
 

 

TIPS ROND INTERCULTURELE COMMUNICATIE 

 
 
Globalisering, internationalisering en digitalisering maken de wereld kleiner.  Steeds meer talen, mentaliteiten, 

gebruiken, culturele etiquette, competenties, talenten kleuren onze maatschappij en de werkvloer.  Als werkgever 

sta je voor de uitdaging dat de klanten/leveranciers steeds internationaler worden en dat je ook steeds meer in 

internationale partnerschappen een dienstverlening moet aanbieden. 

Hoe kan je als bedrijf nog een verschil maken? Hoe komt het dat je ondanks een adequate dienstverlening en 

een optimale prijs/kwaliteitverhouding toch naast de opdracht grijpt?  

Al eens gedacht aan de communicatie-aanpak? In communicatie met het buitenland kunnen (onbewust 

gemaakte) misverstanden ontstaan en een faux-pas is zo gebeurd.  Meestal ligt onwetendheid aan de basis. In 

internationale contacten (mondeling of schriftelijk) kun je het verschil maken door de juiste omgangsvormen en 

taalgebruik te hanteren en oog te hebben voor de geplogenheden, de mentaliteit, regionale gevoeligheden, e.d.  

Hierna een mogelijk stappenplan ter voorbereiding; 

1. Een veelheid aan culturen  

“De wereld, je dorp” is een gevleugelde uitspraak die benadrukt hoe sterk landen en mensen inmiddels 

technologisch en op IT-vlak verbonden zijn. De eigen cultuur is slechts één naast vele anderen. Hou er 

rekening mee dat gebruiken, communicatiewijze, e.d. per werelddeel, land of per regio sterk kunnen 

verschillen. De indruk ontstaat dat er een wereldomvattende zakelijke omgangscultuur bestaat. Dit klopt 

ook, maar deze schijnbare gelijkheid is enkel een oppervlakkig gegeven.  Al heel snel val je op 

gevoeligheden, een andere etiquette/hoffelijkheid, mentaliteiten en effectieve cultuurverschillen.  

 

2. Situeer je buitenlands contact in de wereld. 

Culturen kun je o.m. indelen volgens; 

 geografische ligging: Zo kan men stellen dat in West-Europa de noordelijke landen eerder stug en 
tamelijk rigide reageren, terwijl de zuidelijke meer  een “carpe diem”-cultuur hebben. Let op voor 
algemeenheden en vooroordelen zoals, dé Fransen zijn nationalistisch en individualistisch, dé 
Duitsers zijn gesteld op hun titels, zijn direct tijdens onderhandelingen, dé Japanners zijn harde 
werkers, intelligent en sluw, … 
 

 cultuurkringen:  Ook binnen de cultuurkringen zijn er verschillen tussen het noorden en het zuiden 
of de stad versus het platteland. vb.: de Westerse, de Oosterse, de Latijnsamerikaanse, de 
Afrikaanse of Aziatische cultuur, … Maar landen die tot eenzelfde cultuurkring behoren, kunnen 
alsnog frappante verschillen vertonen.  Zo is het bij ons “not done“ om naar iemands salaris te 
vragen, terwijl een Amerikaan hiermee geen probleem heeft. Nochtans behoren beide landen tot de 
“Westerse cultuur”. 

 

3. Analyseer je contacten en wees alert voor elk detail. 

Als bedrijf moet je je “gericht” informeren afhankelijk van het soort contact dat je hebt. Twee vragen zijn 

hierbij cruciaal: 

a. Welk soort contact heb je?  

Een contact met je klant of leverancier kan onder verschillende vormen plaatsvinden en kan via 

telefoon, mail, videoconferentie of een persoonlijke ontmoeting. 
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 In de schriftelijke communicatie zullen Engelsen bvb. veel korte zinnen 

gebruiken, terwijl Fransen en Duitsers  lange volzinnen gebruiken. Engelsen zijn 

to-the-point en directer, terwijl Fransen hun brieven/mails met zeer formele 

standaardzinnen afronden.  

 In de mondelinge communicatie (al dan niet telefonisch) is het dan weer 

belangrijk dat je je Duitse klant/partner aanspreekt met de juiste titel en dat je 

niet na het eerste contact “tutoyeert”.  Zorg dat je bij je Amerikaanse contacten 

op tijd komt of belt (volgens afspraak).   

 In een face-to-face contact met een Aziaat, zorg je ervoor dat je niet opschept 

met wat je als bedrijf reeds allemaal hebt gerealiseerd. Bij het bezoeken van 

Chinese klanten breng je best als geschenk geen uurwerk mee en pak je het 

zeker niet in wit papier. Een uurwerk staat voor de vergankelijkheid en wit papier 

voor rouw. Tegenover je klant uit Qatar spreek je best over de Arabische Golf en 

zeker niet over de Perzische! 

 

b. Checklist: Waarop moet je letten? 

Stijl, “tone-of-voice”, duidelijkheid en begrip voor de bestemmeling zijn belangrijk. Dit hangt 

uiteraard af van de wijze van communicatie en de gelegenheid. Het is aangeraden je vooraf te 

informeren over o.m. volgende items; 

 Welke ingesteldheid heeft men t.a.v. fierheid op eigen land, cultuur, …? Zeg nooit dat 
Tsjechië in Oost-Europa ligt.  Dit komt slecht aan bij je contactpersoon.  Zij zien zich in 
het midden van Europa! In Latijnsamerikaanse landen geeft men wel eens kritiek op de 
eigen regering.  Laat je hierin niet meeslepen. Men neemt het niet dat een buitenlander 
hierin meegaat. 
 Hoe begroet je iemand? Met een hand of een buiging, …? Hoe ga je tewerk tijdens een 
telefoongesprek? 
 Mag je een compliment geven? Wanneer en welke? 
 Wat is de plaats van de vrouw? 
 Welke thema’s zijn taboe? Zijn er rivaliteiten tussen buurlanden, bevolkingsgroepen, …? 
 Is small talk gewenst of niet? 
 Welke dresscode is gebruikelijk? 
 Wat zijn de correcte tafelgeplogenheden? 
 Hoe hou je best contact met je contactpersoon, ook al zijn er geen problemen of vragen? 
 Hoe en wanneer gebruik je humor (en soort humor)? 
 Hoe reageer je op fouten? Hoe kun je kritiek of een neen vertalen?  Indien er een fout is 
gebeurd bij je Japanse contactpersoon, uit dan nooit directe kritiek noch schriftelijk of 
mondeling)! Steeds vertrekken dat de firma of de medewerkers goed werk hebben 
geleverd en dat dit in de toekomst nog verder zal verbeteren. In contacten met Indië mag 
je nooit “neen” zeggen. Dit betekent zoveel als je gesprekspartner een slag toebrengen! 
 In welke mate is een scheiding tussen werk en privé wenselijk? 
 Hoe gaat men om met conflicten? Terwijl in vb. Duitsland het normaal is om naar de 
hogere in rang te vragen om een doorbraak in een onderhandeling af te dwingen, is dit in 
de Arabische wereld absoluut contraproductief. Dit wordt aanzien als een groffe 
belediging. 
 In welke mate speelt hierarchië een rol? 
 De omgang met tijd? “De langste weg is de kortste” zegt men in de Aziatische wereld. 
Tijd is een vloeiend begrip. Geduld is een deugd die je dikwijls nodig hebt. Gebruik ze 
vooral om na te denken. 
 Welke communicatiestijlen zijn gebruikelijk en gewenst? Direct of indirect, … 

 

Uiteraard is deze lijst onvolledig. Meer informatie kun je alvast vinden bij; 

 Bij Flanders Investment and Trade, is het magazine Wereldwijs verkrijgbaar en kan je je ook gratis 
inschrijvenvoor de nieuwsbrief. Bovendien beschikken zij over heel wat landenstudies. Zie 
www.flanderstrade.be. 

http://www.logosinform.be/
http://www.flanderstrade.be/
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 Op de federale website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel kun je onder http://www.abh-
ace.be/nl/economische_studies/landenstudies/ eveneens info terugvinden. 

 Wie meer inzicht wil krijgen over de cultuurverschillen kan het boek Allemaal Andersdenkenden van 
Prof. Geert Hofstede ter hand nemen. 
 

Tot slot nog dit: Cultuur werkt uiteraard in 2 richtingen. De kennis van je contactpersoon, de mentaliteit, 

de waarden en normen maken dat contacten veel vlotter kunnen verlopen en een probleem sneller tot 

een oplossing komt.    

 

http://www.logosinform.be/
http://www.abh-ace.be/nl/economische_studies/landenstudies/
http://www.abh-ace.be/nl/economische_studies/landenstudies/

