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Verschillen in nationale cultuur
Landen verschillen in cultuur. Hoe zeer de producten die we-
reldwijd te koop zijn,  uiterlijk steeds meer op elkaar lijken, dit 
betekent nog niet dat culturen dichter naar elkaar toe zijn ge-
groeid. De onderwerpen die te lezen zijn in de Chinese Cosmo-
politan verschillen wezenlijk van die van de Nederlandse editie. 
Deze management summary zal ingaan op de invloed van cul-
tuurverschillen op management van organisaties. De zes  cul-
tuurdimensies  die uitgebreid beschreven zijn door Hofstede, 
vindt u als bijlage aan het einde van de summary, aangevuld met 
drie kaarten waarop te zien is hoe landen scoren op de zes di-
mensies. Het advies  is eerst de verschillen per dimensie te lezen, 
voor verder te gaan met de samenvatting. De samenvatting zal 
zich verder richten op de invloed van cultuur op organisaties.  

Het concept cultuur
Onder cultuur wordt verstaan: 
‘The collective programming of 
the mind that distinguishes  the 
members  of a group or category 
of people from others.’  Cultuur is 
aangeleerd en kent verschillende 
niveaus. De niveaus  kennen een 
gelaagdheid vergelijkbaar met 
een ui. Het niveau van waarden is 
de kern van de cultuur. Het is het 
diepste, onbewuste niveau. De 
niveaus daarboven bestaan uit 
praktijken die uiting geven aan de 
cultuurwaarden. De praktijken zijn 

oppervlakkiger en meer aan verandering onderhevig. De mens 
wordt geboren in een reeds  bestaande cultuur. De eerste waar-
den die worden aangeleerd,  zijn waarden die familierelaties uit-
drukken. Het aanleren van cultuur wordt voortgezet in het onder-
wijs  en later op het werk en in de maatschappij. De zes cultuur-
dimensies die Hofstede beschrijft zijn: Machtsafstand, Individua-
lisme versus Collectivisme, Masculien versus Feminien,  Onderze-
kerheidsvermijding, Lange termijn oriëntatie versus Korte termijn 
oriëntatie en Behoeftebevrediging versus Behoeftebeheersing. 
Deze cultuurdimensies zijn van invloed op organisaties en het 
denken over organisaties. Hier zal in de komende paragrafen ver-
der op worden ingegaan.

Piramides, machines, markten 
en families: organisatievormen 
in diverse landen
Organisatiecultuur noemt men weliswaar cultuur maar betreft 
voornamelijk organisatiepraktijken,  de buitenste drie schillen van 
de ui.  De cultuurwaarden van de medewerkers zijn grotendeels 
al gevormd voordat men als  begin twintiger de arbeidsmarkt 
betreedt. De cultuurwaarden van een organisatie kunnen in meer 
of mindere mate lijken op het nationale ‘gemiddelde’. Door mid-
del van personeelsselectie kunnen bepaalde cultuurwaarden 
sterker of minder sterk vertegenwoordigd zijn. Deze waarden 
neemt de medewerker mee bij binnenkomst. De praktijken van 
de organisatie zijn een afgeleide van die cultuurwaarden die de 
mensen meebrengen.  Ze zijn meer en makkelijker veranderbaar, 
want ze zijn oppervlakkiger,  de praktijken zijn immers  niet vanaf 
de geboorte gevormd maar pas vanaf het aantreden in de orga-
nisatie. 
Twee cultuurdimensies zijn in het bijzonder van belang bij het 
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vormen van organisaties.  De organisatiestructuur heeft altijd 
twee vragen te beantwoorden. Als  eerste,  wie heeft de macht 
wat te beslissen? Als  tweede, welke regels of procedures moe-
ten worden gevolgd om het gestelde doel te bereiken? De eer-
ste vraag heeft betrekking op de cultuurdimensie machtsafstand 
en de tweede vraag heeft betrekking op de dimensie onzeker-
heidsvermijding. De combinatie van deze twee dimensies  levert 
vier verschillende cultuurtypologieën op die hun weerslag vinden 
in de organisatiestructuur die past bij deze typologie.  De organi-
satiestructuren zijn: piramides, machines, markten en families.
Piramide: de piramide-organisatie past bij een cultuur met een 
grote machtsafstand en sterke onzekerheidsvermijding. Te den-
ken valt aan landen als Frankrijk en Rusland. Wanneer studenten
uit een dergelijke cultuur een casus wordt voorgelegd van een 
organisatie in moeilijkheden, omdat twee managers in conflict 
zijn, dan is hun diagnose dat de manager die boven die twee 
managers staat, het conflict moet beslechten. De oplossing 
wordt dus hoog in de piramide gezocht.
Machine:  de machine-organisatie past bij een cultuur met een 
kleine machtsafstand en sterke onzekerheidsvermijding. Te den-
ken valt aan landen als Duitsland en Israël. Een goede organisa-
tie functioneert als  een geoliede machine. In dezelfde casus als 
bovenstaande, is  de diagnose dat de verantwoordelijkheden van 
de twee in conflict zijnde managers  nooit goed is vastgelegd. 
Betere procedures is hier de oplossing.
Markt: de markt-organisatie past bij een cultuur met een kleine 
machtsafstand en een zwakke onzekerheidsvermijding. Te den-
ken valt aan landen als Engeland en Denemarken. In dezelfde 
casus  als  bovenstaande, is de diagnose dat er sprake is  van een 
human  relations  probleem. De twee in conflict zijnde managers 
moeten op cursus om dergelijke conflicten constructief op te 
lossen. Bij voorkeur gaan ze samen op cursus. Betere onderlin-
ge relaties is hier de oplossing om te komen tot een inhoudelijke 
oplossing die past bij het concrete probleem. Hiërarchie of pro-
cedures bieden geen oplossing. 
Familie: de familie-organisatie past bij een cultuur met een gro-
te machtsafstand en zwakke onzekerheidsvermijding. Te denken 
valt  aan landen als  China en India. In dezelfde casus als boven-
staande wordt de baas-eigenaar gevraagd om het conflict te 
beslechten. Traditie vervangt strikte regels en de autoriteit is in 
handen van de top. 

Een bekende reeks typologieën zijn de vijf organisatiemodellen 
van Minztberg. In zijn beschrijving hield Mintzberg geen rekening 
met nationale cultuuraspecten. Wanneer men de modellen 
plaatst op de assen van machtsafstand en onzekerheidsvermij-
ding, dan blijken de modellen zich goed te vertalen naar de cul-
turele omstandigheden van de organisatie.

Zoals  organisatiestructuren aansluiten op de cultuur van een 
land, zo staan ook de managementtheorieën en psychologische 
inzichten in een culturele traditie.  Een mooi voorbeeld hiervan is 
de behoeftenhiërarchie  van Maslow. In de theorie van Abraham 
Maslow, een geboren en getogen Amerikaan, is  de volgorde van 
de menselijke behoeften als volgt: 1) organische of lichamelijke 
behoeften 2)  behoefte aan lichamelijke veiligheid en zekerheid, 
het individu zoekt veiligheid in een georganiseerde kleine of grote 
groep 3)  behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriend-
schap, liefde en positief-sociale relaties 4) behoefte aan waarde-
ring, erkenning en zelfrespect 5) behoefte aan zelfverwerkelijking 
of zelfactualisatie. Het vervullen van de individuele behoeften 
staat bovenaan de piramide. Dit correspondeert met de Ameri-
kaanse cultuur,  maar niet met die van landen die meer collecti-
vistisch van aard zijn. De bevrediging van de individuele behoef-
ten is daar ondergeschikt aan de bevrediging van de behoeften 
van de groep. Een mooie illustratie van het verschil  tussen een 
individualistische of collectivistische cultuur is  ook het gegeven 
dat het Chinees  geen woord kent voor individualistische woord 
‘persoonlijkheid’.  Het Chinese equivalent dat het dichtste in de 
buurt komt is collectivistische woord ‘Ren’  wat altijd verbonden 
is met iemands sociale afkomst. 
Wanneer men als  manager zich buigt over de juiste wijze van 
aansturen en belonen, dient men zich bewust te zijn van de ei-
gen culturele context te kennen en een instrument te kiezen dat 
aansluit bij  de heersende waarden.  Dit vergroot de succeskans 
aanzienlijk. 

Cultuurwaarden verschillen soms fundamenteel. Dergelijke ver-
schillen zijn moeilijk te overbruggen, ook als men deze verschil-
len onderkent. Ze zijn onmogelijk te overbruggen wanneer men 
ze niet (onder)kent. Bij buitenlandse avonturen, zij  het in de be-
scheiden vorm van het starten van een greenfield of in de ambi-
tieuze vorm van een overname, dienen dan ook altijd vooraf 
gegaan te worden door een cultuuranalyse. Dit kan het verlies 
van menselijk en financieel kapitaal voorkomen.

De olifant en de ooievaar
Een onderzoek door Hofstede wijst uit dat zes categorieën cul-
tuurpraktijken  kunnen worden gedefinieerd wanneer men onder-
zoek doet naar organisatiecultuur. Deze praktijken zijn niet gecorre-
leerd aan de nationale cultuurwaarden. De zes categorieën zijn:  

1. Procesgericht versus resultaatgericht
2. Werknemergeoriënteerd versus baangeoriënteerd
3. Organisatiegebonden versus professioneel
4. Open versus gesloten
5. Losse controle versus strikte controle
6. Normatief versus pragmatisch

Procesgericht versus resultaatgericht:  in een procesgerichte 
cultuur is men gericht op de inzet van middelen, in een resul-
taatgerichte cultuur is men gericht op het bereiken van het doel. 
In procesgerichte culturen beschouwen mensen zichzelf als 
risicomijdend, beleven ze elke dag als  ongeveer hetzelfde en 
doen ze beperkt moeite op het werk. In resultaatgerichte cultu-
ren voelt men zich op zijn gemak in onbekende situaties, doen 
ze maximaal hun best en is elke dag een kans op een nieuwe 
uitdaging.  Deze praktijk is sterk gecorreleerd aan de verhouding 
arbeidskosten - materiaalkosten. Arbeidsintensieve organisaties 
zijn meer resultaatgericht en materiaalintensieve organisaties zijn 
meer procesgericht. 
Mensgericht versus werkgericht: in een mensgerichte cul-
tuur heeft men het gevoel dat er rekening wordt gehouden met 
persoonlijke problemen, dat de organisatie zich verantwoordelijk 
voelt  voor medewerkerstevredenheid en dat belangrijke beslui-
ten worden genomen door groepen of comités. In werkgerichte 
culturen voelt men een grote werkdruk, heeft men het gevoel dat 
de werkgever alleen geïnteresseerd is  in het werk en niet in de 
mens
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mens en dat belangrijke beslissingen worden genomen door indi-
viduen. Scores op deze dimensies  zijn een resultaat van erfenis-
sen van de oprichters en van de wijze waarop leiders zijn omge-
gaan met recentere crises. De dimensie is gecorreleerd aan de 
wijze waarop management wordt beoordeeld. Wanneer ma-
nagement wordt beoordeeld op een externe norm, zoals winst 
maken in een bepaalde markt, is  men meer werkgericht. Wan-
neer management wordt beoordeeld op basis  van een interne 
norm, bv. budgetrealisatie, is men vaker mensgericht.
Organisatiegebonden versus professioneel: in een organi-
satiegebonden cultuur identificeert men zich sterk  met de orga-
nisatie zelf, in de professionele cultuur identificeert men zich met 
zijn functie. In de organisatiegebonden cultuur corresponderen  
de waarden op het werk met de waarden die men in de privé-
sfeer hanteert. In het aannamebeleid kijkt men of de persoon 
past binnen de organisatie en of hij inhoudelijk competent is. De 
medewerkers kijken niet ver vooruit in de toekomst, zij gaan er 
waarschijnlijk vanuit dat de werkgever dat voor hen doet. In de 
professionele cultuur is het privé-leven strikt gescheiden van hun 
professionele leven, wordt men enkel aangenomen op basis van 
professionele competentie en denkt men ver vooruit. Hoe hoger 
opgeleid het personeel,  hoe vaker men een professionele prak-
tijk aantreft.
Open versus gesloten: in een open systeem vindt men dat de 
organisatie en haar leden open staan voor nieuwkomers en bui-
tenstaanders, bijna iedereen zou in de organisatie passen, men 
voelt  zich snel thuis.  In een gesloten systeem vindt men de or-
ganisatie en haar leden gesloten,  ook tegenover haar eigen 
mensen. Alleen een specifiek profiel past binnen de organisatie 
en het duurt lang voor men zich thuis voelt.
Los versus strak: in een losse cultuur maakt men zich niet 
druk over kosten, lopen vergaderingen uit,  en maakt men grap-
jes over werk en bedrijf. In een strakke cultuur is men kosten-
bewust, is men stipt en komt weinig zelfspot voor,  ook is er een 
duidelijke ongeschreven dresscode.  De losheid van een cultuur 
vindt men vaak weerspiegelt  in de interne communicatie.  Snijdt 
men wel of geen controversiële onderwerpen aan en wordt er 
wel of niet openlijk gediscussieerd? 
Normatief versus pragmatisch: deze dimensie betreft klant-
gerichtheid. In een normatieve cultuur ziet men het als de taak 
van de organisatie om regels strikt toe te passen, procedures 
zijn belangrijker dan resultaten,  men kent zichzelf een hoge norm 
toe en vindt zichzelf ethisch en eerlijk.  In een pragmatische cul-
tuur ligt de nadruk op het voldoen aan de behoeften van de 
klant. Resultaat is belangrijk en in ethische kwesties is  men niet 
dogmatisch maar pragmatisch. 

Organisatieculturen zijn te karakteriseren door te beschrijven hoe 
een organisatie ‘scoort’ op verschillende dimensies. Deze cul-
tuur moet men wel als een geheel blijven zijn,  een zogeheten 
‘Gestalt’. Het is dan ook zinvol om eerst het totaalbeeld te    

duiden, in bijvoorbeeld dierentermen. Is  de organisatie een ooie-
vaar of een olifant?  Door het Gestalt te zien, wordt duidelijk wat 
de bewegingsruimte is op bepaalde cultuurdimensies. Elke ge-
wenste interventie moet passen binnen de ruimte die het geheel 
biedt. Door middel van geleidelijke evolutie kan een cultuur we-
zenlijk veranderen. Een cultuurrevolutie daarentegen, betekent 
vaak rigoureuze vernietiging van het bestaande cultuurkapitaal 
en is daarom zelden wenselijk.  

Managen van een organisatiecultuur volgens Hofstede
• Is een taak voor het top-management die niet kan worden 

gedelegeerd
• Vereist zowel macht als deskundigheid
• Moet beginnen met een cultuurdiagnose
• Vraagt om strategische keuzen

- Sluit de strategie aan bij de huidige cultuur?
- Zo niet, kan de strategie worden aangepast?
- Zo niet, welke cultuurverandering is nodig?
- Is deze verandering haalbaar, hebben we er de mensen 

voor?
- Wat zijn de kosten in management en geld?
- Wegen de voordelen op tegen de kosten?
- Hoeveel tijd is nodig voor de gewenste verandering?
- Bij twijfel toch liever de strategie veranderen
- Verschillende subculturen vragen mogelijk om verschil-

lende benaderingen
• Creëer een netwerk van medestanders in de organisatie

- Op elk niveau een paar sleutelfiguren
- Kunnen tegenstander worden omzeild?

• Ontwerp de noodzakelijke structurele veranderingen
- Het opzetten of sluiten van afdelingen
- Het samenvoegen of splitsen van afdelingen of activiteiten
- Het overplaatsen van groepen of individuen
- Sluiten de nieuwe taken aan bij het aanwezige talent?

• Ontwerp de noodzakelijke procedurele veranderingen
- Het elimineren of instellen van controles
- Automatisering of ont-automatisering
- Het aanbrengen, kortsluiten of doorsnijden van com-  

municatielijnen
- Besturingsmechanismen, bijv. via input of output herover-

wegen
• Herzie het personeelsbeleid

- Criteria voor personeelsaanname herijken
- Criteria voor promotie herijken
- Is de personeelsafdeling op zijn nieuwe taak berekend?
- Organiseer periodieke functiewisselingen
- Wees argwanend tegenover plannen anderen  te trainen; 

trainingsbehoefte moet vanuit de mensen zelf komen
• Blijf de cultuurveranderingen volgen

- Voortdurende aandacht
- Periodieke cultuurdiagnose
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Eva van Wijngaarden
Allround Management Consultant. Gespecialiseerd in en gepassioneerd over cultuur.

De boodschap van Hofstede is even eenvoudig als krachtig, houdt bij het gebruiken van managementtheorieën altijd de culturele 
herkomst in gedachten en toets of de theorie ook valide is in de eigen culturele inbedding. Zonder cultureel besef een manage-
mentinstrument of -theorie toepassen, kan onverwachte problemen opleveren. Passende cultuurinterventies kunnen dan ook 
alleen maar worden gekozen met respect voor en in achtneming van de bestaande cultuurwaarden. Ze moeten passen binnen 
de Gestalt van de organisatie. De cultuurdimensies worden uitvoerig beschreven en maken dat je even loskomt van je eigen 
culturele paradigma en breder gaat kijken. Het cultuurrelativisme dat Hofstede voorstaat - er zijn geen betere of slechtere cultu-
ren, er bestaan voornamelijk cultuurverschillen - weet hij niet consequent vol te houden. De Amerikaanse cultuur is duidelijk niet 
favoriet. Aan de lezer de uitdaging dit te doorzien en ondertussen je eigen mening te vormen.
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MACHTSAFSTANDMACHTSAFSTAND

De mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk is verdeeld.De mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk is verdeeld.

Kleine machtsafstand Grote machtsafstand

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

De ongelijkheid tussen mensen moet zo klein mogelijk gemaakt worden Ongelijkheid tussen mensen wordt zowel verwacht als gewenst

Wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen met meer en minder macht wordt gewenst en 
tot op zekere hoogte ook bereikt

Mensen met minder macht moeten afhankelijk zijn van mensen met meer macht; in de 
praktijk zijn minder machtigen gepolariseerd tussen afhankelijkheid en contra-afhankelijk-
heid

Familie en relatiesFamilie en relaties

Ouders behandelen kinderen als gelijken Ouders leren kinderen gehoorzaamheid

Kinderen behandelen ouders als gelijken Kinderen behandelen ouders met respect

Onderwijs

Op school verwachten docenten initiatieven van kinderen De docent neemt alle initiatieven

Docenten zijn specialisten die onpersoonlijke waarheden overdragen Docenten zijn goeroes die persoonlijke wijsheid overdragen

Leerlingen behandelen docenten als gelijken Leerlingen behandelen docenten met respect

Overheidsbeleid richt zich op het voortgezet onderwijs Overheidsbeleid richt zich op het universitair onderwijs

Organisaties 

Hoger opgeleiden hebben minder autoritaire waarden dan lager opgeleiden Hoger en lager opgeleiden hebben ongeveer even autoritaire waarden

Hiërarchie in organisaties betekent een ongelijkheid in rollen die om praktische redenen is 
ingesteld

Hiërarchie weerspiegelt de existentiële ongelijkheid tussen hoger- en lagergeplaatsten 

Decentralisatie is populair Centralisatie is populair

Relatief kleine verschillen in inkomen tussen de top en de basis van een organisatie Relatief grote verschillen in inkomen tussen de top en de basis van een organisatie

Er is minder toezichthoudend personeel Er is meer toezichthoudend personeel

Managers vertrouwen op hun eigen ervaring en op hun ondergeschikten Managers vertrouwen op hun bazen en op formele regels

Ondergeschikten verwachten te worden geraadpleegd Ondergeschikten verwachten dat hen wordt verteld wat te doen

De ideale chef is een democraat De ideale chef is een welwillende autocraat ofte wel een goede vader

De ondergeschikte-baas relatie is pragmatisch van aard De ondergeschikte-baas relatie is emotioneel van aard

Privileges en statussymbolen zijn ongewenst Privileges en statussymbolen voor managers worden zowel verwacht als toegejuicht

Maatschappij en politiek

Het gebruik van macht moet legitiem zijn en is onderworpen aan normen van goed en 
kwaad

Macht heeft voorrang boven recht: wie de macht heeft, heeft gelijk en is goed

Talent, rijkdom, macht en status gaan niet noodzakelijkerwijs samen Talent, rijkdom, macht en status behoren samen te gaan

Er is een grote middenklasse De middenklasse is klein

Iedereen behoort gelijke rechten te hebben Machtige mensen hebben privileges

Machtige mensen proberen minder machtig te lijken Machtige mensen proberen zo veel mogelijk indruk te maken

Schandalen betekenen het einde van een politieke carrière Schandalen worden in de doofpot gestopt

Macht is gebaseerd op formele positie, deskundigheid en vermogen om een ander te 
belonen

Macht is gebaseerd op familie of vrienden, op charisma en op het vermogen om geweld te 
gebruiken

Een politiek systeem wordt veranderd door de regels te veranderen (evolutie) Een politiek systeem wordt veranderd door de leiders te vervangen (revolutie)

Geweld in de binnenlandse politiek komt zelden voor Binnenlandse politieke conflicten leiden vaak tot geweld

Pluralistisch samengestelde regeringen op basis van verkiezingsuitslagen Autocratische en oligarchische regeringen op basis van coöptatie

Het politieke spectrum vertoont een sterk centrum en zwakkere linker- en rechtervleugels Het politieke spectrum, als het zich mag manifesteren, vertoont een zwak centrum en 
sterke vleugels

Inkomensverschillen worden verkleind door belastingen Inkomensverschillen worden vergroot door belastingen

Ideeën 

De heersende godsdiensten en wijsgerige systemen benadrukken gelijkheid De heersende godsdiensten en wijsgerige systemen benadrukken hiërarchie en klassenver-
schillen

De heersende politieke ideologieën benadrukken het delen van de macht De heersende politieke ideologieën benadrukken machtsstrijd

Plaatselijke managementtheorieën zijn gericht op de rol van de medewerker Plaatselijke managementtheorieën zijn gericht op de rol van de manager
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INDIVIDUALISME VERSUS COLLECTIVISMEINDIVIDUALISME VERSUS COLLECTIVISME

Een land is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naas-
te familie. Een samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hen levenslang bescherming bieden 

in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit.

Een land is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naas-
te familie. Een samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hen levenslang bescherming bieden 

in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit.

Collectivistisch Individualistisch 

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

Mensen worden geboren in uitgebreide families of andere wij-groepen die hen blijvend 
beschermen in ruil voor loyaliteit

Je groeit op om voor jezelf en misschien voor je gezin te zorgen

De harmonie moet bewaard blijven, confrontaties worden vermeden Een eerlijk mens zegt wat hij denkt

Waardenstandaarden verschillen voor de binnen-groep (in-group) en de buiten-groep (out-
group). Exclusie

Dezelfde waardenstandaarden gelden voor iedereen. Universalisme 

Sterke-context communicatie, de ongeschreven groepsregels worden bekend verondersteld Lage-context communicatie, de regels worden per keer bepaald

Een misstap leidt tot schaamte en gezichtsverlies voor jezelf en de groep Een misstap leidt tot schuldgevoel en verlies van zelfrespect

Meningen worden door de groep bepaald Iedereen wordt geacht een eigen mening te hebben

Het groepsbelang gaat boven het eigenbelang Het eigenbelang gaat boven het groepsbelang

Je ontleent je identiteit aan je sociale netwerk Je ontleent je identiteit aan jezelf

Familie en relatiesFamilie en relaties

Kinderen leren denken in termen van ‘wij’ Kinderen leren denken in termen van ‘ik’

Volwassen kinderen leven bij hun ouders Volwassen kinderen verlaten het huis

Middelen worden gedeeld met de familie Er is sprake van individueel eigendom, zelfs bij kinderen

Onderwijs

Het doel van onderwijs is leren om te doen Het doel van onderwijs is leren om te leven

Studenten spreken niet in de klas, tenzij namens de groep Studenten worden geacht voor zichzelf te spreken

Beroepsmobiliteit is lager Beroepsmobiliteit is hoger

Diploma’s geven toegang tot groepen met een hogere status Diploma’s verhogen je economische waarde en/of zelfrespect

Organisaties 

De verhouding werkgever-werknemer wordt gezien als een morele band, ongeveer als een 
familieband

De verhouding werkgever-werknemer wordt opgevat als een contract op basis van we-
derzijds voordeel

Personeelskeuze en promotie worden beïnvloed door de groep waartoe je behoort Personeelskeuze en promotie horen alleen gebaseerd te zijn op bekwaamheid en regels

Medewerkers zijn deel van de binnen-groep en streven de belangen van de binnen-groep 
na

Medewerkers zijn economisch gedreven en streven het belang van de werkgever na 
wanneer dit in overeenstemming is met het eigenbelang

Management betekent leiding geven aan groepen Management betekent leiding geven aan individuen 

Directe waardering en feedback van een ondergeschikte verstoort de harmonie Management training is gericht op het eerlijk delen van gevoelens

Binnen-groep klanten worden beter behandeld (particularisme) Elke klant wordt hetzelfde behandeld (universalisme)

Persoonlijke relaties gaan voor de taak De taak gaat voor de persoonlijke relatie

Maatschappij en politiek

De overheid heeft een dominante rol in de economie De overheid heeft een terughoudende rol in de economie

Lager gemiddeld inkomen Hoger gemiddeld inkomen

Privacy geldt alleen jegens leden van buiten de groep, binnen de groep is het niet relevant Iedereen heeft recht op privacy

Lagere waardering van mensenrechten Hogere waardering van mensenrechten

Wetten en rechten verschillen per groep Wetten en rechten zijn voor iedereen gelijk

Ideeën 

Patriottisme is het ideaal Autonomie is het ideaal

Harmonie en consensus is het streven Zelf-actualisatie is het streven

Ideologie over gelijkheid gaat boven ideologie over individuele vrijheid Ideologie over individuele vrijheid gaat boven ideologie over gelijkheid
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MASCULINITEIT VERSUS FEMININITEITMASCULINITEIT VERSUS FEMININITEIT

Een samenleving is masculien als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn: worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen 
horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Een samenleving is feminien als sociale sekse-rollen elkaar overlappen; zowel 

mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

Een samenleving is masculien als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn: worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen 
horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Een samenleving is feminien als sociale sekse-rollen elkaar overlappen; zowel 

mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

Feminien Masculien 

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

Dominante waarden in de samenleving zijn de zorg voor anderen en de omgeving Dominante waarden zijn materieel succes en vooruitgang

Iedereen wordt geacht bescheiden te zijn Mannen worden geacht assertief, ambitieus en hard te zijn

Zowel mannen als vrouwen mogen zacht zijn en aandacht hebben voor intermenselijke 
verhoudingen

Alleen vrouwen mogen zacht zijn en aandacht hebben voor intermenselijke verhoudingen

Hou het klein; zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet Groot is mooi en veel is lekker ; hoe sneller hoe beter

Sympathie voor de zwakke en voor de verliezer Sympathie voor de sterke en de winnaar

Mensen en persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk Geld en dingen zijn belangrijk

Familie en relatiesFamilie en relaties

Vader en moeder houden zich bezig met feiten en gevoelens Vader houdt zich bezig met feiten, moeder met gevoelens

Vader en moeder delen zorg- en inkomensverantwoordelijkheid Vader is verantwoordelijk voor het inkomen, moeder voor de zorg

Meisjes en jongens spelen om dezelfde redenen Meisjes spelen graag samen, jongens spelen om te winnen

Jongens en meisjes mogen huilen, geen van beide mogen vechten Meisjes mogen huilen, jongens mogen vechten

Onderwijs

De gemiddelde leerling is de norm De beste leerling is de norm

Slechte studieprestaties zijn geen ramp Slechte studieprestaties zijn wel een ramp

Studenten onderschatten zichzelf (bescheiden) Studenten overschatten zichzelf (ego)

Vriendelijke docenten worden het meest gewaardeerd Briljante docenten worden het meest gewaardeerd

Studie en werk wordt gekozen op basis van interesse Studie en werk wordt gekozen op basis van carrièreperspectief 

Jongens en meisjes kiezen dezelfde studies Jongens en meisjes kiezen andere richtingen

Organisaties 

Werken om te leven Leven om te werken

Managers gebruiken hun intuïtie en streven naar consensus Managers worden geacht besluitvaardig en assertief te zijn

Nadruk op gelijkheid, solidariteit en levenskwaliteit Nadruk op loon naar werken, wedijver tussen collega’s, en prestatie

Conflicten worden opgelost door compromissen en onderhandelingen Conflicten worden opgelost door ze uit te vechten

Beloning is gebaseerd op gelijkheid Beloning is gebaseerd op bijdrage

Carrière is voor beide seksen weggelegd  Carrière wordt verwacht van mannen en is optioneel voor vrouwen

Vermenselijking van laaggeschoold werk door contact en samenwerking Vermenselijking van laaggeschoold werk door taakverrijking

Maatschappij en politiek

Ideaal van een welvaartsmaatschappij Ideaal van een prestatiemaatschappij

De behoeftigen moeten worden geholpen De sterken moeten hun kans krijgen

Tolerante samenleving Repressieve samenleving

Behoud van het milieu verdient de hoogste prioriteit Economische groei verdient de hoogste prioriteit

De regering besteedt een relatief groot deel aan ontwikkelingssamenwerking De regering besteedt een relatief klein deel aan ontwikkelingssamenwerking

De regering besteedt een relatief klein deel aan bewapening De regering besteedt een relatief groot deel aan bewapening

Internationale conflicten moeten worden opgelost door onderhandelingen en compromis-
sen

Internationale conflicten moeten worden opgelost door machtsvertoon of vechten

Een relatief groot aantal vrouwen in gekozen politieke functies Een relatief klein aantal vrouwen in gekozen politieke functies

Tolerante maatschappij Repressieve maatschappij

Immigranten moeten integreren Immigranten moeten assimileren

Meer linkse stemmers Meer centrum stemmers

Ideeën 

De dominante godsdiensten benadrukken de complementariteit van de seksen De dominante godsdiensten benadrukken de dominante positie van de man

De vrouwenbeweging streeft er naar dat mannen en vrouwen zowel op het werk als thuis 
de taken gelijk verdelen

De vrouwenbeweging streeft er naar dat vrouwen toegang krijgen tot posities die eerder 
aan mannen waren voorbehouden
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ONZEKERHEIDSVERMIJDINGONZEKERHEIDSVERMIJDING

Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere 
uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels 

Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere 
uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels 

Zwakke onzekerheidsvermijding Sterke onzekerheidsvermijding

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

Onzekerheid is een normaal onderdeel van het bestaan en men leeft van dag tot dag De onzekerheid van het bestaan, is een voortdurende bedreiging die men onder controle 
moet krijgen

Agressie en gevoelens mogen niet worden geuit Agressie en gevoelens mogen op de juiste plaatsen en tijden worden geuit

Weinig stress, weinig angst Veel stress, veel angst

Men voelt zich op zijn gemak in onduidelijke situaties en met onbekende risico’s Men aanvaardt bekende risico’s maar is bang voor onduidelijke situaties en onbekende 
risico’s

Wat anders is, is interessant Wat anders is, is gevaarlijk

Men voelt zich op zijn gemak in onduidelijke situaties en met onbekende risico’s Men aanvaardt bekende risico’s maar is bang voor onduidelijke situaties en onbekende 
risico’s

Familie en relatiesFamilie en relaties

Soepele regels voor kinderen over wat vies en taboe is Strenge regels voor kinderen over wat vies en taboe is

Gezinsleven is ontspannen Gezinsleven is stressvol

Onderwijs

Studenten waarderen ongestructureerde onderwijssituaties en goede discussies Studenten willen gestructureerde onderwijssituaties en willen het juiste antwoord weten

Docenten mogen zeggen dat ze iets niet weten Docenten worden geacht alle antwoorden te hebben

Resultaten worden toegeschreven aan iemands capaciteiten Resultaten worden toegeschreven aan toeval of geluk

Docenten betrekken ouders Docenten informeren ouders

Organisaties 

Lui zijn is behaaglijk; je werkt alleen hard als het nodig is Emotionele behoefte aan activiteit; innerlijke drang tot hard werken

Er moeten niet meer regels zijn dan nodig is Er bestaat een emotionele behoefte aan regels, zelfs als die onuitvoerbaar zijn

Tijd is een oriëntatiekader Tijd is geld

Weinig stress, subjectief gevoel van welzijn Veel stress, subjectief gevoel van angst

Precisie en punctualiteit moeten worden aangeleerd Precisie en punctualiteit zijn van nature aanwezig

Tolerantie tegenover afwijkende en innovatieve ideeën en dito gedrag Afwijkende ideeën en gedrag worden onderdrukt; weerstand tegen innovatie

Motivatie door prestatie plus waardering of sociale behoeften Motivatie door veiligheid of zekerheid plus waardering of sociale behoeften

Ondernemers zijn redelijk vrij van regels, minder mensen werken als zelfstandig onderne-
mer

Ondernemers zijn redelijk gebonden aan regels, meer mensen werken als zelfstandig 
ondernemer

Meer jobhoppen, betere work-life balance Minder jobhoppen, minder goede work-life balance

Tolerantie voor ambiguïteit en chaos Behoefte aan duidelijkheid en formalisatie

Focus op het besluitvormingsproces Focus op de inhoud van het besluit

Topmanagers houden zich bezig met strategie Topmanagers houden zich bezig met de dagelijkse operatie

Maatschappij en politiek

Weinig wetten en regels, die bovendien ruim gesteld zijn Veel wetten en regels, die precies gesteld zijn

Als regels niet kunnen worden nageleefd, moeten ze worden veranderd Als regels niet worden nageleefd, zijn we zondaars en moeten we schuld belijden

Burgers zijn mondig tegenover de overheid Burgers zijn onmondig tegenover de overheid

Protesten van burgers zijn toelaatbaar Protesten van burgers zijn ontoelaatbaar

Burgers staan positief tegenover overheidsinstellingen en ambtenaren tegenover het politie-
ke proces

Burgers staan negatief tegenover overheidsinstellingen en ambtenaren tegenover het 
politieke proces

Tolerantie, gematigdheid, regionalisme, internationalisme, speciale status voor minderheden Conservatisme, extremisme, roep om wet en orde, nationalisme, xenofobie, gelijkschakeling van 
minderheden

Snelle rechtsafhandeling Langzame rechtsafhandeling

Positieve houding tegenover jonge mensen Negatieve houding tegenover jonge mensen

Mensen zijn geïnteresseerd in politiek Mensen zijn niet geïnteresseerd in politiek

Minder ambtenaren zijn juristen Veel ambtenaren zijn juristen

Vertrouwen in generalisten en gezond verstand Vertrouwen in specialisten en deskundigen

Mensenrechten: niemand mag vervolgd worden vanwege zijn overtuigingen Religieus, politiek en ideologisch fundamentalisme en intolerantie

Ideeën 

De waarheid van de ene groep mag niet worden opgelegd aan de andere Er is maar één Waarheid en dat is de onze

In de wijsbegeerte en de wetenschap overheersen relativisme en empirisme In de wijsbegeerte en de wetenschap zoekt men naar alomvattende theorieën 

Wetenschappelijke tegenstanders kunnen privé vrienden zijn Wetenschappelijke tegenstanders kunnen geen vrienden zijn
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KORTE-TERMIJNORIËNTATIE VERSUS LANGE-TERMIJNORIËNTATIE KORTE-TERMIJNORIËNTATIE VERSUS LANGE-TERMIJNORIËNTATIE 

Lange-termijn oriëntatie staat voor het koesteren van deugden georiënteerd op toekomstige beloning, in het bijzonder volharding en doorzettingsvermogen. 
Korte-termijn oriëntatie staat voor het koesteren van deugden gerelateerd aan het verleden en het heden, in het bijzonder respect voor traditie, behouden van 

‘gezicht’ en het voldoen aan sociale verplichtingen

Lange-termijn oriëntatie staat voor het koesteren van deugden georiënteerd op toekomstige beloning, in het bijzonder volharding en doorzettingsvermogen. 
Korte-termijn oriëntatie staat voor het koesteren van deugden gerelateerd aan het verleden en het heden, in het bijzonder respect voor traditie, behouden van 

‘gezicht’ en het voldoen aan sociale verplichtingen

Korte-termijnoriëntatie Lange-termijnoriëntatie

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

Sociale druk gericht op geld uitgeven Spaarzaamheid, bewust omgaan met middelen

Zorg om sociale en statusgerelateerde verplichtingen Bereidheid zichzelf ondergeschikt te maken aan het doel

Bezorgd om ‘gezicht’,  om iemands reputatie Schaamtegevoel

Respect voor traditie Respect voor de omstandigheden

Inspanning moet snel resultaat opleveren Doorzetten, voortdurende inspanning gericht op langzaam te behalen resultaten

Familie en relatiesFamilie en relaties

Leven met schoonfamilie is een bron van problemen Leven met schoonfamilie is normaal

Ouderdom is onprettig en begint laat Ouderdom is prettig en begint vroeg

Voor de kleuterschool begint kunnen anderen voor het kind zorgen De moeder zorgt voor het kind tot het naar de kleuterschool gaat

Kinderen krijgen cadeaus voor plezier en liefde Kinderen krijgen cadeaus om te leren en te ontwikkelen

Tevreden over eigen dagelijkse bijdrage aan menselijke relaties en het corrigeren van on-
rechtvaardigheid

Ontevreden over eigen dagelijkse bijdrage aan menselijke relaties en het corrigeren van 
onrechtvaardigheid

Nederigheid is alleen voor vrouwen Nederigheid is voor mannen en vrouwen

Onderwijs

Talent voor theoretische, abstracte wetenschappen Talent voor toegepaste, concrete wetenschap

Studenten schrijven succes en falen toe aan geluk Studenten schrijven succes toe aan inspanning en falen toe aan gebrek aan inspanning

Zwakker in wiskunde door minder inspanning Sterker in wiskunde door meer inspanning

Organisaties 

Werkwaarden betreffen vrijheid, rechten, prestatie en zelfstandig nadenken Werkwaarden betreffen leren, eerlijkheid, aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid en 
zelf-discipline

Vrije tijd is belangrijk Vrije tijd is niet belangrijk

Focus op de ‘bottom line’ Focus op marktpositie

Het rendement in dit jaar is belangrijk Rendement over tien jaar is belangrijk

Managers en werknemers zijn psychologisch onderverdeeld in twee kampen Eigenaar-managers en werknemers delen dezelfde aspiraties

Meritocratie, beloning op basis van mogelijkheden Grote sociale en economische verschillen zijn onwenselijk

Persoonlijke loyaliteiten verschillen van de business behoeften Investeringen in levenslange personele netwerken

Persoonlijke loyaliteiten verschillen van de business behoeften Investeringen in levenslange personele netwerken

Maatschappij en politiek

Trots op mijn land Leren van andere landen

Weinig sparen per burger, weinig geld voor investeringen Veel sparen per burger, geld beschikbaar voor investeringen

Aantrekkingskracht van fundamentalisme Aantrekkingskracht van pragmatisme

Aantrekkingskracht van volkswijsheid en hekserij Aantrekkingskracht van kennis en onderwijs

Ideeën 

Universele richtlijnen wat goed en kwaad is Wat goed en kwaad is hangt af van de omstandigheden

Belang de Waarheid te kennen (waarheid) Belang het Goede te doen (deugd)

Lichaam en geest zijn aparte entiteiten Lichaam en geest zijn één

Als A waar is, moet B die zijn tegenovergestelde is, niet waar zijn Als A waar is, kan B die tegenovergesteld is, ook waar zijn

Prioriteit wordt toegekend aan abstracte rationaliteit Prioriteit wordt toegekend aan gezond verstand

Er is behoefte aan cognitieve consistentie Tegenstrijdigheden zijn niet schadelijk 

Analytisch denken Synthetisch denken
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BEHOEFTEBEVREDIGING VERSUS BEHOEFTEBEHEERSINGBEHOEFTEBEVREDIGING VERSUS BEHOEFTEBEHEERSING

Onmiddellijke behoeftebevrediging staat voor de neiging behoeften ten aanzien van basale en natuurlijke menselijk verlangens gerelateerd aan het genieten van 
het leven en plezier maken onmiddellijk te bevredigen. Behoeftebeheersing staat voor de overtuiging dat dergelijke bevrediging gecontroleerd en beheerst dient 

te worden door strikte sociale normen 

Onmiddellijke behoeftebevrediging staat voor de neiging behoeften ten aanzien van basale en natuurlijke menselijk verlangens gerelateerd aan het genieten van 
het leven en plezier maken onmiddellijk te bevredigen. Behoeftebeheersing staat voor de overtuiging dat dergelijke bevrediging gecontroleerd en beheerst dient 

te worden door strikte sociale normen 

Behoeftebevrediging Behoeftebeheersing 

Algemene kenmerkenAlgemene kenmerken

Hoger percentage blije mensen Lager percentage blije mensen

Hogere waardering voor vrije tijd Lagere waardering van vrije tijd

Spaarzaamheid is niet erg belangrijk Spaarzaamheid is belangrijk

Minder morele discipline Meer morele discipline

Positieve grondhouding Cynisme

Een gevoel van persoonlijke controle over het leven Een gevoel van hulpeloosheid: wat me overkomt is niet door mijn eigen toedoen

Familie en relatiesFamilie en relaties

Hoger opgeleiden hebben meer kinderen Hoger opgeleiden hebben minder kinderen

Familieleven is bevredigend Familieleven is minder bevredigend

Losse sekserollen Strikte sekserollen

Glimlachen is de norm Glimlachen is verdacht

Vrienden zijn belangrijk Vrienden zijn minder belangrijk

Maatschappij en politiek

Losse maatschappij Strikte maatschappij

Vrijheid van meningsuiting is belangrijk Vrijheid van meningsuiting is geen belangrijk recht

Ordehandhaving is niet de hoogste prioriteit Ordehandhaving is wel een hoge prioriteit
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Nederland

Kleine machtsafstand: Jij en jou is in Nederland heel gewoon. Politici 
zijn benaderbaar. Bazen zijn mensen als ieder ander. Ook onze sterren 
worden bewonderd juist omdat ‘ze zo gewoon zijn gebleven’. 

Individualistisch: Een eigen mening hebben is belangrijk.  Wat vind je er 
zelf van? Groepsdruk is iets voor de middelbare schooltijd, daarna is de tijd 
aangebroken om te zoeken naar wat bij jou als individu past. Een belangrijke 
kanttekening moet worden gemaakt: lager opgeleiden in een individualisti-
sche cultuur (dus ook in Nederland) zijn vaak meer collectivistisch van aard 
dan hoger opgeleiden.

Feminien: mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, mannen mogen huilen 
maar niet vechten. Vrouwen mogen carrière maken en zijn politiek actief. 
Kinderen worden voor de kleuterschool gedeeltelijk naar de kinderopvang 
gebracht.

Zwakke onzekerheidsvermijding: immigranten waren lange tijd 
welkom en konden rekenen op een nieuwsgierige, positieve grondhouding, 
ouders worden betrokken door docenten, jobhoppen is voor jongere 
generaties de norm en precisie en accuraatheid is schaars. 

Lange termijn oriëntatie: Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Nederlandse 
politiek. Men is er op gericht langdurige relaties aan te gaan door middel 
van ontwikkelingssamenwerking en militaire vredesmissies. Tevens is het 
merkbaar in het behouden begrotingsbeleid. Begrotingstekorten worden al 
lange tijd in de hand gehouden.  

Behoeftebevrediging: ook al is er sprake van een lange termijn oriën-
tatie die tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld het begrotingsbeleid van 
Nederland ten tijde van Zalm, de gemiddelde burger heeft er weinig moei-
te mee om een tv op krediet te kopen bij de Wehkamp. 


