’ emoticons 
compenseren deze van oorsprong Japanse beelddragers 
het gebrek aan non-verbale signalen die op schrift min-
der gemakkelijk over te brengen zijn dan in face-to-face-
gesprekken.
Maar emoji’s zijn niet alleen weggelegd voor digitale 
communicatie in privékringen. De kleine plaatjes ko-
men steeds vaker voor in bedrijfscommunicatie, bijvoor-
beeld in webcarereacties op berichten van mensen op 
sociale media. Christine Liebrecht en Lieke Verheijen 
verwachten dat emoji’s en andere digitale visuele ele-
menten bij bedrijven nog populairder gaan worden. 
‘Maar ze moeten geen rebus worden.’ | pagina 6

EN VERDER
Kort | pagina 4
Creatieve collectie: decemberslogans – Tefke van Dijk en 
Christine Liebrecht | pagina 20
Onderhanden: (jeugdboeken)schrijver Annet Huizing  
| pagina 28
Boeken | pagina 30
De werkplek van wetenschapsjournalist Govert Schilling 
| pagina 32
Taal van Tiggeler – Heldere regels, verwarrende vragen  
| pagina 36

Virussen met beentjes
Kinderboekenschrijver  
Marc ter Horst spreekt met 
hoogleraar Wetenschaps-
communicatie Ionica Smeets 
over hoe je wetenschappelijke 
vraagstukken aan kinderen 
uitlegt. ‘Je kunt niet elke mits 
en maar gaan behandelen.’  
| pagina 12

Schrijven voor Google
Hoe verleid je Google om van 
jouw pagina-inhoud zijn featu-
red snippet te maken? ‘Met 
boerenverstand’, schrijft Wim 
Van Rompuy in de laatste afle-
vering van zijn serie. ‘Bied 
Google jouw informatie aan 
zoals zíjn klanten die verwach-
ten.’ | pagina 16

‘Ik ben er even niet’
Onze out-of-office-reply be-
staat nog te vaak uit saaie stan-
daardteksten. Zonde, vindt 
Jessica Kelder, want ook die 
melding is een contactmoment 
met je klanten, en dus een 
kans voor je marketing. Tijd 
voor een ode aan de out-of- 
office. | pagina 24



tekstblad 05/06 – 2021

3

R E DA C T I O N E E L

Ingewikkelde verpakkingen?
Mijn dochter van twee is dol op verpakkingen. Ze valt met haar 
neus in de boter, want in de feestelijke decembermaand wordt 
alles nog flitsender ingepakt dan normaal. Terwijl ze zo’n hon-
derd keer per dag nieuwsgierig het dikke speelgoedboek van een 
welbekende speelgoedketen doorbladert en producten aanwijst 
waar ze misschien wel in is geïnteresseerd, weet ik dat haar 
aandacht op het moment suprême vooral uitgaat naar de wikkel.

Geldt voor ons vak eigenlijk niet hetzelfde? Hoe interessant de 
content ook is voor de lezer, het begint met de verpakking van de 
boodschap. Reden om daar in dit hybride nummer van Tekstblad 
aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld hoe bedrijven emoji's 
inzetten om hun onlinereactie op klantberichten te voorzien van 
een menselijke touch. Professioneel of kinderlijk? In kinderboe-
kenland sluit het een het ander niet uit. Je kunt ingewikkelde 
inhoud heel aantrekkelijk verpakken, weten kinderboekenschrij-
vers Annet Huizing en Marc ter Horst. Hoogleraar Wetenschaps-
communicatie Ionica Smeets kan daar ook over meepraten.

Timing, communicatie en verkoop zijn alles deze maand. Met 
prikkelende inhakers proberen bedrijven aan te sluiten bij ‘het 
moment’, maar wat een inhaker écht effectief maakt, weet 
 Komala Mazerant. In de digitale versie van dit nummer laat ze 
het zien. Goedkope decemberslogans vliegen je om de oren. We 
laten enkele bijzondere exemplaren de revue passeren in onze 
creatieve collectie. En wil je zelf origineel uit de hoek komen 
tegen het einde van het jaar? Denk dan ook eens aan de afwezig-
heidsmelder!

Conclusie? Flitsende verpakkingen hoeven niet ingewikkeld te 
zijn. Met de inhoud van dit hybride nummer zijn ze kinderlijk 
eenvoudig.
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R E D A C T I E  T E K S T B L A D

Leidse taalonderzoekers 
met emeritaat
In Leiden zijn twee voor-
aanstaande taalonder-
zoekers met emeritaat 
gegaan: hoogleraren Ton 
van Haaften en Arie 
Verhagen. Van Haaften 

richtte zich op argumentatie en taalgebruik in het 
sociale, juridische en politieke domein: hoe ze in 
deze contexten voorkomen en welke effecten ze 
teweeg kunnen brengen. Hij onderzocht bijvoor-
beeld stijlelementen in juridische en politieke 
betogen, zoals in de rechtszaak van turner Yuri 
van Gelder en in de Tweede Kamer. 
Verhagen is bekend van zijn onderzoek naar rela-
ties tussen taalgebruik en taalsysteem, in het 
bijzonder syntaxis en semantiek. Denk hierbij aan 
woordvolgorde, passiefconstructies, connectieven, 
onderschikking en negatie. In het boek Stijl, taal 
en tekst gaat hij in op taalkundige kenmerken van 
stijl en hoe die inzichten behulpzaam zijn bij het 
beschrijven van stijlpatronen en het doorgronden 
van bijbehorende teksteffecten. Stijl kan een tekst 
immers maken of breken.
In Tekstblad 2020-3 (op tekstbladpremium.nl) 
vertelt Ninke Stukker over haar werk met Arie 
Verhagen op het gebied van stijl.   ■

Nieuwe emoji ontworpen 
door ‘onze’ Neil Cohn

Heb je deze nieu-
we emoji al ont-
dekt op je smart-
phone? Het is een 

afbeelding met een Tilburgs 
tintje: onderzoeker Neil Cohn 
heeft het mede-ontworpen. In 
het vorige nummer van Tekst-
blad vertelde de Tilburgse 
wetenschapper in gesprek 
met cartoonist Roel Vender-
bosch over zijn studies naar 
de taal van comics. Die kennis 
heeft hij toegepast bij het 
ontwerp. Een goede emoji 
heeft volgens hem meerdere 
betekenissen en is voldoende 
onderscheidend van andere 
karakters. De emoji met een 
wolkje voor de mond kan 
bijvoorbeeld staan voor kou of 
voor roken. Naast dit gezichtje 
komen binnenkort drie ande-
re ontwerpen van zijn hand 
beschikbaar: een emoji met 
ingehouden traanogen, eentje 
met een stippelrand dat staat 
voor onzichtbaarheid, en een 
smeltende emoji. Deze laatste 
haalde zelfs de 
cover van de New 
York Times.
Hoe werken emoji’s in een 
bedrijfsmatige context? Daar-
over gaat het omslagverhaal 
in dit nummer. In de digitale 
editie kun je bovendien meer 
lezen over de geschiedenis 
van deze kleine afbeeldin-
gen.   ■

Gedragsbeïnvloeding via bewezen 
effectieve interventies
‘Ik blijf thuis tot ik mijn coronatest-
uitslag heb ontvangen omdat …’ Hoe 
zou je deze zin afmaken? Door argu-
menten te bedenken overtuigen 
mensen zichzelf van het nut van de 
thuisblijfregels, is het idee. Deze 
interventie is beproefd onder bezoe-
kers van een GGD-teststraat. Jonge-
ren die deze vraag beantwoordden, 
bleken zich naar eigen zeggen vaker 
aan de regels te hebben gehouden 
dan anderen. Deze ‘zelfovertuiging’ 
heeft dus effect gehad. 

Het is een van de projecten die be-
schreven staan in de publicatie Rijk 
aan gedragsinzichten 2021 van het 
Behavioural Insights Netwerk Ne-
derland (BIN NL). Deze gedragsclub 
van de Rijksoverheid bundelde in 
totaal 37 actuele overheidsprojecten 
waarin gedragsinterventies zijn ge-
toetst, vaak via een zogeheten Rando-
mized Controlled Trial. Andere 
vraagstukken waren bijvoorbeeld: 
hoe bevorder je dat studenten bewus-
ter geld lenen, dat consumenten hun 
onlinebestelling duurzamer laten 
bezorgen (met minder CO2-uitstoot) 
of dat heftruckchauffeurs veiliger 
gaan rijden in een magazijn. De 
publicatie is gepresenteerd tijdens de 
Dag van het gedrag op 18 november 
en is te downloaden via de website. 
binnl.nl   ■
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Taal- en communicatiecongressen  
in België
Van 19 tot 21 januari 2022 vindt in 
Gent het driedaags taalcongres VIOT 
plaats. Daar presenteren Nederlandse 
en Vlaamse wetenschappers hun 
nieuwste inzichten over stijl,  
formuleerstrategieën, interactie en 
argumentatie. 
Op 10 en 11 februari is er in Brussel 
het Etmaal van de Communicatiewe-
tenschap, met presentaties van onder-
zoek op het gebied van (onder andere) 
persuasieve communicatie, gezond-
heidscommunicatie, journalistiek, 
politiek, mediapsychologie, en weten-
schapscommunicatie van Nederland-
se en Vlaamse bodem. Meer weten:.    
viot2021.ugent.be
etmaal22.net   ■

Inauguratierede Hedwig te Molder online terugkijken
Op 28 september aanvaardde Hedwig te Molder de positie van 
hoogleraar Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam. In haar inauguratierede met de titel ‘Tegen de stroom in: 
de waardenschaamte voorbij’ gaat ze in op verhitte maatschappelij-
ke debatten en alledaagse interacties over gevoelige onderwerpen 
waarin moraliteit, twijfel en schaamte een rol spelen. Ze bespreekt 
bovendien hoe in penibele situaties toch de dialoog kan worden 
aangegaan. De rede is online terug te kijken.   tinyurl.com/tb-inauguratie   ■

SERVICE
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Christian Burgers benoemd  
tot UvA-hoogleraar Communi-
cation and Organisations
Burgers richt zich sinds 1 de-
cember met zijn leerstoel 
Communication and Organi-
sations aan de Universiteit van 
Amsterdam op de rol van orga-
nisaties in het maatschappelij-
ke debat. Vragen die hij wil 
onderzoeken, zijn: Hoe dragen 
organisaties bij aan beeldvor-
ming over onderwerpen als 
energietransitie, maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van 
organisaties, diversiteit en 
nieuwe technologie? Hoe zet-
ten zij en andere betrokkenen 
– zoals journalisten, politici, 
burgers, en actiegroepen – dit 
soort issues op de kaart? Welke 
methoden en strategieën ge-
bruiken ze hiervoor? En wat 
voor andere dynamieken spe-
len hierbij een rol? Burgers 
heeft hierbij speciale interesse 
voor figuratieve framing: het 
gebruik van stijlfiguren in 
communicatie.
Lees meer over Burgers’ visie op taal in strate-
gische communicatie in Tekstblad 2021-2.   ■

Inclusieve communicatie?  
Iconen zijn onduidelijk
Iconen in de openbare ruimte worden niet 
altijd goed begrepen, terwijl ze vaak gezien 
worden als een middel om inclusief te com-
municeren. Charlotte van Hooijdonk en 
Lisanne van Weelden van Universiteit 
Utrecht analyseerden in opdracht van de 
Taalunie zo’n 300 iconen rondom corona en 
burgerzaken (afval, honden, levensgebeurte-
nissen), en legden vervolgens een selectie 
voor aan inwoners van de gemeentes Den 
Haag en Gent.
Gemiddeld bleek dat 40 tot 50 procent van de 
mensen niet altijd de correcte betekenis van 
de iconen kon benoemen. Participanten met 
Nederlands als moedertaal (62%) gaven 
vaker de correcte betekenis dan participan-
ten met een andere taalachtergrond (56%). 
Hogeropgeleiden (63%) kenden vaker een 
correcte betekenis toe dan lageropgeleiden 
(54%). Van Hooijdonk: “We denken dat beel-
den altijd makkelijk te begrijpen zijn maar 
dat is niet zo, ook daar spelen conventies een 
rol en je moet die conventies kennen, net als 
bij geschreven taal.” Een landelijke iconenda-
tabase zou uitkomst bieden.   ■
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Lieve hartjes, fronsende gezichtjes,  

dampende koffiekoppen en feestelijke  

ballonnen; met de komst van smartphones 

en tablets is het gebruik van emoji’s enorm 

toegenomen. Niet alleen in privé-

gesprekken via WhatsApp komen ze voor, 

maar ook in webcarereacties van bedrijven 

op sociale media. Ons onderzoek laat zien 

dat bedrijven weliswaar menselijker  

overkomen als ze emoji’s gebruiken (👍), 

maar dat er ook een keerzijde aan zit (👎).

C H R I S T I N E  L I E B R E C H T
is universitair docent aan het departement  
Communicatie en Cognitie van Tilburg University en 
hoofdredacteur van Tekstblad.

L I E K E  V E R H E I J E N
is universitair docent aan het departement Taal en 
Communicatie van Radboud Universiteit Nijmegen.

O M S L A G V E R H A A L



tekstblad 05/06 – 2021

7

OM
SLAGVERHAALT egenwoordig bevat een op de vijf tweets een emoji, aldus 

Emojipedia. Net als de ‘ouderwetse’ emoticons die met 
typografische karakters zoals een dubbele punt en haakje 
worden weergegeven, compenseren deze van oorsprong 

Japanse beelddragers het gebrek aan non-verbale signalen die op 
schrift minder gemakkelijk over te brengen zijn dan in face-to-fa-
cegesprekken. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat een grap ver-
keerd wordt begrepen, kan de zender een knipoog gebruiken. In 
getypte taal wordt hieraan doorgaans een emoticon ;-) of emoji 
😉 toegevoegd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid 
om de grap te markeren met een smiley met een tongetje 😛, een-
tje die op zijn kop staat 🙃, een gek gezicht 🤪, een blij spook 👻, 
een drol 💩 of een kat die huilt van het lachen 😹 .

Visueel en veelzijdig
Vergeleken met emoticons zijn emoji’s niet alleen kleuriger en 
gedetailleerder, maar ook veelzijdiger. Deze kleine afbeeldingen 
kunnen we toevoegen aan geschreven tekst om allerlei redenen. 
Emoji’s kunnen berichten visueel ondersteunen, bijvoorbeeld ‘en 
nu eerst een lekker bakje koffie ☕’, waarin de koffie zowel woorde-
lijk als in een emoji in het bericht staat. Maar ze kunnen ook zins-
delen of woorden vervangen, bijvoorbeeld ‘en nu eerst een lekker 
bakje ☕’, waarin de emoji in plaats van het woord ‘koffie’ wordt 
gebruikt. 
Emoji’s kunnen extra informatie aan de tekst toevoegen, bijvoor-
beeld ‘we vertrekken nu! 🚗’: dit maakt duidelijk dat we met de auto 
komen en niet met de fiets of de trein. Ze kunnen berichten vro-
lijker en speelser maken: vergelijk ‘Van harte gefeliciteerd’ met  ‘🥳 
🥳 Van harte gefeliciteerd 🎊 🎂 🎁 🎉 🎈’ . Maar wellicht de belang-
rijkste rol van een emoji is het overbrengen van emoties. Deze 
functie kunnen niet álle emoji’s vervullen; de rol lijkt vooral weg-
gelegd voor emoji’s in de vorm van gezichtjes 😄 😒 😱 😖 😡 🤨, 
handgebaren �  �  �  �  �  �  en hartjes ❤ 💞 💖 💙 💘 💔. Deze 
drukken toegevoegde emoties uit die normaal gesproken niet in 
tekst opgeschreven worden, terwijl ze in face-to-facecommunica-

tie via gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal wél zichtbaar zijn. 
Ze voegen dus meer menselijke emotie toe aan een bericht dan 
emoji’s die objecten of symbolen weergeven. 

Een treffend voorbeeld van emojigebruik is te zien in Figuur 1, 
waar een klant haar Twitterbericht aan Bol.com heeft aangevuld 
met maar liefst tien emoji’s: vier emotionele die de humoristische 
aard van de boodschap markeren en zes niet-emotionele emoji’s 
van verschillende glazen met drank die de connectie tussen 
‘drank tijdens de feestdagen’ en ‘leverbelofte’ versterken. Aan de 
reactie van het bedrijf te zien, hebben ze de grap goed begrepen 
en knipogen ze voorzichtig terug, zij het zonder emoji(‘s).

Ook in bedrijfscommunicatie
Wie denkt dat emoji’s alleen zijn weggelegd voor digitale commu-
nicatie in privékringen, heeft het mis. De kleine plaatjes komen 
steeds vaker voor in bedrijfscommunicatie. Niet alleen in e-mails 
tussen collega’s, maar ook bijvoorbeeld in webcarereacties van 
bedrijven op berichten van mensen op sociale media. In Figuur 2 
is een reactie te zien van Lidl op een compliment dat een klant 

Emojigebruik door bedrijven in webcarereacties

Menselijk of onprofessioneel?

Figuur 1.  
Twitterbericht met veel 
emoji’s van een klant  
aan Bol.com.
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Dijkmans en collega’s (2020) voerden een grootschalig onder-
zoek uit onder bedrijven in de toerismesector. Daaruit bleek dat 
op Twitter het gebruik van emoji’s en emoticons in webcare was 
gestegen van 11,9 procent in 2011 tot 26,7 procent in 2016. Op 
Facebook was de toename nog veel groter: van 12,3 naar 47,9 pro-
cent. Er is geen reden om aan te nemen dat die toename sinds-
dien, in de laatste vijf jaar, tot stilstand is gekomen. De top-drie 
van emoji’s die bedrijven in deze sector gebruikten, waren het zon-
netje ☀ – een object dat past in de context van zonvakanties –, de 
knipoogsmiley 😉 en de blozende smiley 😊 – twee emoji’s die men-
selijke emotie weergeven.

plaatste op de Facebookpagina van de supermarkt. Lidl antwoord-
de met zowel een emotionele als een niet-emotionele emoji: een 
breed lachende smiley en een bosje bloemen. Onlinewinkel Bol.
com kiest naast een gewone smiley ook voor het aapje met de han-
den voor de ogen (Figuur 3). En meubelketen IKEA maakt het nog 
bonter met maar liefst drie emoji’s: een bloemetje, oogjes, en een 
blozende smiley (Figuur 4).

Populaire emoji’s
Deze voorbeelden van emojigebruik door bedrijven staan niet op 
zichzelf. Sterker nog, ze komen steeds vaker voor in webcare. 

Over onze onderzoeken
In het corpusonderzoek analyseerden we webcaregesprekken aan de hand van de taxonomie van Liebrecht, Tsaousi en Van 
Hooijdonk (2021), die zeventien subcategorieën van de conversational human voice onderscheiden. Omdat we met name geïnteres-
seerd waren in het type emoji, zochten we met de monitoringtool van Coosto specifiek op webcaregesprekken op Facebook of Twit-
ter waarin ten minste één emoji voorkwam, gebruikt door ofwel de klant ofwel het bedrijf. In totaal bestond de dataset uit 2400 be-
richten van klanten en bedrijven. Die zijn handmatig gecodeerd op de aanwezigheid van alle soorten CHV en emoji’s.

Voor de twee online experimenten maakten we fictieve webcaregesprekken waarbij de bedrijfsreacties emotionele emoji’s bevatten 
(zoals 😊 👍 ❤ ), niet-emotionele emoji’s (zoals 💐 ✅ ⌛) of helemaal geen emoji’s (zie Figuur 5, 6 en 7). In het tweede experiment 
varieerden we niet alleen de typen emoji’s, maar ook de andere categorieën van conversational human voice. Er kwam een conditie 
waarin emoji’s werden gecombineerd met personalisatie, met informeel taalgebruik, met uitnodigende retoriek, of een zakelijkere 
communicatiestijl zonder een van deze categorieën. In totaal namen 1202 mensen deel. Zij lazen webcaregesprekken en gaven in 
een vragenlijst hun mening over de bedrijven naar aanleiding van de webcare. Om te voorkomen dat zij hun oordeel baseerden op 
slechts één situatie, kregen zij elk vier webcaregesprekken te lezen van vier verschillende fictieve bedrijven. De gesprekken waren 
wel allemaal in dezelfde conditie: een participant kreeg bijvoorbeeld vier webcaregesprekken die emotionele emoji’s bevatten.

Figuur 2. Webcaregesprek op de Facebookpagina van Lidl.
Figuur 3. Webcaregesprek op de Facebookpagina van Bol.com.
Figuur 4. Webcaregesprek op de Twitterpagina van IKEA.
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Dit bracht ons op de vraag hoe vaak verschillende soorten emoji’s 
eigenlijk worden gebruikt in webcareberichten. We analyseerden 
daarvoor afgelopen jaar een dataset aan webcaregesprekken op 
Twitter en Facebook van diverse supermarkten, elektronicabedrij-
ven en meubelzaken. We vonden dat een emotionele emoji veruit 
het populairst is onder bedrijven. In meer dan twee derde van de 
webcaregesprekken kwam dit type emoji voor, zoals allerlei vari-
anten van smileys 🙂 😄, minder blije gezichtjes 🙁 🤐, lichaams-
delen en gebaren 💪 👍 en diverse hartjes ❤️💙. Interessant was 
bovendien dat deze emoji’s stukken vaker worden toegepast op 
Facebook dan op Twitter. Emoji’s van objecten en symbolen von-
den we terug in ruim tien procent van de webcaregesprekken. 
Regelmatig combineren bedrijven deze met een positieve afslui-
ting van het gesprek (‘Fijne dag!’), gevolgd door bijvoorbeeld een 
bloem 🌷, een klavertje vier 🍀, de zon ☀️ of sterretjes ✨. 

Communicatiestijl nabootsen
De reden waarom bedrijven emoji’s gebruiken in socialemediabe-
richten is dat ze met hun schrijfstijl proberen aan te sluiten bij de 
stijl die gebruikelijk is op sociale media. Omdat sociale media van 
oorsprong zijn bedoeld voor interpersoonlijke communicatie – en 

mensen doorgaans niet zitten te wachten op bedrijven die zichzelf 
via deze kanalen proberen op te dringen – is het raadzaam als be-
drijven proberen naadloos aan te sluiten bij de heersende spelregels. 

Ze kunnen hierbij hun zakelijke communicatiestijl aan de kant 
zetten en in plaats daarvan de communicatiestijl van ‘gewone’ 
gebruikers nabootsen met personalisatie, uitnodigende retoriek, 
en informeel taalgebruik – drie kenmerken van de zogeheten 
conversational human voice (Kelleher & Miller, 2006). Uit onze 
analyse van webcaregesprekken van supermarkten, elektronica-
bedrijven en meubelwinkels blijkt dat bedrijven in Nederland 
vooral veel personalisatie gebruiken: ze begroeten klanten per-
soonlijk (‘Hoi Judith’) en spreken hen aan met ‘je’. Bovendien 
personaliseren ze zichzelf ook regelmatig: webcaremedewerkers 
verwijzen naar zichzelf (‘ik’) en bijna de helft van de gesprekken 
bevat een persoonlijke ondertekening (‘^Isabelle’).

Ook elementen van uitnodigende retoriek zijn populair, met na-
me het tonen van sympathie en empathie (‘ik kan mij goed voorstel-
len dat dit vervelend is’), beste wensen (‘fijn weekend nog!’) en ver-
ontschuldigingen (‘mijn excuses hiervoor’). Informele taal komt 

Figuur 5. Voorbeeld materiaal eerste experiment: 
emotionele emoji’s.

Figuur 6. Voorbeeld materiaal eerste experiment:  
niet-emotionele emoji’s.

Figuur 7. Voorbeeld materiaal eerste experiment: 
geen emoji’s.
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met de andere elementen van de conversational human voice die 
in bedrijfsreacties kunnen voorkomen: dit liet zien dat die catego-
rieën méér verschil maken dan emoji’s (!!). Als emoji’s samen met 
elementen van personalisatie, andere vormen van informeel taal-
gebruik of met uitnodigende retoriek worden gebruikt, dan ver-
dwijnen de negatieve effecten van emoji’s namelijk als sneeuw 
voor de zon (⛄ 🌞). 

Voor bedrijven is het dus verstandig om emoji’s te combineren 
met andere elementen van deze communicatiestijl. En ze kunnen 
het beter uit hun hoofd laten om emoji’s te gebruiken in berichten 
met een verder zakelijke communicatiestijl (📂). Gezien onze 
observaties van emojigebruik en andere elementen van conversa-
tional human voice in de webcaregesprekken van supermarkten, 
elektronicabedrijven en meubelwinkels, lijken zij vooral positieve 
effecten te genereren met hun communicatiestijl. We verwachten 
dan ook dat emoji’s en andere digitale visuele elementen – stic-
kers (grotere, cartoonachtige afbeeldingen van personages die 
emoties of acties uitbeelden) en gifjes (een reeks geanimeerde 
afbeeldingen of geluidloze video’s die continu worden herhaald) 
– bij bedrijven nog populairder gaan worden. Al moeten ze wel-
licht wel oppassen dat het niet te veel een rebus wordt, zoals Gold-
man Sachs aandurfde in Figuur 8 – want begrijpelijkheid van 
berichten blijft natuurlijk belangrijk.   ■

In Tekstblad 2019-1 schreef Lilian Stolk over het ontstaan van de emoji. Het artikel is terug 
te lezen in het digitale nummer van deze editie van Tekstblad (tekstbladpremium.nl).

Referenties
Dijkmans, C., Kerkhof, P., & Beukeboom, C. (2020). Adapting to an emerging social media landscape: 
The rise of informalization of company communication in tourism. In J. Neidhardt & W. Wörndl 
(Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2020 (pp. 3-14). Springer.
Emojipedia (2020, 29 december). Emoji trends that defined 2020. tinyurl.com/tb-emojipedia2020.
Kelleher, T., & Miller, B.M. (2006). Organizational blogs and the human voice: Relational strategies 
and relational outcomes. Journal of Computer-Mediated Communication, 11, 395-414.
Liebrecht, C., Tsaousi, C., & van Hooijdonk, C. (2021). Linguistic elements of conversational human 
voice in online brand communication: Manipulations and perceptions. Journal of Business Research, 
132, 124-135.

daarentegen veel minder voor in webcare van bedrijven. Interes-
sant genoeg vonden we juist dat dit kenmerk van de conversatio-
nal human voice vaker terug te vinden is in klantberichten: naast 
emoji’s gebruiken klanten graag onconventionele spelling, waar-
onder meerdere uitroeptekens (‘!!!’), hoofdletters (‘NEE’), en sa-
mentrekkingen (‘plse’).

Zijn emoji’s effectief?
Het is al vaak aangetoond dat het gebruik van zo’n conversational 
human voice positieve effecten heeft voor bedrijven, bijvoorbeeld op 
hoe consumenten het bedrijf en zijn reputatie evalueren. Bovendien 
geven mensen aan dat ze meer social presence (‘sociale aanwezig-
heid’) ervaren, het gevoel dat ze daadwerkelijk met een echt persoon 
communiceren. Er is echter nog niet eerder specifiek gekeken naar 
het gebruik en de effecten van emoji’s in deze context. En dan in het 
bijzonder de verschillende soorten emoji’s. Wij vroegen ons af hoe 
bedrijven overkomen als zij überhaupt emoji’s gebruiken in webcare-
berichten, en of het uitmaakt wat voor emoji’s ze dan kiezen. Daarom 
voerden wij twee experimenten uit (zie kader op pagina 8/9).

Het goede nieuws voor bedrijven is dat als ze emoji’s willen ge-
bruiken in hun webcareberichten, ze het best voor emotionele 
emoji’s kunnen kiezen en niet voor emoji’s in de vorm van objec-
ten of symbolen. Emoji’s die een menselijke emotie weergeven, 
dragen bij aan de waargenomen conversational human voice, en 
mensen ervaren meer sociale betrokkenheid van het bedrijf (🙌), 
zo wees ons onderzoek uit. Het slechte nieuws is echter dat be-
richten zonder emoji’s in het algemeen tot betere bedrijfsevalua-
ties leiden. Dit komt doordat de emoji’s afbreuk doen aan de pro-
fessionaliteit van het bedrijf (🤔). Kort gezegd kunnen we conclu-
deren dat bedrijven aan de ene kant inderdaad aansluiten bij de 
communicatiestijl van socialemediagebruikers – ze worden men-
selijker gevonden – maar dat ze aan de andere kant daardoor wel 
minder professioneel overkomen, wat tot een lagere waardering 
voor het bedrijf leidt (📉). 

Combineer!
Toch hoeven emojiminnende bedrijven niet meteen in huilen uit 
te barsten (😭). Ons tweede experiment hield namelijk rekening 

Figuur 8. Rebus-achtige tweet  
van Goldman Sachs.
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D E  B E S C H O U W I N G

Hoogleraar Wetenschapscommunicatie 

Ionica Smeets debuteerde onlangs met een 

kinderboek: Rekenen voor je leven.  

En kinderboekenschrijver Marc ter Horst is 

al zijn halve leven geïnteresseerd in 

wetenschap. Genoeg reden voor Marc om 

Ionica te spreken over vallende kwartjes, 

heftig jargon en kort door de bocht gaan.  

M A R C  T E R  H O R S T
was tot 2019 tekstschrijver. Tegenwoordig richt 
hij zich bijna helemaal op het schrijven van 
informatieve kinderboeken, zoals De oma van 

de oma van mijn oma, Van oerknal tot robot, 
Palmen op de Noordpool en Viruswereld.  
Meer informatie: marcterhorst.nl 
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A l jaren ben ik fan van NEMO en 
Naturalis. En ik smul van weten-
schapspagina’s in kranten en 
tijdschriften, zelfs al gaan ze mij 

ver boven de pet. Maar pas kort geleden 
bedacht ik: de kinderboeken die ik schrijf, 
zijn misschien ook wel wetenschapscom-
municatie. Dus toen Ionica met een kin-
derboek kwam, treinde ik naar Leiden 
voor een gesprek.   

Al snel blijkt Ionica het met me eens te 
zijn: goede non-fictiekinderboeken over 
wetenschappelijke onderwerpen zijn net 
zo goed een vorm van wetenschapscommu-
nicatie als een artikel in Quest, Scientific 
American of in de wetenschapsbijlage van 
NRC. Ze maken immers wetenschap toe-
gankelijk voor niet-wetenschappers. Maar 
is dat geen glijdende schaal dan, vraag ik 
mij af. Ik bedoel: Quest gaat toch een stuk 
minder diep dan Scientific American. 
Ionica: “En de Volkskrant gaat vaak minder 
diep dan de NRC. Maar het gaat er ook om 
hoeveel mensen je bereikt. Robbert Dijk-
graaf heeft ooit de ‘Wet van KIP bedacht: 
Kennisoverdracht is Informatie maal Pu-
bliek. Als je in een zaaltje met 100 nerds 
staat, kun je veel verder gaan dan als je live 
op tv voor een miljoen mensen iets uitlegt. 
Maar als je die miljoen mensen iets heel 
kleins leert, is uiteindelijk de nettowinst 
veel groter dan als je 100 mensen wat gro-
ters leert.” 

Maar mag het dan nog wetenschapscommu-
nicatie heten? Als je informatie vereenvou-
digt, moet je soms toch kort door de bocht? 
Ionica: “Ik heb wel collega’s die inderdaad 
zeggen: ‘wetenschapscommunicatie is 
gewoon liegen, jullie vereenvoudigen en 
dan klopt het niet meer precies’. Maar 
wanneer je de grote lijnen overbrengt aan 
een heel groot publiek, dan bereik je dus 
meer dan wanneer je een heel gedetail-
leerd verhaal overbrengt aan heel weinig 
mensen. Het is een soort lying by omission. 
Dus alles wat er staat is correct, maar je laat 
wel stiekem dingen weg. Je moet zorgen dat 
de belangrijkste dingen nog goed kloppen. 
Dus alles wat belangrijk is voor het begrip. 
In jouw boek Viruswereld bijvoorbeeld het 
verschil tussen virussen en bacteriën en 
hoe virussen zich verspreiden.” 

Voor mij was dat allemaal ook best wel nieuw. 
Daarom laat ik de inhoud van mijn boeken 
altijd checken door wetenschappers die er echt 
verstand van hebben. Bij Viruswereld kreeg 
ik hulp van topviroloog Marion Koopmans en 
haar team. 
Ionica: “Ja, echt te gek dat ze dat hebben 
gedaan. Ik vroeg me trouwens af: je gaat 
wel best heftig qua jargon. Heb je daar zelf 
voor gekozen of is dat iets wat die virolo-
gen er in wilden hebben?” 

Dat was mijn eigen keuze. Zij hebben puur 
inhoudelijke dingen gecorrigeerd. Sommigen 

Virussen met beentjes
Wetenschapscommunicatie in kinderboeken

vielen wel over bepaalde grapjes. Zoals: ‘als 
het virus beentjes had, had het staan trappe-
len van plezier.’ Dat kan dan echt niet volgens 
hen. Maar ja, dat is míjn vak. Dus dat laat ik 
wel staan. Maar vond je het te ver gaan dan, 
het gebruik van jargon?
Ionica: “Nee hoor, maar je durft wel, je 
gaat er wel vol voor. Dat probeer ik ook 
altijd duidelijk te maken aan mijn studen-
ten: je kunt best jargon gebruiken als je het 
echt goed uitlegt. En dat doe jij. En als die 
woorden terugkomen, roep je de uitleg 
vaak ook nog even in herinnering. Het is 
natuurlijk ook gewoon een keuze. Bij Reke-
nen voor je leven hebben we ervoor gekozen 
om juist helemaal weg te blijven van bepaal-
de saaie schoolse woorden die eigenlijk niks 
toevoegen aan het leren. Dus daar gaat het 
veel meer om: hoe denk je over dit soort 
sommen na, wat voor stappen zet je, hoe 
reken je dat dan uit? In dat geval is het na-
tuurlijk niet zo heel belangrijk dat je de 
woorden voor de procedure kent. Als we het 
hebben over breuken, vermijden we bijvoor-
beeld het woord eenheden. Dat is echt zo’n 
rekenboekenwoord dat je in het echte leven 
nooit tegenkomt. Terwijl ik me bij jou kan 
voorstellen dat je woorden als super-
spreader of antistoffen wel uit moet leggen, 
want die gaan ze nog vaker tegenkomen.” 

Knipoog
Bij het immuunsysteem heb ik daar ook wel 
lang naar zitten zoeken. Ik was in eerste instan-
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tie van plan om het te houden bij poortwach-
ters en renners en dat soort metaforen. Maar 
op een gegeven moment dacht ik: volgens mij 
kan ik de termen gewoon wel allemaal noe-
men. Die zijn wel handig om het hele verhaal 
uit de doeken te doen en ze geven ook een beet-
je een beeld van het vakgebied. En het kan 
natuurlijk ook gewoon met een knipoog. Ik geef 
je een voorbeeldcitaat:

‘De immuuncellen hebben allemaal verschil-
lende rollen, van vechtersbaas tot loopjongen. 
Helaas hebben wetenschappers ze toch andere 
namen gegeven, zoals macrofaag, lymfocyt en 
neutrofiel. Geef mij maar gewoon de natu-
ral-killercel, dan heb je aan een beetje Engels 
genoeg om te weten wat hij doet met indringers: 
hij maakt ze af, één voor één. Wat een held.’

Ionica: “Ik heb een paar onderzoeken ge-
daan naar jargon. Wat ik interessant vind, is 
of mensen hetzelfde lezen in losse woorden. 
Zo hebben we ooit onderzoek gedaan naar 
vaktermen voor watermanagement. Dan 
blijkt dat leken bij een rivier denken aan zoet 
water dat naar de oceaan stroomt, terwijl 
experts vooral denken aan een natuurlijke 
afwatering van een bassin. Dat kan zomaar 
voor misverstanden zorgen als beleidsma-
kers met aardwetenschappers over een rivier 
praten. We hebben ook gekeken naar kans-
woorden als ‘waarschijnlijk’ en ‘misschien’. 
Als je zegt dat iets waarschijnlijk gaat luk-
ken, dan denkt de een dat de kans 55 procent 
is, terwijl de ander denkt dat je 85 procent 
bedoelt.” 

Maar daar kun je ook gebruik van maken. Ik 
zeg dan bijvoorbeeld: veel wetenschappers 

ten dan dat jij die nuance wel kent, maar 
de gewone lezer heeft daar dan geen last 
van. In een boek voor kinderen kun je niet 
elke mits en maar gaan behandelen. Een 
kinderboek over virussen of klimaat be-
handelt natuurlijk vooral de basics. Maar 
soms ga je wel wat verder, zoals bij het 
immuunsysteem.”

 DE BESCHOUW
ING

denken dat er niet méér orkanen komen, maar 
dat ze wel heftiger kunnen zijn. Dan hangt het 
wel heel erg af van wat ik versta onder veel en 
wat iemand anders daaronder verstaat.
Ionica: “Het blijkt dat heel veel experts die 
kanswoorden zo gebruiken. Ook artsen 
bijvoorbeeld. Maar als jij dat zo opschrijft, 
dan zit er wel een nuance in. Kenners we-
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Dat geef ik dan vaak ook van tevoren aan: dit 
wordt best ingewikkeld. Dus als je het niet hele-
maal snapt, is dat helemaal niet erg. Vaak doe 
ik dat ook expres in een laatste paragraaf van 
een hoofdstuk. Dan ga ik wat verder de diepte 
in. En als je de bladzijde omslaat, begint een 
nieuw hoofdstuk en dan voel je je weer helemaal 
fris. 
Ionica: “Dat is iets wat Freek Vonk ook 
heel bewust doet om iedereen aan te spre-
ken. Hij stopt er altijd een stukje in dat wat 
moeilijker is, voor de echte liefhebbers. En 
voor hen is dat dan echt heel leuk, daar 
worden ze echt enthousiast van.” 

Het is ook een kwestie van hoe je het opbouwt. 
Ik doe ook weleens kindercolleges over kli-
maatverandering. Veel mensen denken dat 
dat haast niet is uit te leggen aan een kind in 
groep 5 of 6. Tegenwoordig begin ik door ze 
een stukje van een slagtand van een mam-
moet te laten zien uit de laatste ijstijd. Ik 
vertel dat de hele Noordzeebodem vol ligt met 
zulke fossielen. Dan heb je hun aandacht echt 
te pakken en kun je ze gerust lastigvallen met 
temperatuurgrafieken en koolstofdioxide.
Ionica: “Dat is grappig, ja. Daar is ook echt 
veel onderzoek naar gedaan en dan blijkt 
dat objecten heel erg helpen als je weten-
schap wilt uitleggen, zeker bij kinderen. 
Vooral authentieke voorwerpen zoals fos-

sielen maken indruk. Een replica van zo’n 
stukje mammoettand zou misschien net 
zo educatief kunnen zijn, maar dat voelt 
veel minder echt en daardoor minder be-
langrijk.” 

Begrijpen of onthouden?
Ionica: “Toen ik postdoc werd, was Bas 
Haring hoogleraar Publiek begrip van 
wetenschap in Leiden. Ik wilde heel graag 
onderzoek doen naar: hoe werkt dat nou? 
Wat zorgt ervoor dat dat ene verhaal wel 
een kwartje doet vallen en het andere niet. 
Maar dat bleek zo makkelijk nog niet. 
Want hoe meet je of iemand iets echt heeft 
begrepen? Je kunt meten of iemand iets 
heeft onthouden, maar of hij het echt heeft 
begrepen is wat anders. Uiteindelijk zei 
Bas: ‘We gaan het anders doen.’ Toen heb-
ben we allemaal voorbeelden verzameld 
van verhalen die wetenschappelijke in-
zichten in één klap duidelijk maken. Die 
hebben we geordend en geanalyseerd en 
die zijn toen verschenen onder de titel 
Vallende kwartjes. Er staan proefjes in, 
metaforen, gedachte-experimenten. Het 
lastige van wetenschapscommunicatie is 
dat er niet één gouden manier is. Er zul-
len kinderen zijn die jouw boek fantas-
tisch vinden en er zullen kinderen zijn die 
afvallen.” 

Daar ben ik het mee eens: dat geeft hele-
maal niets. Want als je die laatste groep 
ook wilt bedienen, raak je die eerste groep 
weer kwijt. Daarom is het goed dat be-
langrijke verhalen op zo veel verschillen-
de manieren worden verteld. 
Ionica kijkt op haar horloge. We zouden 
nog uren door kunnen praten, maar haar 
postdoc wacht en ze moet vanmiddag nog 
een vragenlijst uitsturen. Met een hoofd 
vol informatie stap ik de kou in. En weer 
kan ik de verleiding niet weerstaan om 
even bij Naturalis binnen te lopen.   ■

Nieuwsgierig naar Marc zijn werkplek? En wil je weten 
waarom de kinderboeken van Marc ter Horst en Annet 
Huizing ook door volwassenen worden gelezen?  
Ga dan naar de digitale editie van dit nummer op  
tekstbladpremium.nl.

Uit: Rekenen voor je leven,. Door Ionica Smeets, Edward van de Vendel en Floor de Goede.  
Uitgeverij Nieuwezijds, 2021.

IONICA SMEETS
is sinds 2015 hoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Bij 
het grote publiek is ze onder andere bekend als Volkskrant-columniste, presentatrice 
en schrijfster. Afgelopen zomer publiceerde ze haar eerste kinderboek: Rekenen voor 
je leven (samen met Edward van de Vendel en met illustraties van Floor de Goede). 
Meer informatie: ionica.nl.

Marc ter Horst
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voor Google is: het zoekwoord ‘bedrijfs-
coach’ staat sowieso in het topresultaat 
(zie Figuur 1).
Toch neig ik instinctief naar klikken op 
het dérde zoekresultaat: de title tag is 
enthousiast en wordt gevolgd door een 
puntige beschrijving. Het tweede resul-
taat gebruikt als description tag ook het 
tweespan van vraag en CTA-imperatief. 
Alleen schijnt de titel aan zichzelf te twij-
felen door de drie puntjes. Daar hakt 
Google hem af omdat hij te lang is.
Maar wat bezielt de zoekmachine om 
uitgerekend het topresultaat zo’n luizige 
beschrijving mee te geven? Antwoord: 
Google kan niet anders, omdat de pagi-
na-auteur zijn description tag gewoon-
weg vergat in te vullen. En de zoekmachi-
ne dan maar snippets – stukjes platte 

Description tag
In Tekstblad 4, 2021 ontdekte je het be-
langrijkste element van een SEO-web-
pagina: de page title (title tag). Die ver-
telt Google welk zoekwoord centraal 
staat. Zijn stiefbroertje is de descript-
ion tag. Die heeft geen enkele invloed 
op hoe hoog je scoort. Hij verschijnt 
alleen als grijze tekst onder de blauwe 
page title. Daar verleidt hij de zoeker 
om op jouw zoekresultaat te klikken 
met een uitgekiende call to action 
(CTA). Die combineert jouw concrete 
aanbod, het ultieme voordeel voor de 
lezer en een imperatief.

Geen topresultaat, toch uitverkoren?
Zoek eens op ‘bedrijfscoach worden’. 
Dan merk je hoe belangrijk de page title 

Hoe scoor je toch in Google, ook al sta je niet 

op nummer één? En hoe kom je zelfs boven 

die topplaats terecht? Ontdek de magie van 

featured snippets en description tags.

W I M  V A N  R O M P U Y
is copywriter en bedrijfsleider van het Belgische 

tekstbureau Schrijf.be. copy en content.

Figuur 1:  
Resultatenlijst na zoeken op ‘bedrijfscoach worden’  

in Google.nl.

SCHRIJVEN V OORFeatured snippets
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tekst met het zoekwoord in – bij elkaar 
harkt tot een bloedeloos geheel.

Wel description tag, niet in Google?
Met een excellente CTA in je description 
tag kun je dus beter scoren vanaf plaats 3 
dan door met een slechte description tag 
op plaats 1 te prijken. Google zegt hier-
over: ‘Een description tag is als een pitch 
die de gebruiker ervan overtuigt dat jouw 
pagina precies biedt waarnaar hij op zoek 
is.’

Toch blijft het koffiedik kijken: soms 
weigert Google botweg om jouw beschrij-
ving over te nemen (of zelfs je page title). 
Zorg er in elk geval voor dat je descript-
ion tag met maximaal 125 tekens op een 
mobieltje past. En verwerk de zoekwoor-
dengroep uit je page title tag erin. Hier-
van mag je de samenstellende delen uit 
elkaar trekken zodat het de lezer niet 
stoort. Je title tag moet korter dan 60 
tekens zijn.

Wel toppositie, geen toppositie?
Raar maar waar: je kunt de nummer 
1-positie in Google bekleden en toch een 
concurrent boven jou moeten dulden. 
Zoeken naar ‘taxushaag snoeien’ levert 
het resultaat in Figuur 2 op.
Je oog valt op de breed uitgemeten tekst 

SCHRIJVEN V OOR UIT DE PRAKTIJK
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van Taxustopper.nl. Dat betaalt Google 
daar overigens níét voor. De tekst is geen 
advertentie, maar een featured snippet 
(Google-samenvatting). Die komen in 
vier soorten: een alinea (zoals in Figuur 
2) met een definitie of antwoord, een 
lijstje, een vergelijkende tabel, en een 
YouTube-video. 

Ongeveer de helft van de snippets bestaat 
uit een tekstalinea en een derde uit een 
lijstje. Focus je dus op die twee. Onthoud 
dat hoe langer je zoekwoordengroep is, 
hoe specifieker je vraag wordt. En hoe 
groter de kans dat Google ze meteen be-
antwoordt met een featured snippet – de 
jouwe.
Sommige SEO-marketeers vrezen dat 
zoekers niet doorklikken op hun featured 
snippet omdat ze het antwoord op hun 
vraag al kennen. Dat blijkt in de praktijk 
een foute veronderstelling te zijn. Maar 
stel nu dat ze toch niet zouden klikken: 
wat dan nog? Hun bedrijf krijgt extra 
naamsbekendheid en wint aan geloof-
waardigheid: ook niet te versmaden!

En dan de hamvraag: hoe verleid je Google 
om van jouw pagina-inhoud zijn featured 
snippet te maken? Met boerenverstand: 
bied Google jouw informatie aan zoals  
zíj́n klanten die verwachten (zie kader).

GOOGLE  (4)

 UIT DE PRAKTIJK
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‘Mensen vragen ook’-sectie
Bekijk nog eens even Figuur 2. Met de 
‘Mensen vragen ook’-sectie checkt Google 
of hij jouw zoekopdracht wel goed begre-
pen heeft. Klik eens op zo’n vraag. Er ge-
beuren twee dingen: je krijgt van Google 
een antwoord én er komen enkele gerich-
tere vragen bij.
Hoe komt jóúw antwoord in dit lijstje te-
recht? Door van bij de start van je SEO- 
copywriting met de vraagvorm rekening te 
houden: bij de keuze van je zoekwoord-
groepen (Tekstblad 3, 2021), met een vraag 
als page title (Tekstblad 4, 2021), en je gooi 
naar een featured snippet (zie kader). 

Emoji’s
Ze duiken nog niet vaak op in page 
titles en meta descriptions, en lopen 
dus in de kijker: emoji’s. Je voegt ze toe 
door naar Emojipedia.com te surfen. 
Kies je icoontje, klik op ‘Copy’ en plak 
het op de juiste plaats. Helaas is Google 
ook hier weer onvoorspelbaar: vaak 
knipt hij emoji’s uit zijn zoekresultaten.

Hiermee ronden we deze vierdelige 
reeks over SEO-copywriting af. Ik hoop 
dat Google me binnenkort een van 
jouw pagina’s voorschotelt als antwoord 
op mijn vraag!   ■

Figuur 2: Resultatenlijst na zoeken op ‘taxushaag snoeien’ in Google.nl.

Jagen op featured snippets

•  Verzamel de vragen die je doelpubliek zich stelt (check AnswerThePublic.com of Googles ‘Mensen vragen ook’);

•  Geef de voorkeur aan hoe-, waarom- en wat-vragen;

•  Wijs iedere vraag toe aan een aparte webpagina;

•  Maak van de vraag een H2-kopje en gebruik ze als page title;

•  Beantwoord de vraag bondig, feitelijk en helder;

•  Mik op 60 woorden;

•  Leent het antwoord zich tot een lijstje? Maak er dan een van;

•  Voeg een relevant, zelfgemaakt beeld of een illustratie toe. 

GOOGLE  (4)
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Creatieve collectie 

Merry tekstmas & happy word year!

Als tekstprofessional hebben wij een antenne 

voor gekke woordkeuzes, ambigue typo-

grafie, verwarrende zinsconstructies of 

opvallend beeldgebruik; we signaleren in 

een oogopslag fascinerende tekst-

fenomenen. In dit nummer delen Tefke van 

Dijk en Christine Liebrecht hun collectie 

decemberslogans.

T E F K E  V A N  D I J K  E N  C H R I S T I N E 
L I E B R E C H T
zijn oprichters van het landelijke platform Slechte 
Slogans (slechteslogans.nl) en redactielid van 
Tekstblad. In het dagelijks leven is Tefke journalist en 
redacteur bij De Schrijfzolder en Christine is 
universitair docent aan het departement 
Communicatie en Cognitie van Tilburg University.

tekstblad 05/06 – 2021
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Toen wij tien jaar geleden begonnen met 
het verzamelen van slechte slogans dach-
ten we dat de bron na een paar jaar wel 
uitgeput zou zijn. Het tegendeel blijkt 
waar. We krijgen steeds weer slogans toe-
gestuurd die mensen ‘in het wild’ tegenko-
men. Zo hebben we in tien jaar tijd ruim 
2200 slogans verzameld. Met plezier de-
len we typerende slogans voor de decem-
bermaand. Zijn ze tenenkrommend, 
clichématig, verbijsterend of juist grappig? 
Oordeel zelf.

Van pepernoten tot gourmet 1
Van AEX tot pepernoten 
Vanavond eten we Taais
Call Coen voor de lekkerste kalkoen!
Gourmét z’n allen! 
Gour met elkaar 

Kerst, kerst, kerst en X-mas 2
De gezelligste kerst twinkel van Nederland
Met kerst doen wij ons bes…
Kerst nooit uit de mode
Kerst lukt!
All I want for Christmas is Q

Bollen en ballen 3
De mooiste kerstbollen zitten onder je 
kleding
Uw makelaar met ballen
Dat kost geen kerstbal

UIT DE PRAKTIJK
tekstblad 05/06 – 2021
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De verkiezing van de slechtste slogan van het jaar vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. Deze wordt in de eerste 

helft van december bekendgemaakt. Vorig jaar vonden de bijna 10.000 stemmers ‘Laat je poesje knippen voor ze 

begint te wippen’ van de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia de slechtste slogan van 2020

tekstblad 05/06 – 2021
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Cadeautjes met hohohoge korting 4
Cadeaus met een fairhaal
Hohohoge kortingen
Ho ho ho geef een bio kerstpakket kado

Kerstwensen: van Cashmis tot Klusmas 5
Loop deze cashdagen geen Cashmis!
Appie Christmas
Merry Simsmas
Merry Klusmas
Maki Crispmas
Geen vlorijk kerstfeest

Oud & Nieuw: knallend het jaar uit 6
De Groentjes voor 2013
Ongehoord goed vuurwerk
Vuurwerk met inhoud
Outlet & New
Béééhste wensen!   ■
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Alles is communicatie! Wij com-

municatie professionals weten dat als 

geen ander. Toch vergeten we dat 

vaak wanneer het om onze eigen 

onderneming gaat. Neem onze out-

of-office-reply, waarin saaie 

standaardteksten nog altijd de norm 

zijn. Zonde, want ook die melding is 

een contactmoment met je klanten, 

en dus een kans voor je marketing. 

Tijd voor een ode aan de out-of-office.  

J E S S I C A  K E L D E R
is tekstschrijver voor de zorgers en de makers. 
Haar focus ligt op zzp’ers en kleine onderne-
mers, die ze behalve van tekst ook van com-
municatie- en marketingadvies voorziet. Ze 
breekt daarbij graag de ‘regels’ en vindt dat er 
meer gespeeld mag worden.

 UIT DE PRAKTIJK

GI
JS

 M
AT

HI
JS

 KL
UN

DE
R

tekstblad 05/06 – 2021



tekstblad 05/06 – 2021

25

municeren dat je er niet bent (verwach-
tingsmanagement): dat zijn de belangrijk-
ste redenen om die automatische mail aan 
te zetten. En daar voeg ik graag aan toe: je 
out-of-office als kans voor je marketing.

Je afwezigheid als marketingtool
De basis van marketing is je onderschei-
den. Niet door rare fratsen uit te halen, wel 
door constant via alles wat je zegt, doet of 
communiceert te laten zien wie je bent en 
waar je voor staat. Want dáárom werken 
mensen met jou samen. Jouw out-of-office 
is daar net zo goed onderdeel van. Mits je 
de standaard loslaat:

•  Je valt op, waardoor mensen je beter 
onthouden. Wie onthouden wordt, ver-
koopt;

•  Het plaatje klopt: je out-of-office voelt 
hetzelfde als wanneer je klanten met je 
praten of mailen; 

•  Je doorbreekt de sleur van de dag door 
met je persoonlijkheid de mailbox van 
je klant in te vliegen – gezellig en ver-
rassend. 

Overtuigd om wat te doen aan die muffe 
standaardtekst? Mooi. Rest nog één vraag: 
hoe schrijf je zo’n bericht? 

Het bericht zelf
Je kunt niet zonder de standaardingredi-
enten van een out-of-office. Dat is de infor-

 D e out-of-office-reply: het is dat 
automatische mailtje dat we zo 
veelvuldig ontvangen in vakantie-
periodes. Een kort, formeel be-

richtje waarin mensen ons vertellen dat ze 
er even niet zijn. De standaardingrediën-
ten zijn (i) de onderwerpregel die ‘afwezig’ 
zegt, (ii) de mededeling dat je er niet bent, 
(iii) de reden van je afwezigheid, (iv) wan-
neer je er weer bent en (v) waar de e-mailer 
tijdens jouw afwezigheid terechtkan. 

Lekker efficiënt, zo’n standaardbericht, 
maar bij de ontvanger (jouw klant) zorgt 
het vooral voor verveling. Waarom? Omdat 
de routine waarmee jij ‘m schrijft, de rou-
tine is waarmee jouw klant ‘m verwijdert. 
Wil je het meeste uit je marketing halen, 
dan moet je dus ook aan de bak met die 
ogenschijnlijk betekenisloze out-of-office. 
Tijd om te kijken wat je als zzp’er allemaal 
met je afwezigheidsbericht kunt doen. 

Out-of-office als zzp’er: ja of nee?
Om te beginnen: doe je er als zzp’er goed 
aan om een out-of-office in te stellen? Een 
kleine rondvraag onder collega-zzp’ers 
leert me dat lang niet elke zzp’er gebruik-
maakt van de afwezigheidsassistent. Daar-
voor geven ze drie redenen: 

Inbraakgevoeligheid: is het vestigings-
adres van je bedrijf hetzelfde als je woon-
adres? Dan is dat via de KVK eenvoudig te 

achterhalen. Een out-of-office wordt gezien 
als uitnodiging voor dieven. Beter dus om 
niet via openbare kanalen te laten weten 
dat je huis tijdelijk onbewoond is;  
Bereikbaarheid: deze zzp’ers willen op de 
hoogte blijven van wat er speelt, spoedza-
ken kunnen afhandelen en snel kunnen 
reageren als net die ene fantastische klus 
voorbijkomt. Ook tijdens hun vakantie 
checken ze daarom met een half oog of ze 
geen Belangrijke Zaken missen; 
Overbodigheid: ze laten via andere kanalen 
weten dat ze er niet zijn. Een out-of- 
office-mail is dan niet meer nodig (zie ka-
der Andere kanalen voor je out-of-office). 

Toch kiest het grootste deel van de zzp’ers 
wel voor een out-of-office. Je laptop even 
helemaal dicht kunnen klappen, wat af-
stand nemen van je werk en duidelijk com-

Ik ben er even niet
Een ode aan de out-of-office-reply

U I T D E  P R A K T I J K

Steek je onderwerpregel  

positief in en richt je op de 

oplossing in plaats van op  

jouw afwezigheid
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matie die jouw klant wil lezen in je bericht. 
Maar het is de toon die de muziek maakt. 
Dus kijk en huiver hoe je je creativiteit 
hierop los kan laten: 

1   De onderwerpregel
De onderwerpregel voor je out-of-office is 
de aandachtstrekker die uitnodigt verder 
te lezen. Hij moet daarom, net als een titel, 
opvallend, verrassend en toch duidelijk 
zijn. ‘Afwezig’ is wel duidelijk, maar zeker 
niet uitnodigend en opvallend. Je onder-
werp anders formuleren is eenvoudiger 
dan je denkt: steek ‘m positief in en richt 
je op de oplossing in plaats van op jouw 
afwezigheid. Denk aan onderwerpregels 
als ‘Ontvangen!’, ‘Op 5 januari ben ik er 
weer’ of ‘Ben terug na de warme choco bij 
de kerstboom’. 

2 en 3  Laten weten dat je er niet bent  
en waarom 
Ook dit kun je speelser opschrijven dan 
‘Tot en met dan en dan ben ik met vakan-
tie’. Jouw vakantie levendig maken, in-
kleuren en een tipje van de sluier oplich-
ten is al leuker voor je klant om te lezen. 
Het spreekt tot de verbeelding en vertelt 
iets over wie jij bent. Schrijf bijvoorbeeld 
dat je tot dan en dan warme chocolade-
melk drinkt bij de kerstboom. Of dat je 
wandelt door de winterse bergen van Oos-
tenrijk. Of gestrest in de keuken dat vrese-
lijke kerstdiner bereidt. Maak er jouw ver-
haal van. 

4   Wanneer je er weer bent
Standaard staat er iets als ‘Dan en dan ben 
ik er weer en kom ik zo spoedig mogelijk 

bij je terug’. Dat kan vrolijker, zodat jij 
en je klant zelfs uitkijken naar die dag: 
‘Dan en dan ben ik er weer én vind ik 
het leuk je weer te spreken. Je hoort van 
me!’

5   Waar je klant terechtkan tijdens jouw 
afwezigheid
Als zzp’er heb je niet altijd een achter-
wacht. Dit maakt ‘wat mensen in de 
tussentijd kunnen doen’ vaak teleurstel-
lend voor de lezer (niks, behalve afwach-
ten) of teleurstellend voor jou (jij voelt je 
genoodzaakt bereikbaar te blijven). Maar 
ook hier kun je creatiever zijn: echt af-
wezig zijn zónder je klant aan zijn of 
haar lot over te laten. Hoe? Wijs op de 
plek waar hij of zij inspiratie, informatie 
en een vleugje van jou kan vinden tij-
dens je afwezigheid. Denk aan je blogs, 
een weggever, een e-book, een webinar 
of een podcast. Je lezer klikt door en jij 
prijst je diensten, blogs of weggever aan. 
En dat terwijl je gewoon warme chocola-
demelk zit te drinken bij de kerstboom.

Terug van weggeweest
Zie je out-of-office dus net zo goed als 
een contactmoment met je klanten. 
Speel, experimenteer en ontdek wat voor 
soort bericht bij jou past. Wees daarbij 
niet bang om de regels los te laten. Want 
als het om de out-of-office gaat, is er 
maar één echte regel: vergeet ‘m niet uit 
te zetten wanneer je weer terug bent.    ■

Benieuwd naar een creatieve collectie met afwezigheids-
meldingen? Je vindt vele voorbeelden in de digitale 
editie van Tekstblad op tekstbladpremium.nl.

 UIT DE PRAKTIJK

Andere kanalen voor je out-of-office
Naast je out-of-office zijn er ook andere 
manieren om je afwezigheid te communi-
ceren: 

•  Ondernemerscoach Miranda Apeldoorn 
zweert bij ‘de vakantiemail’ (1). Een 
maand voor haar vakantie mailt ze haar 
klanten wanneer ze er niet is. Dat is dui-
delijk én levert vaak nieuw werk op. Jij 
blij, klant blij;

•  Op je website: meld je afwezigheid op de 
contactpagina van je website. Doe dit 
ruim voordat je daadwerkelijk weg bent. 
Jouw potentiële klanten zien dan direct 
dat ze snel moeten zijn als ze nog een 
klus voor je vakantie gedaan willen heb-
ben; 

•  Verstuur je een nieuwsbrief? Meld ook 
daarin wanneer je er wel/niet bent, en 
wat jouw lezers in de tussentijd aan je 
hebben via je blogs, weggevers, enzo-
voort; 

•  Wel via e-mail, maar niet als automatisch 
bericht: je e-mailhandtekening is een 
fantastische plek om dingen met je klan-
ten te delen! Nieuwe diensten, je nieuws-
brief, maar dus ook je afwezigheid; 

•  Sociale media: ook hier kun je je afwezig-
heid aankondigen. Of je hiervoor kiest 
hangt af van: (a) hoe actief je bent op een 
bepaald medium, (b) hoelang je weggaat, 
(c) wat de reden van je afwezigheid is, (d) 
of je denkt dat je volgers je echt gaan 
missen, (e) of je van plan bent automa-
tisch berichten te blijven plaatsen tijdens 
je vakantie en (f) of je het prettig vindt 
om zo publiekelijk te verkondingen dat je 
er niet bent.

(1) Miranda Apeldoorn: ‘eenvoudig acquireren: de vakantie-
mail’. Via: tinyurl.com/tb-vakantiemail
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Misschien heb je het woord al eens voorbij zien komen: 
steenpapier. Een relatief nieuw en onbekend begrip in 
papierland. Wel eentje vol verrassingen, want steenpa-

pier is bijzonder veelzijdig. Zo is het boomvrij, waterafstotend en 
zelfs vijfhonderd keer herschrijfbaar. Een duurzame aanwinst 
voor wie graag met de hand schrijft in deze digitale wereld.
 
Dat schrijven met de hand vele voordelen kent, is je vast bekend. 
Zo verbetert het je concentratie, oplossingsvermogen en je ge-
heugen. Tevens behoedt het je van afleiding (zoals het openen 
van je mailbox) en is het een stuk fijner voor je ogen. Enige pro-
bleem: papier is niet bepaald milieuvriendelijk. Sterker nog, de 
papierindustrie stoot 7% van alle CO2-uitstoot ter wereld uit en 
is daarmee drie keer meer vervuilend dan de vliegtuigindustrie. 
Daarnaast is de papierindustrie een van de grootste aanjagers van 
wereldwijde ontbossing en is er alleen al 10.000 liter water nodig 
om slechts één pak hagelwitte A4-tjes te creëren. Daar gaan de 
klimaatdoelstellingen niet mee gehaald worden.
 

Start-up onderneming MOYU besloot daarom een duurzaam 
alternatief op de markt te brengen: boomvrij, waterafstotend, 
100% recyclebaar en uitwisbaar steenpapier. Schrijf met de mee-
geleverde Frixion pen op het papier en wis de tekst met een voch-
tig doekje gemakkelijk weer uit. Dat betekent eindeloos schrij-
ven, schrappen, aantekeningen maken en concepten uitwerken 
zonder ooit een vel papier te hoeven verspillen. Gemiddeld kun je 
de pagina’s vijfhonderd keer herschrijven en vervangt één steen-
papieren notitieboek ruim vijftien pulp papier notitieboeken. 
Veelbelovend en zeker het proberen waard, als je het ons vraagt. 

Als lezer van Tekstblad kun je nu tijdelijk laagdrempelig kennis 
maken met steenpapier. Gebruik de kortingscode ‘enjoythewrite’ 
en ontvang 20% korting in de webshop van MOYU (via www.
moyu-notebooks.com). Deze actie loopt t/m 31 december 2021. 
Let op: deze kortingscode geldt niet i.c.m. andere acties of kor-
tingen. Veel schrijfplezier!

Uitwisbaar Steenpapier Het Nieuwe Normaal? 

– ADVERTENTIE –
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Je was eerst tekstschrijver en nu schrijver. Wat zie jij als het verschil?
Als tekstschrijver werk je in opdracht, als schrijver niet, en dat is 
een groot verschil. Ik heb het overigens altijd fijn gevonden om in 
opdracht te werken. Dan zat er ten minste één iemand te wachten 
op mijn werk, namelijk de opdrachtgever. Bij fictie moet je nog 
maar afwachten wie het gaat lezen, dacht ik altijd. Maar toen ik 
een Zilveren Griffel kreeg – ik zeg bewust ‘kreeg’, want ‘winnen’ 
vind ik niet passen, schrijven is geen wedstrijd – voor mijn jeugd-
roman Hoe ik per ongeluk een boek schreef, besefte ik dat ik kennelijk 
iets kan maken waar mensen van genieten. Een oudere lezer uit 
Leiden stuurde me een kaart: ‘Ik zie uit naar uw volgende boek.’ 
Toen besloot ik om me voortaan te richten op boeken schrijven. 
Natuurlijk heb je veel meer vrijheid als schrijver dan als tekst-
schrijver in opdracht. Je kunt je verbeeldingskracht ruim baan 
geven, en als je een boek wilt schrijven van duizend pagina’s, dan 
kan dat. Maar ik heb de tekstschrijverij ook altijd interessant ge-
vonden, juist door de beperkingen. Daarin kun je ook je creativi-
teit kwijt.  

Als tekstschrijver schrijf je altijd non-fictie, maar jij schrijft nu ook fictie.
En dat is een heel ander – en boeiend – proces. Je vertoeft in een 
verzonnen wereld die je helemaal zelf mag vormgeven. Dat is leuk 
en bijzonder. Ik raak enorm gehecht aan mijn personages, ze be-
staan voor mij echt. Ik heb ze natuurlijk zelf ontwikkeld, maar ze 
gaan tijdens het schrijfproces een eigen leven leiden. Hun karak-
ters sturen het verhaal in een bepaalde richting. Het is ook heerlijk 

In deze rubriek neemt de redactie het onderhanden werk van een 

tekstprofessional onder de loep. Dit keer: Annet Huizing, auteur van 

onder meer De zweetvoetenman (2017), een (jeugd)boek over het recht. 

Van 1997 tot 2015 schreef ze in opdracht, als zelfstandig tekstschrijver, 

daarna noemde ze zich schrijver. Een gesprek met een ‘Droste-effect’, 

want ze schrijft op dit moment een boek over schrijven.

R E D A C T I E  J E A N I N E  M I E S

om een omgeving te bedenken en tot leven te roepen, zoals in Het 
Pungelhuis: een vervallen huis in de Brabantse bossen dat een uit-
valsbasis was voor de botersmokkel. En dat een lezer dan mailt: ‘Ik 
wóónde in dat huis met de gele keuken.’
Toch heb ik ook bij fictie schrijven veel aan mijn ervaring als tekst-
schrijver. Formuleren is mijn tweede natuur geworden. Ik moest 
me wel verdiepen in fictietechnieken, zoals dialogen, cliffhangers, 
spanningsbogen en plot. Die technieken gebruik ik vervolgens ook 
weer in mijn non-fictieboeken. Of het nu om fictie of non-fictie gaat, 
je wilt als schrijver maar één ding: dat de lezer zin heeft om de blad-
zijde om te slaan. En daar mag je alles voor uit de kast trekken. Qua 
technieken dan. Want ik wil dat de lezer inhoudelijk niet verzadigd 
raakt, maar hongerig blijft naar meer. Als iemand door De zweetvoe-
tenman besluit om meer te lezen over het recht, of rechten wil gaan 
studeren, zoals iemand me schreef, vind ik dat geweldig.

Post krijgen van lezers lijkt me ook nieuw. Je staat veel meer in de 
schijnwerpers?
Als tekstschrijver opereer je achter de schermen. Die plek beviel me 
altijd wel. Als schrijver sta je op het podium. Soms letterlijk. Ik heb 
een tijdje schrijfworkshops gegeven rond Hoe ik per ongeluk een boek 
schreef, vooral aan jongeren. Na De zweetvoetenman heb ik ook optre-
dens gedaan, zelfs voor een zaal vol rechters. Maar sinds ik hartritme-
stoornissen heb, treed ik niet meer op. Dat is op zich wel rustig en ik 
heb daardoor meer tijd om te schrijven. Maar ik heb wel het gevoel 
dat ik nu meer aan de zijlijn sta. 

U I T D E  P R A K T I J K
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Over hongerig zijn naar meer … wat wordt je volgende boek?
Mijn uitgever, Lemniscaat, vroeg alweer een paar jaar geleden of ik 
een non-fictieboek wilde schrijven over fictie schrijven. Ik twijfelde 
nogal, want mijn eerste roman Hoe ik per ongeluk een boek schreef 
ging ook over schrijven. Maar ik probeerde toch wat, en gaandeweg 
kreeg ik er steeds meer lol in om me verder te verdiepen in schrijf-
technieken en het schrijfproces, en daar stukjes over op papier te 
zetten. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn eigen leerproces deel met 
de lezer. Het worden geen do’s and don’ts, en al helemaal geen re-
cepten voor een bestseller. Ik wil geen boek schrijven over hoe je een 
boek schrijft, maar beginnende schrijvers – van alle leeftijden – la-
ten nadenken over wat ze doen en waarom en hoe het ook anders 
kan. Daarbij gebruik ik veel voorbeeldfragmenten, dus show, don’t 
tell. En omdat ik een groot deel van die voorbeelden zelf bedenk, is 
het een arbeidsintensief proces.

Wanneer verschijnt het? 
Het zal wel ergens in 2022 of 2023 worden. Het is pas af als ik het 
gevoel heb dat ik (voorlopig) niks meer toe te voegen heb. Ik denk 
wel dat het een boek wordt dat ik regelmatig zal updaten, want bij 
elke roman die ik lees en bij elk verhaal dat ik schrijf, kom ik weer tot 
nieuwe inzichten over schrijven.

Waar loop je op dit moment tegenaan in het schrijfproces? 
Ik ben al weken aan het worstelen met de hoofdstukken over per-
spectief. Het is een van de lastigste begrippen bij fictie schrijven. 
Zelfs bij ervaren schrijvers kom je vreemde perspectiefsprongen 
tegen. En hoe dieper je in de materie duikt, hoe ingewikkelder het 
wordt, met begrippen als vertelstandpunt, vertelstem en focalisatie. 
Ik wil de complexiteit laten zien, maar zonder er een academisch 

verhaal van te maken. Het lijkt op het proces dat ik met De zweetvoe-
tenman doormaakte. Eerst doe je research, je maakt je het jargon en 
de systematiek eigen. En dan moet je een omslag maken van hon-
derdtachtig graden naar de invalshoek van de lezer (of bij mijn 
schrijfboek: de beginnende schrijver). Dat kan pas als je boven de 
stof staat. 
Ik lees nu twee boeken voor letterenstudenten over verhaalanalyse 
en verteltheorie en hoewel ik een academische opleiding heb, zit ik 
soms wanhopig naar de pagina’s te staren omdat ik het niet kan 
volgen. Het irritante is dat er geen weg terug is. Ik zal het moeten 
snappen, want anders heb ik het gevoel dat ik iets wegmoffel. Hel-
derheid staat voor mij op één in een tekst. Dus dat ik op dit moment 
lekker aan het schrijven ben … nee. Gelukkig ken ik dat proces, en 
weet ik dat het uiteindelijk wel goed komt. Zo heb ik bij De zweetvoe-
tenman eindeloos getobd met het een na laatste hoofdstuk, over de 
rechtsstaat. Als ik het nu teruglees, denk ik: was dát nou zo moei-
lijk? Dat is de schrijversparadox, hè. Als het lijkt alsof de schrijver 
het zo uit haar mouw heeft geschud, heeft ze er eindeloos op zitten 
kauwen.  

Wie inspireren jou? 
Een van mijn inspiratiebronnen is Het geheim van de schrijver van 
Renate Dorrestein, het beste schrijfboek dat ik ken. Oprecht, per-
soonlijk en lekker leesbaar. Dat wil ik ook bereiken met mijn boek. 
En verder ben ik dol op de schrijfstijl van Nicolien Mizee. Zo trefze-
ker, subtiel en humoristisch. En bovenal intelligent en origineel. 
Bovendien schrijft ze ook over schrijven, onder meer in haar boek 
De grote wil en in haar ‘faxen aan Ger’. 

Wat zou je zeggen tegen tekstschrijvers die ook een boek willen schrijven?
Soms denk ik over mijn boek: wie zit er nu te wachten op nóg een 
schrijfboek? Er zijn er al zo veel. Wie gaat dit lezen? Neem dat soort 
twijfels niet te serieus. Er zijn ook duizenden kookboeken en dui-
zenden boeken over hoe je moet leven. En realiseer je dat je als tekst-
schrijver een flinke voorsprong hebt: formuleren en structureren 
kun je al, je hoeft alleen nog maar een heel goed idee te hebben.   ■
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‘De lezer hongerig houden’

Meer weten over Annet Huizing?
Zie annethuizing.nl/over-annet. En lees op tekstbladpremium.nl 
ook haar e-mailwisseling met kinderboekenschrijver Marc ter 
Horst over teksten voor kinderen die óók volwassenen beroeren.
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Ben ik in beeld? Online overleggen, 
vergaderen en presenteren zonder gedoe

Gijs Weenink & Richard Engelfriet (2020) 
Haystack, Zaltbommel

107 pagina’s, € 12,50 (ook als e-book)
ISBN 978 94 6126 385 8 

Online vergaderen, voor de één een gruwel, 
voor een ander een lang gekoesterde wens 
die eindelijk in vervulling is gegaan. Maar 
na ruim anderhalf jaar noodgedwongen 
online vergaderen is wel duidelijk dat dit een 
blijvertje is, in meer of mindere mate. Wee-
nink en Engelfriet hebben in een handzaam 
boekje een originele manier gevonden om 
de voors en tegens van online vergaderen 
tegen elkaar af te zetten. Ook geven ze en 
passant veel praktische tips om online verga-
deren zo goed en aangenaam mogelijk te 
laten verlopen. In korte hoofdstukken, met 
cartoons van Peter Koch, worden 12 stellin-
gen geponeerd, waarbij vervolgens argu-
menten van de ‘voorstanders’ en de ‘tegen-
standers’ aan bod komen, gevolgd door ‘De 
praktijk’. 
Stelling 1 is al meteen een goede binnenko-
mer om binnen een organisatie de discussie 

over online werken aan te gaan: ‘Online 
vergaderen werkt beter dan fysiek vergade-
ren’. Stellingen als ‘Overleggen met één 
persoon doe je altijd per telefoon’ of ‘Een 
onlinevergadering duurt maximaal 45 mi-
nuten’ zullen een prima stimulans zijn om 
eens stil te staan bij hoe het allemaal beter 
en efficiënter kan. En prikkelende stellingen 
als ‘Deelnemers aan een onlinevergadering 
dragen gepoetste schoenen’ of ‘Een goede 
onlinevergadering open je met een gedicht’ 
zijn prima geschikt om goed na te denken 
over verschillen en overeenkomsten tussen 
(goede) online- en fysieke vergaderingen.
Het moge duidelijk zijn dat ‘vergaderen’ 
door de auteurs ruim opgevat wordt: online-
activiteiten als een klantgesprek, een webi-
nar of een onlinesollicitatiegesprek zijn ook 
voorbeelden van online vergaderen. Wat wel 
opvalt, is dat niet-commerciële overlegvor-
men nauwelijks tot niet expliciet aan de orde 
komen. Denk aan arts-patiëntgesprekken, 
slechtnieuwsgesprekken, intervisiegesprek-
ken, politiek overleg, e.d. Desalniettemin is 
ook voor deze vormen van online-interactie 
veel nuttige informatie uit dit boek te destil-
leren. 

DISC van A tot Z. 
Alles wat je moet weten over effectieve

 communicatie en kleurrijk gedrag
Peter Haenraets & Hans van Elewout (2021)

Haystack, Zaltbommel 
181 pagina’s, € 29,50 (als e-book € 23,50)

ISBN 978 94 6126 460 2 

DISC staat voor Doelgericht (aangeduid met 
de kleur rood), Interactief (geel), Stabiel 
(groen) en Conformerend (blauw). Het 
DISC-model van menselijk gedrag gaat er-
van uit dat dit de 4 gedragsvoorkeuren of 
voorkeursstijlen zijn in menselijk gedrag. Zo 
kenmerkt Trump zich door ‘rood’ gedrag, 
terwijl Obama een voorkeur voor ‘groen’ en 
‘blauw’ laat zien, aldus de auteurs. Belangrij-
ke nuancering: het gaat om voorkeuren of 
veelvoorkomende patronen en die kunnen 
per situatie verschillen, en er is ook geen 
goed of fout patroon. Ook zullen mensen 
maar zelden één voorkeur laten zien, maar 
eerder een combinatie van een primaire en 
een secundaire voorkeur, of zelfs van meer 
dan twee voorkeuren. De ene combinatie zal 
wel waarschijnlijker zijn dan de andere, 
bijvoorbeeld Stabiel en Conformerend is 

Boeken
R E D A C T I E  H E R M A N  G I E S B E R S
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waarschijnlijker dan Conformerend en 
Doelgericht.
Met dit DISC-model als basis kunnen men-
sen hun eigen en andermans gedrag beter 
analyseren, begrijpen en navenant reage-
ren. Als iemand beseft dat hijzelf geneigd is 
‘rood’ te communiceren, maar van een col-
lega weet dat die een voorkeur voor ‘blauw’ 
heeft, dan is het mogelijk te anticiperen op 
de eigen valkuilen en in te spelen op het 
voorkeursgedrag van de ander.
Hóe dit werkt en hoe hierbij het DISC-model 
van dienst kan zijn, werken de auteurs ver-
der uit in hun boek. De nadruk ligt hierbij 
op het gedrag van individuen, in diverse 
rollen, en teams in een organisatie, toege-
licht aan de hand van concrete casussen. Zo 
laten ze zien hoe met een quickscan snel 
ingeschat kan worden welk voorkeursgedrag 
past bij een individu en hoe een teamscan 
kan werken voor de analyse van een team-
cultuur. Interessant is hoe de auteurs erin 
slagen het DISC-model te relateren aan be-
naderingen van zaken als groepsdynamica, 
leiderschapsstijlen, teamcultuur en per-
soonlijke drijfveren. Jammer is dat de uitge-
breide vragenlijst waarmee een uitgebreide 

DISC-analyse uitgevoerd kan worden, verder 
niet meer besproken wordt. En qua stijl had 
het boek her en der puntiger mogen zijn.

Leren communiceren
Carel Jansen, Aline Douma, 

Joyce Karreman & Jan Ravesteijn (2021)
Noordhoff, Groningen/Utrecht

477 pagina’s, € 79,95
ISBN 978 90 0174 986 6 

Dit is alweer de 8e druk van Leren communi-
ceren, vanaf 1979 een van de meest gebruik-
te handboeken voor zakelijke schriftelijke en 
mondelinge communicatie in het hoger 
onderwijs, maar ook bedoeld voor ‘commu-
nicatiespecialisten’. De hoofdindeling in 12 
hoofdstukken (Communicatie analyseren, 
Structureren, Argumenteren en overtuigen, 
Formuleren, Foutloos schrijven, Visualise-
ren, Lezen en samenvatten, Schrijven - het 
proces, Schrijven - rapporteren, Mondeling 
presenteren, Gesprekken voeren en Verga-
deren) is gelijk gebleven aan de vorige editie. 
Maar in enkele hoofdstukken zijn onderwer-
pen toegevoegd en is her en der de focus wat 
verlegd. Zo is de focus in het derde hoofd-

stuk nog meer op het overtuigingsproces in 
het algemeen komen te liggen in plaats van op 
argumentatie sec door een nieuwe paragraaf 
over overtuigingsmiddelen als vuistregels, 
nudging, framing en verhalen; dit laatste 
vooral met het oog op gezondheidscommuni-
catie en met aandacht voor iets relatief nieuws 
als de fotostrip. In hoofdstuk 9 is het commu-
nicatieplan, en dan het tactisch communica-
tieplan in het bijzonder, in uitgewerkte vorm 
toegevoegd als voorbeeld van een rapporteren-
de tekst. Het sollicitatiegesprek en motiveren-
de gespreksvormen zijn nieuw in hoofdstuk 
11, met bij dit laatste uitgebreid aandacht voor 
de cirkel van gedragsverandering. Ook de 
hernieuwde belangstelling voor de klassieke 
retorica weerspiegelt zich in deze editie, waar 
op gezette tijden de link tussen hedendaagse 
communicatie-inzichten en de klassieke reto-
rica gelegd wordt. Geheel volgens de tijdgeest 
is het studiemateriaal nu online beschikbaar 
met een eenmalige licentiecode.
Ook als vanouds: Leren communiceren is weer 
prachtig vormgegeven en verzorgd, met bij elk 
hoofdstuk de inmiddels vertrouwde weergave 
van een beroemd kunstwerk, en de vele func-
tionele figuren en andere afbeeldingen.  ■  

SERVICE
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Discipline
Sterrenkunde was al een hobby in 
mijn tienertijd, met een telescoop in 
de achtertuin. Schrijven heb ik ook 
altijd leuk gevonden. Het is niet 
vreemd dat ik die twee heb gecombi-
neerd, en ik heb geen moment spijt 
gehad van mijn keuze om zelfstandig 
thuis te werken. Ik zou nooit terug 

willen naar een vaste baan. Ik ben aller-
gisch voor hiërarchische situaties, en 
even tussendoor een was doen of koffie-
drinken met mijn vrouw zie ik als een 
voordeel. Aan het werk gaan vind ik 
nooit lastig. Ik moet eerder de discipline 
opbrengen om op de bank te gaan zit-
ten. Dat is wel een nadeel van thuiswer-
ken: het houdt nooit op.

Zeefdrukkerij
Als werkplek had ik eerst de klassiek 
omgebouwde zolderkamer, opgepropt 
tussen boekenkasten en mijn bureau. 
Als je altijd thuis werkt, word je daar 
toch claustrofobisch van. In 2004 zijn 
we verhuisd naar Amersfoort, naar een 
prachtig huis in een van de mooiste 
 straatjes. De hele benedenverdieping 

U I T D E  P R A K T I J K

Govert Schilling is freelance wetenschaps-

journalist en publicist. Hij schrijft voor 

kranten en tijdschriften in binnen- en 

buitenland over sterrenkunde en ruimte-

onderzoek. Ook publiceerde hij tientallen 

boeken en geeft hij op radio en televisie 

toelichting op ontwikkelingen in de 

astronomie. Recentelijk presenteerde hij de 

zesdelige tv-serie Govert naar de oorsprong 

van de mens. Voor de popularisering van de 

sterrenkunde ontving hij diverse prijzen en 

onderscheidingen. In 2007 werd planetoïde 

Govert (10986) naar hem genoemd door de 

Internationale Astronomische Unie. Hij woont 

in Amersfoort, is getrouwd en heeft een zoon 

en een dochter.

R E D A C T I E  T E F K E  V A N  D I J K

Een dag op mijn werkplek
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was achtereenvolgens een zeefdrukkerij, 
winkel en kunstgalerie. Een enorme 
ruimte van vijf meter breed en wel twin-
tig meter diep. Thuiswerken is zo geen 
straf. Ik kan hier heerlijk rondlopen. De 
ruimte is enorm diep maar heeft geen 
ramen aan de zijkant of achterkant. Dit 
betekent weinig daglicht en dat is wel 
jammer.

Pijlen
Het pand heeft grote ramen aan de straat-
kant. Aan onze oude eettafel kan ik mensen 
ontvangen of een interview voor televisie 
geven. Mijn bureau verderop is een loeizwa-
re eikenhouten eettafel. Heerlijk groot met 
altijd veel zooi. Als computer heb ik een 
laptop aan een grote monitor en een toet-
senbord. Links liggen boeken en mapjes en 

rechts papieren. Ik ben van het digitale tijd-
perk, maar als ik iets lees, moet ik pijlen 
kunnen trekken, krassen en omcirkelen. Ik 
heb ook altijd velletjes vol notities liggen.

Kaartengek
Verderop kom je in een open gedeelte met 
mijn oude telescoop waar ik als vijftienjarig 
jongetje voor heb gespaard. Die staat daar 

UIT DE 
PRAKTIJK

UIT DE PRAKTIJK

Een dag op mijn werkplek
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voor de sier; ik gebruik hem niet meer. 
Daar hangen ook dingen aan de muur. Ik 
ben kaartengek. Zo hangt er een kaart van 
het zuidwesten van de Verenigde Staten, 
mijn lievelingsdeel van onze planeet. Bij 
het achterste deel zit je in de uitbouw van 
de zeefdrukkerij, wat ooit de tuin was. Via 
een trapje met drie treden kom je naar een 
lager deel met twee tweezitsbanken, een 
tafeltje en een kast met tijdschriften. Hier 
kan ik onderuitzakken. Ik heb ook een 
flight case keukentje met een koelkastje. 
Stromend water is wel handig. 

Pauzetjes
Ik ben geen ochtendmens. Mijn wekker 
staat op half acht en om acht uur ga ik 
eruit. Douchen, scheren, krant lezen, ont-
bijten. Dan is het vaak negen uur, half tien 
als ik begin. Om tien uur moet ik echt aan 
de slag zijn. Mijn werkdag begint met 
e-mails en losse eindjes wegwerken. Tegen 

elven pak ik heel klassiek een kop koffie en 
in de middag een kop thee. Die drink ik 
vaak in de woonkamer. Dan ben ik er ook 
even uit en vaak lees ik dan een kwartiertje 
de krant. Het zijn kleine pauzetjes. Als het 
weer meezit, maak ik na de lunch een 
wandelingetje.

Dagdelen
Aan het eind van de middag of begin van 
de avond pak ik vaak achterstallig leeswerk 
op. ’s Avonds klap ik meestal de laptop nog 
even open. Nog even die en die mailen. 
Dingen die vaak ook een dag later kunnen, 
maar internationale contacten gaan altijd 
door. Ik probeer mijn werktijd in te delen 
op dagdelen. Ik vind het steeds moeilijker 
om in vier uur aan twee verschillende 
dingen te werken. Liever werk ik een aan-
eengesloten periode aan één ding. Tegelij-
kertijd kan ik me niet voorstellen dat je 
elke dag aan het hetzelfde project werkt. 
Zoals een romanschrijver een jaar lang 
aan hetzelfde boek werkt, daar moet ik 
niet aan denken. Ik werk nooit vijf dagen 
per week aan hetzelfde.

Weekplanning
Naast mijn computer ligt een papieren 
weekplanning. Ergens in het weekend 
maak ik een indeling voor de week die 
komt. Zo’n weekindeling klinkt wellicht 
controledrang-achtig maar het is een hou-
vast die alle kanten op kan. Op maandag 
ben ik vaak al aan het schuiven. Met een 
gele markeerstift geef ik aan wat echt be-
langrijk is. Of ik geef met een kring en een 
pijl aan dat iets is verplaatst naar een ande-
re dag. To-do-lijstjes heb ik ook. Ik schrijf 
alles op en het is heerlijk om iets door te 
kunnen krassen. Soms bedenk ik iets wat 
ik al heb gedaan, dan schrijf ik het alsnog 
op om het dan door te krassen. Dat geeft 
bevrediging en dat heb je nodig. Het ge-
voel van ‘Zo, dat is klaar’.   ■

Meer lezen? Kijk op vinkegas.nl of allesoversterrenkunde.nl.
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vraag te leggen. Toch lijken die kandida-
ten in dit geval een punt te hebben, want 
de ambiguïteiten blijven maar opduiken. 
Neem het plaatje van het verkeersbord dat 
duidt op slipgevaar. Daarnaast het identie-
ke bord, met de toevoeging dat het slipge-
vaar geldt voor de komende 500 meter. De 
vraag: ‘Bij welk bord kun je een langere 
remweg verwachten?’ 
Opnieuw leidt de woordkeuze tot onnodi-
ge deliberaties: waaraan moet je het rela-
tieve begrip ‘langere’ afmeten? Is het ‘een 
langere remweg dan normaal’, of ‘een 
langere remweg in vergelijking tot het 
andere bord’? Het moet wel de eerste le-
zing zijn, want het ene bord wijst hele-
maal niet op een langere remweg dan het 
andere. Toch kun je de vraag net zo goed 
op de tweede manier opvatten, en dan ben 
je kostbare tijd kwijt met een overbodige 
vergelijking. 

Niet geslaagd
Ik weet niet of je op het echte examen 
dezelfde dubbelzinnige vragen krijgt, 
maar de voorbereidende tests van ‘dé 
grootste leverancier van verkeersleermid-
delen’ zijn niet geslaagd. In te veel geval-
len test je niet of je de stof beheerst, maar 
draait het erom of je toevallig de juiste 
interpretatie kiest van meerduidig gefor-
muleerde vragen en antwoorden. De voor-
naamste opgave is niet de stof, maar de 
vraag zelf.   ■

Eric Tiggeler is tekstschrijver, ontwikkelt  
communicatie   -trainingen voor het Taalcentrum-VU en 
schrijft taaladviesboeken.  
Zie ook schrijfgids.nl.
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 H eb je een rijbewijs en heb je je 
theorie-examen gedaan in het 
predigitale tijdperk? Dan had je 
het heel gemakkelijk. Het theo-

rie-examen van nu speelt zich af op een 
scherm, waarbij je elke vraag onder tijds-
druk moet beantwoorden. Dat is realis-
tisch, want in het verkeer moet je ook bin-
nen seconden kunnen beslissen. Maar als 
je snel de juiste antwoorden moet kiezen, 
moeten de vragen wel haarscherp gesteld 
zijn. En juist dat is bij het theorie-examen 
vaak niet het geval.
Nou heb ik zelf geen digitaal theorie-exa-
men gedaan, maar wel een onlineoefe-
nexamen dat pretendeert het examen le-
vensecht na te bootsen. Op theorie-leren.
nl kun je je voorbereiden met examens van 
VekaBest, ‘dé grootste leverancier van 
verkeersleermiddelen’. Wat vooral opviel, 
was dat ik fouten maakte omdat ik drie-
dubbel na moest denken – niet over de 
verkeerssituatie, of over de betekenis van 
een bord, maar over de manier waarop 
vragen en antwoorden geformuleerd wa-
ren. 

Veilig geparkeerd?
Een eerste vraag waarbij de verwarring 
toesloeg, ging over een plaatje van een 
auto die met pech op de vluchtstrook ge-
parkeerd staat. De vraag is: ‘Sta je zo veilig 

beelding van een laad- en losplek? Een van 
de antwoordopties is: ‘Je mag hier alleen 
stilstaan om te laden of te lossen.’ Dat lijkt 
het correcte antwoord, dat is het ook vol-
gens de verkeersregels, maar toch is het 
fout.
Waarom? Omdat het antwoord ‘Je mag 
hier alleen stilstaan om te laden of te los-
sen’ twee lezingen mogelijk maakt. De 
eerste is: je mag hier ‘alleen stilstaan’ 
(maar niet parkeren). De tweede lezing: je 
mag hier ‘alleen met als reden laden en 
lossen’ stilstaan (maar niet om een andere 
reden). Het betekenisverschil hangt dus af 
van waar het woord ‘alleen’ volgens jou 
betrekking op heeft.
Kies je de eerste lezing? Dan klopt je ant-
woord, maar is het toch fout. De examen-
maker is namelijk van de niet-vermoede 
ándere lezing uitgegaan. Laden en lossen 
is niet de énige reden om stil te mogen 
staan, want je mag er ook iemand uit laten 
stappen. Opnieuw kan een kandidaat die 
de regels beheerst, hier struikelen door de 
dubbelzinnige formulering.

Langer dan wat?
Nu zal elke examinator onmiddellijk be-
vestigen dat kandidaten de neiging hebben 
om na een fout antwoord de schuld bij de 
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geparkeerd?’ Het antwoord moest wel ja 
zijn, dacht ik: je hebt pech, dan is de 
vluchtstrook bedoeld om veilig naar uit te 
wijken. Toch is het antwoord nee: als je in 
de berm parkeert, zegt de feedback, is dat 
‘veiliger’. Maar dat was toch niet de vraag? 
Het ging erom of je ‘veilig’ geparkeerd 
staat, niet of dit ‘de veiligst mogelijke ma-
nier’ was. Deze vraagformulering werkt 
fouten in de hand.

Alleen stilstaan?
Nog ingewikkelder werd het bij de vraag: 
wat betekent het verkeersbord met de af-

Heldere regels, verwarrende vragen
E R I C  T I G G E L E R
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