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

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

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

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

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

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

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

Lieve hartjes, fronsende gezichtjes,  

dampende koffiekoppen en feestelijke  

ballonnen; met de komst van smartphones 

en tablets is het gebruik van emoji’s enorm 

toegenomen. Niet alleen in privé-

gesprekken via WhatsApp komen ze voor, 

maar ook in webcarereacties van bedrijven 

op sociale media. Ons onderzoek laat zien 

dat bedrijven weliswaar menselijker  

overkomen als ze emoji’s gebruiken (👍), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 2. Webcaregesprek op de Facebookpagina van Lidl.
Figuur 3. Webcaregesprek op de Facebookpagina van Bol.com.
Figuur 4. Webcaregesprek op de Twitterpagina van IKEA.

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

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

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

In Tekstblad 2019-1 schreef Lilian Stolk over het ontstaan van de emoji. Het artikel is terug 
te lezen in het digitale nummer van deze editie van Tekstblad (tekstbladpremium.nl).
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daarentegen veel minder voor in webcare van bedrijven. Interes-
sant genoeg vonden we juist dat dit kenmerk van de conversatio-
nal human voice vaker terug te vinden is in klantberichten: naast 
emoji’s gebruiken klanten graag onconventionele spelling, waar-
onder meerdere uitroeptekens (‘!!!’), hoofdletters (‘NEE’), en sa-
mentrekkingen (‘plse’).

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

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

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

Figuur 8. Rebus-achtige tweet  
van Goldman Sachs.
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