
Zeg het met

Mischa 
     Coster

Emoji

Recent onderzoek      wijst uit dat tachtig procent van de 
mensen Emoji gebruikt op zijn smartphone. Jij ook? Emoji vormt 
de snelstgroeiende – universele – taal in onze maatschappij. 
Steeds vaker duiken ze ook op in zakelijke communicatie, 
maar wat voor effect hebben Emoji? Hoe gebruik je ze effectief? 
Volgens mediapsycholoog Mischa Coster is er voor iedereen die 
al dagelijks Emoji gebruikt, nog veel te winnen     . 

In Zeg het met Emoji gaat de auteur in op vele vragen. Wat is de 
betekenis van de verschillende Emoji? Zijn Emoji voorbehouden aan 
jongeren? Zwakken Emoji een boodschap af? Wat kunnen Emoji 
betekenen voor marketing en webcare? En klopt het dat Emoji in 
andere landen allang zijn ingeburgerd? Coster geeft daarnaast 
praktische tips en trucs, zodat je na het lezen van het boek niet 
meer zonder Emoji wilt communiceren.

Een must-read voor iedereen die Emoji wil 
gebruiken om effectiever en succesvoller 
te communiceren, zowel zakelijk als privé.

boomuitgeversamsterdam.nl
businezz.nl

ISBN 978-9-0244-0635-7

NUR 810/770

Mischa Coster MA MSc is 
mediapsycholoog en Chief 
Matters, een adviesbureau 
dat organisaties helpt om 
inzichten uit de psychologie 
effectief toe te passen. 

Daarbij richt hij zich voornamelijk op projecten 
op het snijvlak van strategie, online media, 
psychologie, techniek en gedragsbeïnvloeding.
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Anderen �   over Zeg het met Emoji:
‘Echt eyeopeners, ik gebruik Emoji nu veel bewuster!’ 
‘In één avond uitgelezen. Vermakelijk, informatief 
en toepasbaar.’
‘Dit onderwerp ontbrak nog in alle literatuur over 
zakelijke communicatie.’

Anderen �   over 👥👥

Doe de Emoji-quiz 

Beantwoord de volgende vragen: 

Stuur je regelmatig een Emoticon of Emoji?

  ja    nee

Is het gebruik van Emoji alleen iets voor jongeren?

  ja    nee

Zijn er op dit moment meer dan 300 Emoji?

  ja    nee

Emoji zijn enkel bedoeld voor privégebruik

  ja    nee

Het gaat om de woorden, niet hoe je ze zegt

  ja    nee

Gebruik je WhatsApp regelmatig?

  ja    nee

Wordt jouw bericht weleens verkeerd 
geïnterpreteerd?

  ja    nee

🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬🔬

👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

👤👤👤👤

Heb je op drie of meer vragen ‘ja’ geantwoord? 
Dan is dit boek verplichte kost!

M
ischa Coster
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Voorwoord

Als mediapsycholoog is het druk in je 
hoofd. De hele dag word je blootgesteld aan prikkels 
zoals Facebook-updates, televisiereclames, tweets, 
likes, Instagram-foto’s, radioprogramma’s, YouTube- 
filmpjes en, misschien nog wel het meest impactvol, 
berichtjes van vrienden, familie en relaties.

Elektronische berichten zijn zo’n 
vast onderdeel van ons leven geworden dat we er 
eigenlijk niet meer heel bewust bij nadenken. En 
juist dat bewust nadenken bij zaken die we als van-
zelfsprekend beschouwen, is voor een psycholoog 
een uitdaging. Zo gezegd, zo gedaan.

Er kwamen ineens allerlei vragen bij me 
naar boven. Wat is het effect van een berichtje? 
Waarom niet bellen? Welk kanaal kiest iemand om 
berichtjes te sturen? Publiek of privé? Waarom? 
Maar de interessantste vraag die ik mezelf stelde, 

📱📺💻💬

📲😀?✉✉

❓❓🔮
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had toch wel te maken met de interpretatie van 
deze berichten. 

‘In real life’, zoals ze zeggen, kunnen 
we niet iemands uitspraak interpreteren zonder 
daarbij het non-verbale gedrag van die persoon mee 
te nemen. We kijken onbewust hoe iemand staat, 
hoe iemand spreekt, welke gelaatsuitdrukking 
iemand heeft en zelfs welk moment hij of zij kiest om 
de boodschap over te brengen.

Een aantal van deze visuele cues lijkt te ont-
breken bij digitale communicatie, bij berichtjes. 
Maar is dat wel zo?

De opkomst van Emoji heeft een heel 
nieuwe laag toegevoegd aan digitale communicatie. 
Ineens kunnen we veel makkelijker onze emotie, 
intentie en intonatie overbrengen. We kunnen de 
ontvanger van ons bericht helpen de boodschap op 
de manier te interpreteren zoals wij haar bedoeld 
hadden. Fantastisch!

😀😔😡😳

❌❓

💡💬🎯
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Ik ben dit boek gaan schrijven omdat 
het fenomeen Emoji mij ontzettend intrigeert. Ik zie 
het als een onderdeel van wat ik digitaal non-ver-
baal gedrag ben gaan noemen.

Het resultaat van mijn zoektocht 
naar verklaringen, inzichten en voorbeelden is denk 
ik een boek vol interessante feiten, tips en herken-
bare situaties geworden. Maar ook vol met weten-
schappelijke studies, experimenten en psychologi-
sche inzichten.

Heel veel leesplezier!

Mischa

📝📚🎉

🔬📖💙📊✅

👀😳😂👍

👤
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Voor wie is dit boek?

Emoji is de snelst groeiende taal ter wereld. 

Dit boek neemt je mee in een nieuwe wereld van 
hedendaagse communicatie. Communicatie die 
veranderd is door de opkomst van Emoji.

Het is vooral voor mensen die willen weten hoe com-
municatie anno 2017 werkt, wat de rol is van digitaal 
non-verbaal gedrag.
• Geliefden, ouders en familieleden die hun com-

municatie willen verbeteren, misverstanden voor-
komen en hun punt duidelijk willen maken

• Groepen zoals sportteams en jaarclubs die via 
groepsberichten communiceren

• Managers, professionals en ondernemers die de 
waarde van structureel gebruik van digitale 
non-verbale communicatie willen onderzoeken
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• Ondernemers die contact met klanten en col-
lega’s willen verbeteren, doelgroepen willen 
beïnvloeden, efficiënt willen werken

Dit boek is ook uitstekend te gebruiken als 
(verjaardags)cadeau!

Met andere woorden: dit boek is voor iedereen die 
WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Twitter 
en alle andere tekstgebaseerde messengers die 
Emoji ondersteunen, zo effectief mogelijk wil inzet-
ten. Die wil weten wat de laatste wetenschappelijke 
inzichten zijn en vooral ook wat je daar dagelijks aan 
hebt. Iedereen die zijn/haar boodschap zo goed 
mogelijk over wil brengen. Of dit nu is om te infor-
meren, te overleggen of te beïnvloeden. 

Effectieve communicatie, dat is waar het om draait.
Met de hulp van Emoji.
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1 De geschiedenis van Emoji

Het begin: Emoticons

Emoji zoals wij die nu kennen, zijn niet ineens ont-
staan. Ze zijn eigenlijk een nieuwe stap in de ontwik-
keling van Emoticons. Emoticons zijn smiley-achtige 
figuurtjes die bestaan uit leestekens zoals :). De 
term Emoticon is letterlijk een samenvoeging van 
‘emotie’ en ‘icon’ ofwel klein symbooltje. Symbool-
tjes voor emoties dus.

Emoticons werden voor het eerst gebruikt op 19 
september 1982. Professor Scott Fahlman van de 
Carnegie Mellon University stelde toen voor om het 
teken :) te gebruiken om aan te geven dat een 
berichtje een ‘grap’ was. Op deze manier konden 
wetenschappers die actief waren op hun message 
board zien dat berichten over ongelukjes met kwik 
in het lab niet echt waren.
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Wat er daarna gebeurde met de Emoticons had nie-
mand verwacht…   Fahlman zei dan ook ‘We were just 
nerds, goofing around.’

Professor Scott Fahlman, de bedenker van de Emoticons
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Van Emoticons naar Emoji

Kaomoji
Een tussenvorm tussen Emoticons en Emoji zijn de 
kaomoji. Dat zijn ook letterplaatjes, maar hierbij 
bestaat het plaatje uit leestekens. Eigenlijk zijn dit 
uitgebreide Emoticons zoals (⌒‿⌒) en (￢_￢). Ze 
ontlenen veel van hun betekenis aan Manga 
(Japanse strips met figuren met grote ogen) en zijn 
vaak rond de ogen opgebouwd.
http://japaneseEmoticons.me/

De herkomst van Emoji
De term Emoji is oorspronkelijk uit Japan afkomstig. 
De ‘e’ kan vrij vertaald worden als ‘plaatje’ en ‘moji’ 
als taalkundig ’karakter’, een letter. Een letterplaatje 
dus.
Shigetaka Kurita was in 1998 in Japan werkzaam bin-
nen Docomo aan het Japanse I-mode. Dit zou later 
Japans meest uitgebreide en succesvolle mobiele 
internetplatform worden. In deze tijd gebruikten 
veel Japanners de kaomoji om emoties via hun 
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mobiel uit te drukken. Kurita vond dat er een simpe-
lere manier moest komen om emotie via een tekst-
bericht te uiten.

Omdat Kurita geen ontwerper was, keek hij naar 
Manga voor inspiratie. Bij Manga worden vaak 
zweetdruppels, traanwatervallen en hart-oogjes 
gebruikt om emoties te benadrukken. Op basis van 
deze principes maakte Kurita de eerste set van 176 
Emoji. Hij nam aan dat de telefoonfabrikanten zijn 
ontwerpen wel zouden oppoetsen tot leuk ogende 
plaatjes. Dat deden ze niet, ze accepteerden zijn 
eerste schetsen direct en gebruikten ze zoals hij ze 
had aangeleverd.

Er was echter een probleem voor Docomo: doordat 
de plaatjes zo klein waren (12x12 pixels), konden ze ze 
niet patenteren. Concurrenten zoals J-Phone kwa-
men al snel met hun eigen Emoji-sets. En natuurlijk 
waren deze niet onderling uitwisselbaar. Een Doco-
mo-telefoon kon geen Emoji lezen die door een 
J-Phone gestuurd was. Desondanks waren ze uitzon-
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derlijk populair in het gebruik. Binnen no time doken 
de Emoji ook op in online communicatieplatforms 
zoals Myspace en AOL Instant Messenger. En later 
omarmde ook Apple de Emoji: in de Japanse iOS 2.2- 
update voor de iPhone die in 2008 uitkwam, werden 
voor het eerst Emoji geïntroduceerd.

De acceptatie van Emoji
Door deze opkomst en toenemende populariteit van 
Emoji kwamen ze ook onder de aandacht van het 
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Unicode-consortium. Dit consortium bewaakt de 
internationale standaard voor hoe op mobiele tele-
foons en desktopcomputers beeldschermkarakters 
(zoals letters, cijfers, leestekens) worden weerge-
geven. In 2010 besloot het Unicode-consortium om 
722 Emoji op te nemen in de index. Opname in deze 
internationale index betekende dat nu ook tele-
foons van verschillende merken onderling Emoji 
konden gaan uitwisselen. Een jaar later voegde 
Apple Emoji als nieuw toetsenbord toe aan het 
iOS-besturingssysteem, wat eigenlijk de interna-
tionale lancering van Emoji betekende.

Niet blij
Ondanks de populariteit van Emoji is er één persoon 
die niet blij is met de internationale acceptatie en het 
gebruik ervan: Scott Fahlman, de originele uitvinder 
van de Emoticons. Hij blijft bij zijn standpunt dat hij 
Emoji lelijk vindt en dat ze de creativiteit om onszelf 
via tekst te uiten, ondermijnen. Maar ik ben bang dat 
hij niet veel meer kan doen om zijn eigen uitvinding 
ongedaan te maken…   :)
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Emoji vandaag

Inmiddels zijn Emoji niet meer weg te denken uit 
onze digitale communicatie. We zien ze overal, van 
onze chat apps tot campagnes van grote bedrijven 
die ze gebruiken om hun boodschap op te leuken. 
Uit een studie uit 2016 door Wall, Kaye en Mallone 
kwam naar voren dat ruim 80% van de mensen Emoji 
gebruikt bij tekst-/message-/WhatsApp-contact, 
76% gebruikt ze op Facebook en maar 15% in e-mail. 
Emoji lijken een fenomeen te zijn dat meer geassoci-
eerd wordt met nieuwere en minder formele vormen 
van communicatie.

Officiële betekenislijst 
De Unicode-organisatie houdt een lijst bij met de 
officiële betekenissen van de pictogrammetjes. Deze 
wordt periodiek uitgebreid en bijgewerkt. Ook kan je 
in deze lijst zien hoe de Emoji er op verschillende 
platforms uitzien. Interessant, omdat er nogal eens 
verschillen zijn tussen hoe een Emoji er bijvoorbeeld 
op Apple uitziet en op Android of via Windows. Op 
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het moment van schrijven van dit boek is de lijst v4.0 
gepubliceerd en is de v5.0-lijst in concept (beta) 
beschikbaar. De huidige lijst kent 2389 verschillende 
Emoji. Let wel, dit zijn dus niet allemaal verschil-
lende betekenissen, maar ook variaties per picto-
gram, bijvoorbeeld in huidskleur. Elke individuele 
Emoji heeft een code gekregen waarbij deze tech-
nisch identificeerbaar en bruikbaar is voor program-
meurs. Bijvoorbeeld U+1F600 voor ‘grijnzend gezicht’.

Emoji zijn niet meer weg te denken 
uit onze communicatie.

Daarnaast is er ook een soort encyclopedie voor 
Emoji, Emojipedia genaamd. Via de website kan je de 
betekenis opvragen van elke Emoji. Daarnaast kan je 
ook via Twitter een vraag stellen door de betref-
fende Emoji te sturen naar @botmoji. Je krijgt dan 
direct antwoord met de betekenis.


