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Globalisering en digitalisering brengen steeds 
meer mensen van verschillende culturele 
achtergronden met elkaar in contact – online en 
offline. iedereen met toegang tot het internet 
kan nu via massive open online courses (moocs) 
lessen volgen van internationale topuniversitei-
ten. consumenten kopen over de hele wereld 
spijkerbroeken die zelf ook weer een product zijn 
van verschillende landen (hurn & tomalin, 2013). 
in de wetenschap zien wij dezelfde trend: nobel-
prijswinnaars in de scheikunde, natuurkunde en 
geneeskunde zijn steeds vaker internationale 
teams. 

‘Where’s your boss?’
De nederlandse kunstenaar en social innovator 
Daan Roosegaarde is een voorbeeld van een 
nieuw soort ondernemer die makkelijk omgaat 
met de kansen van globalisering, digitalisering en 
interculturele samenwerking. tijdens zijn verblijf 
in Beijing zag hij de metropool verdwijnen onder 
een dikke laag smog. een lichtje ging bij hem bran-
den! Zijn idee was om een elektronische stofzui-
ger ter grote van een huiskamer in het midden 
van de wereldstad te plaatsen om vuile lucht op 
te zuigen. met de opgevangen smog kunnen ver-
volgens chique designerringen worden gemaakt. 
cradle to cradle, met een modieuze knipoog.

 

het idee kreeg veel positieve aandacht maar 
werd niet bepaald serieus genomen door de 
burgemeester van Beijing. Zijn zorg was in eerste 
instantie om iemand van een hogere rang dan 
Daan Roosegaarde te ontmoeten. De burgemees-
ter vroeg dan ook aan Roosegaarde: ‘Where’s your 
boss?’ tja, wat doe je dan? 

lost in translation
Zaken doen in china verschilt enorm van zaken 
doen in nederland. De miscommunicatie lag niet 
aan de taalverschillen of aan oppervlakkige ver-
schillen zoals het eten, de kleding en de architec-
tuur. Relaties zijn in china de sleutel tot zakelijk 
succes. het opbouwen van een sterk netwerk 
van dergelijke relaties, aangeduid als guanxi, is 
kenmerkend voor de chinese cultuur. volgens 
Browaeys en Price (2011) zoeken chinezen vooral 
naar een partner die ze vertrouwen en zijn ze niet 
alleen maar onder de indruk van feitjes en cijfers. 
chinezen vinden het vanzelfsprekend dat er 
hiërarchie bestaat. Roosegaarde wist de dialoog 
verder te helpen door de status van een handels-
overeenkomst tussen de regeringen van china 
en nederland aan te grijpen als overkoepelend 
statusgevend kader om met de burgemeester in 
gesprek te kunnen blijven.

De voordelen van interculturele samenwerking 
zijn veelvuldig bewezen. het wordt daarom 
gebruikelijker dat organisaties via virtuele teams, 
met een diversiteit aan talenten en achtergron-

den, aan gezamenlijke doelen werken. Daardoor 
ontstaat synergie. uit de convergentie van ver-
schillende invalshoeken worden de interessantste 
nieuwe inzichten geboren. het internationale 
bedrijfsleven heeft lang geworsteld met de uit-
dagingen van het managen van teams in verschil-
lende culturen, maar de wereldwijde communica-
tiemogelijkheden hebben deze uitdaging verder 
gecompliceerd. een belangrijke voorwaarde aan 
de digitale technologie is dat het moet leiden tot 
zinvolle communicatie, een gedeelde manier van 
verwerken van informatie. Deze voorwaarde om-
vat de belangrijkste uitdaging voor interculturele 
communicatie: hoe zorgen wij ervoor dat ieder-
een dezelfde betekenis verleent aan informatie, 
ongeacht taal en vorm?

the sum of all parts
het culturele Dna zorgt ervoor dat sommige 
aannames logischer zijn in de ene cultuur dan 
in de andere, waardoor de mogelijkheden in de 
samenwerking verschillend worden ingeschat. 
interculturele communicatie is de brug die wordt 
gelegd tussen de schijnbaar gescheiden werelden 
van de verschillende culturele Dna-strengen. het 
bereiken van multiculturele synergie vindt plaats 
door het zoeken en vinden van een dynamisch 
evenwicht tussen schijnbaar tegenstrijdige mo-
gelijkheden (trompenaars et al., 2014). Dergelijke 
tegenstrijdige mogelijkheden zijn dilemma’s en 
per definitie lastig omdat voor elke keuze wat te 
zeggen valt. Denk aan standaardisering versus 

Globalisering en digitalisering hebben de wereld kleiner ge-

maakt. in onze alom verbonden wereld worden wij geconfron-

teerd met meer diversiteit in de manier waarop wij samen leven 

en werken. Door het begrijpen van dilemma’s in interculturele 

communicatie kan de communicatieprofessional organisaties 

verder helpen.
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Dilemma’s in interculturele 
communicatie 

maatwerk, winstgevendheid versus duurzaam-
heid en strategische vasthoudendheid versus 
tactische beweeglijkheid. naarmate we als indi-
vidu, groep en samenleving meer keuzes hebben 
dringen zich meer dilemma’s op. 

vier dilemma’s
van de vele dilemma’s die organisaties en hun 
communicatieprofessionals kunnen aantreffen 
hebben wij vier dilemma’s geïdentificeerd die de 
betekenis achter het gedrag van verschillende 
culturen omvatten en die door globalisering en 
digitalisering steeds belangrijker worden. alle cul-
turen en individuen liggen ergens op de lijn tussen 
de uitersten die hieronder beschreven staan:

1. Regel versus relatie
Samenlevingen die regels vooropstellen ervaren 
een verplichting zich te houden aan de normen 
die universeel worden nageleefd in de cultuur 
waarin zij leven, zoals het maxime ‘gij zult niet 
stelen’. Samenlevingen die de relatie vooropstel-
len gaan flexibel om met normen en kijken per 
geval welke regel past bij de situatie. een vriend 
die een stofzuiger zonder toestemming leent 
krijgt in het tweede geval een mildere behande-
ling dan een onbekende die de stofzuiger steelt, 
terwijl een universalist zich plechtig houdt aan de 
gouden regel.

Dit verschil kan een grote impact hebben op de 
manier waarop mensen met elkaar communice-
ren. mensen die gericht zijn op regels zijn gewend 
aan het communiceren via gestandaardiseerde 
patronen zoals de meeste platforms dicteren. een 
tweet telt 140 tekens, niet meer. Zij verwachten 
dat anderen dezelfde regels volgen, ook gezien 

de tijdswinst die korte en simpele berichten op-
leveren. Relatiegerichte mensen kunnen worden 
getraind in het versturen van kiSS-berichten. aan 
de andere kant levert de op maatwerk gerichte 
aanpak ook voordelen op in deze tijd van indivi-
dualisering. Relatiegerichte mensen hebben de 
neiging om een unieke aanpak te kiezen, omdat 
zij meer gericht zijn op de betekenis van de bood-
schap. Zij bellen of schrijven een brief om de ernst 
van de situatie te tonen. De collega die gericht 
is op regels kan kiezen om een uitzondering te 
maken tijdens het communiceren met een rela-
tiegerichte collega door een middel te kiezen dat 
meer persoonlijke aandacht en diepgang geeft in 
de communicatie, zoals een telefonisch gesprek 
en Skype. 

2. Individualistisch versus collectivistisch
De individualistische samenleving zet individuen 
voorop en beloont hun prestaties: de ik voert de 
boventoon in de communicatie met anderen. in 
collectivistische samenlevingen voert de WiJ de 
boventoon. een collectivistische samenleving is 
vergelijkbaar met een bijenkorf: alle leden zijn 
gericht op de prestatie van de gemeenschap. een 
individuele ‘bij’ wordt beloond op de bijdrage die 
hij levert aan het gemeenschappelijke belang.

het klassieke conflict tussen wat ieder van ons wil 
als individu en de belangen van de groep waartoe 
wij behoren wordt interessanter naarmate er 
meer nadruk komt op een gezonde balans tussen 
people, planet en profit. tegenwoordig bieden 
digitale communicatiemiddelen zowel mogelijk-
heden voor individuele profilering als mogelijkhe-
den om gemeenschappen te creëren via sociale 
netwerksites. voor de individualist breken nieuwe 
tijden aan. als eenling kennis vergaren en toepas-
sen werkt niet meer nu de massa toegang heeft 
tot een ongekende hoeveelheid informatie. het 
delen van kennis, het creëren van verbanden en 
het zorgen voor het geheel, bij uitstek kenmerken 
van de collectivistische samenleving, worden 
steeds belangrijker. De cocreatie ontstaat op de 
verschillende sociale netwerksites. De uitdaging 
voor de collectivistische bijen is om wat meer 
aandacht voor de profilering van het ik te ontwik-
kelen. ook in dit geval is de praktijk de beste 
leermeester. het schrijven van een blog is een 
effectieve manier om de individuele boodschap 
te leren formuleren en te delen met de wereld. 
het lezen van blogs van anderen die gewend zijn 
om zich in de ik-vorm te profileren is een mooi 
startpunt.

3. Neutraal versus affectief
in relaties tussen mensen speelt zowel rede als 
emotie een rol. Leden van culturen die neutraler 
zijn in het tonen van emoties komen gecontro-
leerd en ingetogen over bij anderen, omdat het 
imago van redelijkheid bij deze mensen meer 
op de voorgrond ligt. Bij leden van affectieve 
culturen ligt rede op de achtergrond en worden 
gevoelens door opgetogenheid, grimassen, 
fronzen en gebaren getoond. Zij proberen onmid-
dellijk een telegram met emoties te zenden naar 
de ontvangers, zodat zij zich meer begrepen 
voelen en om ervoor te zorgen dat de ernst van 
de situatie wordt gedeeld. Let wel op dat de mate 
van emotie die wordt getoond het gevolg is van 
conventies en niet een weergave van de interne 
staat van de gevoelens van beide groepen.

communiceren tussen deze twee groepen is een 
uitdaging – zowel online als offline. offline begint 
het al bij de kennismaking. in nederland worden 
ijsbrekers als nuttig ervaren om onbekenden 
snel te leren kennen of op een goede wijze een 
werkrelatie te beginnen. De effectiviteit van 
de ijsbreker is echter afhankelijk van de manier 
waarop humor in een bepaalde context wordt 
geïnterpreteerd. en bijna niets is zo ongrijpbaar 
in de interculturele setting als humor. het begint 
al bij wat je zelf grappig vindt: ben je een fan van 
slapstick, donkere humor, satire, ironie of lig je in 
een deuk wanneer je anderen op het verkeerde 
been zet? Wie vind je grappiger, kabouter Wesley 
of mr. Bean? Je zult merken dat zelfs binnen cul-
turen er veel verschil is in die grappige situatie die 
ervoor zorgt dat mensen zich een ongeluk lachen.
communiceren via internet is nog ingewikkelder 
omdat er meestal geen ruimte is voor aanpas-
sing aan de situatie. terwijl neutrale personen 
die minder afhankelijk zijn van emotionele input 
prima in staat zijn om te blijven communiceren via 
e-mail, zullen de gestandaardiseerde teksten, af-
kortingen en beelden een ware uitdaging vormen 
voor degenen die afhankelijk zijn van emoties. 
een emoticon gaat nooit dezelfde hoeveelheid 
informatie geven als een een-op-eengesprek. Ge-
lukkig bestaan er meer (online) mogelijkheden om 
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emoties te delen, bijvoorbeeld via korte filmpjes 
op vine, foto’s op instagram, videoconferencing 
en het ouderwetse telefoongesprek. De twee 
werelden, rede en emotie, vullen elkaar ook mooi 
aan in de lappendeken van animatie, gevatte tek-
sten en tekstballonnen zoals te zien valt in deze 
indrukwekkende film over innovatie op Youtube.

4. Specifiek versus diffuus
communicatie gebeurt altijd binnen een bepaalde 
context. Stel je eens voor dat je afdelingsmana-
ger bent. Je krijgt het verzoek van je baas om 15 
procent van de collega’s in je team te ontslaan. 
Je bent het fundamenteel oneens met je baas. 
Schrijf je individuele reactie naar je baas op. Wat 
lees je? Begin je met: ‘Lieve baas, ik begrijp de 
noodzaak tot kostenreductie. echter …’? of begin 
je met: ‘Beste baas, ik ben het volledig oneens 
met de ontslagronde, maar …’? er zijn verschillen-
de manieren om onenigheid te tonen. De eerste 
vorm is implicieter dan de tweede vorm. 
in een specifieke cultuur wordt informatie 
expliciet gecommuniceerd: mensen zeggen wat 
zij denken en menen wat zij zeggen. Woorden, 
gesproken of geschreven, zijn belangrijk in deze 
cultuur. in een meer diffuse cultuur is de informa-
tie impliciet: een deel zit in de boodschap en een 
deel zit in de context van de boodschap. op het 
werk zie je ook verschil in communicatiepatronen. 
mensen uit een specifieke cultuur spreken hun 
baas aan op dezelfde manier als hun collega’s. 
iemand uit een diffuse cultuur houdt de context 
in de gaten, kijkt meer naar de verhoudingen en 
zal meer moeite ondervinden wanneer hij moet 
zeggen wat hij denkt.

De meeste digitale communicatiemiddelen 
nodigen ons uit om op een expliciete manier te 
communiceren omdat veel contextuele aanwij-
zingen ontbreken, zoals de aanwezigheid van 

anderen, de toon, de stem en de non-verbale aan-
wijzingen. iemand van de specifieke cultuur kan 
buigen naar iemand van de diffuse cultuur door 
op meer persoonlijke manieren te communiceren, 
bijvoorbeeld door het houden van privégesprek-
ken. in gesprekken zijn de context, de historie en 
de relatie uit te leggen, waardoor de boodschap 
beter te begrijpen is door een gesprekspartner. 
tevens verminderen een-op-eengesprekken de 
kans op gezichtsverlies of sociale blunders in de 
(werk)context.
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REFERENTIEs

GLoBAL VILLAGE

is de ‘global village’ van marshall mcLuhan 
(1968) droom of werkelijkheid in de digitale 
wereld? in alle scenario’s over singulariteit, 
robotisering en big data krijgen we te ma-
ken met verdere digitalisering van mense-
lijk contact. We komen dichter bij elkaar: 
iedereen is in meer of mindere mate vind-
baar op internet en platforms voor social 
media. De mogelijkheden om informatie 
met elkaar te delen zijn ongekend. maar zal 
het ons in staat brengen om te cocreëren 
en te innoveren? om op deze duurzame 
manier samen te kunnen leven en werken 
is het creëren van de mindset van synergie 
een belangrijke voorwaarde: samen kun-
nen wij meer. het primaire probleem is de 
competentie om de misverstanden over de 
geaccepteerde keuzes en mogelijkheden te 
overbruggen. Zinvolle communicatie blijft 
de sleutel. of je daar nu pessimistisch of 
optimistisch over bent: we staan voor de 
uitdaging om de kansen van deze ontwik-
kelingen te benutten om elkaar in ieder 
geval zo goed mogelijk te blijven begrijpen. 
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communicatie heeft ontwikkeld 7 1. 
Waarom zit jij in het 
communicatievak?
mijn keuze voor het communicatie-
vak was geen vanzelfsprekende.  
ik was op zoek naar een economisch 
beroep waarin ik ook mijn talenken-
nis en designvaardigheden kwijt zou 
kunnen. Daarnaast heb ik enig talent 
voor het schrijven van teksten.  
Deze combinatie vind ik in het 
communicatievak terug.

 2. 
Wat is het leukste van het commu-
nicatievak? 
het leukste is dat je met gestandaar-
diseerde kennis toch in bijna iedere 
sector aan de slag kunt. modefana-
ten kunnen bij magazines terecht, 
de toerismesector staat wagenwijd 
open, en meer technische mensen 
kunnen aan de slag met online ad-
vertising. er wordt ook vroeg inge-
haakt op nieuwe trends en ontwik-
kelingen; dat houdt het vak hopelijk 
ook in de toekomst interessant.

 3. 
Welke rol speelden social media in 
jouw stagepraktijk?
ik heb stage gelopen in china.  
Social media maakten op mijn sta-
geplek onderdeel uit van een groter 
werkgebied, ‘digital engagement’ 
genaamd. hieronder vallen alle  
digitale communicatie-uitingen waar 
het publiek mee in aanraking komt, 
ook afgestemd op niet-digitale me-
dia. het ene medium is geschikter 
voor een bepaalde boodschap dan 
het andere en er is een compleet 
pakket nodig om de juiste bood-
schap uit te dragen of beeldvorming 
tot stand te brengen.

 4. 
Welke rol speelde accountability?
mmm ... dat meten vonden ze op 
mijn stageplek wel belangrijk voor 
hun klanten, maar dat deden ze zelf 
niet. ik weet ook niet hoe ze dat 
voor hun klanten aanpakten. Binnen 
de chinese social media zijn echter 
voldoende manieren om gegevens 
bij te houden, net als bij Google 
analytics. als je in china werkt en 
met social media aan de slag gaat, 
is er een hoop te leren. Weet je na 
zes maanden eenmaal welke media 
waarvoor dienen en hoe mensen 
deze gebruiken, dan is het engelsta-
lige aanbod nog altijd laag. in china 
zul je altijd met chinezen moeten 
samenwerken om iets gedaan te 
krijgen. Dat verandert de komende 
tien jaar waarschijnlijk niet.

 5. 
Waarvoor is te weinig aandacht 
in het vak? 
Dat communicatie vooral een 
praatvak is en blijft. er zijn veel di-

gitale trends die het vak op zijn kop 
hebben gezet, maar gewoon even 
bij een klant, collega of doelgroep 
aan tafel schuiven doet wonderen 
voor een relatie en voor wederzijds 
begrip. het gesprek blijft ook op de 
opleiding soms onderbelicht.

 6. 
hoe denk jij dat anderen naar het 
communicatievak kijken?
De meeste bedrijven waar ik mee 
in aanraking ben geweest erken-
nen het belang van communicatie 
en zij hebben er vaak ook enige 
kennis van. ik denk dat er wel meer 
aandacht nodig is voor persoonlijke 
gesprekken met klanten en andere 
stakeholders om een bepaalde 
betrokkenheid te creëren en begrip 
voor hen te hebben. Dit kan uiter-
aard ook via Skype of de telefoon, 
maar doe het. communicatiestagi-
airs worden nog te vaak als social 
media-machines gebruikt.

 7. 
als jij directeur van een opleiding 
was, waarop zou jij dan nadruk 
leggen in het onderwijs?
mijn eigen opleiding is erg breed 
ingesteld en dat vinden de meeste 
studenten fijn. er was aandacht voor 
ondernemerschap en er zijn veel 
internationaal gerichte activiteiten. 
Wat de opleiding mist is een theore-
tische basis met een internationale 
scope. er wordt nauwelijks les gege-
ven in hoe internationale commu-
nicatie werkt, en het niveau van het 
engels is echt onder de maat. in een 
vakgebied dat zich zo makkelijk in 
een internationale context afspeelt 
zou daar meer aandacht voor moe-
ten zijn.

‘Stagiairs worden nog 
te vaak als social  
mediamachines  

gebruikt, terwijl com
municatie vooral een 

praatvak is en blijft’
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