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Inleiding

In 1984 zat ik in mijn laatste jaar van mijn postdoctorale op-
leiding aan de University of Southern California. Daarnaast
werkte ik fulltime bij oliemaatschappij arco om mijn studie
te bekostigen, schreef ik mijn proefschrift en liep ik stage 
om als volwaardig consultatief psycholoog aan de slag te kun-
nen.

Terwijl ik al die ballen in de lucht probeerde te houden
kreeg ik een nieuwe buurman: een haan. De eerste paar keer
dat ik – letterlijk – bij het krieken van de dag werd gewekt
door mijn gevleugelde vriend vond ik het nog koddig. Twee
weken later werd het al irritant en aan het einde van de
maand was ik het meer dan zat. Het was al erg genoeg dat ik
elke avond laat thuiskwam en de volgende dag weer vroeg uit
de veren moest. Dit gekukeleku bij het ochtendgloren, dat
me evenveel kippenvel bezorgde als nagels die schrapen over
een schoolbord, kon ik niet meer verdragen. Ik woonde ver-
dorie in Los Angeles, niet in een of ander boerengehucht.

Omdat ik vastbesloten was de kwestie naar ieders tevre-
denheid op te lossen, liep ik naar het huis waar de haan
woonde. De deur werd geopend door een man, waarna het
gesprek als volgt verliep.

‘Goedemiddag, ik ben Lois en ik woon een paar huizen
verderop. Ik weet niet of u het weet, maar ik word elke och-
tend wakker van uw haan.’ Ik zei dit op een zo vriendelijk en
neutraal mogelijke toon.

13
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‘Oké, dan maak ik hem wel af,’ antwoordde de man, zon-
der glimlach, knipoog of suggestie dat hij een grapje maakte.
Daarna viel er een stilte.

Ik moet bekennen dat het antwoord me van mijn stuk
bracht. Ik probeerde het juiste te doen door een gesprek aan
te knopen over hoe de kwestie in der minne kon worden ge-
schikt. Ik dacht even na en zei toen: ‘Wat u met uw haan doet
is aan u. Maar ik wens niet langer door dat beest te worden
gewekt.’ Om vervolgens de deur in mijn gezicht gesmeten te
krijgen.

Hoewel het dier pas na een paar weken (en na een paar te-
lefoontjes naar de dierenbescherming) naar een andere buurt
verhuisde, was ik trots op hoe ik me had opgesteld. Ik had
geen genoegen genomen met de opmerking van de buurman,
wat precies is wat hij ermee had geprobeerd te bereiken, en
had mezelf niet verlaagd tot zijn kinderlijke niveau van dis-
cussiëren, wat de situatie alleen maar zou hebben verergerd.

Ik had duidelijk gemaakt wat ik uit het gesprek had willen
halen, en als hij de zaak niet als volwassenen wenste te bespre-
ken, was ik bereid te doen wat nodig was om de rust weer in
de buurt te laten wederkeren. Je kon niet zeggen dat ik hem
geen kans had gegeven.

Hoe vaak heb je je niet afgevraagd waarom je niet van je af
hebt gebeten toen je rechten of behoeften met voeten werden
getreden? Of misschien heb je nagelaten te vragen om iets
wat je verdiende, omdat je je niet wilde opdringen? En dan
heb je nog het bewaren van de lieve vrede, dingen doen die je
eigenlijk niet wilt doen, maar toch doet omdat je de ander
niet voor het hoofd wilt stoten.

Dat is wat het betekent om een lief meisje te zijn. Iemand
die andermans behoeften altijd boven die van zichzelf plaatst,
die meent niet dezelfde rechten te hebben als ieder ander, en
die al het mogelijke doet om maar niet voor bitch te worden

14
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uitgemaakt. Maar helaas betekent dat maar al te vaak dat je
jezelf helemaal wegcijfert.

Als je een van mijn eerdere boeken hebt gelezen, mijn blog
volgt of een van mijn workshops of lezingen hebt bijge-
woond, weet je dat ik vrouwen graag de gereedschappen wil
aanreiken die ze nodig hebben om hun persoonlijke, profes -
sionele en financiële doelen te bereiken. Ook Nice girls don’t
speak up getuigt daarvan.

Sterker nog, het boek is ontsproten aan de vragen die vrou-
wen me constant stellen, zoals: Hoe vraag ik om loonsverho-
ging? Hoe ga ik om met geroddel? Hoe zorg ik ervoor dat ik
voor belangrijke bijeenkomsten word uitgenodigd? Hoe kan
ik mijn ontslag een positieve draai geven? Hoe ga ik om met
een ondergeschikte die eerst mijn collega was? Hoe breng ik
mijn successen onder de aandacht?

Kort gezegd: vrouwen willen weten hoe ze gehoord en op-
gemerkt kunnen worden door zich tactvol op te stellen, en
zonder verlies van hun vrouwelijkheid. Hoe kunnen ze ande-
ren op zo’n manier vertellen om naar de maan te lopen dat ze
het met plezier doen?

Als ik na een lezing boeken signeer, vraag ik vrouwen vaak
wat ze anders gaan doen nadat ze mijn praatje hebben aange-
hoord. Het zal niet verrassen dat het vaak de tastbare tips
voor zelfverzekerd communiceren zijn die die vrouwen graag
aan hun repertoire zouden willen toevoegen. Maar dan nog
zeggen ze: ‘Ik wou alleen dat jij dan achter me zou staan als ik
voor mezelf moet opkomen,’ of ‘Ik ben gewoon niet ad rem
genoeg om te zeggen wat ik wil zeggen.’

Ik vertel ze dan dat met moed, helderheid en zelfvertrou-
wen communiceren niet zomaar gebeurt, behalve bij een
klein aantal uiterst getalenteerde, eloquente types. Het vereist
inspanning en oefening.

Met overtuiging communiceren vergt een spier die maar

15
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weinig vrouwen gebruiken. De redenen hiervoor zijn legio en
omvatten onder andere onzekerheid over hoe de boodschap
wordt opgevat; de tijd nemen om naar woorden te zoeken
waar niemand (in dit geval: de man) aanstoot aan kan ne-
men; meer woorden gebruiken dan nodig om de boodschap
wat vriendelijker te verpakken; niet beschuldigd willen wor-
den van snoeverij; de angst om als te emotioneel te worden
gezien; het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen; en de over-
tuiging dat ze niet slim genoeg zijn.

Het merendeel van deze redenen is het resultaat van op-
voeding, het educatieve systeem, de media en reclame. Van
ellenlange inleidingen tot onnodig breedsprakige uitleg,
vrouwen saboteren onbewust hun eigen boodschap. Die
communicatie wordt verzwakt door gedrag dat direct in te-
genspraak lijkt met wat ze het liefst willen: gehoord en geres-
pecteerd worden.

Ook als ze al lang en breed volwassen zijn, gaan vrouwen
nog gebukt onder wat ze als kind hebben gehoord over in-
schikken. Zoals ik al in Nice girls don’t get the corner office heb
geschreven, is lief zijn nodig voor succes, maar zeker niet ge-
noeg. Van zowel mannen als vrouwen wordt verwacht dat ze
zich vriendelijk opstellen. Het is een belangrijke succesfactor,
maar als dat het enige wapen in je arsenaal is, zul je niet het
zelfvertrouwen en het vermogen ontwikkelen om op verschil-
lende manieren kenbaar te maken hoe je over iets denkt.

Mannen mogen zich gelukkig prijzen dat ze niet geplaagd
worden door dezelfde belemmeringen om te zeggen wat ze
denken en te vragen wat ze willen. Het is interessant om te
zien dat als mannen niet assertief communiceren, ze als zwak
worden gezien, terwijl assertieve vrouwen juist als overdreven
agressief worden beschouwd. Een fikse uitdaging voor vrou-
wen die erkend willen worden op het werk.

Het begrip ‘het dunne roze koord’ is bedacht door schrij-
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ver Kathleen Kelley Reardon en verwijst naar het strakke
koord waarop vrouwen moeten balanceren om hun professio-
nele doelen te verwezenlijken. Als je te ver naar de ene kant
overhelt, word je als te passief gezien, in welk geval je niet se-
rieus wordt genomen. Dat is de kant van de lieve meisjes.
Maar hel je juist over naar de andere kant, dan ben je weer te
agressief, of erger nog, word je als bitch gezien.

Vrouwen zijn voortdurend bezig met bedenken hoe ze het
vrouwelijke en professionele in evenwicht kunnen brengen,
maar vroeg of laat zullen ze de ene of de andere kant op val-
len.

Zoals een Latijns-Amerikaanse advocaat me eens in Miami
vertelde: ‘Volgens mijn baas heb ik geen gevoel voor humor.
En toen ik vervolgens een grapje maakte, zei hij: “Vrouwen
zijn niet grappig.”’ En dan was er nog die vrouw uit Zuid-
Afrika, die schreef: ‘Ik zou te stil zijn. Maar toen ik wat zei,
kreeg ik te horen dat ik te dominant was.’ Dát is het dunne
roze koord waarop vrouwen moeten balanceren.

De uitdaging gaat echter verder dan krachtiger communi-
ceren. Vrouwen moeten daarbovenop nog manieren zien te
vinden om tactisch om te gaan met dingen als mansplaining
(als de man op neerbuigende manier iets aan de vrouw pro-
beert uit te leggen); manterrupting (als de man de vrouw on-
derbreekt voordat ze gezegd heeft wat ze wil zeggen); manter-
pretation (als de man de boodschap van de vrouw incorrect
interpreteert); en bropriating (als de man het idee van de
vrouw als zijn eigen idee presenteert).

Zelfs rechters aan het Hooggerechtshof krijgen te maken
met onderbrekingen. Onderzoekers van de Northwestern
Pritzker School of Law ontdekten dat mannelijke rechters die
vrouwelijke rechters interrumpeerden 32 procent van het to-
taal uitmaakten, terwijl slechts 4 procent van de interrupties
van vrouwelijke rechters kwam.

17
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Dan de andere kant van het verhaal: vrouwen die zich niet
wensen te schikken naar de heersende opvattingen over hoe
ze dienen te communiceren en gezien worden als opdringe-
rig, behoeftig of inhalig. Dit zijn vrouwen die er geen been in
zien om te vertellen waar het op staat, om vervolgens te ont-
dekken dat ze gemarginaliseerd, genegeerd of belemmerd
worden omdat anderen vanwege hun ‘toon’ weigeren te luis-
teren. Deze fundamentele waarheid over vrouwen en com-
municatie wordt vaak ontkend. In tegenstelling tot mannen
wordt van vrouwen verwacht dat ze hun mening, suggesties
en voorstellen voorzichtig en met veel tact brengen.

Ik geef direct toe dat er al talloze boeken geschreven zijn
over vrouwen en communicatie. Peggy Klaus, Kathleen Kel-
ley Reardon, Deborah Tannen en Carol Frohlinger zijn maar
een paar auteurs die de uitdagingen van vrouwen uitstekend
onder woorden hebben gebracht. Maar toch, als je me vraagt
een boek te noemen waarin vrouwen wordt geleerd met meer
moed en zelfvertrouwen te communiceren, kan ik niet echt
een titel noemen waarin elk gereedschap voor elke situatie
staat beschreven.

Ik heb dit boek dan ook dezelfde opzet gegeven als Nice
girls don’t get the corner office: korte anekdotes over een spe -
cifieke uitdaging, gevolgd door tips en suggesties. Dit keer
wordt de communicatieve uitdaging (in plaats van een pro-
fessionele of financiële uitdaging) gevolgd door een oplossing
en een voorbeeld van hoe die oplossing meteen kan worden
toegepast.

Tot slot wil ik je vragen uit je comfortzone te stappen. Ik kan
alle gereedschappen, tips en technieken aandragen die je no-
dig hebt om in bijna elke situatie effectief te blijven commu-
niceren, maar jij bent degene die ze moet toepassen. Ik raad je
aan om goed na te denken over welke vaardigheden je in wel-

18

Frankel Nice girls dont speak up  17-02-21  15:23  Pagina 18



ke situatie wilt toepassen en die goed te oefenen.
Weersta de neiging om het boek te lezen en tegen jezelf te

zeggen: ‘O jee, zo veel van deze fouten maak ik ook! Waar
moet ik beginnen?’ Denk na over waar je op dit moment de
meeste moeite mee hebt en welke twee of drie suggesties het
meeste hout snijden. In dit geval geldt: less is more. Je zult dan
ontdekken dat het toepassen van twee of drie vaardigheden,
in plaats van het uitproberen van een tiental, je ook op andere
gebieden van het leven geen windeieren zal leggen. Probeer ze
onder de knie te krijgen en probeer er dan nog een paar.

De salamimethode (die nog aan bod zal komen) houdt in
dat je niet in één keer een hele salami wilt wegwerken. Je
snijdt de worst in plakjes. Hetzelfde geldt voor elke andere
soort verandering. In plaats van ontmoedigd te raken over
wat je allemaal niet doet of niet kunt doen, moet je kleine
stapjes zetten om dichter bij dat ultieme doel te geraken: ge-
hoord worden zonder dat de onderlinge relaties nodeloos
worden geschaad. Ik zou dolgraag willen horen wat jouw er-
varingen met deze technieken zijn en hoe ze jouw leven heb-
ben beïnvloed. Zoals altijd ben ik te bereiken via mijn web -
site: www.drloisfrankel.com.

19
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1
De basis

Zo’n zes jaar geleden stierf mijn dierbare, vier jaar oude asiel-
hondje Ellie plotseling op de operatietafel. We hadden haar
naar de dierenarts gebracht voor een kleine ingreep, maar ze
kwam niet meer thuis. Ik was er kapot van. Ze was mijn aller-
eerste hond en heeft me zo veel over liefhebben en levenslust
geleerd... Ik had dus wat afleiding nodig en vraag me niet
waarom, maar ik begon brood te bakken. Dat was iets wat ik
altijd al had willen doen en bovendien moest je de instructies
nauwgezet volgen. Ik kon niet zomaar wat doen, ik moest het
góéd doen.

Met durf en zelfvertrouwen communiceren is vergelijkbaar
met brood bakken, minus de calorieën. Je moet je eerst de ba-
sis eigen maken, die je vervolgens in verschillende situaties
kunt toepassen en met verschillende ingewikkeldere technie-
ken kunt combineren. Dus zoals Julie Andrews al zong in The
Sound of Music: laten we beginnen bij het begin. Want dat is
een goede plek om te beginnen.

Het eerste hoofdstuk gaat uitsluitend over de grondbegin-
selen van sterke communicatie. Zo is het een stuk gemakke-
lijker om een moeilijke boodschap over te brengen als je al
een bepaalde verstandhouding met de ander hebt opge-
bouwd, en soms moet je luisteren – góéd luisteren – voordat
je je eigen mening met overtuiging kunt brengen. Dus hoe-
wel een deel van het hoofdstuk redelijk simplistisch zal over-
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komen, vormt het de basis voor alle communicatie. Als je de-
ze technieken onder de knie krijgt, ben je goed toegerust op
ingewikkelde situaties.

22
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tip 1
Zorg voor een goede verstandhouding

Een goede verstandhouding wordt gekenmerkt door een
vriendelijke, harmonieuze relatie, en dan vooral een relatie op
basis van overeenstemming, wederzijds begrip en/of empa-
thie. Een goede verstandhouding maakt communicatie über-
haupt mogelijk en is het smeermiddel in elke relatie. Alles
loopt er beter door.

Want denk maar na: als iemand die je aardig vindt slecht
nieuws voor je heeft of jou probeert over te halen zijn of haar
kant te kiezen in een conflict, is de kans aanzienlijk dat je
daar positief op zult reageren, of in ieder geval niet negatief.
Aan de andere kant, als je een slechte verstandhouding met
die persoon hebt of als de relatie in het verleden moeizaam is
verlopen, dan zul je waarschijnlijk negatiever reageren. Dit
wordt ook wel het halo-effect genoemd: vooringenomenheid
in hoe we anderen tegemoet treden op basis van eerdere erva-
ringen. Een goede verstandhouding ontstaat niet zomaar.
Meestal ontstaat ze omdat in ieder geval één van de partijen
zich er bewust of onbewust voor inzet.

Als dit allemaal nieuw voor je is, zul je in het begin goed je
best moeten doen om een goede verstandhouding met ande-
ren te krijgen. Met tijd en oefening zal het vanzelf gaan. Wel-
licht vind je het model van onbewuste competentie handig
als je begint met het ontwikkelen van deze en andere in dit
boek beschreven vaardigheden. Het volgende diagram kan
dit concept helpen verduidelijken.
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Om te beginnen, in het vak linksonder, vinden we laag be-
wustzijn en lage competentie. Ik zal een voorbeeld geven. Een
paar jaar geleden haalde ik het in mijn hoofd om te leren gol-
fen. Ik had geen flauw idee hoe je de club moest vasthouden,
hoe je je swing moest inzetten, hoe je de bal moest raken, hoe
je uit de bunker kon ontsnappen enzovoort. Met andere
woorden: ik wist niet wat ik allemaal fout deed, omdat ik nog
nooit eerder had gegolfd. En hoe kun je nou iets leren als je je
niet eens bewust bent van wat je allemaal fout doet? Daarom
noemen we dit ‘onbewuste incompetentie’.

Kijk nu eens naar het vak rechtsonder. Hier is het bewust-
zijn hoog, maar is de competentie nog steeds laag. In dit vak
ben je je bewust van je fouten, maar weet je nog steeds niet
wat je eraan kunt doen. Om bij het golfvoorbeeld te blijven,
na een paar lessen zei ik tegen mezelf: ‘O, ik moet dus mijn
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Fase 4: Onbewuste 

competentie

Je hebt het nieuwe gedrag

geoefend en in je dagelijkse

bezigheden opgenomen. Je

geeft blijk van het nieuwe

gedrag zonder erover te hoe-

ven nadenken.

Fase 3: Bewuste 

competentie

Je hebt boeken gelezen,

workshops gevolgd en mis-

schien zelfs enige coaching

gekregen. Je bent zo gefo-

cust op het tentoonspreiden

van ander gedrag dat je je

erg bewust bent van wat je

doet en hoe je het doet (en

dat is niet per se slecht).

Fase 1: Onbewuste 

incompetentie

Je kunt niet weten wat je niet

weet! Totdat je verteld wordt

dat er iets moet veranderen,

verkeer je in het ongewisse.

Fase 2: Bewuste 

incompetentie

Je hebt feedback gekregen,

je weet dat er iets moet ver-

anderen, maar wat dan?
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