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Voorwoord

Deze derde, herziene editie van het Handboek zakelijk Engels is een opgefriste versie van onze tweede uitgave in 2011. De focus van de herziening ligt op de eerste
twee hoofdstukken, waarvan de inhoud meer in lijn is gebracht met de hedendaagse praktijk. Nieuwe inzichten zijn verwerkt en we hebben rekening gehouden met
de sterk veranderde omgeving waarin het zakelijk verkeer plaatsvindt, met name
op het gebied van digitale communicatie.
Dit boek is bedoeld voor iedereen die tijdens werk of studie met het Engels te maken
heeft of krijgt en al een goede basiskennis heeft. Het is dan ook geen grammaticaboek of leerboek, maar een handig naslagwerk vol bruikbare voorbeelden en tips
om op een verantwoorde wijze met het Engels om te kunnen gaan in een werkomgeving.
Deel 1 is het meest omvangrijk en behandelt verschillende situaties op de werkvloer
waarbinnen het Engels regelmatig wordt gehanteerd. Zo kun je per situatie opzoeken hoe je je kunt voorbereiden op bijvoorbeeld vergaderingen, onderhandelingen of
sociale gelegenheden. Je kunt nakijken of er nog bepaalde zaken zijn waarmee je je
rapporten, e-mails of brochures doeltreffender kunt maken en wat voor soort Engels
je in welke omstandigheden het beste kunt gebruiken. Verder vind je in de diverse
hoofdstukken veel informatie en handige voorbeeldzinnen waarmee je overtuigender overkomt in het Engels.
In deel 2 vind je vijf hoofdstukken waarin beruchte taalkundige struikelblokken
worden behandeld op het gebied van grammatica, spelling, interpunctie en woordkeuze. Als je daar regelmatig een blik op werpt, zul je onbewust gemaakte fouten
steeds vaker weten te voorkomen. Dit deel gaat tevens in op de verschillen tussen
het Brits- en het Amerikaans-Engels.
Deel 3 is gewijd aan het verbeteren van je stijl in het Engels. Hier vind je tips om
duidelijk en concreet te formuleren en de structuur van je tekst te verhelderen.
Omdat bij verschillende thema’s en onderwerpen soms dezelfde kwesties relevant
zijn, zul je af en toe wat herhaling tegenkomen. Dit is een bewuste keuze. Je ziet dan
steeds in één oogopslag alle relevante informatie bij elkaar, waardoor je minder
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snel een punt mist. Uiteraard verwijzen we ook regelmatig naar andere hoofdstukken als dat relevant is.
Dit boek is tot stand gekomen dankzij de hulp en input van vele collega’s, klanten en
vakgenoten. Het werken met taal is een dynamische bezigheid en wij waarderen het
enorm dat we met zo veel mensen uit zo veel verschillende vakgebieden iedere dag
weer zo prettig kunnen samenwerken.
Andy en Astrid Baxter
Hilversum, januari 2016
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Het Engels is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Helemaal met de
opkomst van internet wordt het Engels steeds meer gebruikt om wereldwijd te
communiceren. Ook in het bedrijfsleven is de grote rol van het Engels duidelijk
merkbaar. Bedrijven hebben steeds vaker klanten in het buitenland en nemen ook
regelmatig niet-Nederlandse werknemers aan. Om goed met iedereen te kunnen
blijven communiceren, is er een gemeenschappelijk taal nodig, en het Engels ligt
dan al snel voor de hand. Bij sommige multinationals is het Engels zelfs de officiële
voertaal en communiceren alle werknemers met elkaar in het Engels. Als gevolg
van deze toenemende internationalisering en de globalisering moeten daarom
steeds meer mensen voor hun werk het Engels op hoog niveau beheersen. De volgende tien hoofdstukken helpen je op weg in verschillende situaties op de werkvloer.

1 Inleiding

Het Engels is een belangrijk internationaal communicatiemiddel. In de internationale politiek en het toerisme, maar ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en
op internet is het Engels wereldwijd een belangrijke lingua franca: een taal die
wordt gebruikt als gemeenschappelijk communicatiemiddel tussen mensen met
verschillende moedertalen. Om effectief in het Engels te kunnen communiceren,
is het belangrijk ervoor te waken dat er geen misverstanden ontstaan door foutief
of onduidelijk taalgebruik, schriftelijk dan wel mondeling.

1.1

Het belang van correct Engels
De meeste Nederlanders kunnen zich redelijk verstaanbaar maken in het Engels.
Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar hoe erg is dat eigenlijk? Bij het converseren in het Engels kan een (niet al te zwaar) accent en een enkele grammaticale fout geen kwaad. Maar zodra fouten tot verwarring of misverstanden leiden,
verandert de zaak – zeker in het bedrijfsleven. Het is daarom belangrijk om het
‘standaard-Engels’ zo goed mogelijk te beheersen.

1.2

Wat voor Engels?
De vele soorten Engels die er zijn in de wereld vormen soms een struikelblok. Willen we in het Brits-Engels of het Amerikaans-Engels communiceren, of gewoon
‘internationaal’? We staan daar vaak onvoldoende bij stil. De verschillen zijn weliswaar subtiel, maar het staat slordig als je allerlei varianten door elkaar gebruikt,
vooral in het geschreven Engels. Je zult dus een bewuste keuze moeten maken.
Om te weten welk soort Engels bij jou of je werkomgeving past, moet je eerst bedenken wie je doelgroep is. Richt je je activiteiten specifiek op de Verenigde Staten,
dan ligt het gebruik van Amerikaans-Engels (en dus ook de Amerikaanse spelling)
voor de hand. Richt je je daarentegen specifiek op Groot-Brittannië of Europa,
dan kun je beter Brits-Engels gebruiken. Bedenk ook dat het nogal vreemd kan
overkomen als een sterk Europees georiënteerd bedrijf het Amerikaans-Engels als
voertaal hanteert.
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Veel bedrijven gebruiken het Engels voor een internationale (wereldwijde) doelgroep, waarvan de meeste mensen het Engels niet als moedertaal hebben. Je moet
dan evengoed een keuze maken tussen de Britse of Amerikaanse spelling, maar je
tekst mag wat betreft woordgebruik niet te specifiek Brits of Amerikaans zijn. En
zorg er ook voor dat je woordgebruik niet te complex of te idiomatisch is, anders
loop je het gevaar dat mensen je boodschap niet goed begrijpen.
In dit boek zullen we je steeds wijzen op verschillen tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels. Daarbij maken we gebruik van de afkortingen BrE (British English)
en AmE (American English).

1.3

Culturele aspecten
Goed communiceren in het Engels is uiteraard niet alleen een kwestie van de juiste
grammatica- of spellingregels toepassen. Ook culturele verschillen tussen Nederland en Engelstalige landen kunnen in mondelinge en schriftelijke communicatie
een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen de manier
waarop Amerikanen en Nederlanders de wereld bekijken. Amerikanen zijn over
het algemeen zeer optimistisch ingesteld en stellen de zaken (en zichzelf) vaak
wat mooier voor dan ze eigenlijk zijn. In Nederland is men over het algemeen wat
nuchterder en pragmatischer van aard. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en ‘Niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken’ zijn gevleugelde uitdrukkingen die de Nederlandse volksaard goed typeren.
Ook de welbekende Nederlandse directheid kan tot problemen leiden. Als je dezelfde directe stijl in het Engels toepast, kom je in andere culturen al snel bot over.
‘Afspraak is afspraak’ betekent niet overal hetzelfde. In andere culturen kan het
heel normaal zijn om naar gepasseerde stations terug te keren, hoe frustrerend dit
soms ook is.
Ondanks hun directheid, zijn Nederlanders meestal niet snel geneigd om tijdens
een officiële gelegenheid zomaar een gesprek met een onbekende te beginnen.
Nederlanders houden altijd een zekere mate van afstand. Dit kan op Engelstaligen overkomen als onverschilligheid. Een voorbeeld van deze eigenschap is de
gewoonte van Nederlanders om te blijven zitten op feestjes en zich niet te begeven
onder mensen die ze niet kennen. In Engelstalige landen zijn er bij dergelijke gelegenheden vaak geen stoelen of zitplaatsen. Dit maakt het gemakkelijker om regelmatig van gesprekspartner te wisselen. Iets wat ook van de aanwezigen verwacht
wordt.
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1.4

Europa vs. Amerika
Er zijn ook belangrijke verschillen tussen de West-Europese (inclusief de Britse)
cultuur enerzijds en de Amerikaanse cultuur anderzijds, bijvoorbeeld in hoe men
zichzelf en zijn waren of diensten aanprijst. Dit komt onder andere tot uiting in het
curriculum vitae (of résumé, zoals Amerikanen het doorgaans noemen). Vanwege
de Amerikaanse mentaliteit om zichzelf als the best aan te prijzen en ook door de
competitieve aard van de meeste Amerikanen, proberen sollicitanten vaak hun capaciteiten en werkverleden in zeer positieve bewoordingen aan de man te brengen.
Amerikaanse werkgevers weten doorgaans goed hoe ze dit soort beschrijvingen
moeten interpreteren en relativeren. Europeanen worden hier soms door geïmponeerd of beschouwen het juist als Amerikaanse bravoure. Zij zijn eerder geneigd
zaken weer te geven zonder enige vorm van window dressing. Dat betekent echter
ook dat Europese sollicitanten bij Amerikaanse bedrijven kunnen worden gezien
als zwakkere kandidaten met een gebrek aan zelfvertrouwen, terwijl er alleen
maar sprake is van culturele verschillen. Zeker iets om rekening mee te houden in
het internationale circuit!

1.5

Veelvoorkomende situaties op de werkvloer
In de volgende hoofdstukken bespreken we het gebruik van het Engels in veelvoorkomende situaties op de werkvloer. Zo kun je per situatie een bepaald hoofdstuk
nalezen en bekijken in hoeverre de voorbeeldzinnen of tips bruikbaar kunnen zijn,
of het nu gaat om het schrijven van een e-mail of het invullen van een profiel op
LinkedIn, het geven van een presentatie of het voorbereiden van belangrijke onderhandelingen.
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