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De polder uit!  
Een toelichting bij de interculturele test 
 
Niet alleen Europa wordt in snel tempo één markt voor handel en werkgelegenheid, 
ook op wereldschaal nemen de internationale contacten toe, met zakenrelaties, voor 
consultancy of technische klussen, voor het bijwonen van seminars en conferenties.  
Bij al deze contacten kom je in aanraking met het gedrag van buitenlandse collega�s, 
hun manier van werken, hun conventies, hun humor, hun wijze van contact leggen 
en onderhouden, hun opvattingen van gastvrijheid en representatie. Onvermijdelijk 
wordt de bezoeker zich bij dergelijke ontmoetingen ook meer bewust van haar of zijn 
eigen cultuur, al is het maar door zich te ergeren aan bepaalde manieren van doen 
aldaar. Het gedrag van de tegenpartij kan al snel gezien worden als inefficiënt, 
onpraktisch, pronkerig of tijdrovend. Dergelijke opinies weerspiegelen de in ons 
geval Nederlandse cultuur, waarin begrippen als snel, recht door zee, geen 
overbodige poeha en �logisch� hoog genoteerd staan.  
 
Naast voorkennis van het gastland is daarom zelfkennis niet overbodig. Hoe 
bedreven en hoe elegant zijn wij Nederlanders eigenlijk? We spreken onze talen en 
oogsten internationaal succes en bewondering. We hebben � net als alle volkeren � 
de neiging onszelf als de maat der dingen te zien, ook internationaal. Natuurlijk 
vinden wij onszelf logisch, efficiënt en representatief. We zijn betrouwbaar, niet 
corrupt en zorgvuldig in de logistieke afwerking van zakencontacten. We zijn ordelijk 
en praktisch en weten ons te concentreren: geen twee dingen tegelijk graag. En OK, 
misschien zijn we soms een beetje te kort door de bocht, dat weten we wel, maar 
dat is alleen maar eerlijk en uiteindelijk wel zo handig voor de tegenpartij bij het 
bepalen van hun positie.  
   
Waarom zit ons gedrag eigenlijk zo in elkaar, en wat kan daar door anderen vreemd 
aan gevonden worden? 
Nederlanders zien zichzelf als individualistisch. We dienen onszelf in het leven 
staande te kunnen houden, zeker in economisch opzicht, en we investeren heel wat 
studiejaren in het bereiken van die onafhankelijkheid. Al in het kleuteronderwijs 
begint de training in het zelfstandig en ordelijk werken, en dat gaat het verdere 
leven zo door. De hand ophouden, spieken of anderszins profiteren van andermans 
verworvenheden zijn afkeurenswaardig, zo wordt ons bijgebracht.  
Dus gaan we zelfstandig door het leven, hard werkend om die autonomie te 
garanderen. We zijn dus taakgericht en dienen ons niet te laten afleiden door ruis in 
de vorm van wegdromen, gezellige babbeltjes of pauzes die langer zijn dan strikt 
noodzakelijk ter ontspanning. Pas als de taak verricht is, mag je de tijd nemen voor 
maaltijden, sport of avondjes met je geliefde. De zaken gaan voor het meisje en 
laten we een afspraak maken als je me spreken wilt. We hanteren een vrij scherpe 
scheiding van werk en vrije tijd. 
Op welk niveau van de maatschappij je ook staat, het feit dat je je taak naar 
behoren uitvoert is loffelijk en daar mag je trots op zijn. Dat je meer talenten hebt 
dan de ander is geen reden om je daarop te laten voorstaan. Dat je intelligent, 
creatief en ijverig bent, heb je niet alleen maar aan jezelf te danken, dus dienen we 
niet teveel onderscheid te maken, hooguit als dat functioneel zo uitkomt, en ook dan 
nog slechts met mate. We zijn wars van uitingen van hiërarchie en status.  
Het mag niet alleen geen verschil uitmaken wie je bent maar ook niet wie je kent. 
Relatiegericht mag je zijn als dat goed is voor het verhogen van de autonomie, maar 
het mag geen vriendjespolitiek of elleboogwerk worden. Wie een fout maakt, moet 
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daarvoor boeten, ongeacht zijn of haar positie. Er dient gemeten te worden met één 
maat, oftewel: we zijn universalistisch ingesteld.  
Daarom mag, ja: móet kritiek onverbloemd geuit kunnen worden, zodat ieder zijn 
taken in vertrouwen op een eerlijke beoordeling kan uitvoeren. Dat kritiek pijn doet 
is vervelend, maar als de taak er bij gebaat is moet het maar, liefst in heldere 
bewoordingen: we zijn kritisch en direct. 
 
Vooral buiten Noordwest-Europa gaat men door het leven op een fundamenteel 
andere manier, maar zelfs in onze directe omgeving komen elementen van de 
onderstaande levenshouding voor. In de meeste landen is men zich zeer bewust van 
het behoren tot een bepaalde familie, etnische of religieuze groep dan wel klasse 
(collectivistisch), en gaat daar ook prat op. Men is vaak meer hiërarchisch ingesteld, 
is trots op de macht en de status die dat biedt en maakt daar gebruik van. Daartoe 
dient men zich op de vereiste wijze te gedragen, in manieren, kleding, 
werkzaamheden. Het leven is een kwestie van je plaats juist inschatten en daarbij 
pogen die te verbeteren door het (leren) kennen van de juiste mensen, dit tot 
wederzijds voordeel want elke relatie kent z�n verplichtingen. Elke relatie heeft een 
andere hiërarchische positie, dus vergt een bepaald rolgedrag en die verschillende 
rollen dienen geschieden te blijven. Je dient de tijd te nemen voor het leggen of 
herbevestigen van de relatie, en ook de vrienden van jouw vrienden kunnen 
interessant zijn (relatiegericht). Dat alles kost tijd en geld, maar dat betaalt zichzelf 
vroeg of laat terug, want met de juiste connecties kunnen problemen snel opgelost 
worden. Dat je de voor jou belangrijke mensen een voorkeurspositie toekent, is 
alleen maar logisch, dus je maakt wel degelijk onderscheid (particularistisch).  
Een harmonieuze houding is van belang, dus kom niet met lastige waarheden en 
kritiek (dat leidt al gauw tot gezichtsverlies) of hooguit met een omweg, in indirecte 
termen. In zulke goede relaties maak je tijd voor elkaar, ook als het een toevallige 
ontmoeting betreft, dus lopen werk en privéleven door elkaar. 
 
De eerder geschetste Nederlandse grondhoudingen zien wij als deugden, of in ieder 
geval als bevorderlijk voor ieders welvaart en welzijn en het behoud van de 
maatschappij als geheel. Economische en sociale statistieken tonen aan dat we in 
internationale vergelijking onze zaakjes keurig op orde hebben, en dat kan niet van 
alle landen gezegd worden. Maar Nederland heeft een open economie en we zijn in 
hoge mate afhankelijk van goede relaties in het buitenland.  
Probeer daarom als Nederlander bij een buitenlandse missie te denken aan het 
volgende: 
 
• Plan uw agenda niet te krap, want relatieleggen kost tijd maar kan op de langere 

duur tot voordeel leiden. 
• Probeer in te gaan op blijken van gastvrijheid, en als het echt niet kan, kom dan 

met oprechte excuses of alternatieven. 
• Heb oog voor het decorum van de gastgever en van uzelf, ook niet-zakelijke 

aspecten kunnen van belang zijn in het totstandkomen van een transactie. 
• Speel het spel van status en aanzien tot op zekere hoogte mee (maar forceer 

uzelf niet). 
• Onderhoud de relatie ook als er even geen direct belang bij is. 
• Bereid u voor op land en volk door te lezen en te spreken met mensen die er al 

ervaring hebben (maar hoed u voor al te subjectieve oordelen). Ook op internet 
is tegenwoordig cultuur-informatie van verschillende landen te vinden. Probeer te 
weten te komen welke zaken in het doelland prestige hebben en speel daarop in. 
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• Kijk de kat uit de boom voor u tot een oordeel komt en vraag u af of het zinvol is 
dat oordeel uit te spreken. 

• Wees (voor)bereid om iets meer dan gebruikelijk van uzelf en uw achtergronden 
te tonen. 

• Wees ook weer niet te bang voor het maken van schoonheidsfouten. Lijstjes van 
do�s and don�ts zijn vaak te simplistisch of eenzijdig op een bepaalde groep 
gericht. Met een grondhouding van respect en interesse bouwt u veel krediet op! 

• Zie de betrekkelijkheid van uw Nederlandse waarden en normen onder ogen. 
Hopelijk hielp deze test daarbij. 
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Als er dan zo�n echte Nederlander langskomt, sta je wel even te kijken. Ze nemen 
vaak weinig tijd voor het leggen van de relatie en vallen meteen met de deur in huis, 
terwijl je toch ook wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Hun producten en 
diensten zijn vaak wel in orde, maar zijn ze een aanwinst voor je netwerk? Je leert 
iemand pas echt kennen door ze in je eigen wereld in te voeren. Hebben ze oog voor 
jouw positie, kun je met ze voor de dag komen bij je vrienden en relaties, hebben ze 
gevoel voor de wederkerigheid die bij een goede relatie hoort? Als dat zo is, kan de 
relatie tot groot wederzijds voordeel strekken, maar dat alles leer je pas echt door 
het te hebben over beider interesses, door naast het werk ook plezier met ze maken.  
Daar kom je bij Nederlanders soms moeilijk achter, want wat hebben die vaak een 
haast, ze zijn alweer weg voor je �t weet! Ze geven je de kans niet om je status te 
tonen of om elkaar beter te leren kennen. Ze zijn vaak zo koel en gereserveerd als je 
ze in contact brengt met voor jou belangrijke mensen, terwijl ze toch zouden moeten 
begrijpen dat je dat ook uit respect doet! En ze zijn natuurlijk prachtig rechtvaardig, 
maar het is toch vreemd dat ze tegen het personeel exact even vriendelijk zijn als 
tegen jouzelf! Begrijpen ze niet dat ik heel gevoelig ben voor zulke ontkenning van 
mijn status?  
Het lijkt ook wel of ze weinig zelfrespect hebben, weinig gevoel voor verhoudingen. 
Ze lijken niet te malen om onze blijken van respectvolle gastvrijheid, ze geven hun 
kritiek ongezouten, zeggen rustig en zelfs in het openbaar dat ze ergens weinig 
vanaf weten, ruimen hun kantoor op of ze zelf de schoonmaker zijn.  
Nee, het mogen betrouwbare leveranciers en harde werkers zijn, maar echt passen 
in mijn netwerk doen ze niet.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze test is ontwikkeld door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). 
 


