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1. Low context vs. high context 
 
2. Negatieve feedback: direct vs. indirect 
 
3. Principes eerst vs. toepassingen eerst 
 
4. Egalitair vs. hiërarchisch 
 
5. Consensueel vs. top-down 
 
6. Taak gebaseerd vs. relatie gebaseerd 
 
7. Confrontatie zoekend vs. confrontatie mijdend 
 
8. Lineaire tijd vs. flexibele tijd 
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Culturele afstand 
 
Hoe ga ik om met culturele afstand tussen mijn werknemers? Hoe ervaren internationale 

werknemers de Nederlandse werkcultuur? 
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Low context vs. high context  
Bedrijven die low-context communiceren beschouwen goede communicatie als precies, eenvoudig en 

helder. Boodschappen worden doorgegeven en begrepen zoals ze bedoeld zijn. Als de communicatie 

niet helder is wordt herhaling op prijs gesteld.  

 

Voorbeeld landen met low-context communicatie 
- Duitsland 

- Verenigd Koninkrijk 

- Denemarken 

- Canada 

- Finland 

- Australië 

- Nederland

  

 

Bedrijven die high context communiceren, gebruiken ingewikkelde, genuanceerde en gelaagde 

communicatie. Boodschappen worden gegeven tussen de regels door en zijn vaak impliciet. Ze 

worden niet rechtstreeks geuit. Om een high context boodschap te begrijpen zijn de situatie en 

culturele normen belangrijk. 

 

Voorbeeld landen met high-context communicatie 
- Saoedi Arabië 

- China 

- Japan 

- India 

- Israël 

- Kenia 

- Zuid-Korea

  

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Volgens Erin Meyer draait communicatie om zowel spreken als luisteren. Waar werknemers met een 

low-context communicatiestijl alles letterlijk zullen nemen, zal een werknemer met een high context 

stijl goed luisteren om te achterhalen wat er achter de opmerking van een ander schuilt.  

TIP: leer luisteren naar wat er wordt bedoeld in plaats van naar wat er wordt gezegd! Reflecteer meer, 

stel meer verhelderende vragen en pik signalen via lichaamstaal op. 
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Directe negatieve feedback vs. indirecte negatieve 
feedback 
Negatieve feedback wordt openhartig, onomwonden en eerlijk gegeven. Een negatieve boodschap 

wordt niet samen met een positieve boodschap gebracht. Kritiek kan ten overstaan van een hele 

groep aan een individu gegeven worden. Het is dus een hele directe vorm van negatieve feedback. 

 

Voorbeeld landen die directe negatieve feedback geven 
- Duitsland 

- Nederland 

- Noorwegen 

- Frankrijk 

- Denemarken 

- Rusland 

- Israël

  

 

Indirecte negatieve feedback aan een collega wordt op een zachte, subtiele en diplomatieke manier 

geleverd. Een positieve boodschap wordt gebruikt om de negatieve boodschap te verzachten. Kritiek 

wordt vaak alleen een-op-een gegeven. 

 

Voorbeeld landen die indirecte negatieve feedback geven 
- Indonesië 

- Thailand 

- Japan 

- Saoedi-Arabië 

- Ghana 

- Zuid-Korea

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Nederlanders geven direct negatieve feedback en in combinatie met de low-context communicatief 

kan dit op iemand van een andere cultuur erg hard overkomen.  

TIP: noem bij het geven van feedback eerst iets wat je waardeert, voor je negatieve feedback gaat 

geven. Wees evenwichtig in negatieve en positieve feedback en formuleer je gedrag in culturele 

termen. Benoem de cultuurverschillen die jouw communicatiestijl verklaren en waardeer de andere 

cultuur ook. 
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Principes eerst vs. Toepassingen eerst 
Toepassingen eerst: mensen leren om met een feit, stelling of mening te beginnen en waar nodig is 

later concepten bij te voegen om de conclusie te ondersteunen of te verklaren. Discussies worden op 

een praktische concrete manier benaderd. In een zakelijke omgeving worden theoretische of 

filosofische discussies vermeden.   

 

Voorbeeld landen die toepassingen eerst toepassen 
- Denemarken 

- Canada 

- Verenigd Koninkrijk 

- Nederland 

- Verenigde Staten 

- Australië

  

 

Principes eerst: mensen leren allereerst de theorie of het complexe concept te ontwikkelen voordat ze 

een feit, stelling of mening presenteren. Een boodschap of verslag begint bij voorkeur met een 

theoretische onderbouwing voordat men met een conclusie komt. Er wordt veel waarde gehecht aan 

de conceptuele principes die ten grondslag liggen aan elke situatie. 

 

Voorbeeld landen die principes eerst toepassen 
- Duitsland 

- Spanje 

- Frankrijk 

- Italië 

- Rusland

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Wanneer je een homogeen team hebt en toepassings-eerst-werknemers en principes-eerst-

werknemers hebt is het belangrijk om als manager te schakelen tussen praktische en theoretische 

voorbeelden.  

TIP: neem de tijd om de aandacht van beide soorten werknemers te houden. Maak tijd voor alle 

vragen en geef zowel praktische als theoretische voorbeelden. 
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Egalitair vs. hiërarchisch 
Egalitair: de ideale afstand tussen een leidinggevende en ondergeschikte is klein. De beste baas is 

een facilitator onder gelijken. Organisatiestructuren zijn plat. Communicatie omzeilt vaak hiërarchische 

lijnen.  

 

Voorbeeld landen met egalitaire leiding stijl 
- Zweden 

- Israël 

- Nederland 

- Denemarken 

- Australië

  

 

Hiërarchisch: de ideale afstand tussen een leidinggevende en een ondergeschikte is groot. De beste 

baas is een sterke directeur die leidinggeeft vanuit de voorhoede. Status is belangrijk. 

Organisatiestructuren zijn gelaagd en rigide. Communicatie volgt vaste hiërarchische lijnen. 

 

Voorbeeld landen met hiërarchische leiding stijl 
- China 

- Saoedi-Arabië 

- India 

- Nigeria 

- Zuid-Korea 

- Japan

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Het kan ingewikkeld zijn voor internationale werknemers om te gaan met de rol die hun manager 

aanneemt.  

TIP: bespreek de vorm van leidinggeven die je hanteert in een individueel gesprek met de 

internationale werknemer. 

Maak kenbaar dat je mensen in vergaderingen om input gaat vragen en geef mensen de beurt. 

Verwacht niet dat zij altijd uit zichzelf input zullen geven. 

Laat je team ook brainstormen over ideeën zonder ‘de baas’, misschien voelen mensen zich dan vrijer 

om ideeën uit te wisselen.   
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Consensueel vs. top-down 
Consensueel: beslissingen worden groepsgewijs genomen via unanieme overeenstemming.  

 

Voorbeeld landen die op consensuele wijze beslissen 
- Duitsland 

- Nederland 

- Zweden 

- Japan

  

 

 

Top-down: beslissingen worden genomen door individuen (meestal de baas). 

 

Voorbeeld landen die top-down beslissen 
- India 

- China 

- Nigeria 

- Rusland 

- Italië

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Werknemers zijn vaak niet bewust van welk systeem ze gebruikmaken als ze beslissingen nemen en 

kunnen emotioneel reageren op een volgens hen inactief beslissingssysteem. Wat kun je doen? 

TIP: bespreek expliciet de besluitvormingsmethode die gebruikt wordt, zo schep je verwachtingen. 

Wees hierin duidelijk en bespreek het tot in detail. Wordt er gestemd, moet er 100% overeenstemming 

zijn, is er een discussie en beslist de baas daarna. Dit zijn allemaal zaken die je met het team 

voorafgaand aan het maken van de beslissing kunt bespreken.  
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Taak gebaseerd vs. relatie gebaseerd 
Taak gebaseerd: vertrouwen wordt opgebouwd via zaken gerelateerde activiteiten. Werkrelaties 

worden gemakkelijk gesmeed en weer ontbonden, afhankelijk van de praktische situatie. Jij levert 

consistent goed werk, dus je bent betrouwbaar. Ik vind het prettig om met je samen te werken. Ik 

vertrouw je.  

 

Voorbeeld landen waar relaties taak gebaseerd zijn 
- Duitsland 

- Nederland 

- Denemarken 

- Finland 

- Australië

  

 

 

Relatie gebaseerd: vertrouwen wordt opgebouwd door samen te eten, samen ’s avonds wat te gaan 

drinken en gesprekjes bij de koffieautomaat. Werkrelaties worden langzaam maar zeker opgebouwd. 

Ik heb je op een persoonlijke manier leren kennen. Ik heb privé tijd met je doorgebracht. Ik ben goed 

bevriend met anderen die jou vertrouwen. Ik vertrouw je. 

 

Voorbeeld landen waar relaties relatie gebaseerd zijn 
- China 

- India 

- Saoedi-Arabië 

- Thailand 

- Nigeria 

- Brazilië 

- Turkije

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Over het algemeen werkt het investeren in een relatie gebaseerde benadering bij alle mensen de 

meeste vruchten af. Wanneer er tijd is gestoken in het opbouwen van affectief vertrouwen worden 

culturele misstappen eerder vergeven.  

TIP: toon interesse in je internationale werknemer en gemeenschappelijke interesses. Toon vooral je 

ware ik.   
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Confrontatie zoekend vs.  confrontatie mijdend 
Confrontatie zoekend: onenigheid en discussie zijn positief voor het team of de organisatie. Openlijk 

confrontatie is gepast en heeft geen negatieve invloed op de relatie. 

 

Voorbeeld landen die confrontatie zoekend zijn 
- Spanje 

- Nederland 

- Denemarken 

- Israël 

- Rusland 

- Australië

  

 

Confrontatie mijdend: onenigheid en discussie zijn negatief voor het team of de organisatie. Openlijke 

confrontatie is ongepast en gaat ten koste van de groepsharmonie of heeft een negatieve invloed op 

de relatie. 

 

Voorbeeld landen die confrontatie mijdend zijn 
- Singapore 

- Saoedi-Arabië 

- Japan 

- China 

- Zweden 

- Brazilië

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Het kan belangrijk zijn om confrontatie mijdende werknemers uit deze rol te trekken, maar hoe kan je 

dit doen? 

TIP: depersonaliseer de onenigheid. Dus scheidt de ideeën van wie ze zijn. Dit kan bijvoorbeeld door 

iedereen zoveel ideeën op een flipover te laten schrijven dat het uiteindelijk niet meer te achterhalen is 

welk idee van wie is.  

Vermijd upgaders oftewel versterkende woorden, ‘absoluut’, ‘volkomen’, ‘compleet’ dit zijn woorden 

die een mening sterk aanzetten maar gebruik downgraders zoals ‘wellicht’, ‘een soort van’ of 

‘enigszins’. Zo wordt het voor confrontatie vermijdende werknemers makkelijk om deel te nemen aan 

de discussie.  
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Lineaire tijd vs. flexibele tijd 
Lineaire tijd: eerst wordt de ene taak afgerond voordat met de volgende wordt begonnen. Eén ding 

tegelijk. Geen onderbrekingen. De focus ligt op het halen van de deadline en op het aanhouden van 

de planning. Stiptheid en goede organisatie zijn belangrijker dan flexibiliteit. 

 

Voorbeeld landen die uitgaan van lineaire tijd 
- Duitsland 

- Nederland 

- Denemarken 

- Zweden 

- Verenigde Staten  

- Zwitserland 

- Japan

  

 

Flexibele tijd: taken veranderen op het moment dat zich kansen voordoen. Men houdt zich met veel 

dingen tegelijk bezig en onderbrekingen zijn acceptabel. De focus ligt op aanpassingsvermogen. 

Flexibiliteit is belangrijk dan organisatie.  

 

Voorbeeld landen die uitgaan van flexibele tijd 
- Nigeria 

- Saoedi-Arabië 

- Turkije 

- China 

- Kenia 

- India

 

 

Wat betekent dit voor de culturele afstand tussen mijn werknemers of de ervaring van internationale 

werknemers in de Nederlandse werkcultuur? 

Het concept ‘tijd’ wordt in vele culturen verschillend bekeken. Maar hoe kun je daar mee omgaan op 

de werkvloer? 

TIP: bespreek van tevoren hoe er wordt omgegaan met tijd, betekent een meeting van 9 - 10 uur ook 

echt van 9 - 10 uur of begint het vaak later, of loopt het uit.  

Start je als manager van een multicultureel team? 

TIP: bespreek met elkaar wat de ‘teamcultuur’ wordt. Luister naar elkaars verhalen, wat vindt men 

belangrijk en hoe kan dit samengevoegd worden tot 1 teamcultuur waarin alle werknemers zich prettig 

voelen? 

Op basis van de 8 principes kunnen teamleden zich dan aan de teamcultuur houden in plaats van 

methodes uit hun thuiscultuur te hanteren.  
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