
‘Ik ben dol op dit boek! Of je het nu ‘roddelen’ noemt, ‘vuilspui-
terij’ of ‘in verbinding staan met de wandelgangen’, als je niet 
in staat bent om een breed scala aan informatie te kunnen 
uitwisselen, kan dat je carrière sterk beperken. Dominique 
Darmon is er prachtig in geslaagd om uit te leggen waarom 
je op het werk op de hoogte moet zijn van alle nieuwtjes en 
hoe je dat op een respectvolle en integere manier kunt doen.’
––– Dr. Lois Frankel, auteur van de New York Times bestseller 
Nice Girls Still Don’t Get the Corner Office

‘Dit is verplichte literatuur voor iedereen die denkt dat al-
leen slechte mensen roddelen. De auteur maakt duidelijk 
dat roddelen een positieve rol kan spelen, als je je aan de 
spelregels houdt. Dominique Darmon beschrijft die regels 
uiterst duidelijk en wie wil daar nou niet meer over weten
––– Len Middelbeek, voormalig eindredacteur bij het NOS 
Journaal en RTL Nieuws, woordvoerder bij het ministerie 
van Economische Zaken en coauteur van het boek Publieke 
communicatie

‘Roddel je naar de top biedt waardevolle inzichten voor een 
onvermijdelijk en waardevol aspect van menselijke interactie: 
roddelen. Er zijn geweldige lessen voor zowel op het kantoor 
als tijdens Zoomsessies.’
––– Jonah Berger, professor aan de Wharton School van de 
Universiteit van Pennsylvania en auteur van de bestsellers 
Contagious, Invisible Influence en The Catalyst

‘Een uitstekende benadering van roddels en geruchten. De 
wetenschappelijke onderbouwing in het boek van Darmon 
is solide en zal je geest openen voor een bredere blik op deze 
fascinerende menselijke kwaliteiten. Moge het op gelijke voet 
staan met de kunst van het klagen!’
––– Bart Flos, auteur van de bestseller Het anti-klaagboek



‘In dit zeer leesbare boek heeft Dominique Darmon heel 
duidelijk gemaakt dat er menselijke gedragingen zijn die boven 
culturen uitstijgen. Roddelen is daar een goed voorbeeld van. 
Hoewel de wijze waarop het tussen culturen op verschillende 
manieren kan worden gedaan, blijft het roddelen belangrijk 
en betekenisvol voor de mensheid. Een aanrader!’
––– Fons Trompenaars, spreker, adviseur, onderzoeker en 
auteur van o.a. Riding the Waves of Culture en coauteur van 
Einde discussie

‘Je hebt het niet van mij hoor, maar dit is een schandalig goed 
boek! Oké, ze gaat wat kort door de bocht, maar met gevatte 
inzichten, een scherpe pen en een sterke basis vanuit de 
literatuur en anekdotes, dus wat maakt dat uit?’
––– Gert Jan Hofstede, professor Artif icial Sociality aan Wa-
geningen University & Research, buitengewoon hoogleraar 
aan de North-West University in Zuid-Afrika en coauteur van 
de internationale bestsellers Cultures and Organizations en 
Exploring Culture

‘Een geweldige introductie voor iedereen die interesse heeft 
om meer over roddelen te leren. Vol herkenbare voorbeelden 
en praktische adviezen.’
––– Elena Martinescu, onderzoeksmedewerker aan de Vrije 
Universiteit
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 Inleiding

Als je over roddelen begint, denken mensen meestal als eerste 
aan pesten, een onveilige werkplek een gebrek aan privacy. Veel 
artikelen over dit onderwerp adviseren medewerkers om niet 
te roddelen, en managers om een antiroddelbeleid op het werk 
in te voeren.

Hoewel roddelen op het werk meestal wordt afgekeurd, 
tonen veel studies aan dat roddelen in organisaties niet alleen 
onvermijdelijk is, maar zelfs een positief communicatiemiddel 
kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zeggen dat ze nooit 
roddelen worden gezien als sociaal onbekwaam, maar dat de 
mensen die constant bij de koff ieautomaat staan te kletsen al 
snel voor onbetrouwbaar doorgaan.

Er bestaat een optimale hoeveelheid tijd om aan roddelen te 
besteden, wat ik de sweet spot van roddelen noem. Het bepalen 
van die optimale hoeveelheid tijd vereist een delicate balans. 
Maar het is niet enkel de hoeveelheid tijd die je aan roddelen 
besteedt die voor een medewerker of manager het verschil maakt 
tussen succes en falen.

Francis McAndrew (2014) zegt dat de meeste studies alleen 
kijken naar of iemand wel of niet deelneemt aan roddelen. Er 
is weinig onderzoek gedaan naar waarover wordt geroddeld 
en hoe collega’s zich gedragen in roddelsituaties. De auteur 
benadrukt dat het om kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat 
mensen die weten hoe ze op bekwame wijze moeten roddelen, 
meer gewaardeerd worden door hun gelijken en een betere sociale 
positie innemen. ‘Roddelen is een sociale vaardigheid en geen 
misstap’, schrijft hij. Een andere onderzoeker, Brian Robinson 
(2016), claimt zelfs dat goed roddelen een deugd is.

In dit boek onderzoek ik zowel academische perspectieven 
als observaties van medewerkers en managers van over de hele 
wereld, op zoek de manier om jezelf naar de top te roddelen. 
Ik laat zien dat niet alleen de kwantiteit bepalend is of je met 
succes roddelt.
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Andere aspecten, zoals redenen om te roddelen (hoofdstuk 1), 
geloofwaardigheid (hoofdstuk 2), werkwijzen (hoofdstuk 3), 
met wie we roddelen (hoofdstuk 4), cultuur (hoofdstuk 5) en 
locatie (hoofdstuk 6) spelen allemaal een cruciale rol bij de 
kunst om succesvol te roddelen op het werk. Het is van belang 
om deze aspecten te begrijpen en te weten hoe je ze op elkaar 
afstemt. Medewerkers die verkeerd roddelen kunnen makkelijk 
het vertrouwen van hun collega’s verliezen en krijgen al snel een 
negatieve reputatie. En er is vaak een miniem verschil tussen 
geaccepteerd en onacceptabel roddelen.

Als je dit boek hebt gelezen begrijp je hoe en waarom mensen 
roddelen, aan welke codes en gedragsregels zij zich moeten 
houden, en leer je om effectiever te roddelen. Wat ik in dit boek 
beweer, wordt onderbouwd door wetenschappelijke studies naar 
roddelen en geïllustreerd door verhalen en ervaringen van men-
sen die in een breed scala aan bedrijven van over de hele wereld 
werken, en door voorbeelden uit f ilms, Netflix- en televisieseries, 
kunst en literatuur. Aan het einde van elk hoofdstuk worden 
praktische tips gegeven voor managers en medewerkers hoe je 
een aantal van de meest voorkomende fouten kunt voorkomen.

Sweet Spot

Redenen

Geloofwaardig-
heid

Mechanismes

Wie

Cultuur

Plek
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Niet alleen de def initie van roddelen is erg subjectief, dat 
geldt ook voor hoe we over diverse roddelscenario’s oordelen. 
Verschillende mensen zullen heel anders tegen dezelfde situatie 
en dezelfde roddelaar aankijken. Het is daarom ook belangrijk om 
te beseffen dat er geen keiharde waarheden of bewezen formules 
bestaan. Het doel is om de lezer op een aantal situaties te laten 
reflecteren en mogelijk ook op zijn of haar eigen gedrag.

Het is verleidelijk om ons enkel te richten op het effect dat 
roddelen heeft op de afwezige derde partij – zoals bij onderzoeken 
naar pesten op het werk (Rayner en Cooper, 2002; Riggio, 2020) – 
maar het is volgens Giardini en Wittek (2019) net zo belangrijk om 
na te denken over het effect op de roddelaar en de luisteraar. Dit 
boek onderzoekt alle drie deze rollen, met een duidelijke nadruk 
op de roddelaar, omdat het ons doel is om goed te leren roddelen.

Gedurende mijn research heb ik aan diverse onderzoeksprojec-
ten gewerkt, f link wat lezingen en seminars over dit onderwerp 
gegeven en veel van mijn studenten aan het onderzoek laten 
deelnemen. Studenten International Communication Manage-
ment, studenten met het keuzevak Journalistiek en Media en 
studenten van andere opleidingen aan de Haagsche Hogeschool 
hebben meegewerkt aan een groot aantal interviews met mensen 
die in verschillende branches werken over de hele wereld.

Dit boek illustreert ook dat mensen uit verschillende landen 
anders roddelen en hoe makkelijk het is om over andermans 
grenzen te gaan of in misverstanden verzeild te raken. Omdat 
steeds meer organisaties tegenwoordig in een diverse omgeving 
werken met multiculturele teams, kan het lezen van dit boek 
medewerkers en managers helpen om met elkaar aan onderling 
vertrouwen te werken.

Waar sommige reacties en ervaringen sterk verschilden 
per culturele achtergrond, gold dat voor andere situaties juist 
niet. Zoals ik mijn studenten Interculturele Communicatie 
altijd voorhoud: je moet interculturele theorieën altijd met 
een slag om de arm beschouwen. Het is onmogelijk om scherpe 
aannames over een bepaald land te maken, aangezien een 
cultuur altijd een optelsom is van verschillende subculturen en 




