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Cultuur: Hofstede's ui-diagram



Symbolen

Symbolen zijn voorwerpen, gebaren, beelden, woorden enz. die in een

bepaalde cultuur een betekenis hebben die  alleen de leden van die cultuur

volledig begrijpen en doorvoelen



Amerika’s president Donald Trump omarmt 

de vlag van de VS



NLdoet 2019

Leden koninklijk 

huis helpen…..
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dia 7 van 79

Gebaren  die personeel Olympische spelen niet



Minister Grapperhaus op bezoek bij de Thaise premier



Beledigende deurmatten
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Communiceren met de stof van je kleding



dia 11 van 79

Minister-president Balkenende: geen idee wat fuck precies 

voor associaties heeft in het buitenland



dia 12 van 79 12

Taalkeuze als symbool



Rituelen

Rituelen zijn collectieve activiteiten die technisch gezien niet  nodig zijn, maar in 

een cultuur als essentieel worden gezien



Dansen en zingen in Zuid-Afrika ter gelegenheid van het 

overlijden van Nelson Mandela



Wat is hier aan de hand?



dia 16 van 79

Communiceren in het huwelijk door middel van eendjes



Nederlandse directheid: “No” tegen Trump

https://www.youtube.com/watch?v=0VryoNhDhLA

Op 0.47
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https://www.youtube.com/watch?v=0VryoNhDhLA


Luizenmoeder op zijn Vlaams: minder direct

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-luizenmoeder-op-z-n-vlaams-wel-een-zingende-juf-maar-de-

ouders-zijn-ietsje-minder-direct~bdcfcea0/



dia 19 van 79
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Nieuwe rituelen naar aanleiding van de roman Ho voglia di 

te (Frederico Moccia) die in Rome speelt

http://www.emmablogt.be/wp-content/uploads/2012/11/slotjes.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QpJvHres1_ZM1M&tbnid=zoyr-b99ufVi_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fyourambassadrice.nl%2Fpralen-praag&ei=z4hVUvLFCefP0QWgjIHICQ&bvm=bv.53760139,d.bGE&psig=AFQjCNE7GcYkZA6cbId3-_akh3w5SPIy2g&ust=1381423683867255
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JCdzUUzDoGK61M&tbnid=7buRYixdVHsF_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Foutinparis.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fcarrie-youre-one.html&ei=BYlVUqscqtXRBYmSgdAC&bvm=bv.53760139,d.bGE&psig=AFQjCNGR_vuD3SCKDPCTlx-q2eSiQrKSlA&ust=1381423738187597


Omgaan met cultuurverschillen in symbolen en 

rituelen: drie opties

1. Niks aantrekken van verschillen: nee 

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast: nee

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 



Ikea-gids: zoek de verschillen

VS Saoedi-Arabië



Omgaan met cultuurverschillen in symbolen en 

rituelen: drie opties

1. Niks aantrekken van verschillen: nee 

2. Ervan uitgaan dat de ander zich aanpast: nee

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. 



Maxima in Sari-achtige jurk

van Indiase stof in India



Aanpassing: soms wordt het voor je gedaan

Michelle Obama bij de uitreiking van de Oscar voor Argo

Echte beeld 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


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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• Kennis eigen cultuur en die van de ander

• Bepalen in welke mate je bereid bent je aan te passen om je 

doelstellingen te behalen

• Kennis toepassen bij ontwerp website, folders, 

gebruiksaanwijzingen enz.  én die altijd testen voor de doelculturen



Vraag: wat ziet u in deze afbeelding van Sandro Del-Prete?
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http://www.fotolog.com/honeyonetwone/18728057/
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http://www.fotolog.com/honeyonetwone/18728057/


Dilemma: rekening houden met  een andere cultuur versus eigen identiteit 

bewaren

Past uw organisatie zich aan een andere cultuur aan in:

Symbolen als: Kleding

Afbeeldingen

Woordgebruik

Namen

Enz.

Rituelen als: Feesten

Communicatiestijl

Enz.

In welke mate zou uw organisatie hiervoor de eigen identiteit enigszins opzij willen schuiven? Zo ja, 

Waarom?
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