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Doel BENEV

“De samenwerking tussen beide landen en het begrip voor elkaar 

te bevorderen. Enerzijds door elkaars waardevolle culturele 

verworvenheden te belichten en zo het wederzijds respect te 

stimuleren. Anderzijds door waar mogelijk belemmeringen voor 

een goede samenwerking weg te nemen“

(Bron: www.benev.be/verenigingen/ZuidoostBrabant)



Sharon Dijkma, als PvdA kamerlid in de discussie om het 

scheidingsverdrag met België uit 1939 op te heffen (16-11-2004)

“Wat, die grens met de Belgen is nu net het beste dat we hebben”

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xd94pRqrYFPGgM&tbnid=KMc9PYro7rNwoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rnw.nl%2Fnederlands%2Farticle%2Fdijksma-wil-tweede-school-korten&ei=cAExUe6CBMSS0QX6_oC4Cg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEFhRVp8pl4Esemzqc5IUrkHrZ5Hg&ust=1362252353101987
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Henne Schuwer, ambassadeur van Nederland in Brussel

“We verstaan Belgen, maar begrijpen ze niet”

NRC-Handelsblad 8 april 2011

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=04E8RftiR69SCM&tbnid=X2_ZbS9lVC38SM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgouverneurdecaluwe.wordpress.com%2F2012%2F10%2F11%2Fwerkbezoek-ambassadeur-van-nederland%2F&ei=1QExUeyzLKqb0QW7-oDABA&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEOuaBWyh7YkDFCcIzFL2_-hdkR9Q&ust=1362252580356400




Cursus Voor Nederlanders: “Hoe doe ik zaken met een 

Belg”

Enkele tips:

Belgen houden niet van bluf. Gebuik een low-key benadering.

Belgen hechten aan een persoonlijke benadering. Win daarom

eerst het vertrouwen en word pas daarna zakelijk

Tijdens een zakendiner of een lunch praat een Nederlander

graag over luchtige onderwerpen. Een Belg heeft het aan tafel

ook over serieuze zaken.  



Cursus voor Vlamingen : “Succesvol Onderhandelen 

met Nederlanders”

Enkele tips:

U krijgt een checklist van typische valkuilen in onderhandelingen 

met Nederlandse bedrijfsmanagers

U leert de non-verbale signalen van de Hollanders te 

interpreteren



En als je geen tijd hebt voor een cursus, dan zijn er 

websites 

Website voor Belgen in Nederland http://www.belgen.nl/

Tijdschrift voor Nederlanders in België http://www.nbu.be/

http://www.belgen.nl/


Vlaanderen en Nederland: een wereld van verschil

“In fact, no two countries (...) with a common border and a 

common language are so far culturally apart (…) as (Dutch) 

Belgium and the Netherlands”

Geert Hofstede

(1980, p. 228, 

2001, p. 63)
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Twee betekenissen van cultuur

• In engere zin “beschaving”: kunst, wetenschap, onderwijs (cultuur 

met een grote C)

• In bredere - antropologische - zin:

– “de collectieve programmering van de menselijke geest die de 

leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die 

van andere groepen” (Hofstede 1991:16) (cultuur met een 

kleine c)

Zie ook begin van http://vimeo.com/29036835 waar Geert 

Hofstede dit vanuit zijn  eigen huiskamer uitlegt

http://vimeo.com/29036835
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waarden

rituelen

helden

symbolen

Cultuur: Hofstede's ui-diagram



Symbolen

• Vlag



Symbolen

Vlag

Taal

Betekenis van een zelfde woordvorm: bedenkingen, kamer, kot





Symbolen

Vlag

Taal

Betekenis van een zelfde woordvorm: bedenkingen, kamer, kot

Associaties bij woorden: werk

Andere woorden voor hetzelfde begrip



albert-heijn.be
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waarden

rituelen

helden

symbolen

Cultuur: Hofstede's ui-diagram
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Heldin  50+ vrouw

België
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Heldin  50+ vrouw 

Nederland
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waarden

rituelen

helden

symbolen

Cultuur: Hofstede's ui-diagram



Wat zeg je bij het afscheid als je met een docent hebt 

staan praten?



Rituelen: Wat zeg je bij het afscheid als je met een 

docent op de gang hebt staan praten?

Nederland

N=50

Vlaanderen

N=50

Tot ziens 21 9

Dag 19 11

Doei, Houdou, hoi,

ajuus

9 0

Bedankt + groet 0 12

Nog een prettige

dag

0 17



Ritueel: communicatiestijl

Eva Bal, kindertheater

" Ik heb een Vlaamse geest in een Hollands lichaam. Vanaf het 

begin ben ik gefascineerd geweest door de Vlaamse houding in 

een gesprek, door datgene wat onuitspreekbaar is, wat niet 

gezegd kan of moet worden. De Vlaamse ziel zit vol 

onderstromen (…)

Een heleboel dingen worden door de Vlamingen niet gezegd, 

maar ze zitten in de klanken".
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waarden

rituelen

helden

symbolen

Cultuur: Hofstede's ui-diagram



U zit bij een vriend van u in de auto. Plotseling rijdt hij 

een voetganger aan. Het gebeurt in de bebouwde kom 

en uw vriend rijdt minstens 70. Dat weet u. Er zijn 

verder geen getuigen. Zijn advocaat zegt dat hem een 

hoop narigheid bespaard blijft als u onder ede verklaart 

dat hij niet harder dan 30 reed.



Wat doet u?

A. Getuigen dat hij niet harder dan 30 

reed.

B. Niet getuigen dat hij niet harder dan 

30 reed.

(Uit Trompenaars 1993: 47)
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Waarden

Waarde: voorkeur voor de ene stand van zaken boven de andere



|Als je cultuur vergelijkt met een drijvende ijsberg, dan 

symboliseert het deel onder water de waarden en het deel 

boven water de symbolen, helden en rituelen   



Theorieën over verschillen tussen culturen in waarden

R. Gesteland

E. T. Hall

G. Hofstede, Gert-Jan Hofstede, Michael Minkov

F. Kluckhohn & F. Strodtbeck

D. Pinto

S. Schwartz

F. Trompenaars 



Zes basiswaarden (naar Kluckhohn & Strodtbeck)

1. Wat is de natuur van de mens?

2. Wat is de relatie van mens tot mens?

3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?

4. Welke opvatting heeft de mens over de ruimte om zich heen?

5. Welke tijdoriëntatie heeft de mens?

6. Wat is de relatie van de mens tot de natuur en het 

bovennatuurlijke?



1. Wat is de natuur van de mens?

Twee aspecten:

1. Grondhouding

Positief

Negatief



Tibetaanse boedistische monnik: de mens is van nature 

goed



Calvijn (1509-1564): de mens is van nature slecht



1. Wat is de natuur van de mens?

Twee aspecten:

1. Grondhouding

Positief

Negatief

2. Verandering mogelijk?
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2. Wat is de relatie van mens tot mens?

a. Collectivisme versus Individualisme*

b. Machtafstand

c. Particularisme versus Universalisme

d. Neutraal tegenover emotioneel

e. Prestatie tegenover Toeschrijving



2b Machtafstand

De mate waarin de minder machtige leden van instituties en 

organisaties accepteren dat de macht ongelijk is verdeeld



Machtafstand in een aantal culturen van de wereld
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Kroning Koning Willen I In Brussel 1815

De Nederlandse geschiedschrijvers: de straten waren vol 

mensen, die gretig waren de verrukkelijke vertoning te 

aanschouwen.



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hBh1u4darBTb7M&tbnid=xQ1wMSKkLh-4hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.innl.nl%2Fperson%2F659%2Fnl&ei=q66DUaiqKurw0gWFiYCYCQ&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNHuiJ4Jz3x29zaXW-NwcPIqSMHHsg&ust=1367670802591827


April 30th 2013 MG denk ook aan filmpje…
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Willem I zweert trouw aan de 

grondwet



Werkpaleis premier van België

• http://premier.fgov.be/nl

http://premier.fgov.be/nl/begroting-2013


Wqerktorentje van Rutte in Den Haag
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Rutten verlaat Catshuis

op damesfiets, 

Spits  8 maart 2012



Juliana en Bernard op de tandem (ca 1936)
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Belgische cartoon: koningin Beatrix brengt bezoek aan België
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Belgische cartoon over Nederlanders
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2. Wat is de relatie van mens tot mens?

a. Collectivisme versus Individualisme

b. Machtafstand

c. Particularisme versus Universalisme

d. Neutraal tegenover emotioneel

e. Prestatie tegenover toeschrijving



2c Particularisme versus Universalisme

Particularisme

Het is afhankelijk van de omstandigheden of men iets goed dan 

wel slecht vindt. 

Men leeft in de geest van de wet.

Universalisme

Het staat vast wat goed en wat slecht is.

Men leeft naar de letter van de wet.
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Globale geografische spreiding particularistische en 

universalistische culturen

Particularistisch

Landen rond de Middellandse 

zee

Romaanse culturen

Aziatische culturen

België

Universalistisch

Germaanssprekende culturen

Scandinavische culturen

Angelsaksische culturen

Nederland



2d Neutraal tegenover emotioneel

Neutraal

Men toont geen emoties

Emotioneel

Men toont wel emoties
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Globale geografische spreiding neutrale en emotionele culturen 

Neutraal Aziatische culturen

Duitssprekende culturen

Nederland

Engeland

VS

Slavische culturen

Emotioneel Romaanse culturen (België incluis)
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Niet openlijk tonen van kwaadheid op het werk



Emoties tonen in Nederland: alleen bij  afzien als bij de 

Elfstedentocht en de vierdaagse



Zes basiswaarden (naar Kluckhohn & Strodtbeck)

1. Wat is de natuur van de mens?

2. Wat is de relatie van mens tot mens?

3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?

4. Welke opvatting heeft de mens over de ruimte om zich heen?

5. Welke tijdoriëntatie heeft de mens?

6. Wat is de relatie van de mens tot de natuur en het 

bovennatuurlijke?



59

3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?

a. Femininiteit versus masculiniteit

b. Onzekerheidsvermijding

c. Indulgence (verzetje, bron van vermaak, bevrediging, 

mateloosheid) versus restraint (terughoudenheid, ingetogenheid, 

onderdrukking)*
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3a Femininiteit versus Masculiniteit

Femininiteit: de dominante waarden in de maatschappij zijn 

zorg voor anderen en levenskwaliteit

Masculiniteit: de dominante waarden in de maatschappij zijn 

“het maken” van succes



Feminiteit en masculiniteit in de wereld. 

NB fout in het boek:  Frankrijk, Spanje, Chili, Portugal, 

zwart Afrika horen onder Gemiddeld te staan



Feminiteit en masculiniteit in de wereld.

Feminiene landen

Scandinavische landen

Nederland

Tussen feminien en masculien in

België

Frankrijk

Canada

Arabische culturen

Masculiene landen

Angelsaksische culturen

Japan

Italië

Venezuela

Duitsland



Observatie van Henrich Ludolff Benthem over de 

Nederlandse vrouw  (1687)

De Nederlandse vrouw heerst over de Nederlandse man. Als man 

en vrouw gaan wandelen, moet de man het kind dragen



Willem Alexander draagt kind
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Kabinet stampt



Koningin Beatrix wast een hulphond op de dag van de 

vrijwilliger, maart 2012
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Franse minister 5 dagen na keizersnede aan het werk

68



Nederlandse pers

Helemaal gestoord is ze, de Franse minister van Justitie Rachida 

Dati (43). Zij ging donderdag, 5 dagen nadat ze via een keizersnede 

was bevallen van een dochter weer aan het werk!

Op hoge hakken en achtervolgd door de camera´s ging ze vrolijk 

lachend weer aan de slag, alsof er niets veranderd was. 

69



Vlaamse pers

09/01/'09 Rachida Dati stal woensdag de show op de eerste Franse 

ministerraad van 2009. De glamoureuze minister van Justitie ging na 

amper vijf dagen bevallingsverlof weer aan de slag. De 43-jarige 

schone was vorige vrijdag met een keizersnede bevallen van een 

dochtertje, Zohra. 

70
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3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?

a. Femininiteit versus masculiniteit

b. Onzekerheidsvermijding

c. Indulgence (verzetje, bron van vermaak, bevrediging, 

mateloosheid) versus restraint (terughoudenheid, ingetogenheid, 

onderdrukking)*
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3b Onzekerheidsvermijding

De mate waarin mensen zich bedreigd voelen door onduidelijke 

situaties en deze via het geloof in vaste waarheden en instituties 

trachten te vermijden.



Onzekerheidsvermijding in een aantal culturen



Napoleon Bonaparte (1769-1821), Nederland onder  hem van 

1795 tot 1810 (wetten) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Tef5cDntTg-DM&tbnid=3p3qW6vSJ_C55M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fknarf.english.upenn.edu%2FPeople%2Fnapoleon.html&ei=Y4MuUfuVLsrMhAf6woDwCQ&bvm=bv.42965579,d.bGE&psig=AFQjCNFseggVrj2a-B27vTx9vTyWfEdjmQ&ust=1362089152191143


Belgen houden Fyra tegen wegens technische mankementen
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Medische zorg in Nederland en België
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3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?

a. Femininiteit versus masculiniteit

b. Onzekerheidsvermijding

c. Indulgence (verzetje, bron van vermaak, bevrediging, 

mateloosheid) versus restraint (terughoudenheid, ingetogenheid, 

onderdrukking)*



Indulgence versus restraint (de 6e waarde van Hofstede uit 

publicatie van Hofstede, Hofstede, Minkov 2010, p. 281)

Indulgence

A tendency to allow relatively free gratification of basic and natural 

human desires related to enjoying life and having fun

Restraint

A conviction that such gratification needs to be curbed and regulated 

by strict social norms



Scores (100=indulgence, 0= restraint)

Venezuela 100 Taiwan 49 Bangadeshj 20
Mexico 97 Frankrijk 48 Moldavië 19
Nigeria 84 Peru 46 Burkina Faso 18
Zweden 78 Singapore 46 Hong Kong 17
Nieuw Zeeland 75 Thailand 45 Irak 17
Ghana 72 Spanje 44 Estland 16
Australie 71 Zambia 42 Bulgarije 16
Denemarken 70 Filipijnen 42 Litouwen 15
Groot Brittannie 69 Japan 42 Albanië 15
Canada 68 Duitsland 40 Oekraine 14
Nederland 68 Iran 40 Letland 13
Verenigde Staten 68 Indonesië 38 Egype 4
Oostenrijk 63 Rwana 37 Pakistan 0
Argentinië 62 Vietnam 35
Brazilië 59 Portugal 34
Finland 57 Algerije 32
Maleisië 57 Hongarije 31
België 57 Italië 30
Noorwegen 55 Polen 29
Ugana 52 Marokko 25
Saoudie Arabie 52 China 24
Griekenland 50 Rusland 20



4. Welke opvatting heeft de mens over de ruimte om zich 

heen?

a. Persoonlijke ruimte

b. Privé-territorium

c. Specifiek tegenover diffuus



Persoonlijke ruimte in een aantal culturen

                                                                                                              
Groot                                                                             Klein 

 Nederland België  

Duitsland Engeland 
VS 
Zuid-Afrika 

Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Franspr. 
Zwitserland 

Argentinië 
Chili 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Spanje 
Guatemala 
Mexico 
Panama 
Uruguai 
Venezuela 
 

 
 



Persoonlijke afstand in Vlaamse parlement en Nederlandse 

tweede kamer (preciezer onderzoek nodig!)



4b Territorium

priv

é

openbaar openbaar

priv

é



Nederland heeft een kleiner eigen territorium dan Vlaanderen

Nederlands huis (doorzonwoning) en Vlaams huis



4c Specifiek tegenover diffuus

Specifiek

Scheiding van zaken en privé

Diffuus

Geen scheiding van zaken en privé



87

Specifieke en diffuse relaties
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Globale geografische spreiding specifieke en diffuse 

culturen 

Specifiek

Duitssprekende culturen

Scandinavische culturen

Nederland

Angelsaksische culturen

Diffuus

Aziatische culturen

Romaanse culturen

België
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Specifieke en diffuse vriendschap, het gevaar van een 

vriendschap tussen een Nederlander (meer specifiek) en 

een Vlaming (meer (diffuus)



Werkrelatie of persoonlijke relatie? 
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5. Tijdoriëntatie van de mens

a. Polychronie en monochronie

b. Verleden, heden, toekomst

c. Termijnplanning
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5a Polychronie en monochronie (Edward T. Hall)

Polychronie

meer dingen tegelijk

relaties zijn belangrijker dan 

programma

Monochronie

één ding tegelijk

programma is belangrijker 

dan personen



Polychroon versus monochroon
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5a Polychronie en monochronie (Edward T. Hall)

Polychronie

meer dingen tegelijk

relaties zijn belangrijker dan 

programma

onderbrekingen en 

wijzigingen zijn ok

punctualiteit  en precisie 

relatief

Monochronie

één ding tegelijk

programma is belangrijker 

dan personen

niet storen

punctualiteit  en precisie zijn 

belangrijk



Wijnglas in een monochrone cultuur



Geografische spreiding van monochrone en polychrone 

culturen: België is meer polychroon an Nederland
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Verleden, heden en toekomst in een aantal culturen

Toekomst Heden Verleden 

België 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Engeland 
VS 
 

België 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Spanje 
Engeland 
 

België 
 
 
Frankrijk 
 

 

 



Geschiedenis in Nederland voor de basisschool: 50  aspecten

Geschiedenis in België voor het primair onderwijs: veel meer aspecten



Verschillen Nederland-Vlaanderen in waarden

Natuur van de mens neen, veranderlijkheid ja

Relatie tot de mens
Collectivisme neen
Machtafstand ja
Particularisme ja
Neutraal ja
Prestatie neen

Drijfveer menselijk handelen
Masculiniteit ja
Onzekerheidvermijding ja
Indulgence-Restraint ja

Ruimte
Persoonlijke ruimte ja
Privé-territorium ja
Specifiek-diffuus ja

Tijd
Poly-monochronie ja
Verleden, heden, toekomst ja
Termijnplanning neen

Natuur en bovennatuurlijke neen      

Communicatiestijl directheid ja



Vlaanderen en Nederland: een wereld van verschil?

“In fact, no two countries (...) with a common border and a 

common language are so far culturally apart (…) as (Dutch) 

Belgium and the Netherlands”

Geert Hofstede

(1980, p. 228, 

2001, p. 63)



Doel BENEV

“De samenwerking tussen beide landen en het begrip voor elkaar 

te bevorderen. Enerzijds door elkaars waardevolle culturele 

verworvenheden te belichten en zo het wederzijds respect te 

stimuleren. Anderzijds door waar mogelijk belemmeringen voor 

een goede samenwerking weg te nemen“

(Bron: www.benev.be/verenigingen/ZuidoostBrabant)





Enige verwijzingen

Marie-Thérèse Claes en Marinel Gerritsen (2011). Culturele waarden
en communicatie in internationaal perspectief. Uitgeverij Coutinho. 
Bussum. 294 blz. Euro 27,50 in NL

Marinel Gerritsen (2001), Cultuur als spelbreker. De communicatieve
gevolgen van cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland. 
Oratie. Nijmegen.
(http://www.let.kun.nl/m.gerritsen/oratie_marinel_gerritsen_tekst_van
_boekje.doc)


