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6 Cultuurdimensies van Hofstede 
 
In deze tool worden de verschillende cultuurdimensies van Hofstede uitgelicht. De dimensies 

laten zien hoe cultuurverschillen kunnen leiden tot uitdagingen maar ook tot kansen binnen 

samenwerkingen.  

Deze tool kan gebruikt worden wanneer je bij het aannemen van een nieuwe internationale 

werknemer eventueel verschillen in kaart wil brengen of wanneer je merkt dat er op bepaald 

vlak een uitdaging ligt in de samenwerking. De tool ‘culturele afstand’ kan hier ook bij gebruikt 

worden, deze biedt nog extra inzichten op zakelijk gebied. 

Rekening houden met elkaars cultuur binnen een organisatie is essentieel voor een goede 

samenwerking. Het is belangrijk om met een nieuwe internationale kenniswerker in gesprek te 

gaan over de cultuur binnen het bedrijf en de cultuur van de persoon zelf, om via die manier 

beter met elkaar om te kunnen gaan. En zo te kijken waar eventuele uitdagingen of juist kansen 

liggen. 

 

Leiderschapsstijlen 
Culturele verschillen in leiderschapsstijlen leiden 

vaak tot wederzijds onbegrip van twee of 

meerdere personen. Er zijn twee factoren 

belangrijk wanneer men kijkt naar culturele 

verschillen in leiderschapsstijlen.  

Autoriteit 

Hoeveel waarde hecht men aan status en 

hoeveel respect en eerbied tonen we aan die 

status. Dus vertrouwt men op hiërarchisch beleid 

(hierarchical) of vertrouwt men op een egalitair 

(egalitarian) beleid waarin gelijkheid belangrijk is. 

Beslissingen nemen 

Wie heeft de leiding en neemt hij/zij alle beslissingen of beslissen we als collectief. Dit wil zeggen; 

neemt een organisatie beslissingen met wederzijds goedvinden (consensual) of worden beslissing op 

een top-down manier genomen, waarin de leidinggevende alle beslissingen neemt en de werknemers 

hierin volgen.  

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen? Wanneer 

iemand gewend is aan een autoritaire leiderschapsstijl kan het zo zijn dat diegene afwachtend is tot 

hij/zij taken krijgt toegekend. Daarnaast, wanneer er als collectief beslissingen genomen worden, kan 

deze minder input geven en eerder een volger zijn. Dit geldt hetzelfde andersom. 
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Individualiteit  
Er zijn organisaties die hun manier van werken baseren op samenwerken. Individu en met gedeelde 

interesses komen samen en werken als team naar een doel toe. Deze organisaties geloven dat de 

uitkomst beter is wanneer verschillende individuen hun ideeën met elkaar delen, discussiëren over 

elkaars ideeën en zo samen tot innovatieve oplossingen komen. Deze vorm van werken zorgt ervoor 

dat werknemers een gezonde relatie met elkaar hebben en elkaar helpen waar dat nodig is. 

In andere organisaties wordt er juist heel 

individueel gewerkt en zie je dat iedereen 

heel duidelijk zijn eigen takenpakket heeft 

en daaraan werkt. De nadruk in dit soort 

organisaties ligt op prestaties die zijn toe te 

schrijven aan een individu. Er is dan ook 

veel sprake van prestatiebeloning, oftewel 

extrinsieke beloning als motivatie van 

persoonlijk succes. 

De mate van individualiteit kan ook weer 

doorschemer en in beslissingsprocessen bij 

organisaties. Bijvoorbeeld of een beslissing 

genomen wordt door de leidinggevende of 

dat dit een groepsproces is.   

Nederland is een land waar in veel bedrijven beslissingen als groepsproces worden genomen. Ook in 

landen zoals Japan en Zweden is dit het geval. Opvallend is wel dat Nederland op de schaal 

individualisme erg hoog scoort volgens Hofstede, maar wanneer je kijkt naar ‘the Culture Map’ van 

Erin Meyer leert men dat Nederland op organisatie gebied juist beslissingen neemt als collectief. In 

landen als Rusland, China, Nigeria en India is het gebruikelijk dat beslissingen top-down worden 

genomen, oftewel door de leidinggevende.  

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen? Wanneer de 

kenniswerker afkomstig is uit een land waar ze gewend zijn om individualistisch te werken, kan het zo 

zijn dat degene zich er onprettig bij voelt wanneer hij/zij grote beslissingen moet nemen. Aangezien 

diegene gewend is dat de leidinggevende het voor hem/haar doet. Dit geldt hetzelfde andersom. 
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Onzekerheidsmijding 
In organisaties waar de mijding van onzekerheid sterk is heerst er een angst voor willekeurige 

gebeurtenissen en het onbekende. Deze organisaties streven naar voorspelbaarheid en stellen vaak 

duidelijke regels op.  

In organisaties waar deze mijding van onzekerheid 

niet heerst wordt het onbekende en onverwachte juist 

gezien als uitdagend en spannend. Hieruit ontstaan 

nieuwe kansen. In zo’n organisatie zijn er vaak minder 

gestructureerde activiteiten en regels.  

Nederland scoort 53 op 100 punten op de 

onzekerheidsmijding schaal, dus er is een voorkeur 

voor het vermijden van onzekerheid. Zweden scoort 

bijvoorbeeld veel lager dan Nederland met 29 op 100 

punten. Japan scoort juist weer heel hoog met 92 op 

100 punten.  

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen? Nederlanders 

hebben een lichte voorkeur voor onzekerheidsmijding. Wanneer iemand komt uit een land waar geen 

onzekerheidsmijding heerst kan diegene zich onprettig voelen bij veel structuur en regels. Dit geldt 

hetzelfde andersom.  

 

Manneleijkheid vs. vrouwelijkheid 
Gaat in op in hoeverre een samenleving assertief of 'mannelijk gedrag’ belangrijk acht voor succes en 

vaste stereotype van sekserollen bevordert. De mannelijke kant van deze dimensie vertegenwoordigt 

een voorkeur in de samenleving voor prestatie, heldendom, assertiviteit en materiële beloningen voor 

succes. De samenleving als geheel is competitiever. Het tegenovergestelde, vrouwelijkheid, staat voor 

een voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, zorg voor de zwakken en kwaliteit van leven. De 

samenleving als geheel is meer op consensus gericht. 

In de zakelijke context wordt mannelijkheid versus 

vrouwelijkheid soms ook gerelateerd aan 'stoere 

versus tedere' culturen. Binnen een organisatie 

worden mannelijke culturen bijvoorbeeld graag 

materieel beloond terwijl vrouwelijkere culturen liever 

voldoening halen uit hun werk. 

Nederland heeft een erg vrouwelijke cultuur. Zij 

scoort namelijk 14 op een schaal van 100 in 

mannelijkheid. Nederlanders hebben over het 

algemeen op de werkvloer voorkeur voor 

samenwerking, bescheidenheid (dus niet opscheppen over een nieuwe functie), zorg voor zwakken 

(denk aan sociale werkvoorziening) en kwaliteit van leven (veel parttimers). 

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen?  Ga in 

gesprek met de kandidaat wat diegene belangrijk vindt. Gaat het om materiële beloning of juist 

voldoening?  
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Lange- / korte termijn gerichtheid  
Gaat in op in hoeverre de waarden gericht zijn op de toekomst (sparen, volharding) of op het verleden 

(respect voor traditie, vervulling van sociale verplichtingen). Samenlevingen geven een verschillende 

prioriteit aan deze twee existentiële doelen. 

Samenlevingen die op de lange termijn dimensie 

laag scoren, geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan 

om oude tradities en normen in stand te houden 

terwijl ze met argwaan naar maatschappelijke 

verandering kijken. Diegenen met een cultuur die 

hoog scoren, kiezen daarentegen een meer 

pragmatische benadering: ze moedigen 

spaarzaamheid en inspanningen in het moderne 

onderwijs aan om zich voor te bereiden op de 

toekomst. 

 

Binnen een organisatie die zich richt op de langdurige relatie met medewerkers, werken de 

medewerkers doorgaans hard om aan de verwachtingen van het management te voldoen. Zij voelen 

zich ook vaak meer verbonden met het bedrijf en richten zich dan op lange termijn doelen. 

Organisaties die werknemers als korte termijn beschouwen en niet in de relaties investeren, kunnen 

de medewerkers zien vertrekken wanneer zich er een betere kans voordoet voor hen. In de zakelijke 

context wordt deze dimensie aangeduid als ‘normatief versus pragmatisch’. 

 

Nederland is meer gericht op de lange termijn. Zij scoort daarmee 64 op een schaal van 100.  

Nederlanders worden dus liever pragmatisch benaderd. Er is bijvoorbeeld veel behoefte aan 

doorgroeimogelijkheden zodat werknemers hoger op kunnen komen binnen hetzelfde bedrijf. 

 

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen? Probeer in 

het begin helder te krijgen wat de doelen zijn van de kenniswerker. Is deze gericht op lange termijn 

doelen, speel daar dan op in. Dit geldt hetzelfde andersom.      
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Verwennerij vs terughoudendheid  
Gaat in op in hoeverre een samenleving relatief vrije bevrediging mogelijk maakt van elementaire en 

natuurlijke menselijke drijfveren die verband houden met genieten van het leven en plezier hebben. 

Terughoudendheid staat voor een samenleving die bevrediging van behoeften onderdrukt en reguleert 

door middel van strikte sociale normen. 

Samenlevingen die meer terughoudendheid tonen, hebben de neiging plicht boven plezier te 

waarderen. Ze werken hard en kunnen bepaalde behoeften negeren om hun taken te vervullen. 

Controle over menselijke basisdrijfveren is in dergelijke landen beter zichtbaar. Hierdoor kunnen ze 

zich concentreren op hun doelen of verantwoordelijkheden. Sociale normen worden als belangrijk 

beschouwd, daarom proberen mensen zich aan te passen in plaats van hun persoonlijke behoeften te 

volgen om bevrediging te bereiken. Dit kan van invloed zijn op hun houding ten opzichte van werk en 

ook op hun werkrelaties. Bijvoorbeeld dat werkrelaties erg zakelijk blijven en niet ingaan op de privé 

situatie. 

Nederland scoort iets hoger dan de helft op verwennerij. Namelijk 68 op een schaal van 100. 

Nederlanders houden werk en privé dan ook relatief gescheiden. Maar houden vaak wel van een 

vrijdagmiddagborrel.  

Wat heeft dit voor gevolgen wanneer je een internationale kenniswerker wilt aannemen?  

Het kan zo zijn dat een kenniswerker behoefte heeft om werk en privé erg gescheiden te houden. 

Respecteer elkaar hierin. Het is belangrijk om hier altijd over in gesprek te gaan. 
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Bijlage 1: 

Voorbeelden 
Deze tool is ontworpen voor ondersteuning bij het aannemen van een kenniswerker. Echter blijft het 

belangrijk om te kijken naar het individu, het is namelijk niet zo dat iedereen precies aansluit op het 

profiel van Hofstede. Ga vooral het gesprek aan met de kenniswerker over zijn of haar cultuur en waar 

de kenniswerker tegenaan kan gaan lopen, maar vooral welke kansen er liggen. 

Er volgen nu een paar voorbeelden van verschillende culturen. Er is voor deze landen gekozen om 

een beeld te schetsen van de culturen die er zijn met de daar bijhorende verschillen. België en 

Nederland al erg kunnen verschillen ondanks het buurlanden zijn. 

Nederland: 

 
 
 
België: 
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Japan:  

 
           
Zweden: 

 
 
 
Maleisië: 
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