
 

krijgen, weet hoe ze voor zichzelf op moet komen 

en de man die ondeugend knipoogt, is een charmeur.” 

Gwen: “Het lastigste is het als je een hele groep hebt 

met mensen die hetzelfde werk doen, bijvoorbeeld 

vrouwen die in de zorg werken. Om dat werk te 

kunnen doen, heb je zekere karaktereigenschappen 

nodig. Grote kans dat alle vrouwen die we daar 

treffen dus zorgzame, sterke types zijn die van  

aanpakken weten. In zo’n situatie schrijven we 

heus niet op elk kaartje hetzelfde, maar zoomen  

we in op de kleine onderlinge verschillen.  

Als je iemand wat langer aankijkt, zie je die absoluut. 

Juist als je het compliment niet te algemeen houdt, 

maar echt waarneemt wie iemand is, voelen mensen 

zich gezien.”

Iets van jezelf
Bibi: “Ze zeggen wel: beauty is in the eye of the  

beholder. Dat geldt ook deels voor de complimenten 

die wij schrijven: in ieder kaartje stop je iets van  

jezelf. Als Complimentenmeisje ben ik niet aan het 

acteren, ik blijf gewoon Bibi. Dus als het eerste wat 

in mijn hoofd opkomt bij die knappe man met de 

baard is dat hij mijn hart sneller laat kloppen, zou 

het zonde zijn als ik dat niet opschrijf. Dat is geen 

flirt. Ik wil niks persoonlijks van mensen; ik kom 

een cadeautje brengen. Om de zoveel tijd maakt  

iemand weleens het grapje: ‘Nou, dit kaartje kan  

ik beter niet aan mijn vrouw laten lezen.’  

Grappig genoeg krijgen we die opmerking nooit 

van vrouwen, terwijl die van ons minstens even 

waanzinnige complimenten krijgen. Zij zoeken  

er blijkbaar niks achter, dus dat hoeven mannen 

ook niet te doen.” 

Gwen: “Als ik in een winkel naast iemand bij de 

Gwen: “Als je iemand iets moois geeft, krijg je er iets moois voor terug.  

Daar ben ik van overtuigd. Laatst kregen we nog een mail van een 

vrouw die schreef dat ze zo onder de indruk was van het kaartje dat 

ze van ons had gekregen, dat ze zich had voorgenomen voortaan elke 

dag iemand een compliment te geven. Dat ontroerde me. Als mensen 

zich dat elke keer voornemen nadat wij ergens complimenten hebben 

uitgedeeld, kunnen we de wereld met z’n allen mooier maken. En  

dat terwijl de Complimentenmeisjes ooit begon als een vrijblijvend, 

eenmalig idee.”

Bibi: “Gwen en ik leerden elkaar kennen op de kunstacademie. Ik 

werkte daarnaast in een discotheek, waar ik artistieke optredens gaf. 

Daar heb ik Gwen eens bij betrokken en zo ontstond het idee om als 

duo op te treden voor allerlei bedrijven. Dat deden we in opdracht, 

maar de ideeën bedachten we zelf. Onze optredens waren altijd  

interactief, midden in het publiek. Ook mocht het best een beetje schuren. Dan verkleedden 

we ons bijvoorbeeld als vrouwelijke potloodventers, superhelden zonder superkrachten 

of sexy sinterklazen. Op een gegeven moment kregen we de opdracht om een openingsact 

te verzorgen voor een groot oud-en-nieuwfeest. Het leek ons leuk om de mensen naast 

ons optreden ook iets te geven wat écht bleef hangen. We besloten op de dansvloer 

briefjes met persoonlijke complimentjes uit te delen, die mensen dan om twaalf uur 

mochten openmaken. Het werd een enorme hit. Na die avond werden we gebeld met  

de vraag of we dit ook wilden doen bij de opening van een winkelketen. Zo begonnen 

we als Complimentenmeisjes, tien jaar geleden.”

Gwen: “We merkten dat onze acties impact hadden. Elke keer als we ergens kwamen, 

rolde daar een nieuwe opdracht uit, van grote bedrijfsborrels, congressen en evenementen 

tot bruiloften en intieme privéfeestjes. Al snel konden we de vraag niet meer met z’n 

tweeën aan. Inmiddels zijn er negentien Complimentenmeisjes.”

Onderbuikgevoel
Bibi: “In tien jaar tijd hebben we ons ontwikkeld in de kunst van het kijken. Ik geloof dat 

iedereen dit kan leren, als je de tijd ervoor neemt. In ieder mens zit wel iets moois, maar 

je moet het wel willen zien. Wij hebben inmiddels aan één blik genoeg. We voeren geen 

gesprek met iemand, maar maken gebruik van de non-verbale communicatie. Aan een 

eerste indruk kun je veel aflezen: hoe presenteert iemand zich, hoe reageert hij of zij  

op ons en hoe benadert hij anderen? Ik geloof dat er veel meer energie rondom mensen 

hangt dan alleen de uiterlijke kenmerken die we kunnen benoemen. Als ik op die energie 

let, krijg ik meteen een gevoel over iemands karakter.”

Gwen: “Er zit een beetje magie in het complimenten schrijven. Het is geen wiskundige 

formule. Het is meer een onderbuikgevoel. En meestal klopt dat gevoel heel goed. Ik wil 

niet beweren dat we er nooit naast zitten, maar aan de reacties van mensen zie je meestal 

wel of het klopt. We krijgen regelmatig de vraag of we psychologen of helderzienden 

zijn. Of ze denken dat we vooraf informatie ingefluisterd hebben gekregen over de gasten. 

Maar ik zou niet eens weten hoe ik van tientallen mensen al die gegevens van tevoren 

uit mijn hoofd zou moeten leren, haha.”

Bibi: “Soms weet ik gewoon meteen dat ik met een perfectionist te maken heb, bijvoorbeeld 

als iemand eruitziet om door een ringetje te halen. En aan de manier waarop iemand 

naar een collega lacht, zie je: dit is een echte lieverd. Zelfs als je op een congres bent met 

alleen maar mannen in pak, kun je veel aan mensen aflezen. Die vent met de uitbundige 

schoenen heeft iets flamboyants, de vrouw die vooraan staat om een kaartje van ons te 

‘Aan een eerste indruk 
kun je veel aflezen: hoe 
presenteert iemand zich, 
hoe benadert hij anderen?’

Complimentenmeisjes 
Gwen en Bibi maken 

iedereen blij

Gwen (37) en Bibi (37) hebben 
al tien jaar een niet-alledaagse 
baan: ze delen complimenten 

uit aan wildvreemden. “In ieder 
mens zit iets moois, maar je 

moet het wel willen zien.”

‘Ieder compliment 
    dat we uitdelen, 
  is gemeend’

GWEN: 
‘We krijgen 
geregeld de  
vraag of we 
psychologen of 
helderzienden zijn.’

BIBI
GWEN
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GWEN: 
‘Soms is het wel 
spannend hoe 
mensen zullen 
reageren.’

Met hun grote rode strik!
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BIBI: 
‘Als je door anderen wordt 
gewaardeerd, leer je ook 
jezelf meer te waarderen.’

kassa sta, denk ik ook weleens: wauw, wat heb jij 

mooie blauwe ogen. Dan zou ik geen complimenten-

kaartje schrijven, want zonder ons kostuum aan, 

voelt dat toch als een soort liefdesbriefje. Maar 

door dit werk heb ik wel geleerd om sneller uit te 

spreken wat ik mooi of krachtig aan iemand vind. 

Ik denk dat mensen dat te weinig doen. 

We gaan er vaak vanuit dat de ander wel weet 

waarom we hem of haar waarderen, terwijl dat 

vaak helemaal niet zo is. En ook als ze het wel  

weten, is het nog steeds fijn om dat bevestigd te 

krijgen. Als ik iets een compliment waard vind, 

probeer ik dat vaker uit te spreken. Ik ben ook met 

een meer open blik gaan kijken naar de mensen  

om me heen. Sommige eigenschappen kunnen me 

tegenstaan, omdat ze botsen met hoe ik in elkaar 

zit. Als iemand bijvoorbeeld heel erg op feiten  

hamert. Terwijl je ook kunt zeggen: diegene weet 

alle ballen te vangen, zet de puntjes op de i en 

houdt anderen bij de les. 

Als je jezelf aanleert te denken vanuit wat iemand 

kan bijdragen met zijn kwaliteiten, kijk je echt veel 

positiever naar andere menen. Mijn beeld van 

schoonheid is hierdoor enorm gegroeid.”

Gouden regel
Bibi: “We kunnen echt áltijd een compliment bij  

iemand verzinnen. Maar de gouden regel is wel dat 

het oprecht moet zijn, ieder woord dat ik opschrijf, 

is gemeend. Bij een vrouw die door een geboorte-

afwijking een misvormd gezicht heeft, ga ik niet op 

het kaartje zetten dat ze zo’n natuurlijke schoonheid 

is. Wel bijvoorbeeld dat ze met haar stralende lach 

alle harten verovert, als dat me opviel aan haar. 

Met een beetje humor kom je ook ver. Ik zei een 

keer tegen een man dat ik een compliment voor 

hem wilde schrijven, maar daar reageerde hij heel 

onverschillig op. Hij nam een hap van zijn bitterbal, 

zei: ‘Prima joh’, en liep gewoon door. Dat maakte 

geen uitnodigende indruk op me, maar ik schreef 

op het kaartje dat hij zo lekker in zijn eigen flow zat 

en zich door niets of niemand liet verstoren. En dat 

hij er zelfs met een bitterbal in zijn mond nog leuk 

uitzag – hij was namelijk wel erg knap. Hij kon het 

gelukkig wel waarderen. Maar ik heb ook weleens 

een ongemakkelijk moment gehad. Ik schreef toen 

dat een man heel betrouwbaar op me overkwam, 

maar daar was zijn wederhelft het duidelijk niet 

mee eens. Oeps, dacht ik, daar heeft zich vast een 

klein drama afgespeeld. Sindsdien ben ik voorzichtig 

met het woord ‘betrouwbaar’, haha.”

Gwen: “Soms vind ik het best spannend hoe iemand 

zal reageren. Je wilt tenslotte wel dat mensen blij 

zijn met hun cadeautje. Gelukkig is dat bijna altijd 

wel het geval. De een begint te blozen, de ander schaterlacht of pinkt een traantje weg. 

Of ze geven je later een vriendelijk knikje, leggen even een hand op je schouder of geven 

een spontane knuffel. Sommige mensen reageren helemaal niet, misschien omdat ze het 

lastig vinden het compliment in ontvangst te nemen. Dan helpt het als bekenden er nog 

een schepje bovenop doen door te zeggen: ‘Ja, ik herken jou hier helemaal in’. Het moet 

soms ook even bezinken, merken we. Regelmatig krijgen we achteraf mailtjes van mensen 

die ons willen laten weten hoe blij ze waren met hun complimentje. Op een beurs waar 

we voor de tweede keer waren, kwam er bijvoorbeeld een vrouw naar me toe die zei 

dat het kaartje twee jaar later nog steeds boven haar bureau aan de muur hangt. Een 

enorme eer. Dat is denk ik het mooie van iets opschrijven: het vergaat niet. Je kunt 

de woorden eindeloos nalezen, waardoor je er kracht uit kunt halen als je je even  

wat minder voelt.”

Bibi: “Als we ergens als de Complimentenmeisjes zijn, zie je altijd precies in welke hoek 

we al zijn geweest. Daar is iedereen opgewekt en enthousiast. Door de manier waarop 

andere mensen op ons reageren, merk ik wat we eigenlijk geven. Toen we als potlood-

venters met hangborsten de dansvloer rondliepen, piesten mensen soms bijna in hun 

broek van het lachen. Het is superleuk dat je dat teweeg kunt brengen. Maar als 

iemand tot tranen toe is geroerd door de woorden die jij opschrijft of zegt dat jouw 

kaartje ervoor heeft gezorgd dat hij of zij uit zijn dip is gekomen, doet dat me zo veel 

meer. Het is heel dankbaar werk.”

Focus op het positieve
Gwen: “Mensen, zeker vrouwen, zijn geneigd om kritisch naar zichzelf te kijken.  

De focus ligt vooral op wat niet goed is en beter moet. Dat herken ik zelf ook wel.  

Hoewel ik moeiteloos anderen complimenten geef, vind ik het soms lastig om de  

mooie dingen aan mezelf te zien. Wat dat betreft is dit werk ook wel een inspiratiebron 

voor onszelf. Als je de positieve dingen benadrukt, voel je meer energie om de negatieve 

dingen aan te pakken.”

Bibi: “Als twintiger was ik heel kritisch op mezelf, maar de afgelopen vijftien jaar heb ik 

veel stappen gemaakt. Ik vind het leven nu veel leuker. Daarin heeft dit bedrijf ongetwijfeld 

geholpen. Als je door anderen wordt gewaardeerd, leer je ook jezelf meer te waarderen. 

Dan kun je dankbaar zijn met alles wat je hebt, in plaats van wat niet. Daarin zit volgens 

mij de sleutel tot geluk.” 

‘Door dit werk heb ik geleerd 
sneller uit te spreken wat ik 
mooi aan iemand vind’
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