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Stijl der Orde van den Prince

Onder andere:

Geloof in de eenheid (…) 

van de cultuur der Nederlanden
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Sharon Dijksma, als kamerlid van de Nederlandse 

PvdA in de discussie om het scheidingsverdrag 

met België uit 1839 op te heffen

“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://www.rnw.nl/nederlands/article/dijksma-wil-tweede-school-korten&ei=cAExUe6CBMSS0QX6_oC4Cg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEFhRVp8pl4Esemzqc5IUrkHrZ5Hg&ust=1362252353101987


Opbouw  van de lezing

1. Voorbeelden waaruit  blijkt  dat  Vlaanderen en Nederland geen 

duidelijke eenheid zijn

2. Definities van cultuur

3. Beschrijving  van cultuurverschillen tussen Nederland  en 

Vlaanderen in
a. Symbolen

b. Helden

c. Rituelen

d. Waarden

4. Omgaan met  cultuurverschillen
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“Onze ervaring met Nederlanders die in 

België domicilie hebben gekozen, leert 

dat een typisch Nederlandse aanpak 

zeer op prijs wordt gesteld”.



Henne Schuwer, oud-ambassadeur van Nederland 

in Brussel

“We verstaan Belgen, 

maar begrijpen ze niet”



Cursus voor Vlamingen : “Succesvol 

Onderhandelen met Nederlanders”

• U krijgt een checklist van typische valkuilen in 

onderhandelingen met Nederlandse bedrijfsmanagers

• U leert de non-verbale signalen van de Hollanders te 

interpreteren



Cursus Voor Nederlanders: “Hoe doe ik zaken met 

een Vlaming?”

Enkele tips:

• Vlamingen houden niet van bluf. Gebuik een low-key 

benadering.

• Vlamingen 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 Vlaming heeft het aan 

tafel ook over serieuze zaken.  



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

er websites en tijdschriften

- Website voor Belgen in Nederland 
https://forum.viva.nl/werk-studie/als-belg-in-
nederland

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

https://forum.viva.nl/werk-studie/als-belg-in-nederland
http://www.nbu.be/


Geert Hofstede
(1980, p. 228; 2001, p. 63)

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

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

Belgium and the Netherlands”
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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” (cultuur met een kleine c)
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waarden

rituelen

helden

symbolen

Cultuur: Hofstede's ui-diagram
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Vlag



Symbolen

Vlag



Symbolen

Vlag

Taal

Betekenis van een zelfde woordvorm: 

bedenkingen, kamer, kot



Kot

Vlaanderen Nederland
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Symbolen

Vlag

Taal

Betekenis van een zelfde woordvorm: bedenkingen, 

kamer, lopen, kot

Associaties bij woorden: werk, gesprek

Andere woorden voor hetzelfde begrip



Albert-Heijn.be



Test uw kennis van het Nederlands over de grens 

in één minuut

Uw kennis  van het Nederlands voor Vlamingen

https://nounounou.be

Uw  kennis  van  het Vlaams voor Nederlanders

https://vlaams.nu
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https://nounounou.be/
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Cultuur: Hofstede's ui-diagram



Met het woord held wordt idool bedoeld. Iemand  die  

zaken  doet,  die  een voorbeeld voor  de 

maatschappij zijn. Uit  de idolen  die  een  cultuur  

heeft,  kun je afleiden wat er  belangrijk wordt  geacht.
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Vlaamse idolen



dia 24 van 79

Nederlandse idolen

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wvobarneveld.nl/Images/Willem-van-Oranje.jpg&imgrefurl=http://www.cultuurdefensie.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=1&h=278&w=241&sz=24&hl=nl&start=6&tbnid=TECDiZPkZTs4FM:&tbnh=114&tbnw=99&prev=
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Heldin  50+ vrouw

België
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Heldin  50+ vrouw 

Nederland
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Cultuur: Hofstede's ui-diagram



Traktatie bij de geboorte van een meisje in België 

en Nederland
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Koningsdag 2017 in België
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Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin

Paola en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses

Astrid, Prins Lorenz en Prinses Claire wonen een

plechtigheid bij die georganiseerd wordt door de

Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat

en de Federale Regering ter gelegenheid van

Koningsdag. Deze plechtigheid vindt plaats in het

Paleis der Natie te Brussel.

Thema van het gebeuren: Toegankelijkheid van

het onderwijs, een troef voor de jeugd.

Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola 

en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, 

Prins Lorenz en Prinses Claire wonen het Te Deum 

bij ter gelegenheid van Koningsdag. Het Te Deum 

wordt gezongen in de Sint-Michiels-en-Sint-

Goedelekathedraal te Brussel.



Koningsdag 2018 in Nederland
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Wat zeg je bij het afscheid als je met een docent hebt 

staan praten?



Wat zeg je bij het afscheid als je met een docent 

op de gang hebt staan praten? 

 Nederlanders 

N=50 

Vlamingen 

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 

 
 



Communicatiestijl: Belgen zijn veel implicieter, 

indirecter dan Nederlanders

"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".

Eva Bal (Nederlandse)
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Cultuur: Hofstede's ui-diagram



dia 35 van 79

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 u hem een hoop narigheid 

bespaart blijft als u onder ede verklaart dat hij niet harder 

dan 30 reed.

Voorbeeld van  een dilemma



dia 36 van 79

Wat doet u?

a Getuigen dat hij niet harder dan 30 reed

b Niet  getuigen dat hij niet harder dan 30 reed
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Cultuur gesymboliseerd als drijvende ijsberg 

Symbolen,helden, 
rituelen

Waarden

38



Van de zestien waarden die gebruikt worden om de 

culturen van  de wereld te categoriseren, verschillen 

Nederland en Vlaanderen er sterk op twaalf (75%)
1. Machtafstand

2. Masculiniteit-Femininiteit

3. Particularisme-Universalisme

4. Onzekerheidsvermijding

5. Diffuus- Specifiek

6. Polychronie- Monochronie

7. Privé-territorium

8. Verandering van inborst

9. Emoties tonen

10. Soberheid-Hedonisme

11. Belang hechten aan verleden

12. Persoonlijke ruimte
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Vlaanderen en Nederland zijn beide

13. Individualistisch

14. Plannen op de vrij lange termijn

15. Beoordelen mensen op  hun prestaties en niet op hun afkomst

16. Denken dat de  natuur beheerst kan worden
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1. Machtafstand

De mate waarin de minder machtige leden van 

instituties en organisaties accepteren dat de macht 

ongelijk is verdeeld

Vlamingen hebben een hogere machtafstand dan Nederlanders 

(respectievelijk 61 en 38 op  een schaal  van 0-100 volgens de 

Hofstede-metingen).
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Kroning Koning Willen I In Brussel 1815

Nederlandse geschiedschrijvers: de straten waren vol 

mensen, die gretig waren de verrukkelijke vertoning te 

aanschouwen.



Belgische geschiedschrijvers:

rijbroek gekreukt, geen bal, 

zuinig glaasje sherry, 

koperen munten

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://www.innl.nl/person/659/nl&ei=q66DUaiqKurw0gWFiYCYCQ&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNHuiJ4Jz3x29zaXW-NwcPIqSMHHsg&ust=1367670802591827


Fotosessie Belgische (links) en Nederlandse 

koninklijke familie, zomer 2013. Wat  zijn de 

verschillen



Etalage  van een opticien omstreeks  de 51ste

verjaardag  van de Nederlandse koning
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dia 49 van 79

Minister-president Rutte gaat op de fiets naar zijn 

werk
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Belgische cartoon over Nederlanders
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2. 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

Vlamingen zijn masculiener dan Nederlanders (respectievelijk 

43 en 14 op  een schaal van 0 tot 100 volgens de Hofstede-

metingen)



Hoe meer feminien, hoe meer ontwikkelingshulp



NLdoet 2018. Leden koninklijk huis helpen…..
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Rachida Dati: gestoord  of heldin?

Vlaamse pers: Rachida Dati stal woensdag de show op de Franse 

ministerraad. 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. 

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. 
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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



dia 57 van 79

Wouter Bos,voormalig leider van de Nederlandse PvdA, 

met lege kinderwagen



3. 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.

Vlaanderen is  particularistischer dan Nederland
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4. Onzekerheidsvermijding

De mate waarin mensen zich bedreigd voelen door 

onduidelijke situaties en deze via het geloof in vaste 

waarheden en instituties trachten te vermijden.

De onzekerheidsvermijding is in Vlaanderen aanzienlijk hoger dan in 

Nederland (respectievelijk 97en 53 op een schaal van 0 tot 100 

volgens de Hofstede-metingen).



NIPT test
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Medische zorg in Nederland en België



Belgen houden Fyra tegen wegens technische 

mankementen



5. Specifiek tegenover diffuus

Specifiek

Scheiding van zaken en privé

Diffuus

Geen scheiding van zaken en privé

Vlamingen  zijn diffuser dan Nederlanders



Werkrelatie of persoonlijke relatie? 



Belgische en Nederlandse zakenlunch: niet alleen 

een verschil in ritueel 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Tournedos_Rossini.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tN7gkl0uLjMmUM&tbnid=xCXhoqU147ViBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_912628_heerlijk-dessert-gebak-gevuld-met-fruit.html&ei=gQOSUc-dCKi70QXK1YHgBQ&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNGda4XATP6bTSd1Cm-mFWfX4yo0Eg&ust=1368610033593717


66

6. Polychronie en monochronie

Polychronie

• meer dingen tegelijk

• relaties zijn belangrijker

dan programma

• onderbrekingen en 

wijzigingen zijn OK

Vlamingen zijn polychroner

dan Nederlanders

Monochronie

• één ding tegelijk

• programma is belangrijker

dan relaties

• niet storen



7. Privé territorium

België Nederland

privé

openbaar openbaar

privé



Vlaanderen heeft een groter eigen territorium dan Nederland

Vlaams huis                                 Nederlands huis (doorzonwoning) 
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Eén  van de karakteristieken van de Orde van den 

Prince vastgelegd in 2005 (www.ovdp.net)

“een eigen bijdrage  te  leveren aan een krachtige en 

vruchtbare samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland”
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Omgaan met zichtbare cultuurverschillen: drie opties

1. Scheiding in stand houden 

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast
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Omgaan met cultuurverschillen: Afrika in de jaren ’50 

van de vorige eeuw



Omgaan met zichtbare cultuurverschillen: drie opties

1. Scheiding in stand houden

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast

a. Van de verkoper wordt verwacht dat hij zich aanpast aan de 

koper



Evolués in Leopoldstad (Congo)
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Amerikaanse reclame voor zeep en verf (1880-1920)



Omgaan met zichtbarecultuurverschillen: drie 

opties

1. Scheiding in stand houden

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast

3. Zelf aanpassen, maar hoeveel? 

a. Van de verkoper wordt verwacht dat hij zich aanpast aan de 

koper

b. Van de bezoeker wordt verwacht dat hij de lokale gewoontes 

in acht neemt



H&M past reclame aan 

in het Midden-Oosten 



Omgaan met zichtbare cultuurverschillen: drie 

opties

1. Scheiding in stand houden

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast

3. Zelf aanpassen, maar hoeveel? 

a. Van de verkoper wordt verwacht dat hij zich aanpast aan de 

koper

b. Van de bezoeker wordt verwacht dat hij de lokale gewoontes 

in acht neemt

4. 



Hillary Clinton ontmoet de Birmese oppositieleider 

Aung San Suu Kyi



Prinses Beatrix in een jurk met Omaans  dessin 

in Oman



Aanpassing: soms wordt het voor je gedaan.

Michelle Obama bij de uitreiking van de Oscar voor Argo. 

Links het werkelijke beeld, rechts het gephotoshopte beeld

dat in Iran verscheen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MuvLEbIa7v2kHM&tbnid=Ztj6In34nW99bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sandrarose.com/2013/02/iran-digitally-adds-sleeves-to-michelle-obamas-sinful-dress/&ei=Um4uUbPRCcq20QXKooD4Dg&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNH9yNArmusev10ghUzg2JzKRlntWw&ust=1362083771315151


Aanpassing in zichtbare  en onzichtbare 

cultuurkenmerken
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waarden



De waarden die tot de meeste  problemen in de Vlaams-

Nederlandse interculturele communicatie  leiden

1. Machtafstand

2. Masculiniteit-Femininiteit

3. Particularisme-Universalisme: 

4. Onzekerheidsvermijding

5. Diffuus-Specifiek

6. Polychronie-Monochronie

7. Privé-territorium
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Omgaan met onzichtbare cultuurverschillen: 

waarden

• Kennis van je eigen waarden, die van je 

gesprekspartner en het verschil ertussen

• Soms:

- De verschillen bespreken met je gesprekspartner

- Humor, maar wees er voorzichtig mee!
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Omgaan met cultuurverschillen

Niet doen

- Automatische piloot

- ‘When in Rome do as the Romans do.’

- De ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen 

worden.

Wel proberen

Behandel de ander zoals hij of zij  zichzelf behandeld zou 

hebben



In intercultural communication, what matters is not 

what you show, but how it is seen and not what you say, 

but how you are heard 
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