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Domweg, grofweg?
Emoties in social media
“De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar
ze blijven op 'veilige' afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken
zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg
emoties uiten is makkelijk geworden.”
Met haar kerstrede plaatste koningin Beatrix niet alleen social media in het
beklaagdenbankje, maar tevens de emoties in het algemeen. Terwijl de online
gemeenschap te hoop liep tegen de majesteitelijke aanval op de virtuele wereld, bleef
het angstwekkend stil uit de emotionele hoek. Winkwaves pakt nu de handschoen op
met een pleidooi voor meer emoties in social media. Misschien is juist het ontbreken
van de emotionele rijkheid de werkelijke oorzaak van het tekort aan menselijke warmte
in veel online communicatie.
Het menselijk handelen wordt gedreven door emoties. Mede omdat we er zelden over
(mogen) praten, nemen mensen, zeker in de zakelijke omgeving, zelden de tijd om
hun emoties onder woorden te brengen. Gelukkig voor de historie van de mensheid
gaan emoties gepaard met lichamelijke symptomen. Ons lichaam communiceert
continu non-verbaal over onze emoties, en ook onze antennes voor het oppikken van
lichamelijke signalen zijn sterk ontwikkeld. Maar wat als we nu in de online wereld
zijn? Hoe communiceren we in social media onze emoties als we niet sterk zijn in het
benoemen van veel van onze emoties en niet beschikken over de onbewuste rijkheid
van lichamelijke communicatie? Beperkt de emotionele wereld zich dan tot ‘domweg,
grofweg emoties uiten’, zoals de koningin in haar kerstrede stelde?
Het project ‘Domweg, grofweg? Emoties in social media’ is een verkenning van het
effect wat er gebeurt als je bewust in de online wereld meer aandacht neemt om je
emoties te benoemen. Daarvoor heeft Winkwaves een eigen prototype, Tweeticon,
gebouwd, waarmee alle medewerkers een week lang hebben geëxperimenteerd. Dit
nulnummer is een verlengde van het experiment. Wat doet het met teambuilding en
onderlinge communicatie als je continu antwoord moet geven op de vraag: ‘Wat voel
je nu?’
Onze ervaring delen we graag met je. En we hopen ondertussen aan te tonen dat we
niet alleen domweg, grofweg, maar ook fijnzinnig en subtiel emoties kunnen uiten in
social media.
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Geïnteresseerd / alert / nieuwsgierig
• Erbij betrokken voelen
• Verlangend om iets te weten
• Verlangend om ervan op de hoogte te zijn

“Curiosity is the lust of the mind”
Thomas Hobbes
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Emoties terug in het zakelijk gesprek
Mark Schoondorp

Emoties sturen ons handelen. Letterlijk. Schakel bij een mens het deel in de hersenen uit dat
verantwoordelijk is voor de emoties, en het vermogen om een besluit te nemen, verdwijnt.
Toch lijkt het in onze werkomgeving wel of we emoties als onvolwassen bestuurders van
gedrag beschouwen. Emoties moet je dusdanig leren beheersen tot op het punt dat je ze niet
meer als valide reden voor handelen mag opvoeren. Veel wat we in groepen doen, laat zich
echter enkel begrijpen door emoties serieus te nemen. Emoties controleren ons handelen in
groepen. Ook als we aan het werk zijn.

Wat mensen zeggen en wat mensen doen, kan heel verschillend zijn. Hoe meer we te
weten komen van de menselijke psyche, hoe meer we ontdekken hoe goed we erin zijn
onszelf voor te liegen. Herinneringen uit het verleden? Hoe vaak blijken ze niet te
stroken met de herinneringen van anderen. Voorspellingen wat we zouden doen in een
hypothetische situatie? Hoe slecht blijken we onszelf te kennen als de situatie zich
daadwerkelijk voordoet.
De kleinste wijziging in de context van het moment heeft grote gedragsveranderingen
tot gevolg. Laat mensen continu aan geld denken en vraag ze vervolgens iets te delen
met anderen. Ze delen beduidend minder dan mensen die voorafgaand aan het delen
gevraagd is te denken aan groepsactiviteiten. Vertel priesters in opleiding dat er haast
is om zich naar een vergaderzaal te begeven en ze stappen gehaast en zonder om te
kijken over de behoeftige die, als onderdeel van het experiment, op de grond voor hen
ligt. Persoonlijke eigenschappen blijken vaak minder goede voorspellers van gedrag
dan de situatie waarin iemand zich bevindt.
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Rookgordijn
Als ik de wereld moet verklaren met een beroep op de rationele mens, loop ik vast. De
essentie van rationele argumenten is dat ze zijn te ontkrachten door goede
tegenargumenten. Hoe vaak heb ik niet in een discussie alle argumenten van de ander
weerlegt, om dan uiteindelijk te horen te krijgen: "Ja, maar toch voel ik het zo."
Rationaliteit is in het ideale geval een correctie op de emoties die per definitie op de
korte termijn gericht zijn, maar vaker is het een achteraf opgetrokken rookgordijn om
de impulsieve irrationaliteit van het menselijk handelen te verhullen.
De commissie De Wit, die op het moment dat ik dit schrijf het openbare deel van het
onderzoek naar de schuldigen van de kredietcrisis heeft afgerond, levert prachtige (of,
zo je wilt, beschamende) voorbeelden van achteraf rationaliseren op. Als Wim Kok
zegt dat hij, ondanks zijn eerder uitgesproken weerzin tegen de graaicultuur, niet
anders kon dan instemmen met de hoge bonussen voor de directie van ING, ben ik
het met hem eens. Net toegetreden tot een nieuwe bloedgroep (van de
commissariaten) zijn er maar weinigen die niet bezwijken voor de groepsdruk. Het
argument dat de voormalig minister-president echter aanvoert, is een typisch
voorbeeld van een rationalisatie achteraf. Zouden werkelijk de goede mensen allemaal
weglopen naar het buitenland bij minder excessieve beloningen in Nederland? Er zijn
nauwelijks voorbeelden van.
De hele crisis hangt van groepsdruk aan elkaar. Dat is niet alleen voor iedereen
zichtbaar, het is tevens volstrekt logisch, als logisch tenminste ook iets anders mag
betekenen dan rationeel.
Groepen zijn niet rationeel. Sterker nog, rationaliteit is een bedreiging voor de groep.
Waarom roert een deel van twitterend Nederland zich op het moment dat de
koningin kanttekeningen plaatst bij de opkomst van sociale media? Het is een heerlijk
groepsmoment: wij samen. In tal van psychologische experimenten is aangetoond hoe
eenvoudig en irrationeel groepen zich vormen. Het uitdelen van een rood en een
blauw lintje kan al voldoende zijn om een wij- versus zij-gevoel te creëren. Wie hier
rationeel over nadenkt, plaatst zich buiten de groep en wordt overschreeuwd door de
rest.
De menselijke neiging naar groepsvorming is essentieel voor het overleven van de
soort. Het gevoel deel uit te maken van een groep, zelfs als die groep als zodanig niet
scherp gedefinieerd is, is een krachtige emotie. Ook in onze geïndividualiseerde
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samenleving is er geen ontkomen aan. Jongeren vormen zich in de interactie met hun
leeftijdgenoten. De auto van de buurman staat sinds de jaren vijftig symbool voor de
maatstaf van succes voor de middenklasse. Zij die zich afzetten tegen de groep vormen
zich net zozeer door de groep als degenen die de groep omarmen. Groepsvorming is
als de liefde: in welke vorm ook, je ontkomt er niet aan.
Vesting van de sentimentalisten
Als groepsvorming een (grotendeels) emotioneel proces is, dan hebben we onszelf in
de hoek geschilderd. Wanneer emoties geen argumenten mogen zijn, moeten we
rationele redenen gaan verzinnen waarom we een groep vormen. En als de groepsdruk
vervolgens ook nog eens essentieel is voor de besluiten die we later nemen, is er geen
ontkomen meer aan: leugens stapelen zich op tot astronomische hoogtes.
De terugkeer van emoties in de zakelijke omgeving moet voorkomen dat we onszelf en
elkaar continu voor de gek houden. Dat we dingen doen om bij een groep te horen of
ons juist af te zetten, is logisch. Dat deze dingen vaak niet rationeel lijken, ook. Maar
dat laatste verandert als we accepteren dat emoties ook onderdeel uitmaken van de
afweging.
Op dit moment heb ik geen argumenten als iemand zegt: ja, maar zo voel ik het nu
eenmaal. Het gevoel lijkt een onneembare vesting voor de ander. Gevoelens zijn
hyperindividualistisch gemaakt. Een goede discussie over groepsdruk zou echter even
normaal moeten zijn als over de cijfers in de spreadsheet. Het feit dat je iets voelt
betekent niet dat je gelijk hebt. Een volwassen terugkeer van de emoties in het
zakelijke debat betekent dat je niet alleen met, maar ook over emoties moet kunnen
argumenteren. De eerste stap daartoe is om te onderzoeken hoe je emoties een eigen
plek kunt geven in het zakelijk verkeer. Met de ontwikkeling van Tweeticon hebben
we daartoe zelf een eerste verkenning gedaan. In het speciale katern van dit
nulnummer vind je daar het verslag van.
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Het effect van positieve gevoelens
Irene Frijlink
Natuurlijk, positieve gevoelens zijn, het woord zegt het al, positief. We zijn op het
moment van de emotie gelukkig, blij, opgewekt, enthousiast enz. Positief dus. Maar
vaak wel kortstondig. Daarna gebeurt er weer iets anders, met bijbehorende gevoelens,
positief of negatief.
Voordelen van positieve emoties
Wat blijkt, positieve gevoelens hebben allerlei bijkomende voordelen. Ervaren wij
meer positieve dan negatieve gevoelens, dan kunnen wij beter omgaan met vervelende
situaties en gevoelens, daarnaast heeft het invloed op onze zelfontplooiing. We leren
beter als we meer positieve dan negatieve emoties ervaren. Positiviteit verruimt de blik,
maakt creatiever en oplossingsgerichter. Doordat we meer open staan voor nieuwe
situaties en mogelijkheden, blijven we in ontwikkeling.
3:1
De ideale verhouding tussen positieve en negatieve emoties om tot zelfontplooiing te
komen, is 3:1. Drie positieve emoties tegenover één negatieve emotie. Waarom zoveel
meer positieve emoties dan negatieve? Negatieve emoties voelen intenser dan
positieve. Denk maar aan een verdrietige gebeurtenis tegenover een moment van
geluk. Wat is meestal levendiger en sterker?
Het lijkt heel veel om drie positieve gevoelens te hebben tegenover één negatieve (en
op sommige dagen zou dat ook daadwerkelijk zo zijn). Gelukkig blijken positieve
emoties en gebeurtenissen veel vaker voor te komen dan negatieve. Dat maakt het al
weer een stuk makkelijker om de 3:1-ratio te halen.
Nu hoef je niet direct een TJAKKA-workshop van Emile Ratelband te volgen of in
lachtherapie te gaan. Het gaat om korte momenten van oprechte gevoelens; hoe kort
en klein ook. Besteed daar iets meer aandacht aan en je leven wordt een stuk
rooskleuriger. In ieder geval sta je meer open om te leren.
Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van Barbara Fredrickson en een artikel in Psychologie
Magazine (sep. 2009)
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René
Zaterdag.
Jonge vader. Kleine man. Eerste keer ziek.
Rochelend hoesten en hoestend rochelen.
Unheimisch gevoel. Gewoon verkoudheid? Even aankijken.
Schone luier. Thermometer. 37.7. Hoog maar niet overdreven. Iets meer rust.
Schone luier. 38.3. Loopt dus op.
Unheimisch wordt ongemakkelijk. Overleg. Bellen. Huisartsenpost. Vijfeneenhalve
maand.
Rochelend hoesten en hoestend rochelen. 37.7, 38.3. Flesjes op.
Nee, niet overgeven. Nee, geen diarree.
Tien over vijf.
Voor zekerheid? Ja, voor zekerheid.
Terug naar unheimisch.
Flesje van drie uur. Overgeven. Alles eruit. Paniek. Voelt oververhit. Paracetamol
erin.
Wachten.
Tien over vijf. Paracetamol is ingekickt. Glimlach en blij gesputter. Longen goed.
Ontsteking bovenste luchtwegen. Geen idee wat dat dan betekent. Voel me
dom. Te jong voor medicijnen. Paracetamol. Als nog 2 dagen koorts weer bellen.
Of 3 dagen. Onzekerheid. 2 dagen? Of 3 dagen? Avondflesje blijft binnen.
Temperatuur voelt hoog maar niet te hoog.
Slapen. Goede nacht. Wakker met glimlach. 37.8. Maar loopt weer op. Kleine
oogjes. Rochelen. Hoesten. Huilen. 38.9. Paracetamol. Neemt nauwelijks af. Weer
bellen? Onzekerheid.
Blij dat we er samen voorstaan.
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Liefde / nabijheid / vertrouwen
• Intimiteit, een gevoel van verbondenheid
• Geloven dat je op iemand kan rekenen

“Love is everything it's cracked up to be.
That's why people are so cynical about it. . . . ”
Erica Jong
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Het ‘Philip Freriks’ effect in social media
René Jansen

Op het web word je nauwelijks uitgedaagd je emoties te tonen. Een eenmaal gekozen
gebruikersfoto gaat vele malen langer mee dan het overhemd dat je op de foto draagt of het
kapsel dat je hebt. Emoties kunnen niet altijd even goed tegen het schelle licht van verbale
expressie. René Jansen onderzoekt zijn fascinatie voor het blije gezicht naast de strenge
reprimande.
Onlangs mocht ik een presentatie verzorgen voor communicatie-adviseurs van de
Rijksoverheid. Ter voorbereiding had ik hen gevraagd om eens naar een paar social
media initiatieven in politiek en overheid te kijken: Plein66 van D66, de ondertussen
gesloten maar nog altijd zichtbare voetsporen van de ‘Trots op Nederland’ Wiki, een
inspraaksite van VROM en naar Ambtenaar 2.0.
Het gezicht van mensen
Naïef had ik verwacht dat mensen een sociale site zouden herkennen als ze er één
zagen. Maar gevraagd naar wat ze van Ambtenaar 2.0 vonden, kreeg ik een
onverwachte respons.
“Wat een informatieve site, veel informatie te vinden!”.
“Informatief? Vinden jullie het geen ‘sociale’ site?”.
“Uh, nee, waaraan zou ik moeten zien dat het een sociale site is?”
“Nou, doordat je ziet dat er allemaal andere mensen zijn. Uh, nou ja, dat je veel foto’s
ziet van mensen die er ook zijn. Of uh, eigenlijk, dat er een plaatje bij staat van de
afzender van elk berichtje.”
En zo leek, na wat gestotter, een ‘social media’ site teruggebracht te zijn tot het feit dat
er dan een plaatje bij staat waarmee de afzender van elk bericht zichzelf visualiseert.
Vanaf de eerste sociale websites ben ik gefascineerd door de foto's die mensen als
representatie van zichzelf kiezen. Zo las ik pas twee opeenvolgende tweets van een
vriendin die haar broertje online en publiekelijk tot de orde riep omdat hij het woord
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“shit” had gebruikt in een tweet, om aan te geven dat hij erg baalde: “watch and wash
your mouth, brother!” Naast allebei de tweets een blije foto, omdat de meeste mensen
die hun ‘reputatiemanagement’ serieus nemen er nou eenmaal voor kiezen om een
prettige, aansprekende, sympathieke foto als avatar te nemen, zo ook deze broer en
zus.
Mijn fascinatie is de spanning tussen wat er gezegd wordt en de foto die erbij staat:
met een blij gezicht ‘shit’ zeggen, met een blij gezicht je jongere broertje tot de orde
roepen.
Een avatar is eigenlijk een heel beperkte bordkartonnen representatie van jezelf. In de
werkelijke wereld sta ik toch elke dag weer even voor mijn klerenkast om een passende
outfit te kiezen voor die dag, waarbij je vaak aan de gekozen combinatie al snel kan
zien of ik zakelijke afspraken heb, belangrijke presentaties, of gewoon een schrijfdag in
de fabriek.
En dan heb ik het nog niet over het feit dat ik, dankzij jarenlange management
consulting trainingen, een enorm arsenaal aan soft skills en gesprekstechnieken heb
geleerd, om met allerlei subtiele gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal continu de
setting van het gesprek te beïnvloeden om het gesprek zo prettig en constructief
mogelijk te laten zijn. ‘Spiegelen’ van de gesprekspartner is zo’n open deur die je leert
in je eerste verkooptraining (of in een flirt training, heb ik geleerd uit de film Hitch
met Will Smith, maar dat natuurlijk terzijde).
QWERTY en ASCII

Hoe werkt dat dan online? We hebben onze
kleding en lichaamstaal platgeslagen tot een
avatar: steeds weer dezelfde, blije foto, alsof ik
me altijd hetzelfde voel. En héél af en toe, als
meerdere mensen beginnen te zeggen: joh, die
foto is wel heel oud, je haar zit tegenwoordig
toch heel anders (en je denkt vervolgens bij
jezelf: shit, ik word grijs…), dan vervang je eens
een keer je online outfit. Onze soft skills en
gesprekstechnieken moeten we online zien te vertalen door een boodschap in te voeren
via een QWERTY-toetsenbord, of nog erger, door drie keer op de 2 van je mobiel te
drukken om een letter ‘c’ te krijgen (omdat op die manier een berichtje vesturen jaren
geleden een makkelijke netwerktest voor telecommunicatiemonteurs was), om zo
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letters uit de ASCII tekenset in een witte tekstbox te laten verschijnen om vervolgens op
een “submit” knop te klikken om de boodschap voor anderen zichtbaar te maken. En
zo proberen we dan te communiceren, samen te werken, vrienden te worden, verliefd
te worden, van elkaar te houden of elkaar te pesten.
Philip Freriks
Pfff, ben je er nog? Want wat
betekent dat dan eigenlijk? Het
betekent dat we de rijkheid van
gewone communicatie moeten
expliciteren in tekst. Ik vergelijk
het graag met de teksten van het
acht uur journaal, die zo
emotieloos en contextloos
mogelijk geformuleerd zijn. Als
ode aan onze oude anchorman
noem ik dit het Philip Freriks effect. Je hoort het hem voorlezen: “Dit is Layar, een
augmented reality browser waarmee je informatie over wat je in een camerabeeld ziet
in een laag over dat camerabeeld heen kunt presenteren.” Waarmee de echte emotie,
het enthousiasme, de geilheid van een geweldige nieuwe vinding plots heel dom en
stom klinkt.
De geur van shampoo
Met social media zie je ons ‘gewone’ mensen stoeien met het in tekst uitschrijven van
onze emotie: “Grappig, ik word gevolgd door mijn oude schoolvriendinnetje. Welkom
op twitter @schoolvriendin”. Waarin ik niets terug lees of voel van de adrenaline van
die eerste onhandige zoen, de wind die door mijn haren blies onder de rand van het
fietsenhok door, de trapper van de omgevallen fiets die tegen mijn been drukt en de
smeervlek die dat ‘s avonds thuis bleek te hebben gecreëerd, de geur van haar
shampoo, de angst om betrapt te worden, de opwinding om morgen op te scheppen
tegen je vriendjes, ofwel, alle emoties bij herinneringen die het berichtje
“@schoolvriendin volgt jou nu op twitter” bij mij losmaakte. Dat alles wordt
platgeslagen in het woordje ‘grappig’.
Ervaren schrijvers van spannende boeken hebben natuurlijk helemaal geen moeite om
in hun bestsellers emotie te verwoorden en bij jou als lezer op te roepen. Sterker nog,
17

daar is het veel schrijvers om te doen. Maar wij als ‘gewone’ mensen zijn niet gewend
om onze eigen emoties zo te expliciteren. Of de beperking van het aantal in te voeren
letters, opgelegd door de applicatieontwerper, weerhoudt ons.
“How are your doing?”
En dus verworden veel van de beoogde “goede gesprekken” online in een goedbedoeld
uitwisselen van feitelijke informatie zoals nieuws, stellingen, vragen of leestips, want
daar heb je weinig emotie voor nodig. Of schreeuwen we platgeslagen meningen naar
elkaar, waarin we alle nuance weglaten, en de wereld verandert in wij en zij en zwart
en wit. Of bevestigen we onze relatie met elkaar met algemeenheden als ‘leuk dat je
ook op twitter zit’, ‘ik vond je leestip erg leuk dank je wel’ die ik in de fysieke wereld
eigenlijk alleen maar herken van Amerikaanse omgangsvormen als “how are you
doing” waarbij het gangbaar is om vóór het antwoord is gegeven al weer met andere
zaken bezig te zijn.
Long tail mass media
Wat een kommer en kwel; geloof ik dan eigenlijk nog wel in social media anders dan
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in de platheid die ik hier schets? Als het bij die platheid blijft, geloof ik nog steeds in
het nut van social media als medium voor lopend vuurtje nieuwsverspreiding of voor
vraag-antwoord spelletjes waarbij je de potentie van de massa kunt benutten (maar dan
zouden we het misschien beter “long tail mass media” moeten noemen).
Reflectie
We kunnen social media ook zien als een ideaal medium dat ons helpt onze gedachten
te expliciteren. Uit mijn promotietijd herinner ik mij nog de uitspraak: “ik heb het
allemaal in mijn hoofd zitten, nu hoef ik het alleen nog even op te schrijven.”
Natuurlijk bleek dat ik pas tijdens het expliciteren, het uitschrijven, er echt over moest
nadenken. We zouden social media hiervoor goed kunnen inzetten, als we ons er
tenminste bewust van zijn dat we dan ‘reflectie door explicitering’ als werkzaam
mechanisme inzetten. En andere mensen jouw doordachte tekst als uitnodiging voor
een rijke live conversatie zien of met dezelfde nuance een reactie expliciteren (eigenlijk
zoals het wetenschappelijke debat al eeuwen loopt: je publiceert jouw onderbouwde
artikel, en iemand anders reageert door een eigen, ook goed onderbouwd artikel te
schrijven).
Werk aan de winkel
Last but not least denk ik dat we als denkers en ontwikkelaars op het gebied van social
media ook de weg kunnen inslaan om mensen te helpen bij het expliciteren van je
emoties in online communicatie, zodat we ook online elkaar kunnen gaan spiegelen,
en zo tot constructievere, rijkere gesprekken kunnen komen. En daar zijn dit
nulnummer en ons prototype van Tweeticon natuurlijk ook voor bedoelt, om te
verkennen hoe we dat kunnen doen en wat daar de werking van is!
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Irene

Dit schilderij hangt bij mij sinds een jaar in huis. Ik heb het gekregen voor
mijn afstuderen. Ik heb bijna 2 jaar gedaan over het uitzoeken van een
kunstwerk. Niet voor niets zeggen mensen met betrekking tot kunst: je
moet er tegenaan lopen. En dat blijkt! Ik zag dit schilderij en ik wist het
zeker: daar raak ik nooit op uitgekeken.
Waarom? Het roept niet één emotie op, maar een scala. Of eigenlijk, het
weerspiegelt mijn emoties. Nou ja, ik projecteer mijn emotie op de mensen
in het schilderij. Als ik me down voel of verdrietig ben, dan kijk ik ernaar
en zie ik dat terug. Ik zie eenzaamheid en leegte. Ik zie de zwarte
poppetjes met laaghangende hoofden over de bospaden slenteren. Maar
ben ik vrolijk, opgewekt, gelukkig dan zie ik dát. De poppetjes op het
schilderijen lopen dan door een prachtig, warm bos. Ze zijn gelukkig samen.
Armen om elkaar heengeslagen maken ze, heel burgerlijk, een zondagse
wandeling. Om daarna samen nog ergens een kop koffie te drinken (of
warme choco, afhankelijk van het weer).
En als ik niet naar de afbeelding kijk, maar naar het feit dat het daar aan
de muur hangt, dan voel ik me trots. Trots dat ik ben afgestudeerd. Ik voel
een glimlach komen als ik denk aan mijn studententijd. Ik voel liefde naar
mijn ouders. Een cadeau van hen aan mij. Al die emoties en gevoelens
rondom een lap doek van 70x50 cm.
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Special
Wat voel je nu?
Expressies in Tweeticon

Het project 'Domweg, grofweg? Emoties in social media' bevat
onder meer een prototype voor het selecteren van en
communiceren met emoticons: Tweeticon. In Tweeticon staat
de vraag 'Wat voel je nu' centraal. Na een week intensief
gebruik van het prototype zijn wij enthousiast over de rijkdom
aan communicatie waartoe deze vraag aanleiding geeft. Nog
nooit is er zoveel over gevoelens gesproken bij Winkwaves. In
deze special ruime aandacht voor Tweeticon, de 22 emoticons
en wat we ervan geleerd hebben. Grofweg, domweg emoties
uiten? Het kan anders, als je er aandacht voor hebt.
Mark Schoondorp
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Waarom hebben we Tweeticon gemaakt?
Tweeticon is een online experiment waarmee we onszelf uitdagen om bewust emoties
te communiceren. De oorspronkelijke gedachte is ontstaan na het lezen van een artikel
van Roos Vonk over het wetenschappelijk inzicht dat positieve gevoelens mensen beter
in staat stellen te leren dan negatieve gevoelens. Het leek ons, zeker in het kader van
onze omgeving voor kennismanagement, Winkwaves Kenniscafé, interessant om
mensen zich bewust te laten zijn van de mate waarin ze dagelijks open staan voor
leren.
Al snel ontdekten we echter dat achter het benoemen van persoonlijke emoties een
compleet wespennest schuil gaat. Wie zijn eigen emoties benoemt en deze zichtbaar
maakt voor anderen, is niet zo onschuldig bezig als wij in eerste instantie naïef
aannamen. Het benoemen van emoties is een keuze tussen woorden. Woorden die je
kiest met de wetenschap dat ze door anderen gelezen en geïnterpreteerd worden. Om
aan het benoemen van emoties consequenties te verbinden hoe open je staat voor
leren, leek ons plots onmogelijk. Met deze constatering stuitten we echter op een
minstens zo interessant fenomeen: emoties spelen een grote rol in communicatie, maar
in de online wereld beperken we ons meestal enkel tot de grote gevoelens: I Hate, I
Love.
Hoe zou de online wereld eruit zien als we expliciet een grotere schakering aan
emoties expliciet zouden maken in de online communicatie? Die vraag heeft geleid tot
Tweeticon.
Wat is Tweeticon?
Tweeticon draait om de vraag ‘Wat voel je nu?’ Je selecteert een emotie en je ziet de
bijbehorende emoticon. Vervolgens bepaal je de sterkte van de emotie en in welke
omgeving je de emoticon wilt gebruiken, privé of zakelijk. Je definitieve emoticon is
nu bepaald. Je kunt deze kopiëren naar je klembord voor gebruik in andere applicaties.
Je kunt de emoticon ook publiceren in de tijdlijn van Tweeticon, eventueel aangevuld
met een korte toelichting en voorzien van een context waarbinnen de emotie gevoeld
wordt. Bovendien kun je de emotie doorplaatsen naar Twitter, waarbij de emoticon
vervangen wordt door een passende hashtag (#) met emotienaam.
Binnen Tweeticon kun je zien welke emoties gebruikers hebben geuit en hoe zij zich,
gegeven de emoties van de afgelopen 24 uur, nu ongeveer zouden (kunnen) voelen:
(een beetje) positief of (een beetje) negatief. Tevens kun je per emotie en context
bekijken wat er gepubliceerd is en wie de enthousiaste gebruikers van de afzonderlijke
emoticons zijn.
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Mijn week met emoties
René Jansen

Maandag: hoopvol / optimistisch / gesterkt
Voor mijn doen rij ik extra vroeg het terrein van de fabriek op. Ik heb
er zin in, een hele week met elkaar aan de slag voor “het nulnummer”
en “een bijpassend prototype”. We hebben dat bedacht omdat we
merkten dat we zo ondergedompeld zijn in projecten en het tot leven brengen van het
Winkwaves Kenniscafé, dat we (te) weinig tijd nemen om iets te doen met de vele
andere ideeën en fascinaties die we hebben. Ook hopen we zo “naar buiten” toe weer
wat beter te laten zien waar wij staan in ons denken en doen.
Het nulnummer zullen we een aantal keer per jaar uitbrengen om onze fascinatie voor
een thema dat we nog niet goed begrijpen te verkennen. Met verhalen, foto essays en
quotes in een blad en met een prototype om dingen echt uit te proberen. Heerlijk
even geen geneuzel over IE6 ondersteuning of onderhoudbaarheid, maar kijken en
ervaren hoé iets precies werkt of zou kunnen werken.
We kicken off met een roll call op de tribune. Voelt goed, beetje spannend, alles is
nog open, wat gaan we doen? Hans gaat aan de hand van een eerste ontwerp van
Mark aan de slag met het neerzetten van een eerste versie van het prototype. Ik blijf
het fascinerend en geweldig vinden hoe snel Hans iets werkends neerzet waar we
daadwerkelijk onze emotie kunnen invoeren. Ik kies uit de lijst van 22 basis-emoties
“gegeneerd / niet op je gemak / opgelaten” en schrijf de tekst “Toch spannend wat er
nu gaat gebeuren met me...”. Het voelt bijzonder om mijn emotie zo expliciet te
maken, realiseer me dat ik dat anders niet zo doe. Het grootste deel van de dag ben ik
zelf bezig om foto’s te zoeken die bij de 22 emoties passen, vaak even checkend bij
onze emotie-expert Irene die niet voor niets is afgestudeerd op het verschil in glimlach
tussen mannen en vrouwen.
Dinsdag: geïnspireerd / gestimuleerd / opgetogen
Rogier heeft ondertussen mooie visualisaties van de 22 emoties
gemaakt, in verschillende varianten afhankelijk van context en mate
van gevoel. De roll call ‘s ochtends: “Wordt onrustig van het ‘praten
over’, wil aan de slag, dus: ik GA nu aan de slag!” post ik geïnspireerd. Met de iPod op
(Vervolg op p. 28)
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Emoticons:
kracht
Nooit gedacht dat ik me serieus bezig zou houden met emotionele expressie door
getekende gezichtjes in een virtuele omgeving. Maar emoticons, zoals de officiële
benaming luidt voor die getekende gezichtjes, vormen een van de weinige
laagdrempelige mogelijkheden die we online hebben om een tweede laag toe te voegen
aan de woorden die we intikken. Terwijl gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal onze
woorden begeleiden in de fysieke wereld, zitten we onzichtbaar voor de ander achter
onze laptop in de virtuele wereld. Niet alles wat we willen uitdrukken, willen we met
woorden zeggen. Woorden maken dingen soms te expliciet. Gelukkig zijn er dan de
emoticons, waarmee we kunnen tonen dat we ons beschaamd voelen, boos, verdrietig
of juist opgetogen en blij.
Wetenschappers houden zich in grote getalen serieus bezig met het gebruik van
emoticons. Een zoektocht in Google Scholar naar publicaties over emoticons levert
alleen al voor de periode sinds 2008 een score van ruim elfduizend hits op.
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nonverbale
patsers
Mark Schoondorp
Onderzoeken tonen grote overeenkomsten aan tussen face to face communicatie en
het gebruik van emoticons in instant messaging en chat: "Results showed that
emoticons are mostly used to express emotion, to strengthen a message, and to express
humor. Furthermore, more emoticons were used in communication with friends than
in communication with strangers, and more emoticons were used in a positive context
than in a negative context."
Emoticons voorzien in een natuurlijke behoefte aan nonverbale aanwijzingen hoe
boodschappen van de ander geïnterpreteerd moeten worden, zo blijkt uit ander
onderzoek. Nonverbaal gedrag heeft 3 basisfuncties: het biedt informatie, het reguleert
de interactie en het is een uiting van de mate van intimiteit. Ook emoticons voorzien
in deze 3 basisfuncties. Kortom, zo vonden wij: de hoogste tijd voor een set emoticons
die onder andere in Winkwaves Kenniscafé gebruikt kan worden. De 22 emoticons
zijn geschikt gemaakt voor gebruik in de privé en de zakelijke omgeving.
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(Vervolg van p. 25)
realiseer ik me (en post dus) hoe muziek je gevoel en emotie beïnvloedt. Merk dat ik
het erg leuk vind te lezen wat de anderen voelen, het roept een schakering aan reacties
bij me op als ik de sterk uiteenlopende emoties lees. “Verlangend omdat de printer
EINDELIJK klaar is en ik nu weg kan gaan en bij Peetje kan gaan eten.....” Doet me
realiseren dat ik wel even had mogen zeggen dat het ook wel dagje later klaar kon.
“Inhoudsopgave nulnummer staat op kenniscafe. Blij met gemengde gevoelens... mijn
naam staat er teveel in.” heeft toch echt een heel andere lading dan hoe dat functioneel
gewoon een alert voor een nieuw document op de fileserver is, want wow, door de
geëxpliciteerde emotie is dit een krachtige impuls om hard mee te werken merk ik.
Woensdag: droevig / bedrukt / ongelukkig
Woensdag is pappadag, en zoonlief is ziek. Ik post in ons prototype
dat we ondertussen Tweeticon hebben gedoopt, dat ik me droevig,
bedrukt en ongelukkig voel.
Stiekem ben ik wel benieuwd wat er
nu zal gebeuren. “@René: aiaiai
sterkte met de kleine!” en “@René:
veel knuffels, en gewoon wachten en
wachten. kindjes maken zich zo sterk.
ziekjes zijn hoort erbij.” met vooral
compassie als begeleidende emotie. Als
getraind managementconsultant stijg ik
even boven mezelf uit en analyseer wat
“dit met me doet”. Voelt eigenlijk zelfde
als dat ik goede vriendin even bel, zelfde
soort teksten, zelfde emotie, zowel
telefonisch als online zijn het impulsen
die de feitelijke situatie niet veranderen,
maar waar mijn lichaam rationeel en emotioneel op reageert waardoor mijn situatie
toch verandert, omdat ik me licht geïnspireerd en gesterkt voel. Ik schrijf met sterke
dankemotie: “wow, heel fijn, wat een gevoel van sympathie, betrokkenheid, maar ook
wijze uitspraken en morele steun. Dat kan dus gewoon online!!”
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Donderdag: trots / zelfverzekerd / vol vertrouwen
Gisteravond heeft Hans Tweeticon gekoppeld aan Twitter, en trots
schrijf ik in ons prototype “Woohoo! Ons prototype voor verkennen
emotie in social media nu zelfs gekoppeld aan Twitter, trots op
iedereen #winkwaves #nnwww” wat vervolgens ook als tweet op Twitter verschijnt. Ik
voel een bonk adrenaline, het gevoel van samen zo bezig zijn, een heel andere
dynamiek dan ‘just another day’ in de fabriek. Is dat nou het “witte jassen” effect vraag
ik me af. Hadden we net zo goed samen een zandkasteel kunnen bouwen? Zijn het
nulnummer en het prototype alleen maar ‘een
social object’ waaromheen we ons verbinden?
Zoals ik me soms ook afvraag of de tweets op
Twitter nou leiden tot het gevoel van
verbondenheid, of dat Twitter zelf als social
object het gevoel van verbondenheid geeft,
“wij twitteraars”? Of zijn we nou echt
inhoudelijk ook met interessante dingen
bezig, zijn we samen aan het leren? Eén
van de inspiratiebronnen voor het
nulnummer was het onderzoek waar
Mark en Irene mee kwamen dat je, om
open te staan om te leren, steeds 3
positieve emoties en 1 negatieve emotie
moet hebben. In mijn emotiegrafieken in Tweeticon zie ik dat ik
dan deze week inderdaad redelijk heb opengestaan om te leren. En zo voelt het ook.
Ik ben me door de continue drijfveer in het prototype om je emotie expliciet te maken
bijvoorbeeld veel bewuster geworden van het belang van emotie in communicatie.
Ook merk ik dat de vraag “Wat voel je nu?”, die we centraal hebben gezet in
Tweeticon, ons als collega’s dichter bij elkaar brengt, misschien nog wel meer dan de
vragen “Wat ben je aan het doen?” of “Wat zie je gebeuren?” van Twitter of Yammer.
Mijn interpretatie is dat het antwoord op “Wat voel je nu?” uitnodigt om eigenlijk
veel meer te zeggen dat er toe doet, afstappend van de feitelijkheid.
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Vrijdag: vrolijk / blij / gelukkig
Hoewel ik ook wel wat stress voel omdat de vrijdagmiddag rap in zicht
komt (ik heb deze week geleerd dat verschillende emoties vaak
tegelijkertijd voorkomen) overheerst een gelukkig gevoel. Veel geleerd.
Zelfs mijn fascinatie dat je bij Twitter naast een berichtje altijd dezelfde blije foto ziet
staan, hebben we geadresseerd: in ons prototype kan ik met foto’s
emoties van mezelf visualiseren naast mijn
berichten. En ik realiseer me hoe veel bewuster
en sterker je dan gaat communiceren, iets
posten komt gevoelsmatig echt veel dichterbij.
Het wordt opeens heel belangrijk je af te vragen
in hoeverre je je online volgers vertrouwt, omdat
je je veel opener opstelt, wat ons voor nieuwe
designuitdagingen voor volgende versies van het
Winkwaves Kenniscafé en onze volgende social
media projecten stelt. Blij en gelukkig kijk ik
terug, geïnspireerd vooruit!
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Effecten van bewust omgaan met emoties
Conclusies na een week Tweeticon
René Jansen

In haar kerstrede stelde de Koningin dat we anoniem achter onze toetsenborden en schermen
domweg en grofweg onze emoties uiten. Winkwaves heeft deze stelling participatief en
kwalitatief onderzocht en komt tot een viertal conclusies.
Bestaande social media als Twitter lokken (inderdaad) uit tot domweg en grofweg
emoties uiten
We zijn als mensen zeer getraind om in een face-to-face gesprek nonverbale
communicatie mee te nemen in het duiden van de boodschap. Emoties spelen hier een
grote maar grotendeels onbewuste rol in. Communicatie via social media als Twitter
nodigt niet uit tot het voor anderen begrijpelijk expliciteren van de emotie bij de
boodschap. Ontdaan van de emotionele context wordt een boodschap al snel plat of
feitelijk. Twitter ontleent dan ook vooral haar waarde aan het delen van
nieuwsberichten, leestips en beantwoorden van (feitelijke) vragen.

Explicitering van emoties leidt tot constructievere communicatie
Winkwaves ontwikkelde een prototype social media applicatie om 22 basisemoties in
verschillende sterkten mee te kunnen geven aan een online (Twitter) boodschap. Het
blijkt dat de uitnodiging tot het expliciteren van je emotie bij een boodschap leidt tot
een bewuste belangenafweging welke emotie je meegeeft. In plaats van “domweg
grofweg” meningen te uitten, overweeg je hoe je emotie aan de boodschap kunt
toevoegen om de inhoud kracht bij te zetten, beter te laten landen of om het online
gesprek naar je hand te zetten. Het gevolg is dat online communicatie rijker en
constructiever wordt.
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Bewustwording van emoties leidt tot positievere communicatie
Tweeticon nodigt je uit je emotie te expliciteren als context bij je boodschap. Voor je
op de knop ‘Verstuur’ drukt, denk je na over het effect van de emotie op de ander:
“Wat zullen anderen van mij en mijn geuitte emotie vinden?” Aangezien de meesten
niet als een negatieveling te boek willen staan, blijkt er een geneigdheid om je
boodschap iets positievere emoties mee te geven dan je zelf voelt. Omdat dit
vervolgens gespiegeld wordt door de ontvangers, ontstaat een opwaartse spiraal in
positiviteit. Dit effect wordt versterkt als inzichtelijk wordt gemaakt hoe positief of
negatief je emoties over het algemeen zijn en hoe deze score is ten opzichte van
anderen. Onbewust is het gevolg dat je door positieve communicatie zelf ook
daadwerkelijk positiever gesteld raakt.

Explicitering van emoties leidt tot sterker groepsgevoel
De vraag “wat voel je nu” blijkt mensen te stimuleren om rijkere, interessante
berichten te formuleren dan de vragen “wat doe je nu” of “wat zie je nu gebeuren”
zoals Twitter of Yammer die centraal stellen. Het oprecht beantwoorden van de vraag
“wat voel je nu” vraagt wel een hogere mate van vertrouwen in - en intimiteit met - de
volgers of lezers. We concluderen dan ook dat de explicitering van emoties en de vraag
“wat voel je nu” vooral groepsinteractie uitlokt en daarmee toegevoegde waarde levert
aan het functioneren van groepen en de stimulering van het groepsgevoel.

Tot slot
Overall kunnen we concluderen dat de Koningin met de huidige social media
omgevingen als Twitter inderdaad een punt heeft. Het prototype heeft ons echter
geleerd dat je online communicatie kunt verrijken met emoties, waardoor online
communicatie constructiever en positiever wordt, en het functioneren van groepen en
groepsgevoel positief gestimuleerd wordt.
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Sereen / tevreden / vredig
• Gevoel van kalmte
• Gevoel van voldoening
• Geen wensen meer hebben

Serenity is not freedom from the storm,
but peace amid the storm
Unknown
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Ben je boos of teleurgesteld?
Emoties werken als sociale hints

Roos Vonk

We hebben het allemaal wel eens gehoord van ouders, geliefden of collega's: “Ik ben
niet boos, maar teleurgesteld.” Wat ooit begon als verantwoord pedagogisch advies, is
veelal verworden tot een slinkse manipulatietechniek. Immers, als iemand
teleurgesteld in je is, dan voel je je schuldig of je schaamt je, en wil je het goedmaken.
Uit recent onderzoek blijkt dat dit ook zo werkt als je in een groep of
samenwerkingsrelatie je medespelers coöperatiever wilt maken. Stel je voor dat je aan
een spel meedoet waarbij je een aantal munten krijgt. Iemand anders die meedoet
heeft ook munten. Elke munt is 1 euro waard, maar als je jouw munt aan de ander
geeft, wordt hij 2 euro waard. Als de ander jou ook zijn munten geeft, worden jullie er
allebei beter van. Omdat samenwerking loont, is dit voor onderzoekers een manier om
sociaal gedrag te bestuderen. In het gewone leven gaat het natuurlijk niet helemaal zo,
maar er zijn genoeg situaties waarin coöperatief, sociaal gedrag iedereen voordeel
oplevert - áls iedereen meedoet.
Als de deelnemers hun muntjes zelf hielden, kregen ze telkens te horen dat de
tegenspeler ofwel boos ofwel teleurgesteld was. Het uiten van teleurstelling bleek hen
tot een meer coöperatieve opstelling te bewegen dan het uiten van boosheid (dat
wekte alleen maar irritatie) of geen emotie.
Uit vervolgonderzoek bleek dat de emoties boosheid versus teleurstelling impliciet
informatie geven over hoe je tegen de ander aankijkt. Je voelt teleurstelling als je een
positieve verwachting had die niet uitkomt. Die emotie geeft dus aan dat je meer
verwachtte van de ander. Boosheid voel je eerder als iemand je al vaker iets heeft
geflikt. Dan is de maat vol en zet boosheid je aan tot een krachtiger reactie. Bij een
verhaaltje over een werknemer die zijn collega's niet hielp, bleken de lezers inderdaad
aan te nemen dat de werknemer dit al vaker had gedaan wanneer de collega's boos
waren; waren ze teleurgesteld, dan nam men eerder aan dat het alleen deze keer was.
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Dit betekent dat je met emoties niet alleen de ander - het doelwit van je emotie - kunt
beïnvloeden, maar ook derden. Uit emoties leiden medegroepsleden immers af wat er
aan de hand is, wat vooraf is gegaan en ook hoe het waarschijnlijk verder zal gaan.
Wordt iemand boos in een groepsproces, dan voelt-ie zich waarschijnlijk ‘verneukt’
door een ander (hij heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd ten behoeve van die ander en niks
teruggekregen) en heeft-ie geen zin meer om nog z'n best te doen voor het
groepsresultaat. Vooral als de bozerd iemand is die men nodig heeft om een goed
resultaat te halen, zien mensen het dan somber in. Ze snappen dat iemand die boos is
zich niet opeens sociaal gaat opstellen en dat aldus een impasse ontstaat.
Zo werken emoties als sociale hints, concludeert de promovendus. Dat is interessant,
omdat dit ook betekent dat je emoties strategisch kunt inzetten om bepaalde effecten
te bewerkstelligen. We zijn geneigd emoties te zien als echt en authentiek, maar niets
is minder waar. Mensen merken al doende dat ze met bepaalde emoties succes hebben.
Als je macht hebt, krijg je anderen eronder door boos te worden. Ben je machteloos,
dan beïnvloed je anderen door zielig te doen en op hun schuldgevoel in te spelen.
Omdat dit werkt, gaan zulke emoties zichzelf versterken. De enige die dat kan
doorbreken, is de tegenspeler. Doe
eens lekker waar je zelf zin in hebt als
een ander ‘teleurgesteld’ is, en wees
fijn opbouwend en coöperatief als een
ander zich kwaad maakt. Daarmee
doorbreek je afgezaagde emoscenario's en wordt het proces weer
creatief en spannend!
Meer columns van de hand van Roos
Vonk leest u in: ‘Ego's en andere
ongemakken: psychologie van alledaagse
menselijke eigenaardigheden’,
gebundelde columns van Roos Vonk,
Scriptum 2009.
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Mark - Woede

Stel je voor: een ruime, hoge woonkamer met uitzicht over de
stille haven van Leiden. Daarin een jong stel, beiden begonnen
met een studie in Leiden.
Zoom nu in. In een kleine alkoof van de woonkamer: hij,
student Nederlands, met koptelefoon, luisterend naar Alan
Parsons Project, Sakamoto en Santana. Op de hoekbank van
blank hout met lichte kussens: zij, student informatica, met
studieboeken op schoot, kijkend naar de televisieprogramma’s
van dat moment. Ze kennen elkaar van de middelbare school
en zijn samen sinds hun 15de. Al vanaf het begin veel strijd,
maar ze blijven bij elkaar. Een steeds grotere kloof scheidt
hen. Wie maakt die bespreekbaar? Ze sluiten zich van elkaar
af, het stadium van praten is voorbij.
Tot op een middag, de aanleiding is onbelangrijk. Hij, altijd dol
op woorden, vindt geen woorden meer om haar te bereiken. Zij,
ongenaakbaar in haar eigen gelijk, heeft geen woorden nodig.
In de kleine hal, met de voordeur, de bedstee, de opening van
de keuken, de badkamer en de glazen deur naar de
woonkamer, staat op de grond een lege pot appelmoes. Ergens
ligt een ji zeren hamer. Uit onmacht, berekende woede, om te
breken wat allang volledig kapot is, slaat hij met de hamer de
pot aan gruzelementen.
Het is nooit meer goed gekomen.
36
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(van onze buren)

“Gezellig, we
zijn weer op
het werk”
Waarom klinkt dit een
beetje vreemd, vele
kantoren ogen vreselijk saai en onpersoonlijk
maar waarom? Waarschijnlijk weten we niet beter
dan dat een kantoor een grijs bureau heeft, een
archiefkast in de hoek en achter de deur een lelijke
kapstok. Toch vreemd omdat we thuis er alles aan doen om
het gezellig en persoonlijk te maken en op het werk (waar we
toch heel wat uren doorbrengen) nemen we deze moeite amper.
Ik moet natuurlijk toegeven dat wij als grafisch ontwerpbureau veel
affiniteit hebben met design en dat maakt het een stuk makkelijker om
een ruimte in te richten. Zo zijn we bij ons een behoorlijke stap verder
gegaan.
Het is begonnen met een liefde voor humoristische kunst met een popart achtige inslag. In ons eerste interieur vonden we dit gewoon
gezellig en kleurrijk om aan de muur te hangen. Deze muur vulde zich
als een olievlek en gaf heel veel sfeer aan de ruimte. Omdat bijna al het
werk via internet en in het buitenland gekocht is, kwamen we op het
idee om een gallery te beginnen. Aanvankelijk wilden we dit enkel
online doen, maar omdat we een grotere studio ruimte konden krijgen,
besloten we om de gallery toch fysiek in de studio te plaatsen. Het is
voor ons een manier om te laten zien wat ons inspireert, waar we graag
naar kijken en waar we blij van worden. Zo gaat de komende expositie
in maart over absurdistische kunst en cartoons en hopelijk brengt de
expositie ons en de bezoekers heel wat om te glimlachen.

www.trappedinsuburbia.nl
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www.shipoffoolsgallery.com

Emotions are intense, relatively short-term
affective reactions to a specific environmental
stimulus. As opposed to moods, which are longer
lasting but more diffuse, emotions have a clear
cause or object and are more focused and intense.
Barsade et al, 2003

Attempting to push past interaction in order to
uncover the emotion beneath is very much like
complaining that if the walls of a building were
only gotten out of the way one could see better
what was keeping the roof up.

They may forget what you
said.
They will never forget how
you made them feel.
Carl W. Buechner

Garfinkel, 1967

Emotional intelligence results in lower
absenteeism, better psychological health, higher
commitment, clearer role boundaries, higher levels
of responsibility and performance
of direct
reports, higher satisfaction, and better coping
skills.

Feelings are not substances
to be discovered in our blood
but social practices
organized by stories that we
both enact and tell.
Rosaldo, 1984

Serge Sardo, 2004

It has long been noted that there is a narrowing of
social networks in later life. This narrowing is an
adaptive strategy people use to regulate emotion, a
strategy that is crucial for the maintenance of wellbeing in later life, and which is linked to the need
to conserve energy.

Feelings of guilt or sadness
motivate people to engage in
behaviors that will improve
their mood.
Negative-state relief model,
Cialdini et al., 1987

Carstensen et al., 1998

There is an increasing ability to regulate emotion
with age and the use of an optimizing emotion
regulation strategy. Individuals actively create
environments that permit them to achieve an
optimal mix of emotionally stimulating vs.
insulating features.
Lawton et al., 1989

MySpace users should not
be afraid of emotional statements: these are the norm.
Tellwall et al., 2009
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Droevig / bedrukt / ongelukkig
• Een vervelend gevoel, omdat er iets naars is
• In een zeer sombere stemming
• Niet blij of opgewekt

“There are seeds of self-destruction in all of us that
will bear only unhappiness if allowed to grow”
Dorothea Brande
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Emoties in werk
Irene Frijlink

A professional acts as they must, not as they feel.
Iedereen is aan boord, de bagage ligt in de rekken. Vol verwachting kijken we naar de
stewards en stewardessen. Met een glimlach op hun gezicht wensen ze ons een fijne
vlucht en leggen rustig doch vriendelijk, de noodprocedures in het vliegtuig uit. Ik
voel me welkom en in goede handen.
Ooit in Disneyland geweest? Volgens mij hoef je daar niet geweest te zijn om het van
oor tot oor glimlachend personeel voor je te zien. Denk aan Disney en je denkt aan
(gemaakte?) vrolijkheid. Wat blijkt? Disney-personeel wordt getraind om bepaalde
emoties te laten zien. In het handboek van Disney staat het als volgt beschreven: “We
practice a friendly smile at all times with our guests and among ourselves [...].” Over
handboeken gesproken, niet alleen bij Disney wordt de emotie zo nadrukkelijk
benoemd. In het handboek van een vakkenvuller bij een grote supermarktketen in
Amerika is te lezen: “A friendly smile is a must.”
In tal van beroepen wordt voorgeschreven, soms expliciet, maar vaak ook impliciet,
hoe je je hoort te gedragen. Met name hoe je hoort over te komen op anderen. Van al
het service-personeel wordt verwacht dat ze vriendelijk blijven en de klant rustig te
woord staan. Vanuit de organisatie wordt verwacht dat hier onophoudelijk bij
geglimlacht wordt. Niet alleen bij service en bedienend personeel wordt er
voorgeschreven welke emotie er getoond hoort te worden. Een begrafenisondernemer
die breed glimlachend de klant te woord staat, wordt als erg ongepast ervaren. Van
een rechter wordt verwacht dat zij zo min mogelijk emoties toont. De rechter behoort
neutraal te zijn, ook in haar gezichtsuitdrukking.
Bovengenoemde voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat er emoties getoond
moeten worden, omdat ze nu eenmaal bij het werk horen. Het uiten van een bepaalde
emotie is in veel gevallen zelfs een van de belangrijkste onderdelen van het werk. Als
het moeten uiten van emoties hoort bij het takenpakket van je functie, dan wordt er
gesproken over emotional labor: “Emotional labor is an organizationally prescribed
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display of feeling during interpersonal transactions.”
Bij emotional labor heeft men het vooral over face-to-face interacties. Het effect
hiervan is genoegzaam bekend. Zo ga ik liever naar de leuke boekhandel op de hoek,
met die aardige meneer, dan naar een grote keten waar het personeel als een lopendeband-werker het boek staat af te rekenen en antwoord geeft op mijn vragen. Het is net
dat beetje extra dat maakt dat je een fijn gevoel overhoudt aan de interactie en dus
waarschijnlijk terugkeert naar die winkel. Uit onderzoek komt dit ook naar voren.
Ondanks dat het misschien een gespeelde emotie is van het personeel, de klanten
ervaren het als echte emotie. Klanten beoordelen de service significant beter als het
personeel vriendelijk naar ze lacht. Uiteraard moet de service zelf ook goed zijn, een
glimlach lost geen slechte service op. Dit is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die
direct klantcontact heeft. Zet een glimlach op (of juist niet, als je
begrafenisondernemer of rechter bent) en de waardering onder klanten stijgt.
Veel zakelijke interacties vinden echter al lang niet meer face-to-face plaats. Vele
producten en diensten worden online gekocht. De online winkel waar het product het
goedkoopst is en die de beste service biedt, krijgt de meeste klanten. Emotional labor
is hier nog nauwelijks doorgedrongen. Daar waar in de werkelijke wereld organisaties
omschrijven welke emoties personeel moeten uitdragen, is er online vaak niets meer
van terug te vinden. De mailtjes die je krijgt na het bestellen van het product zijn over
het algemeen kort en zakelijk, zonder extra aandacht, laat staan een glimlach van het
personeel.
Bedankt voor uw bestelling. U kunt uw orderstatus
raadplegen door in te loggen op onze website. U
heeft hierbij de volgende gegevens nodig:
Uw ordernummer : [...]
Uw logincode : [...]

Met vriendelijke groet,
Klantenservice [...]

Prima. Mijn bestelling is onderweg, meer niet. Zou dit in face-to-face interactie
gebeurd zijn, dan had degene van de klantenservice waarschijnlijk een opmerking
gekregen dat het wel iets vriendelijker mag. Is het niet zo dat die glimlach van het
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personeel maakt dat ik terugkeer? Volgens mij moet dit online ook kunnen. Of in
ieder geval zou het niet gek zijn als emotional labor ook een slag maakt naar online.
Sommige bedrijven zijn hier al mee bezig. Zoals CD Baby, een online platenzaak.
Lees de mail die ter bevestiging van de verzending wordt gestuurd:
Your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized contaminationfree

gloves and placed onto a satin pillow. A team of 50 employees inspected your CD and polished it
to make sure it was in the best possible condition before mailing. Our packing specialist from

Japan lit a candle and a hush fell over the crowd as he put your CD into the finest goldlined box

that money can buy. We all had a wonderful celebration afterwards and the whole party marched
down the street to the post office where the entire town of Portland waved 'Bon Voyage!' to your

package, on its way to you, in our private CD Baby jet on this day, Sunday, November 5th. I hope
you had a wonderful time shopping at CD Baby. We sure did. Your picture is on our wall as
'Customer of the Year'. We're all exhausted but can't wait for you to come back to
CDBABY.COM!!

Wellicht (iets) over de top. Maar ik voel me zoals ik me voel bij de meneer van de
boekhandel om de hoek. Ik keer graag terug naar hen om nogmaals mijn bestelling te
doen. Ik onthoud hun service en zal deze waarschijnlijk ook als beter beoordelen dan
in het eerste geval. Is dat niet waarom emotional labor überhaupt bestaat?
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Hans - Bang

Face.
De steile afdaling vanaf Bellevarde naar het Franse skidorp Val
d'Isere.
De afdaling boezemt ontzag in bij de mannen in de
wereldbekerwedstrijd daar; velen ervan halen het einde niet
zonder vallen en opstaan.
Dan sta je daar zelf ook, op een niet al te mooie skidag.
Nog even de kat uit de boom kijken.
Wat geklungel iets te dicht bij de netten aan de zijkant.
Punten van de skies verstrikt.
Oh oh.
En dan langzaam rondtollend steeds harder naar beneden glijden.
Op je rug en zij. Hoe te stoppen zonder gelijk iets te breken of
te verrekken? Hoe lang kan dit goed gaan.
Wat was er ook al weer aan het einde van de piste. Een klif? Ik
weet het niet, niet op gelet.
Als ik maar niets of niemand tegenkom onderweg.
Dan wordt het langzaam iets vlakker, krijgen de skischoenen
grip, en kom ik langzaam tot stilstand.
Heelhuids.
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Jim Stolze

“Wat vond jij eigenlijk van die kersttoespraak van de Koningin”, was een van de
meeste gestelde vragen aan mij in januari. Daarom ben ik erg verheugd dat ik het
antwoord in dit mooie nulnummer van Winkwaves mag plaatsen.
In de eerste plaats ben ik natuurlijk verheugd met de discussie over technologie als wig
of als brug tussen mensen. Wie verder kijkt dan de tips over een lege inbox, ziet dat
het grootste gedeelte van mijn boek ‘Hoe overleef ik mijn inbox?’ juist over dat thema
gaat.
Het is opmerkelijk te noemen (maar niet geheel onverwacht) dat heel webloggend en
druk twitterend Nederland over de Koningin heenvalt als zij opmerkt dat technologie
en globalisering de burger afstandelijker hebben gemaakt.
Onafhankelijk = afstandelijk?
Letterlijk zegt zij overigens: “In deze tijd van mondialisering zijn snelheden vergroot
en afstanden verkleind. Technische vooruitgang en individualisering hebben de
mensen onafhankelijker en afstandelijker gemaakt.” Daar is feitelijk weinig tegen in te
brengen. Het is een brave observatie en een abstracte weergave van bijvoorbeeld de
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situatie waarin mensen niet meer aan het loket van hun bank met formuliertjes staan te
klooien maar thuis via internetbankieren hun zaken regelen. Tot zover niets om je over
op te winden, toch? Vervolgens beschrijft zij het verschijnsel dat mensen elkaar op
straat minder aanspreken, wegkijken. Gesprekken zijn korte boodschappen geworden.
Als je daarin denkt te beluisteren dat ze het over Twitter heeft, ligt dat aan je zelf.
Volgens mij is het een offline observatie.
Het virtuele wij-gevoel
Wanneer Beatrix stelt dat virtueel contact eerder het “wij”-gevoel in de weg staat dan
dat het het vergroot, gaat zij in op een oude discussie in de (internet) psychologie:
displacement or stimulation? In mijn boek betoog ik dat internet een perfect middel is
voor het onderhouden van de contacten die “weak ties” genoemd worden. Mensen met
wie je onregelmatig, vluchtig contact hebt. Dankzij Facebook of andere netwerken
weet je wat deze mensen bezighoudt en af en toe kruisen jullie digitale paden elkaar. Je
moet er niet aan denken dat ook al je Hyves-vrienden-van-vrienden onaangekondigd
op je verjaardag taart komen eten.
Maar als het gaat om de “strong ties” – mensen met wie je regelmatig, intensief
contact hebt (familie, collega’s, vrienden), kun je moeilijk stellen dat de computer een
brug is binnen die relatie. Iedere vader die langs het voetbalveld zijn zoontje
aanmoedigt, terwijl hij naar het scherm van zijn telefoon kijkt. Of elke vriend die je op
je verjaardag een “krabbel” stuurt in plaats van een offline handruk en kus, bewijst dat
technologie inderdaad tussen mensen in kan staan.
Wat dat betreft geef ik Koningin Beatrix dus helemaal gelijk in haar observatie. Maar wel
met de nuancering dat er een belangrijk verschil is tussen strong ties en weak ties. Het is
natuurlijk de vraag of zo’n nuancering overeind blijft in een wereld van soundbites, oneliners en 140 tekencitaten.
Natuurlijk heb ik ook sympathie voor de collega’s die nu hoog van de toren blazen.
Dat internet hun sociale leven zo verrijkt heeft en dat er genoeg voorbeelden (op
Twitter) zijn die het tegendeel van Beatrix’ boodschap bewijzen. Maar laten we niet
doorslaan. Niet elke discussie gaat over Social Media. En BTW als zij spreekt over
“verschuilen achter beeldschermen” leek het toch wel of de Koningin ook de
comments op een willekeurige posting van GeenStijl leest.
Jim Stolze is auteur van ‘Hoe overleef ik mijn inbox? 31 tips voor een gelukkig online-leven.’
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Emoties
in

Winkwaves Kenniscafé

Winkwaves Kenniscafé is ontworpen voor het uitwisselen van
kennis in een online omgeving. Maar wat is kennis? Welke rol
spelen emoties in het delen van kennis? En hoe is er in het ontwerp
van het kenniscafé ruimte gecreëerd voor emoties?
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Mark Schoondorp

“Beauty is in the eye of the beholder”
Hoe leg je schoonheid vast? Mensen maken kunst, foto's en films, boeken. Daarmee is
echter niet de schoonheid zelf vastgelegd, enkel het object dat bij de toeschouwer het
besef van schoonheid oproept.
Voor kennis geldt hetzelfde. Kennis zit in het hoofd van de kenner. Wat we
opschrijven, wat we delen, is het object van kennis, niet de kennis zelf. Soms is het
kennisobject krachtig genoeg van zichzelf om, zonder verdere uitleg, ook bij anderen
direct het besef van kennis op te roepen. Vaker is voor kennis toelichting nodig van de
kenner - wat maakt dat precies deze informatie kennis is? En dan nog is het aan de
toehoorder om te besluiten of hij het gevoel van kennis deelt. Kennis is geen intrinsiek
onderdeel van het object, zoals schoonheid dat niet is van de Mona Lisa.
In Winkwaves Kenniscafé staan daarom de toelichting en het gesprek centraal, niet de
website of het document zelf dat wordt toegevoegd. Aan de dialoog ontleent
informatie haar status van kennis. Daarmee is het Winkwaves Kenniscafé een typisch
voorbeeld van een sociaal medium. En in het sociale verkeer spelen emoties een grote
rol. Een korte verkenning van een aantal emotionele momenten in het kenniscafé.
De eerste keer
De eerste toevoeging gaat vergezeld van emoties. Om überhaupt iets toe te willen
voegen, heb je een emotie nodig: waar de ratio de argumenten voor en tegen verzamelt
en afweegt, zijn het de emoties die ons beslissingen laten nemen. Zeker de eerste keer
moet de emotie om toe te voegen sterk zijn, de drempel voor het nieuwe is dan
immers nog het hoogst.
Er is de onzekerheid over de technische handeling van het toevoegen zelf. Er is de
blijdschap, vermengd met een zekere mate van gêne, over deze eerste toevoeging
waarmee je jezelf zichtbaar maakt in de groep. Een beetje alsof je voor de eerste keer
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een nieuwe groep binnenstapt - je bent je bewust van hoe je overkomt, wat anderen
zullen denken en of ze je wel zullen accepteren.
Het is een drempel waarmee sommige klanten die een Winkwaves Kenniscafé hebben
ingericht, moeite hebben. Wat als het in feite helemaal niet om de mens gaat, maar
om de informatie die je kunt plaatsen in het café? Wat als mensen zich helemaal niet
bekeken willen voelen? Kan je ook anoniem en onopgemerkt binnen komen? Nee,
want het kenniscafé zoals het nu ontworpen is, geeft prioriteit aan de kenbaarheid van
mensen. Wie zich aanmeldt, komt op de pagina om een profiel aan te maken. Als
nieuw lid van een kring word je geacht je even voor te stellen. Je kunt het allemaal
negeren, maar wie het ongemakkelijke van de eerste keer voorbij is, kan zich
vervolgens makkelijker bewegen in het sociale verkeer van het kenniscafé.
Het virtuele haarnetje
De toevoeging van een vraag, document, vrije gedachte of website aan kenniscafe.com
is geen neutrale actie. Alleen al door het toevoegen zelf, spreek je een oordeel uit. Je
vindt het object zelf de moeite waard en je verwacht dat anderen er ook hun voordeel
mee kunnen doen. Je bent bereid je te associëren met wat je toevoegt, erop
aangesproken te worden. Wat je toevoegt, zegt iets over wie je bent, net zo goed als de
schoenen die je aanhebt en de muziek die je luistert.
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Toch is dat maar ten dele waar. Wie in een fabriek werkt waar voedsel wordt
geproduceerd, moet een haarnetje om en overschoenen aan. Zo is het soms ook met
objecten die je vanuit je werk toevoegt aan het kenniscafé. Je voegt dingen toe voor
anderen, je werkt binnen een project. Je bent misschien lid van groepen waarmee je je
verder niet verbonden voelt. Maar wil je aangesproken worden op de dingen die je uit
puur zakelijke overwegingen toevoegt? Hoe voorkom je dat mensen denken dat dat
haarnetje een mode-statement is?
In het ontwerp zijn enkele mogelijkheden
ingebouwd om het verschil aan te geven.
Zo kun je sites en documenten die je
toevoegt een extra ster meegeven. Op deze
wijze maak je ze onderdeel van je
persoonlijke selectie. En alhoewel de
gestrengen zullen zeggen dat alles wat je
doet, deel uitmaakt van wie je bent, zoeken
we in het Winkwaves Kenniscafé wederom
de nuance. Je identiteit is te belangrijk om
alleen aan het systeem over te laten.
Hetgeen ook de reden is dat je zelf mag
aangeven waarop je een expert bent.
Niemand met 16 jaar ervaring op een
bepaald gebied, wil door het systeem als
nieuweling weggezet worden, alleen maar
omdat zij toevallig nieuw in het systeem is.
Kennis is een waardeoordeel van de gebruiker, maar wordt beïnvloed door het gesprek.
Toch is een gesprek beginnen niet altijd even makkelijk. Een ultrakorte of juist zeer
doorwrochte toelichting kan er voor zorgen dat de ander het gesprek niet wil of durft
te starten. Veel gesprekken hebben daarnaast niet als doel de uitwisseling van
standpunten, maar de bevestiging van verbondenheid. De inhoud is dan slechts een
middel om de onderlinge band te onderhouden.
Social media ook voor de introverten
Wanneer social media enkel voor de extraverten onder ons bedoeld is, dan is een
tekstveld voor reactie voldoende om een ieder aan zijn trekken te laten komen. Dat
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iedereen kan zien wat ik zeg, dat ik wellicht inbreek in een gesprek van een ander met
mijn eigen inbreng, ach, dat hoort nu typisch bij social media.
Wie echter accepteert dat social media voor een veel grotere groep mensen bedoeld is,
zal ook de introverten moeten bedienen. De introverten hoeven niet overal gezien te
worden, willen zich niet opdringen en voelen zich bij veel aandacht snel opgelaten. In
het Winkwaves Kenniscafé houden we daarmee rekening.
De mogelijkheid om een persoonlijk bedankje te sturen die slechts door de ontvanger
gezien wordt, de mogelijkheid om dat wat je toevoegt niet op het algemene terras te
laten langskomen, om persoonlijk te kunnen chatten zonder dat anderen meekijken het zijn van die subtiele functionaliteiten die (hopelijk) recht doen aan een ieders
emotionele behoeften.
Als ontwerper ben je geneigd vooral bezig te zijn met de functionaliteiten, de structuur
en de toegankelijkheid van een product of dienst. Maar als je werkelijk dienstbaar wilt
zijn aan de gebruikers van je omgeving, dan moet je rekening houden met het scala
aan emoties dat mensen ervaren tijdens het gebruik. Want ook ik heb geleerd dat,
zoals Don Norman schrijft in zijn boek Emotional Design: “products can be more
than the sum of the functions they perform. Their real value can be in fulfilling
people's emotional needs, and one of the most important needs of all is to establish
one's self-image and one's place in the world.”
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Wilma
Ik ben gek op verhalen. Het medium waarmee ze worden verteld vind ik minder
belangrijk. Als het boeiend gebracht wordt dan kan ik er helemaal in opgaan
en dan maakt het me niet uit of ik het verhaal in een boek lees, op de radio
hoor, op de tv of het toneel zie. Een verhaal dat ik niet vaak genoeg kan
lezen, zien en horen is: Les Miserables van Victor Hugo. Iedere keer als ik het
lees of de Engelse musicalvariant zie, doorloop ik dezelfde stadia aan emoties.
Bij de eerste paginas moet ik erin komen. Als Fantine in de prostitutie
belandt, krijg ik kippenvel. Een brede glimlach volgt daarna bij het gekibbel
van echtpaar Thenardie. Om vervolgens een brok in mijn keel te voelen bij de
onbeantwoorde gevoelens van Eponine. Uiteindelijk mondt dit uit in de eerste
van een hele serie tranen als Marius treurt om het heengaan van zijn
strijdmakkers. Aan het einde van het verhaal slaak ik dan een diepe zucht en
denk ik: waarom heb ik alweer geen zakdoek bij me? Ondanks alle tranen
overheerst er na de emotrip een rustgevend voldaan gevoel, want wat was het
verhaal weer prachtig verteld.
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Nophert - Weerzin
Weerzin! Dat is wat ik voel deze week. Is weerzin een emotie?
Even kijken op het lijstje met 22 emoties. Hmm ja samen met
'afkeer en walging' is het een emotie. Een negatieve emotie.
Waarom kies ik voor weerzin? De laatste dagen voel ik deze
emotie wat vaker opkomen, maar altijd ook parallel met
andere emoties die op de lijst voorkomen als positief. Dat
lijkt dan ineens zo tegenstrijdig. Wat is voor mij dan weerzin?
Ik voel altijd een zekere vorm van weerzin om mee te doen
aan groepsvorming. Het 'samen iets neerzetten'. Altijd ben ik
iemand geweest die dingen alleen deed. Als kind werd het al
door mijn ouders met de paplepel ingegoten dat je niet
zomaar overal in mee moest lopen. Je bent jezelf, je eigen
individu. Groepsvorming is dodelijk voor je eigen ontwikkeling.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Omdat je vriendjes iets deden
of wilden was het nog niet logisch dat jij dat ook moest doen
of willen. Dit is vormend geweest en ondanks dat ik me prima
in groepen kan aanpassen heb ik me nooit een onderdeel
gevoeld van een groep. Ik doe mee, maar kijk van de zijlijn
altijd vol verbazing toe. Zodra het er maar op leek dat ik een
'group member' werd, werd ik opstandig en voelde weerzin,
ondanks begeleidende gevoelens dat ik me in de groep ook
vermaakte en mijn plekje had. Zodra iemand roept: "wij gaan
dit of dat doen", maar me niet persoonlijk aanspreekt, dan
voel ik me niet aangesproken, dan voel ik dat ik tegengas
moet geven en zet mijn hakken in de sloot. Ik laat dan blijken
dat meedoen niet zomaar vanzelfsprekend is. Weerzin is voor
mij een emotie die me helpt om alles even te relativeren en
nog eens in ogenschouw te nemen voor ik iets ga doen.
Weerzin is een emotie die mij beschermt om iets niet
ondoordacht te doen waar ik misschien later spijt van kan
hebben.
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Rogier - Trots

De districtbekerfinale van het seizoen 2008/2009 ging tussen ONA 1 en
DONK 1, beide afkomstig uit Gouda. Deze clubs, elkaars concurrenten,
hadden vele supporters meegebracht en hierdoor was de spanning nog groter.
De finale is dus een een heuse ‘stadsderby’, maar wel in Katwijk.
De aftrap voor de eerste helft is genomen. Toeters, geschreeuw, vuurwerk
zijn de geluiden die overheersen. Het gaat gelijk op totdat ONA na
ongeveer twintig minuten het eerste doelpunt maakt. Vol vertrouwen gaat ONA
verder. De supporters laten zich horen wat resulteert in het tweede doelpunt
van ONA. De rust is aangebroken en beide teams mogen naar de
kleedkamers.
Zelfverzekerd begint ONA aan de tweede helft. Het gaat gelijk op, al lijkt
DONK sterker uit de kleedkamer gekomen te zijn. Maar na 15 minuten viert
ONA het derde doelpunt. Deze voorsprong mag ONA niet meer weggeven.
Omdat ONA zich te ver laat terugzakken krijgt DONK meer ruimte. DONK
wordt sterker en scoort 15 minuten voor tijd. Een paar minuten voor tijd
voelen de spelers van ONA dat ze gaan winnen. Op dat moment komt de bal
richting mij. Ik ben zo zelfverzekerd dat ik zonder aarzeling de bal uit de
lucht naar voren schop met een tegenstander in mijn rug. De wedstrijd is
afgelopen. ONA wint de finale. De supporters feliciteren de spelers en
coaches en vieren het met vuurwerk, geschreeuw en muziek. Iedereen is trots
op elkaar.

Vv ONA 1 – sv DONK 1
Distictbekerfinale 2008/2009 - complex FC Rijnvogels te Katwijk
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Walging / weerzin / afkeer
• Een sterke weerzien die fysiek gevoeld wordt
• Gevoel dat je iets erg afstotend, vies, vervelend vindt

“Our capacity for disgust, let me observe,
is in proportion to our desires; that it is in
proportion to the intensity of our
attachments to the things of this world”
Thoman Mann
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Saturnusstraat 60 - 2516 AH Den Haag - 070 7 119 119
http://winkwaves.com/ - info@winkwaves.com
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