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 De avond tevoren had ik tot drie uur 

’s nachts diep gegraven op Google. 

Geoefend voor de spiegel. En toen 

was daar D-day, de dag van de jurispru-

dentiebeurt, de belangrijkste presentatie 

van het jaar. Ik was nog geen vier zinnen 

onderweg of ik werd onderbroken door een 

mannelijke collega. Hij stelde geen vraag, 

maar begon een verhaal over een ‘verge-

lijkbaar onderwerp’. Hij kidnapte mijn 

publiek door zijn kennis te etaleren. Alsof 

dat niet erg genoeg was, werd hij even later 

onderbroken door de volgende man. Mijn 

presentatie ontaardde in een volksdans. 

Om beurten haakten mannelijke collega’s 

in. Toen alle heren waren uitgeraasd en ik 

weer het woord kreeg, werd ik voortijdig 

afgekapt – de spreektijd was op. Vijf uur 

hard werk was in drie keer vijf minuten 

freewheelen door mijn mannelijke collega’s 

verloren gegaan. Dat ging ik terugzien op 

mijn beoordelingsgesprek.

 
De feiten
Veel mannen doen aan een vorm van 

mansplainen. Ze proberen zo veel mogelijk 

spreektijd te bemachtigen om hun eigen 

kennis te ventileren. Dat doen ze niet 

alleen bij vrouwen. Mannen mansplainen 

ook onder elkaar, blijkt uit onderzoek van 

professor Elizabeth Aries. Zij analyseerde 

45 uur conversatie en kwam erachter dat 

mannen competitief en dominant willen 

zijn in iedere groep. Mannen blijken een 

gesprek te zien als een manier om hun 

status vast te stellen en te verhogen, terwijl 

vrouwen een gesprek zien als een manier 

om verbindingen te leggen. Dat verschil in 

communicatiestijl ontstaat al vroeg, zegt 

linguïst en professor Deborah Tannen. 

Meisjes die dominant zijn in een groeps-

gesprek worden afgestraft door de groep, 

terwijl van jongens wordt verwacht dat  

ze de leiding op zich nemen. In een zake- 

lijke omgeving is het dus zaak je spreektijd 

te bevechten. Of liever gezegd, slim terug 

te pakken.

 
Een extra schepje
Vraag vrouwelijke studenten welk cijfer 

ze denken te hebben gehaald en ze doen 

bescheiden als ze moeten antwoorden met 

naam en toenaam. Mogen ze hun antwoord 

anoniem geven, dan blijken ze hun presta-

ties ineens veel hoger in  

te schatten. Conclusie: 

vrouwen zijn net zo 

zelfverzekerd als mannen, 

maar willen niet ‘opschep-

perig’ overkomen. Dit 

bescheiden gedrag kan 

onzeker overkomen op mannen, die  

er andere gewoonten op nahouden.  

Probeer hiervoor te waken, door juist  

iets meer op te scheppen dan je normaal 

zou doen. Grote kans dat je nog altijd  

bescheiden lijkt vergeleken met die 

praat-grage mannelijke collega.

 
Domme vragen bestaan

Vraagt jouw vriend nooit de weg, terwijl hij 

geen idee heeft hoe hij op zijn eind- 

bestemming komt? Dat heeft een reden. 

Een vraag stellen kan tot gezichtsverlies 

leiden in een door mannen gedomineerde 

cultuur. Hoewel vragen stellen belangrijk 

is, kan een vraag op een verkeerd moment 

onjuiste signalen geven. Degene die vragen 

stelt kan een nieuweling lijken, terwijl ze 

misschien juist de deskundige is. Vrouwen 

stellen soms onbewust vragen, om zichzelf 

meer likeable te maken. Helaas krijgt een 

man dan het idee dat je jezelf lager op de 

sociale ladder plaatst. Het kan dus handig 

zijn om erop te letten op welk moment je 

een vraag stelt en waarom.

 
Geen sorry zeggen
Sorry zeggen is als cellulite, een echte  

vrouwenkwaal. Mannen en vrouwen  

kijken anders tegen het woord sorry aan. 

Bij vrouwen kan sorry betekenen: wat 

vervelend. Een sociaal smeermiddel, meer 

bedoeld als beleefdheidsstrategie dan  

als vraag om vergeving, zo zei sociaal  

psycholoog Roos Vonk 

onlangs in Psycho- 

logie Magazine. Man-

nen daarentegen zeg-

gen alleen sorry als ze 

iets misdaan hebben en 

zich daar schuldig over 

voelen. Door sorry te zeggen lijkt het in hun 

ogen alsof je een fout hebt gemaakt en kom 

je net een treetje lager op die statusladder 

te staan. Kom je dus een minuut te laat 

binnen? Zeg geen sorry. Maakt je stoel een 

piepend geluid? Sorry zeggen is echt niet 

nodig. E-mails met sorry? Al helemaal geen 

goed idee want zo’n sorry komt niet aan, 

volgens psycholoog Sherry Turkle. En nee, 

sorry zeggen hoeft al helemaal niet als je 

het woord terugpakt van die ene collega die 

aan het mansplainen is.

 
Je stem goed gebruiken

Misschien ben jij ook iemand die uit zenu-

wen meer woorden in een minuut probeert 

te proppen dan Matthijs van Nieuwkerk. 

Dikke kans dat je halverwege je gebrabbel 

naar adem snakt, met als gevolg een hoge 

adem en een hoge (kop)stem. Dat komt 

gestrest over. Het omgekeerde geldt ook: 

haal je diep adem, door je buik, dan kom je 

zelfverzekerder over en ervaar je meer rust. 

Af en toe wat hoge tonen er tussen gooien 

mag best, want dat klinkt enthousiast. De 

truc is om dat op het juiste moment te doen 

volgens stemcoach Elizabeth Ebbink: “Ga 

aan het einde van de zin om-

hoog en daarna omlaag, en 

laat het einde van de zin niet 

verdwijnen,” zei ze onlangs in 

de Stentor. Zo dus: “Ze leven 

nog lang (omhoog) en geluk-

kig (omlaag).” Amen. 

Na hun jarenlange ervaring op de Amsterdamse Zuidas 

zijn de Zoza’s dé experts als het gaat om overleven 

in de kantoorspeeltuin. Elke maand delen ze hun kennis. 

Deze keer: dealen met dominante mannen.

Praatjesmakers  
& pleasers

Tekst De Zoza’s Fotografie Denis Koval

Vrouwen zijn net zo

zelfverzekerd als

mannen, maar willen niet 

opschepperig lijken

Ove
rle

ve
n 

in 
de 

kantoorjungle

De Zoza’s
De Zoza’s schrijven als insiders 

met een vette knipoog over de 

wereld van bankiers en advocaten. 

Zij kennen de do’s en don’ts van 

het kantoorleven en schreven de 

overlevingsgids ‘Zo Zuidas’, en 

de roman ‘Project dromenland’. 

Over een tijdje kun je hun verhalen 

bingewatchen, in een spannende 

tv-serie bij BNN-Vara over een 

jonge vrouw op de Zuidas.
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Fonk kiest Magazine van 2016: Glamour

‘Glamour voegt kanaalonafhankelijk 
waarde toe aan het leven van de 
jonge vrouw’
Van print, tot event en digitaal tv-kanaal. Niets is te gek voor dit succesvolle 
brand. Glamour is het grootste fashion- en beautymagazine van Nederland, 
doorstaat iedere storm en innoveert kanaalonafhankelijk. Wij spraken voormalig 
hoofdredacteur Sanne Groot Koerkamp en huidig hoofdredacteur Anke de Jong 
over lef, experimenteren en innoveren. Glamour verdient volgens Fonk 100% de 
titel Magazine van 2016.
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 “i k nam ooit een jongen mee naar huis die ik een paar uur eerder in een café had ontmoet, terwijl mijn man – toen nog mijn vriend – boven lag te slapen. Ik ging braaf toestemming aan ’m vragen en stond daarna in de woonkamer sal-sa te dansen en te zoenen. Komen we die kerel de week erop tegen in de stad, terwijl ik samen met mijn vriend was. Daar kreeg ik wel een kleur van: normaal ontmoeten we elkaars seksdates nooit, dus dat was toch een rare situatie,” grinnikt onderwijzeres Anke (34), die vanaf jonge leeftijd al een beklemd gevoel kreeg bij het idee van een mono-game relatie: “De rest van je leven alleen maar met dezelfde man... dan gaat de spanning er toch vanaf?”Anke is niet de enige die er zo over denkt. Uit onderzoek van datingsite Websexdate onder 3500 leden blijkt dat het aantal online daters met een open relatie in vijf jaar tijd is gestegen van 12 naar 23 procent. Voor de meesten van ons is dit misschien de ver-van-mijn-bedshow (pun intended) – en oké, dit is onderzoek van een site waar mensen komen die actief op zoek zijn naar een sexdate – maar het is op z’n minst een indicator. Actrice Eva Duijvestein vertelde in een in-terview dat haar vriend, cabaretier Jan Jaap van der Wal, ‘best buiten de deur mag seksen, al hoeft ze het niet te weten’. En ook ‘gewone’ mensen hebben soortgelijke deals, variërend van tongen-met-toe-stemming tot het bed induiken met een ander.
Anke: “Ik kende mijn man net een maand toen hij zei: ‘Joh, als je ooit iets wilt doen met een ander; ga vooral je gang, dat vind ik geen punt.’ Ik sprong een gat in de lucht. Voor die tijd was ik eigenlijk altijd 

trouw geweest aan vriendjes en het idee van ‘samen’ trok me wel, maar het bijkomende gebrek aan vrijheid benauwde me. De deal is: alles kan, maar áltijd veilig en absoluut ver-tellen. In principe geef je vooraf een seintje, maar een keertje achteraf is ook geen probleem. Zoenen doet hij sowieso als hij zin heeft, ik hoor het vanzelf de volgende dag!”Hun relatie groeit en bloeit er 

wel bij, al is de partner van Anke actiever dan zijzelf. “Het idee dat ik niets hoef te verbergen als het toch gebeurt en dat ik buiten de lijntjes kán kleuren, houdt me dicht bij hem. Doordat ik weet dat hij er af en toe weleens vandoor gaat met een ander, wil ik zelf ook graag de leukste zijn en blijf ik extra mijn best doen. Als hij uitgaat, dan heb ik de dagen ervoor en erna zo’n gevoel dat anderen hebben als ze iemand net hebben ontmoet: de veroveringsflow. En dat heeft mijn man andersom ook bij mij.”
Wie is de nummer één?Het riekt naar de vrijheid-blijheid vibes uit de jaren zeventig, de trend 

dat ineens meer mensen zeggen: je mag best met een ander seksen. Maar met geitenwollensokken of hippiegedrag heeft deze ontwikke-ling niets te maken, vindt seksuo-loog Kaat Bollen. “Ik denk eerder dat we realistischer worden op het vlak van relaties, wat ook wel moet als het aantal scheidingen zo hoog ligt: één op de drie huwelijken strandt en nog veel meer samen- wonenden gaan uit elkaar. Men-sen beseffen dat een relatie hard werken is en dat overspel vaak een reden is om uit elkaar te gaan. Het is mooi als je die reden op voorhand kunt ondervangen, bijvoorbeeld door elkaar toe te staan dat er soms met een ander wordt gevreeën.”Zoals Iris (32), die dacht ‘gewoon’ monogaam te zijn met haar eigen vent, totdat ze kriebels kreeg bij een andere man. En weer. En weer. Zonder dat ze minder van haar lief ging houden of hem ontrouw was, maar ongemakkelijk was het wel om dat soort gevoelens te hebben, terwijl ze eigenlijk het idee had dat ze die gevoelens niet mocht heb-ben. Iris: “Mijn vriend en ik hebben erover gepraat en hij zei: ‘Als jij gelukkig bent, ben ik dat ook.’ Dus de volgende keer dat ik zin had in een andere man, heb ik daar wel iets mee gedaan.”Haar vriend zou het ongemakkelijk vinden als hij haar onverwachts thuis in bed zou aantreffen met een ander, dus daar hebben ze afspraken over gemaakt: er mogen alleen mannen blijven slapen als haar vriend er niet is en anders gaat Iris bij hen langs. “Ik vertel mijn vriend dat ik het fijn met ze heb, en ik stel hem gerust dat ik ook nog steeds helemaal zijn vrouw ben. Andersom bespreekt hij het met mij als hij iemand weet met wie 

Seksen met      een ander

‘de grootste valkuil is dat jij of je partner verliefd wordt opeen ander’

Als je lief naar bed gaat met een ander, is het 
finito. Toch? Niet iedereen denkt daar zo 
over. Zij trekken de share-cultuur – alles  

delen – door naar de slaapkamer: hun partner 
mag buiten de deur zoenen of seksen.

Dé oplossing tegen sleur?

tekst Fleur baxmeier

2,5 jaar geleden, startten voormalig 
hoofdredacteur Sanne Groot Koerkamp en 
brandmanager Anke de Jong hun missie om 
Glamour opnieuw in de markt te zetten. Niet 
alleen als magazine, maar als voltallig brand, 
met een nieuwe missie. Groot Koerkamp: 
‘Mensen kopen tegenwoordig niet zomaar meer 
een tijdschrift. Een blad moet iets toevoegen, 
ergens voor staan. We trokken Glamour een 
nieuw jasje aan. Glamour moest het 
onbereikbare voor jonge vrouwen bereikbaar 

gaan maken. Hen helpen een betere versie van 
zichzelf te worden.’ de Jong: ‘Op het gebied 
van mode, beauty, carrière, liefde en health 
willen wij met Glamour iets toevoegen aan het 
leven van de jonge vrouw. Niet alleen als 
magazine, maar kanaalonafhankelijk. Precies 
daar waar zij ons het hardst nodig heeft. In 
onder meer print, events, een webshop én een 
eigen tv-kanaal.’ 

Glamour Beauty TV
Glamour Beauty TV is het eerste digitale 
tv-kanaal in Nederland dat geheel in het teken 
staat van beauty. Volgens Groot Koerkamp een 
gat in de markt: ‘Nederland kent nog helemaal 

niet veel mediakanalen rondom beauty. 
Natuurlijk zijn er tal van enthousiaste jonge 
vloggers, maar een echt expertiseplatform over 
dit onderwerp bestond nog niet. Op Glamour 
Beauty TV kan de jonge vrouw 24/7 terecht 
voor intelligente, volwassen beautycontent.’ 
Het digitale tv-kanaal is trouwens niet alleen 
bedoeld voor jonge vrouwen, ook adverteerders 
kunnen hier volgens de Jong hun slag slaan: 
‘Al onze content is interactief en shoppable. 
Momenteel werken we samen met Douglas en 

launchpartner L'Oréal. Hun producten zie je in 
onze content regelmatig terug. Met een klik 
kan de kijker meer informatie krijgen over deze 
producten of het product direct kopen. Mede 
hierdoor belooft Glamour Beauty TV, naast 
print, een groot businessmodel voor ons te 
worden.’

print is groter dan ooit
Volgens de Jong weet de lezeres van Glamour 
de weg naar het schap inmiddels weer goed te 
vinden: ‘Ons magazine stond tijden flink onder 
druk. Maar de laatste jaren zijn we eigenlijk 
weer best stabiel. Het afgelopen jaar was print 
bij Glamour zelfs groter dan ooit! Door al het 

nieuws dat we rondom het merk lanceerden, 
wil de lezeres weer bij Glamour horen. Ze gaat 
naar Glamour’s Health Challenge event, kijkt 
video’s over beauty én leest onze specials en de 
maandelijkse uitgave.’ Groot Koerkamp: ‘We 
zoeken heel erg naar het moment waarop de 
jonge vrouw tijd heeft om te lezen. Bijvoorbeeld 
in haar vakantie of tijdens de feestdagen, dan 
brengen wij een extra special uit. Zo vlogen er 
het afgelopen jaar dik 300.000 exemplaren van 
het Glamour Beautyboek over de toonbank. 

29tekst: Crissy Mulder    mercurs-de keuze van fonk     2016    nº 196

‘Op de redactie deden we afstand van onze traditionele 
functies. Sanne bedacht veel nieuwe posities en trok daarmee 

veel nieuw multitalent aan’

r Anke de Jong
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Ook hiervoor zochten we een 
samenwerking op met commerciële 
partners L'Oréal en Kruidvat. Daarnaast 
verhoogden we door succes de prijs van 
onze National Glamour Day editie. Zo 
verdienden we dit jaar weer meer aan 
print.’ Groot Koerkamp: ‘Ik geloof heel erg 
in het sneeuwbaleffect, zeker ook voor 
print. Wanneer je als merk laat zien dat je 
durft te experimenten, straalt dat af. Op 
lezers en op adverteerders.’

experimenteren en lef tonen
Volgens Groot Koerkamp ligt 
experimenteren, hard werken en lef tonen 
grotendeels ten grondslag aan het succes 
van Glamour: ‘We hebben ongelofelijk veel 
geluk gehad met een directie die ons de 
vrije loop liet. De afgelopen jaren 

probeerden Anke en ik veel nieuws uit. 
Natuurlijk werd er regelmatig met angst en 
beven afgewacht, maar de directie wist ook; 
laat maar gaan die meiden, want stilstaan is 
geen optie.’ De Jong stemt in: ‘Ik houd niet 

van losse flodders. Als je iets nieuws doet, 
doe het dan goed. Groot denken, daar word 
je groot mee.’ Dit nieuwe denken, bezorgde 
de redactieleden van Glamour ook nieuwe 
functies. De Jong: ‘Op de redactie deden we 
afstand van onze traditionele functies. 
Sanne bedacht veel nieuwe posities en trok 
daarmee veel nieuw multitalent aan. Bij ons 
ben je nu niet alleen beauty editor, maar 
tevens het gezicht van Glamour Beauty TV.’

the sky is the limit
Per 1 maart gaat Groot Koerkamp aan de 
slag bij LINDA. als adjunct-hoofdredacteur. 
Vol trots kijkt ze terug op 2,5 jaar Glamour: 
‘Ik ben er ontzettend trots op dat we een 
echte intentie vonden. Dat we nu met 
Glamour echt iets toe kunnen voegen aan 
het leven van de jonge vrouw. Wanneer je 
enkel uitgaat van meer geld verdienen, ben 
je gedoemd te falen. Denken vanuit de 
doelgroep, vanuit het toevoegen van 
waarde, dat is volgens mij de sleutel tot 
succes.’ Anke nam het stokje als 
hoofdredacteur inmiddels over: ‘De 
afgelopen jaren innoveerden en lanceerden 
we zo veel nieuws. Dat moeten we nu 
laden en verder uitbouwen. Met Glamour 
Beauty TV wil ik naar de honderdduizend 
downloads, onze Health Challenge wil ik 
uitbreiden en onze Glamour datingmaand 
verder uitbouwen. Ik wil inspireren en het 
belangrijkste merk voor jonge vrouwen in 
Nederland neerzetten. In print, online en 
fysiek. Daarin is voor mij the sky the limit.’

het succes van Glamour volgens 
media-experts 
Glamour telt 180.000 lezeressen die 
zij telkens weer inspireert, verrast en 
verleidt. Zowel in het blad, online als 
op tv. Glamour is het enige magazine 
in Nederland dat high-end fashion 
toegankelijk maakt. Terwijl veel 
modebladen een droom creëren, 
maakt Glamour deze droom bereikbaar. 
Hoe doet dit merk dat? Wat is haar 
succesformule? Olav de Caluwe, senior 
mediaplanner bij Initiative en Yillmaz 
Schoen, CEO van TradeCast, namen 
Glamour onder de loep.

echt luisteren
Volgens Olav de Caluwe is Glamour als 
één van de weinigen op tijd gestart met 
een crossmediale uitbouw: ‘Glamour 
speelt slim en alert in op de beweging 
dat alles mobiel wordt. Daarmee pakt 

zij een toonaangevende positie in het 
modesegment. Dit merk is daar waar 
haar doelgroep is. Met snackable online 
content en tal van clinics en events. 
Glamour zendt niet, maar is in staat haar 
doelgroep bij het merk te betrekken. 
Kijk maar eens op Facebook, daar telt 
Glamour dik 100.000 fans. Door te 
experimenteren en écht te luisteren naar 
haar doelgroep transformeerde Glamour 
zich van tijdschrift tot brand.’  Dan nog 
een kleine tip. De Caluwe: ‘Wat Glamour 
nog beter uit zou mogen bouwen, is haar 
maatschappelijke deel. Onderwerpen 
als carrière en ondernemen worden nu 
al behandeld, maar zouden van mij nog 
sterker verankerd mogen worden in het 
merk.’

1 op 1 relatie met de doelgroep
Yillmaz Schoen verzorgde met TradeCast 
de techniek achter Glamour Beauty TV. 

Volgens de CEO is de tv-zender voor 
Glamour de ultieme methode om een 
één-op-één-relatie met haar doelgroep 
op te bouwen: ‘In tegenstelling tot 
het tijdschrift biedt de tv-zender 
Glamour een continue, dagelijkse 
communicatiewaarde. Het merk heeft nu 
de mogelijkheid om op ieder zelfgekozen 
moment direct contact te hebben met 
de kijker, bijvoorbeeld via gerichte 
push notificaties. Dat biedt Glamour 
een verdiepingsslag én een nieuw 
verdienmodel.’ Volgens Schoen is het 
succes van Glamour te danken aan een 
flinke portie lef: ‘Veel uitgeverijen hebben 
misschien wel de wil om te vernieuwen, 
maar nog lang niet altijd het lef. Je 
moet als merk de ballen hebben om 
het gewoon te gaan doen. Het durven 
vernieuwen, daar dankt Glamour haar 
succes aan.’

r Sanne Groot Koerkamp

 ‘Glamour heeft de ballen 
om te vernieuwen’
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