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Geschiedenis

Jacques van Ginneken

(1877-1945)





“Met haar eng bewustzijn, hangt het samen, dat de 

vrouw niet houdt van ingewikkelde syntactische 

constructies. Zelfs de relatiefzin is haar soms al te 

veel, ….”.

(Van Ginneken 1913, 521)
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Otto Jespersen 1860-1943



In etiquetteboeken……..

“Het was de jonge vrouw, die nooit iets te vertellen had, 

maar die de kunst van het luisteren tot in de perfectie 

verstond, van wie de oude professor zeide: “Dat is eindelijk 

eens een vrouw met wie men verstandig praten kan!”.

(Amy Groskamp-Ten Have ca. 1939) 
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Robin Lakoff (1942)



Lakoff (1975): Vrouwen gebruiken vaker dan 

mannen
• Heel beleefde vormen met name bij verzoeken

Zou je het heel erg vinden om dit voor mij te doen?

• Indirecte communicatie

Wat heb ik een dorst!

• Vragen die om bevestiging vragen (tag-questions)

Ik heb lekker gekookt, hé?

• Verontschuldigingen

Het spijt me, maar ik ben het niet helemaal met  je eens

• Afzwakkers van de eigen mening

Het lijkt alsof…
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Verschillen tussen vrouwen en mannen op de werkvloer 

in

• Afhankelijk opstellen
- Spijt betuigen zonder schuld 
- Bedanken zonder reden
- Onderhandelen van “buiten uit”
- Mening vragen

• Onzeker opstellen
- Geen zelfvertrouwen tonen

• Onzichtbaar zijn
- Ontvanger gecentreerd communiceren
- Niet interrumperen

• Impliciet communiceren
- Indirecte communicatiestrategie



Afhankelijk opstellen: spijt betuigen zonder schuld

Een klant heeft u gevraagd een tekst voor 1 mei bij hem af 

te leveren. Maar hij belt u op 15 april met het  verzoek of 

het niet 24 april af kan zijn.

Hoe formuleert u uw antwoord als 24 april echt niet lukt?

1. Neemt u mij niet kwalijk, maar dat lukt niet

2. Neen, helaas, dat lukt niet



Afhankelijk opstellen: bedanken zonder reden 

A belt B om een afspraak te maken

A Zou jij om 10.00 morgen kunnen?

B Ja, dat kan prima.

A OK, dan doen we dat.

Hoe sluit u af als u B bent?

1. OK, Dag, dag

óf

2. OK, dank je wel. Dag, dag



Afhankelijk opstellen: onderhandelen van “buiten uit”

In een vergadering zegt de voorzitter: “ Deze opdracht is 
zo goed als voltooid. We kunnen doorgaan met het 
volgende punt”.

Wat zegt u als u toch nog iets van die opdracht wil 
bespreken?

1. Ik wil daar toch nog het één en ander van bespreken

2. Mag ik daar toch nog wat over vragen?



Afhankelijk opstellen: mening vragen

U bent met iemand in gesprek over een reorganisatie op 
het werk. Uw gesprekspartner vraagt op een gegeven 
moment: “Hoe zou u dat communiceren aan de 
boventalligen?”. 

Hoe interpreteert u die laatste zin?

1. Deze persoon weet niet hoe die dat moet doen en 
vraagt mij een oplossing

2. Deze persoon is aan het nadenken hoe deze 
kwestie op te  lossen en wil zo veel mogelijk 
meningen peilen 



Onzeker opstellen: geen zelfvertrouwen tonen

Een collega vraagt u na een onderhandelingsgesprek
“Denk jij dat we die opdracht binnen hebben? Ging de 
onderhandeling goed?”.

Wat is uw antwoord als u het gevoel heeft dat jullie
onderhandeling best goed ging en de opdracht binnen is? 

1. Het onderhandelen ging redelijk, maar ik ik ben er niet
helemaal zeker van dat ze met ons in zee gaan

2. De onderhandeling liep gesmeerd. Ik zou erg verbaasd
zijn als ze niet met ons in zee gaan



Onzichtbaar zijn: ontvanger gecentreerd

Iemand vraagt u: “Wanneer wordt de cursus Data-analyse

gegeven dit jaar?”

Wat is uw antwoord als u zelf die cursus geeft?

1. Ik geef twee cursussen Data-analyse, één vlak voor 

kerst en één vlak na kerst

2. Er zijn twee cursussen Data-analyse, één vlak voor kerst 

en één vlak na kerst



Onzichtbaar zijn: interrumperen

Tijdens  een  vergadering  zeurt  iemand erg lang over  een  

probleem dat  volgens  u makkelijk is op te lossen. Wat 

doet u?

1. U wacht tot de lange spreker is uitgesproken en vraagt 

dan het woord aan de voorzitter.

2. U interrumpeert met: “Hierop aansluitend. Ik denk dat….”



Impliciet communiceren: indirecte communicatie-

strategieën-1 

Een manager in gesprek met een assistent zegt

“Wat die poster betreft. Ik wil hem zwart-wit maken en 

helderder. Ik ben naar een winkel gegaan en heb het ze 

gevraagd, maar ze deden geen puur zwart-wit meer . Ze 

wisten ook niet wie dat wel zou kunnen doen. Erg 

behulpzaam waren ze niet, maar we zullen toch iemand 

moeten vinden die dat kan maken”. 

Wat wil de manager zeggen?



Impliciet communiceren: indirecte communicatie-

strategieën-2 

Een man en een vrouw maken een wandeling. Na een tijdje 
vraagt de vrouw aan haar man: ‘Heb jij geen dorst?’ De man 
antwoordt: ‘Nee.’ En de twee wandelen verder. 

De vrouw krijgt stilaan een slecht humeur, en zegt niets meer. 

‘s Avonds thuis vraagt de man waarom ze niet meer praat, en 
ze wordt boos: ‘Jij begrijpt me helemaal niet!’
De man: ‘Hoezo? Wat heb ik nu weer gedaan?’ De vrouw: 
‘Toen ik vroeg of je geen dorst had, had je toch wel kunnen 
begrijpen dat ik iets wilde drinken!’ De man: ‘Waarom zei je dat 
dan niet?’
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Zijn vrouwen in staat mannelijk taalgebruik en 

taalkgedrag te gebruiken?  

• Analyse van het taal- en communicatiegedrag van dezelfde 
vrouwen in twee situaties

- Op de werkvloer
- Thuis met hun kinderen

• Resultaten

- Op de werkvloer: indirect, afhankelijk, onzeker
- Thuis met hun kinderen: direct, onafhankelijk, zeker
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Sollicitatiebrief

Analyse van 25 sollicitatiebrieven van mannen en 25 van vrouwen voor 
dezelfde HBO-vacature 

Taalgebruik
Vrouwen gebruiken vaker
➢ Afzwakkers (nogal, misschien)
➢ Passief taalgebruik (“Van mij wordt gezegd” versus “Ik ben”)
➢ Meer woorden in een zin

Inhoud
Vrouwen beschrijven vaker
➢ Eigenschappen die niet in directe relatie tot de functie staan: 

attent, tactvol
Mannen beschrijven vaker 
➢ Eigenschappen die in relatie staan tot de functie (commercieel, 

klantgericht, creatief, innovatief) en in de vacature staan
➢ Waarom ze gemotiveerd zijn voor de functie

Vorm
Brieven van  vrouwen zijn
➢ Langer
➢ Geschreven in een veel kleinere letter 



Sollicitatiebrief-2

Interviews met 8 personeelsfunctionarissen over naar  welke 

aspecten van een sollicitatiebrief ze keken bij de selectie van 

kandidaten voor een gesprek

Ervaring

Opleiding

Motivatie

Presentatie van de brief

Meest gemaakte fouten volgens hen

Ontbreken van een motivatie

Te lange brieven
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Sollicitatiegesprek

Twee aspecten:

1. Similarity Attraction hypothesis: je waardeert die 
personen het meest die op je lijken, ook in taal- en 
communicatiegedrag

2. Van vrouwen verwacht men een ander taal- en 
communicatiegedrag dan van mannen



Promotie

Communicatiestijl op de werkvloer is mannelijk: direct, 

zeker, onafhankelijk, confronterend, resultaatgericht,  ik-

gericht enz.

De vrouwelijke stijl op de werkvloer is: indirect,  gericht op 

persoon en proces, samenwerken, tot consensus komen. 

Men zegt die stijl te waarderen, maar doet het in feite niet



Promotie



Welke communicatiestrategieën gebruiken 

leidinggevende vrouwen? 

Vergeleken met vrouwelijke medewerkers:

➢ spreken ze langer

➢ zijn vaker aan het  woord

➢ vertonen vaker en meer dominant 

interruptiegedrag

➢ zijn vaker onbeleefd

Mannelijke leidinggevenden doen dat ook! 

Vrouwelijke leidinggevenden gebruiken meer 

ondersteunende communicatiestrategieën dan 

mannelijke leidinggevenden en vrouwelijke 

medewerkers.
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Moeten vrouwen mannelijk of vrouwelijk taal- en 

communicatiegedrag gebruiken om het glazen 

plafond te kunnen doorbreken?

Dilemma:

Vrouwelijk: afhankelijk, onzeker, minder goed zichtbaar enz

Mannelijk: tast je identiteit aan, je wordt als een feeks gezien 

(en dat is ook niet goed voor je carrière!)



Tip van Michèle Obama, 17 april 2019 in Amsterdam

“Tegen  vrouwen wordt al gauw  gezegd: ‘denk  niet te 

groot, wees niet  te luidruchtig’. Dat  moeten we  juist  

doen, anders krijgen we nooit een kans”.



Tot slot

• Geen pasklare oplossingen

• Kennis is macht

• Nature of nurture?

• Niet alleen de vrouw zelf kan bijdragen aan het 

doorbreken van het glazen plafond, 

benoemingsadviescommissies kunnen dat ook



Dank voor uw
aandacht


