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Antwoorden 
 

1. In Finland neemt saunabezoek een belangrijke rol in, ook in het zakenleven. Er is 
zelfs sprake van de �sauna society�, het netwerken via de sauna. Juist omdat deze 
gesprekspartner niet makkelijk is, zou het een goed idee zijn om toch mee te 
gaan. Hij geeft de uitnodiging niet zomaar. Bovendien komen er relaties van 
hem, die waarschijnlijk ook voor jou interessant zullen zijn. Overigens zal de 
avond behalve de sauna zelf en het informeel netwerken ook eten, drinken en 
zwemmen omvatten, maar niets onwelgevoeglijks. Als je echt geen tijd kunt 
maken, zeg dan dat je er een andere keer graag op terug wilt komen. Daarom:  
[a] 0 punten (al te gehaast)  
[b] 1 (u voelt wel iets aan) 
[c] 2 (u heeft wel gevoel voor relaties)  
[d] 3 

 
 
2. De bloemenkrans is een eerbetoon, maar het strekt je nog meer tot eer hem snel 

af te doen en in de rechterhand te houden: een teken van bescheidenheid. Voor 
Pakistanen is zo�n krans gebruikelijk, dus mocht je ermee op de foto komen dan 
is dat voor hen niets belachelijks. Daarom: 
[a] 0 (het was geen geintje) 
[b] 2 (minder gelukkig maar wel begrijpelijk) 
[c] 3  
[d] 1 (goed begin maar verkeerd einde) 
 

 
3. Het zou ook voor ons vrij onbeleefd zijn om te weigeren, maar houd er rekening 

mee dat lunches in Spanje aanmerkelijk langer duren dan bij ons, en bovendien 
later beginnen, dus die andere afspraak is misschien wat krap. Telefonisch 
omzetten daarvan is overigens even urgent als bij ons. Daarom: 
[a] 3 
[b] 2 (want je hebt gelukkig wel gevoel voor stijl) 
[c] 0 (want te Hollands-efficiënt gedacht) 

 
 
4. Deze uitnodiging is een bewijs van goede wil en een goede sfeer tussen jullie 

beiden: je wordt betrokken in het familiegebeuren. Het bezoek zal niet zeer veel 
tijd in beslag nemen, ook de dag van de Syriër was immers lang, terwijl het wel 
een stevige bekrachtiging van het contact is. Beter doen dus: 
[a] 0 (geen gevoel voor gastvrijheid en respect) 
[b] 1 (je voelt wel dat het een eer is) 
[c] 1 (het is niet aan jou om de tijd te bepalen) 
[d] 3 

 
 
5. De grond of de vloer is voor Hindoes zeer onrein en mag niet aangeraakt worden 

door hooggeplaatsten (mensen van hoge kaste, maar ook buitenlanders zoals jij). 
Een Indiër van jouw positie zou nooit zelf zoiets opruimen maar er een 
personeelslid voor roepen, of het anders laten liggen. De medewerker is in 
verwarring om je in deze situatie aan te treffen en kan niet anders dan 
onmiddellijk verdwijnen. Bij de eerstvolgende ontmoeting zal hij zich 
waarschijnlijk ongemakkelijk voelen. Dat ze vrouw is, is hier irrelevant. Daarom: 
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[a] 3 
[b] en [c] 1 (je voelt wel aan dat andere culturen andere normen hebben, maar 
bent slecht ingevoerd) 

 
 
6. Latijnen als Argentijnen zijn veel meer relatie- en netwerkgericht dan wij. In een 

publieke plaats als een restaurant gaat dat dus gewoon door. De Noordwest-
Europese doenerigheid  wordt gezien als onhoffelijk en onnodig gehaast. Dus: 
[a] en [b] 0 (al te Hollands gedacht) 
[c] 3 
[d] 0 (teveel van het goede, zulke lange tenen heeft geen enkel volk) 

 
 
7. Voor hoger geplaatste en meer traditionele Fransen is status van meer belang 

dan voor Nederlanders, dus kan het raadzaam zijn voor besprekingen uit te 
wijken naar een hotel of restaurant zolang jouw kantoor niet tiptop in orde is. 
Dus: 
[a] 0 (je maakt vast een goede indruk maar gaat op den duur failliet) 
[b] 3 
[c] 2 (toch iets te efficiënt) 
[d] 1 (je blijft uzelf, gewoon een oprechte Nederlander) 

 
 
8. In Afrikaanse landen als Kenya heersen nog vaak zogeheten patroon-cliënt-

verhoudingen. De baas is in zo�n over-en-weer relatie niet alleen werkgever maar 
ook raadgever en steun en toeverlaat in ruil voor grote loyaliteit. Een 
dienstverlening als de gevraagde verhoogt de betrokkenheid van de werknemer 
bij het bedrijf, omdat daardoor de werknemer zich bij jou moreel in het krijt voelt 
staan. Bovendien is de scheiding van werk en privé in de meeste landen kleiner 
dan in Nederland, dus zou weigering van de toch stilstaande auto niet begrepen 
worden. Een financiële vergoeding vragen lijkt hier ongepast, een ander verzoek 
(overwerk, extra klussen) niet. 
[a] 0 (waar moet de man heen? Je maakt je er te gemakkelijk vanaf) 
[b] 3 
[c] 1 (je werknemers zullen dol op je zijn, maar je loopt het risico dat ze een 
loopje met je nemen) 
[d] 0 (je bent te achterdochtig en hard) 

 
 
9. Ja, het zou goed zijn om te doen. Aziaten zijn veel meer relatiegericht dan wij en 

stellen het onderhouden van de relatie middels bezoeken en andere tekens van 
leven zeer op prijs, ook als die niet direct tot zaken leiden: 
[a] 3 
[b] 0  

 
 
10. Nee, niet eerst wat eten want vier uur is in Polen, zeker op een vrije dag, de tijd 

voor een uitgebreide warme maaltijd met de hele familie en gasten van buiten. 
Dat de uitnodiging een goed teken is, spreekt vanzelf. Daarom: 
[a] 3 
[b] 1 (want de gedachte is op zich niet onverstandig) 
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[c] 0 (de etenstijden verschillen zeer van land tot land, Nederlandse normen 
gelden dan niet) 

 
 
11. Ja, niet alleen om de boven al genoemde onreinheid van de grond, die ook in het 

Boeddhisme geldt, maar vooral omdat je boos was. Al werd de krachtterm niet 
verstaan, de bedoeling was duidelijk. Een goed Boeddhist weet zijn/haar emoties 
te beheersen. Dus woedend worden maar ook hard lachen zijn geen tekenen van 
zelfbeheersing. Daarom: 
[a] 3 
[b] 2 (je hebt iets geleerd van case 5 en bent nu gevoeliger) 
[c] en [d] 0 (geen inzicht in de aard van communicatie, ook als er taalverschillen 
zijn) 

 
 
12. In het kader van de Aziatische relatiegerichtheid waarbij �totale relaties� gelden, is 

een dergelijk verzoek niets ongewoons, maar belofte maakt schuld. Gelukkig hoef 
je er in feite niet veel moeite voor te doen: geef het adres van de ambassade 
voor details, stuur eventueel vanuit Nederland een brochure van de gewenste 
instelling, en daarmee verzeker je je van een loyale counterpart. Mocht de 
jongen echt naar Nederland komen, dan kan een zekere begeleiding op afstand 
eeuwigdurende dankbaarheid opleveren. Dus: 
[a] 1 (want je legt je wel erg vast) 
[b] 3 
[c] en [d] 0 (te haastig en onoprecht, c.q. te achterdochtig)  

 
 
13. Het misverstand is dat �as soon as possible� voor een Amerikaan veel meer 

urgentie heeft dan �zo spoedig mogelijk� voor een Nederlander. Dat laatste houdt, 
procesgericht als wij zijn, in feite in: zodra er tijd is in de agenda. Voor 
Amerikanen, die veel meer actiegericht zijn en bovendien gewend aan meer 
service, betekent a.s.a.p. vrijwel hetzelfde als: NU! Dus: 
[a] 1 (het zou kunnen) 
[b] en [d] 0 (borrelpraat) 
[c] 3 
 

 
14. In de Israëlische maatschappij heersen veel politieke en maatschappelijke 
spanningen. Dat uit zich bij velen in een vaak zeer opgewonden toon van spreken, 
ook in contacten waarbij een Nederlander veel kalmer zou blijven. De man is zich 
dus niet bewust van zijn opwinding:  
[a] en [d] 0 (verkeerde inschatting van andere culturen) 
[b] 3 
[c] 1 (je bent je in ieder geval bewust van het feit dat politieke grapjes gevoelig 
kunnen liggen) 
 
 
15. Al is het Hindoeïsme minder streng dan de Islam, toch siert het ook een Hindoe 

om geen alcohol te drinken. Sterke drank is in de horeca niet overal verkrijgbaar 
en wordt bij slijterijen verpakt om niet als zodanig herkenbaar te zijn. Bovendien 
is men in India zeer statusbewust, dus wat men privé doet is één ding maar wat 
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er in het openbaar gebeurt, is iets anders. De Nederlandse consequentheid in 
daden en houdingen is daar onbekend en ongewenst. Daarom: 

[a] 1 (misschien wel volgens onze normen, maar niet volgens de Indiase) 
[b] en [c] 0 (andere culturen zijn ondoorgrondelijk voor jou) 
[d] 3 
 
 
16. In vrijwel alle landen buiten Nederland is het belang en prestige van de nationale 

cultuur groter dan bij ons. Hoewel wij hun geschiedenisonderwijs vaak eng-
nationalistisch vinden, begrijpen zij ons gebrek aan kennis van ons verleden niet 
en zien dat aan voor gebrek aan zelfrespect. Het kan dus geen kwaad wat meer 
culturele bagage op zak te hebben (denk ook aan literatuur, kunst e.d.) Dat 
verhoogt je aanzien, hetgeen het zakendoen weer kan bevorderen.  
[a] 3 
[b] 1 (als je dat gezegd zou hebben, zou het inderdaad evenmin getuigen van 
zelfrespect) 

 
 
17. In Indonesië is het raadzaam om altijd iets te antwoorden op deze vraag (die al 

in het vliegtuig op het douanekaartje moet worden ingevuld). De Indonesische 
grondwet stelt het vrij om verschillende religies aan te hangen, maar géén religie 
wordt opgevat als een gebrek aan diepgang, als nergens bij willen horen en 
soms als communisme (want atheïsme). Geen van drie factoren verhogen je 
aanzien. Van westerlingen wordt verwacht dat ze christen zijn, dus dat is het 
beste antwoord. Er komt immers geen politieonderzoek en er wordt niet gepost 
bij kerken om je te controleren.  Daarom: 
[a] 3 
[b], [c] en [d] 0 (je hebt geen inzicht in de rol van religie in andere culturen)  

 
 
18.  Ook de beste tolk wordt moe bij een lange bespreking. Soms kan het raadzaam 

zijn dat elke partij een tolk meebrengt, want de tolk moet voortdurend werken,  
terwijl jij telkens even pauze hebt. Bovendien kent niet elke tolk alle vaktermen 
die jij wellicht gebruikt. Het is beter geen andere tolk te nemen, want behalve 
dat je diens vakkennis niet kent, moet deze ook weer wennen aan jouw Engels 
en aan het onderwerp als geheel. Als een tolk onmisbaar is, is het raadzaam er 
een vertrouwenssituatie mee op te bouwen en dat kost tijd. Een flinke rustpauze 
lijkt al met al beter op z�n plaats. Dus: 
[a] en [b] 0 (te eenzijdig resultaatgericht) 
[c] 3  

 
Tel de punten op die je vergaard hebt en klik hier voor de uitslag. 
Klik hier voor een toelichting bij deze test. 
 
 
 
 
 
 
Deze test is ontwikkeld door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). 
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