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Je hoeft niet uitzonderlijk goed te zijn 
in je vak, om toch heel succesvol te 
worden. 10 adviezen van experts.

Zo word je een  
geslaagde  
pr-professional

Succesvolle mensen, we zijn er gek op. We 
hijsen ze op de schouders, zetten ze op een 
voetstuk en krijgen er geen genoeg van om ze in 
interviews uit te horen over hóe het allemaal zo 
gekomen is. Je kunt werkelijk geen tv-program-
ma voorbij-zappen, geen krant of tijdschrift 
opslaan, geen webpagina openklikken en geen 
mobiele feed doorscrollen, of de gezichten van 
mensen die ‘het gemaakt hebben’ grijnzen je 
zelfgenoegzaam tegemoet.
Maar hoe word je nou eigenlijk succesvol in je 
werk? Zijn daar universele wetten, regels, eigen-
schappen of gedragspatronen aan te verbinden? 
Word je als succesnummer in de dop geboren? 
Of bouw je dat trapje naar de top voornamelijk 
zelf? En als dat laatste het geval is: uit welke 
cruciale bouwstenen bestaat dat trapje dan 
eigenlijk?
Met die vragen in het achterhoofd spraken we 
met drie succes-experts, en gingen op zoek 
naar de succesformule voor de communicatie-
prof van de toekomst. 

1. Wees (of Word) een mensenmensch
Wanneer je het ‘hoe word ik succesvol-
vraagstuk’ op het communicatievak be-
trekt, kom je al snel uit bij de vraag wat 
succesvolle communicatieprofs gemeen 
hebben. En als er één ding naar voren 
kwam uit het lijstje pr-persoonlijkheids-

types (Communicatie Magazine decem-
ber 2015) en de bijbehorende poll die we 
online publiceerden, dan is het wel dat elke 
zichzelf respecterende communicatieprof 

‘een mensenmens’ in hart en nieren is. Het 
klinkt als een ondraaglijk cliché, maar het is nu 

eenmaal zo: om in het communicatievak een 
deuk in een pakje boter te kunnen slaan, moet 
je goed met andere mensen door één deur 
kunnen. Je moet in teams kunnen werken of ze 
aan kunnen sturen. Je moet niet bang zijn om 
vreemden op te bellen of op nieuwe mensen af 
te stappen. En om het verhaal van jouw bedrijf 
of klant goed voor het voetlicht te brengen moet 
je je in anderen kunnen verplaatsen. Ja, om 
succes te boeken in dit vak kun je maar beter 
extravert zijn. 
Dus omarm dat ‘mensenmensch’ in jezelf en als 
je er geen bent, dan word je er maar een. Heus, 
zo moeilijk is het niet. Maak eens een praatje. 
Vraag eens naar iemands kinderen. Gooi eens 
een smiley in een mail. Oefening baart kunst. 

david de KocK

arjan vergeer
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KiLiAn WAWOE:
‘Goed kunnen  

opschieten met 
colleGa’s,  

GeZelliG doen  
op borrels, het 

wordt vaak  
onderschat’

2. houd jeZelf een Wortel voor
Behalve een goed ontwikkelde ‘mensenknobbel’ 
hebben succesvolle mensen volgens Kilian 
Wawoe, universitair docent human resource 
management aan de VU, nog een andere eigen-
schap, en dat is proactiviteit. Wawoe, voorheen 
twaalf jaar lang werkzaam als personeelsmana-
ger bij ABn Amro, deed onderzoek naar de 
persoonlijkheidskenmerken die bepalen of 
bankmedewerkers door hun leidinggevenden 
worden gewaardeerd, en ontdekte dat naast 
extraversie ook proactiviteit een belangrijke 
factor is: ‘Succesvolle mensen beschikken over 
het vermogen om ideeën om te zetten in daden. 
Ze zijn er goed in om zichzelf een doel te stellen 
en vervolgens stappen te zetten om dat doel ook 
te verwezenlijken.’ 
Ook volgens succescoach Arjan Vergeer, die 
samen met compagnon David de Kock het boek 
‘356 dagen succesvol’ schreef en het gelijkna-
mige zelfhulpprogramma creëerde, zul je om 
succes te verwezenlijken zelf dingen in gang 
moeten zetten. ‘iedere weg naar succes – zake-
lijk of op persoonlijk vlak – begint met het stellen 
van een doel. ‘Waar verlang je naar? Waar droom 
je van? Je kunt nooit op de plek van bestemming 
aankomen, als je niet weet waarnaar je onder-
weg bent.’
Klinkt mooi hè? Ja, de weg naar succes is gepla-
veid met oneliners, dat is iets wat zeker is. Komt 
er nog een: ‘Werk van morgen naar vandaag, in 
plaats van andersom,’ aldus Vergeer. ‘Vanuit je 
startpunt lijkt de weg naar je doel vaak heel 
overweldigend, maar als je je einddoel visuali-
seert en vervolgens terug redeneert hoe je daar 
stapje voor stapje kunt komen, is het ineens een 
stuk beter behapbaar.’ 
Verder is het volgens Vergeer goed om een doel 
te kiezen dat groots genoeg is, zodat je het nooit 
helemaal kunt verwezenlijken. ‘Als er iets te 
dromen overblijft, houd je altijd iets over om 
naartoe te werken. Zo blijf je gemotiveerd en in 
beweging.’ 

3. ga met je tijd mee
Aha: in beweging blijven. Dat brengt ons op het 
volgende punt: zorg dat je toekomstbestendig 
bent en blijft. Of, om even die hopeloos afge-
zaagde Wayne Gretzky-quote erin te knallen: 
‘skate to where the puck is going, not to where it 
has been.’ Ofwel: als je blijft hangen in je oude 

flinke scheut genius in de strijd kunnen gooien, 
om met een onwrikbare houding weg te kunnen 
komen. Voor gewone stervelingen die tot de 
besten in het vak willen behoren, luidt toch het 
advies: stel je flexibel op.
Op je vrije dag toch nog even een persbericht 
opstellen: prima. iets doen wat totaal buiten je 
comfortzone ligt: heerlijk. Een uitgekiende stra-
tegie op het laatste moment 180 graden om-
gooien: maak me gek. Succesvolle mensen zijn 
ambitieus en vinden het niet erg offers te bren-
gen om hun doel te bereiken. Maar belangrijker 
nog, zo blijkt uit ongeveer ieder lijstje met eigen-
schappen van succesvolle mensen dat ooit is 
opgesteld: ze vrezen verandering niet. Sterker 
nog: ze omarmen haar. 

5. sell yourself
Maar behalve dol op verandering zijn succes-
volle communicatiemensen ook goede pr-mana-
gers. En dan niet alleen voor het bedrijf of de 
klant, maar vooral voor zichzelf. Volgens veelge-
vraagd imagocoach en personal branding-des-
kundige Zabeth van Veen wordt het belang van 
personal branding sterk onderschat: ‘Mensen 
denken: ik hoef mezelf niet te verkopen, want ik 
weet wat ik kan. Dan zeg ik: mooi dat jij het weet, 
maar weten anderen het ook? ik krijg vaak het 
verzoek van een raad van bestuur om een ma-
nager te coachen die fantastisch is in z’n vak, 
maar vastloopt, omdat diegene zich niet goed 
voor het voetlicht weet te brengen. Alleen al als 
het op online identiteit aankomt, is de manier 
waarop je je presenteert van cruciaal belang. Als 
ik iemand via Linkedin aanbeveel aan een rela-
tie, dan wil ik niet moeten zeggen: ja sorry van 
dat amateuristische profiel, maar hij is heus heel 
goed in z’n werk. Je moet jezelf kunnen verko-
pen, anders gaat kans na kans aan je voorbij.’
Kilian Wawoe is het daar roerend mee eens. ‘Er 
is een groot verschil tussen je vak verstaan en 
succesvol zijn. Je kunt de beste zijn in je vak en 
niet succesvol zijn en je kunt heel succesvol zijn, 
zonder uitzonderlijk goed te zijn. Veel mensen 
denken: als ik goed ben, dan kom ik vanzelf wel 
bovendrijven. Dat is niet zo. Een belangrijke 
voorwaarde voor succes is dat je je zelf kunt 
verkopen.’ 

6. borrel je een slag in de rondte
Jezelf verkopen dus, maar hoe doe je dat? ‘Het 
klinkt misschien gek, maar vooral door ervoor te 
zorgen dat je aardig gevonden wordt,’ zegt Kilian 
Wawoe. ‘in welk vakgebied je je ook begeeft, 

trucje en niet openstaat om nieuwe dingen te 
leren, dan zul je van alle kanten worden inge-
haald door vakgenoten die wel met hun tijd 
meegaan. 
Wat zijn dan de skills waar de communicatie-
professional van de toekomst zich maar beter 
in kan bekwamen? Volgens het 2015 World PR 
Report zullen ‘digital savvy, creative content 
creators’ het vak gaan domineren. Social me-
dia community management kwam als verre-
weg de belangrijkste skill naar voren, gevolgd 
door multi media content creation, insight & 
planning, creativity en analytics. Belangrijk om 
op te merken: media relations bungelde ergens 
onder aan het prioriteitenlijstje. niet dat we niet 
nog steeds dólgraag gebeld worden over 
 persberichten, maar we zeggen het toch  
maar even…’ 

4. Wees flexibel
Maar wat als je meer een old school communi-
cado bent en al dat ‘nieuwe gedoe’ je ding niet 
zo is? Helaas, om je te kunnen blijven onder-
scheiden, kun je er maar beter voor zorgen dat 
je de new school communicado in jezelf wak-
ker kust. Betekent dat dan dat je jezelf moet 
veranderen? inderdaad. U bent vast heel goed 
gelukt, maar af en toe wat bijschaven kan geen 
kwaad. Want met zeggen ‘zo ben ik nu een-
maal niet’ of ‘dat behoort niet tot mijn verant-
woordelijkheden’ zul je niet snel de middel-
maat ontstijgen. En dan niet meteen gaan 
roepen ‘Ja maar: Steve Jobs’, want dat soort 
starre figuren vormt slechts de uitzondering 
die de regel bevestigt. Ofwel: je moet wel een 
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ZABEtH VAn VEEn:
‘vraaG Je altiJd  
af wat anderen 
Zien. wat voor 

kleren heb Je aan? 
welke schoenen?’

om echt succesvol te worden, is het sociale 
aspect ontzettend belangrijk. Goed kunnen 
opschieten met collega’s, gezellig doen op bor-
rels, vriendjes worden met de juiste mensen: 
dat het ertoe doet weten de meeste mensen 
wel, maar hoezeer het ertoe doet, wordt vaak 
onderschat. natuurlijk moet je je vak verstaan, 
anders kom je nergens, maar hoe je je op soci-
aal vlak onderscheidt, bepaalt uiteindelijk of je 
hogerop komt of niet. toen ik nog in de ban-
caire sector werkte, kwam het regelmatig voor 
dat iemand een hoge functie kreeg toebedeeld 
omdat hij “zo’n goeie vent was”.’
Om succesvol te worden moet je dus goed met 
andere mensen kunnen omgaan (daar is dat 
vinkje extraversie weer) en van goede persoon-
lijke contacten onderhouden een prioriteit  
maken. U hoort het, vakgenoten: zet die 
bedrijfs uitjes, netwerkborrels en communicatie-
congressen dit jaar met extra dikke stift in  
de agenda. 

7. gedraag je als man
Ja, dat is een heel seksistisch kopje, maar geloof 
me: daar kunnen wij niets aan doen. Het is al-
lemaal de schuld van de wetenschap. Volgens 
Wawoe zijn er namelijk een aantal wetenschap-
pelijke verklaringen aan te voeren waarom man-
nen in topfuncties in het bedrijfsleven – en zo 
ook in de communicatie – oververtegenwoor-
digd zijn (en dat heeft volgens hem niets met 
kinderopvang te maken). 
‘Als we naar de wetenschap kijken, lijken hier 
een aantal factoren mee te spelen,’ zegt hij. ‘ten 
eerste blijken mannen meer geneigd om risico’s 
te nemen, een belangrijke factor voor succes. 
Want als je risico’s neemt kun je weliswaar falen, 
maar heb je ook meer kans op een uitschieter 
naar boven. Mannen zijn dus ook oververtegen-
woordigd in de groep ‘losers’,’ zegt Wawoe.
‘ten tweede blijken mannen doorgaans beter te 
zijn in bluffen. Door de jaren heen is uit verschil-
lende onderzoeken gebleken dat vrouwen in 
vrijwel alles even goed of beter zijn dan mannen. 
Maar mannen kunnen zichzelf beter verkopen.’
tot slot nemen mannen volgens Wawoe ook het 
hierboven reeds genoemde devies ‘borrel je een 
slag in de rondte’ meer ter harte. ‘We generalise-
ren natuurlijk, maar wat je ziet is dat vrouwen 
zich vooral willen onderscheiden met prestaties 
en hard werken, maar minder affiniteit hebben 
met de politieke spelletjes. Dan zie je vrouwen 
die ’s avonds zonder morren nog een paar uur 
doorknallen, maar wel die netwerkborrel skip-
pen, waar hun mannelijke collega’s al vanaf vijf 
uur staan te pimpelen. Vrouwen, en mannen 
trouwens ook, die dat doen, krijgen een schou-
derklopje voor hun harde werk, terwijl op die 
borrel de deals worden gesloten en fundamen-
ten voor toekomstige promoties gelegd.’ 

9. accepteer dat de Wereld  
oneerlijK in elKaar Zit
Borrelen en de juiste vrienden hebben is belang-
rijker dan de beste zijn in je vak. Mannen zijn 
vaker succesvol dan vrouwen. Mooie mannen 
hebben het gemakkelijker, maar mooie vrouwen 
dan weer niet. Wel een cynisch beeld dat hier van 
de arbeidsmarkt naar voren komt, niet? Zit de 
wereld dan echt zo oneerlijk in elkaar?
‘Ja,’ zegt Zabeth van Veen, ‘helaas wel. Ga maar 
na: als een vrouw een topfunctie wil krijgen, kan 
ze er beter voor zorgen dat op haar sociale pro-
fielen niet alleen kinderfoto’s te zien zijn. terwijl 
dat voor een man niets uitmaakt. Als iemand 
met een buitenlandse achternaam solliciteert, 
krijgt hij minder uitnodigingen dan iemand met 
hetzelfde cv en een oer-Hollandse naam. Dat is 
de realiteit. Je kunt dat heel oneerlijk vinden – 
dat is het ook – maar daar schiet je niets mee op. 
Je kunt je verzetten tegen hoe de wereld werkt, 
of je kunt er kennis van nemen en er je voordeel 
mee doen.’ 

10. omarm Wat jou unieK maaKt
Samenvattend: de succesvolle communicatie-
professional van de toekomst is extravert, flexi-
bel, toekomstbestendig (ofwel ‘digital & social 
savvy content creator’), doelgericht, realistisch, 
knap (maar niet té), gek op borrelen, niet bang 
om risico’s te nemen, lekker zichzelf én een ster 
in zichzelf verkopen. Want wat blijkt? Om suc-
cesvol te worden in je werk moet je vooral een 
goede pr-manager zijn. (nou, waarde vakgeno-
ten, komt dat even mooi uit?)
na alle – soms harde – succeslessen kunnen we 
gelukkig met een hoopvolle noot eindigen: een 
advies van succesgoeroe Arjan Vergeer, dat de 
hobbelige weg naar succes een stuk aangena-
mer maakt. ‘Veel mensen benaderen de wereld 
vanuit een overtuiging van tekort, ofwel: het idee 
dat er van alles – geld, waardering, macht, liefde 
– te weinig is en dat je dus anderen zult moeten 
bevechten om je deel te krijgen. in ons program-
ma dagen wij mensen uit om te denken vanuit 
een overtuiging over overvloed, namelijk: dat van 
alles genoeg is voor iedereen. Om te krijgen wat 
je wilt, hoef je dus geen anderen te bevechten, 
maar moet je datgene in jezelf aanboren wat jou 
uniek, waardevol en dus onmisbaar maakt. 
Verspil geen energie door je te richten op je 
zogenaamde concurrenten, maar richt je op wat 
jíj kunt toevoegen. Laat zien hoe jij van waarde 
kunt zijn. Voor mensen die iets van waarde toe-
voegen is altijd plek.’

8. Zie er goed uit (maar als  
vrouW ooK Weer niet té)
Oké genoteerd. Bitterballen eten of je leven 
ervan afhangt dus. nog een andere cruciale 
succesfactor die in de praktijk nogal eens onder-
schat wordt? ‘Ja,’ zegt Zabeth van Veen, ‘het 
uiterlijk. Dat is veel belangrijker dan mensen 
denken. Velen denken dat ze in hun werk uitslui-
tend worden beoordeeld op wat ze kunnen of 
wat ze te vertellen hebben. Maar mensen gelo-
ven nu eenmaal eerder wat ze zien dan wat ze 
horen. Dus vraag je altijd af wat anderen zien als 
ze naar je kijken. Wat voor kleren heb je aan? 
Welke schoenen? Hoe zit je haar? Wat voor kleu-
ren draag je? Zijn dat kleuren die je een zachte of 
juist een zakelijke uitstraling geven? Kleuren die 
je toegankelijk maken of leiderschap uitstralen? 
Mensen bepalen in een paar seconden wat hun 
eerste indruk is – positief of negatief – en omdat 
ze nu eenmaal graag gelijk hebben, zullen ze 
daarna op zoek gaan naar bevestigingen van die 
eerste indruk.’
Als uiterlijk dan zo’n belangrijke factor is voor 
succes, betekent dat dan dat je knap moet zijn 
om succesvol te worden? ‘Er gezond en verzorgd 
uitzien is belangrijker dan knap zijn,’ zegt Van 
Veen. ‘Al helpt een aantrekkelijk uiterlijk wel. 
Vooral voor mannen overigens. Voor vrouwen 
helpt het alleen als ze niet té knap zijn. Als het 
om topfuncties gaat kan mooi zijn zelfs tegen ze 
werken.’ 
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wEL SUCCESvoL

8. Zijn flexibel

1. Investeren  
in anderen 

2. Stellen doelen 
voor zichzelf 

3. Leren  
continu bij

5. Zijn content creators

6. Snappen het  
belang van analytics

15. Investeren in 
hun eigen kracht

7. Omarmen 
verandering

9. Zijn goed in  
hun eigen pr

4. Zijn digital savvy

11. Maken het  
zakelijke persoonlijk

13. Snappen dat 
het oog ook  
wat wil

12. Durven risico’s  
te nemen

10. Zijn wedstrijdborrelaars

niET SUCCESvoL

14. Verleggen continu de lat

Succesvolle communicatieprofs…
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14. Zijn snel 
tevreden

13. Vinden dat het 
niet om uiterlijk 
moet gaan

11. Houden het 
zakelijke graag zakelijk

12. Spelen  
altijd op safe

5. Geloven nog steeds  
heilig in het persbericht 

6. Vertrouwen blind op hun 
eigen fingerspitzengefühl 

7. Klampen zich vast  
aan oude zekerheden

9. Vinden dat goede  
wijn (lees: zijzelf) geen 
krans behoeft

10. Cultiveren hun ‘small talk’-allergie

15. Investeren in 
de concurrentie 
met anderen

8. Stappen  
nooit uit  
hun 
comfortzone 

niET SUCCESvoL
1. Investeren  
in zichzelf 

2. Doen eigenlijk 
maar wat 

3. Blijven hangen 
in wat ze al weten/
kunnen 

4. Snappen die 
‘hype’ rond social 
niet helemaal  

Onsuccesvolle communicatieprofs…

successtory


