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Open podium Op dit ‘Open podium’ hebben lezers van Onze Taal het voor het zeggen. Is u iets 
opgevallen? Wilt u iets kwijt? Laat het ons weten: openpodium@onzetaal.nl 

“Als je vandaag vóór 23.59 uur 
bestelt, wordt je pakketje morgen 
gratis thuisbezorgd. Zelfs op 
zondag. Ook als je voor een andere 
dag kiest is bezorging gratis. 
Heeft dit je geholpen?” Deze zinnen 
komen van de website van Coolblue. 
De schrijver kent mij niet. En toch 
spreekt de schrijver me aan met je. 
Is dat niet vreemd? Of onbeleefd? 

Coolblue is een lichtend voor
beeld voor veel communicatie
adviseurs voor wie ik werk. Als ik 
vraag wat voor communicatiestijl ze 
willen voor hun organisatie, zeggen 
ze geregeld: ‘Zoiets als Coolblue.’ 

‘Dus ook in de jevorm?’, vraag ik 
dan. 

Dan blijft het even stil.
Ik snap die aarzeling wel. Het is 

namelijk makkelijk om op een 

website de klant in de jevorm aan 
te spreken. Maar in een brief of 
email? Of aan de telefoon? Dat is 
andere koek. En dat komt door de 
ongeschreven betekenis van het 
woordje u.

U vinden we namelijk beleefd. 
Het toont respect. Maar u heeft ook 
een keerzijde. Het is afstandelijk. 
Formeel. En benadrukt ongelijk
heid. En dat is juist wat de meeste 
organisaties tegenwoordig niet 
willen. Ze willen dicht bij de klant 
staan.   

Bovendien heeft u iets ouder
wets. Marketeers begrijpen dat. 
Daarom zijn steeds meer websites 
in de je-vorm geschreven. Het 
lastige is alleen dat de brieven  
en emails hierbij achterblijven. 
Hierdoor ontstaat de gekke situatie 

dat een klant op de website met je 
wordt aangesproken en in een brief 
met u.

Daarom stel ik voor de uvorm af 
te schaffen. 

Want laten we eerlijk zijn. De 
uvorm is ten dode opgeschreven. 
Steeds vaker word je door onbeken
den aangesproken met jij en je 
voornaam. De informalisering van 
onze maatschappij is onomkeer
baar. Het is goed om dit proces een 
handje te helpen. Het voorkomt bij 
veel communicatiespecialisten 
bovendien kopzorgen. En het  
zorgt voor eenvoud en helderheid. 
Iedereen is een ‘jij’. Bovendien: in 
het Engels gaat dit al tijden goed. 

Weg met u.

Beeld: 123RF

Weg met u!
Martijn Jacobs - directeur Loo van Eck Communicatie


