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• Wat is interculturele communicatie?
• Jouw referentiekader:

• Kennis over jezelf
• F- en G cultuur
• Interesse in de ander

• Stellingen
• Beleefdheid en interculturele 

communicatie 
• Valkuilen bij interculturele 

communicatie
• Casus

Programma 



Vuistregel

‘’ER IS GEEN 
HANDLEIDING.’’



“Uitwisseling van informatie tussen zender en 
ontvanger uit verschillende culturen”

• Verbale 
communicatie 
(woorden en 
intonatie)

• Non- verbale 
communicatie 
(elke vorm van 
uitwisseling van 
een boodschap 
zonder woorden)

Wat is interculturele communicatie?



• Uiterlijk
• Lichaamshouding
• Beweging en gebaren
• Gelaatsuitdrukkingen
• Oogcontact 
• Stem/ intonatie
• Aanraken en afstand houden
• Ruimte- en tijdhantering

Non- verbale 
communicatie



• Het geheel van persoonlijke 
waarden, normen, kennis en 
ervaring. Het bepaalt de wijze 
waarop iemand gebeurtenissen 
bekijkt.

• De persoonlijke referentiekader 
vloeit voort uit de collectieve 
ervaringen van de achterban.

• Aspecten die essentieel zijn: 
opvoeding, omgeving/ 
samenleving/ cultuur, religie, 
onderwijs, etc.

“Kortom de totale bagage 
in je persoonlijk rugzakje”

Referentiekader



1. Leren kennen eigen cultuurgebonden 
waarden en normen

2. Het leren kennen van de 
cultuurgebonden normen en waarden 
van de ander

3. Leren omgaan met verschillen

Drie stappen methode (David Pinto)



"Je kunt jezelf alleen leren kennen, als je 
met iemand anders in contact of 
aanraking komt." - Deelnemer workshop



Kennis over jezelf

“Wees bewust van jouw referentiekader”

• Denk na over jouw waarden en normen
• Denk na over jouw eigenschappen
• Vanuit welk invalhoek communiceer jij zelf
• Wat verwacht je van de ander



• De moderne Westerse culturen zijn 
grofmazig (G cultuur)

• Niet- Westerse culturen zijn 
fijnmazig (F cultuur)

G- Cultuur

Primaire behoefte 

zekerheid

Acceptatie

Erkenning 

Zelf 
ontwikkeling 



• Men is in de eerste plaats een 
individu, die verantwoordelijk is 
voor het eigen gedrag.

• De identiteit wordt bepaald door 
de eigen waarden en normen.

G- Cultuur



F- Cultuur

• Hier speelt de groepsgebondenheid een 
grote rol. Mensen zijn vooral groepslid 

en verantwoordelijk voor het 
groepsbelang.

• Het gedrag van mensen ligt voor een 
groot deel vast in gedetailleerde 
gedragsregels.

eer

Goede naam

Behangen groep

Elementaire behoeften



‘’ In Nederland gelden de Westerse normen en waarden. Om effectief 
te communiceren moeten mensen uit een niet- Westerse cultuur deze 

daarom zo snel mogelijk leren en toepassen.’’

Stelling



• Luisteren, samenvatten en doorvragen 
(LSD)

• Observeer en vraag naar het 
onbekende

• Stel open vragen om een goed dialoog 
op gang te krijgen

• Bewust van veranderbaarheid van 
culturen en van verschillen binnen 
culturen

Interesse in de ander 



Beleefdheid en interculturele 
communicatie

• Beleefdheid versus cultuur 
• Beleefdheid = waarde
• Cultuur bepaalt norm

• Beleefdheid versus interculturele communicatie



Valkuilen bij interculturele 
communicatie 

• De eigen referentiekader vormt jouw 
norm, maar ga je hier niet op blind 
staren en verruim jouw blik

• Stem jouw communicatie af op de 
doelgroep. Wie wil je bereiken en hoe 
wil je dat doen

• Verwachtingen en aannames kunnen 
verkeerd uitpakken

• Cognitieve dissonantie; spanning die 
ontstaat door  feiten, gedragingen en 
die in strijd zijn met jouw opvattingen.

• Geen koffie? Dan niet! Directe vorm 
van communicatie



Contact

• 06 – 34 46 54 02
• info@bcomeapro.nl

• www.bcomeapro.nl

• Become a Pro

mailto:info@bcomeapro.nl




 

 

Casus 
 

Marjan is vrijwilliger bij de Bibliotheek en draait elke dinsdagmiddag spreekuur 
voor het Taalhuis. Vandaag heeft ze een echtpaar op het spreekuur gehad en 
dit gesprek verliep niet zo prettig. Marjan heet het echtpaar welkom en vraagt 
wat ze voor ze kan doen. De man stelt zich voor en zegt dat hij Khalil heet en de 
vrouw naast hem is zijn echtgenote. 

Khalil vertelt dat zijn vrouw 1 jaar in Nederland is en dat zij graag de 
Nederlandse taal wil leren. Ze heeft haar inburgeringsexamen net gehaald en 
wil nu meer leren. Marjan richt zich tot de vrouw en stelt vragen. De vrouw 
kijkt steeds naar haar man, waarop Khalil alle vragen beantwoordt. 

Marjan vindt het toch belangrijk om met mevrouw zelf te praten en zegt tegen 
Khalil dat zij graag met mevrouw het gesprek wil voeren. Khalil antwoordt dat 
dat niet gaat, omdat zij de taal niet machtig is. De vrouw kijkt naar Marjan en 
glimlacht. Marjan kijkt de vrouw aan en stelt de vragen aan haar, waarop Khalil 
de vragen steeds blijft beantwoorden. Marjan vult alle gegevens in en rondt de 
intake af. Khalil bedankt Marjan voor haar inzet. Voor de zekerheid geeft hij zijn 
telefoonnummer, want dan kan de communicatie niet misgaan. Met een 
glimlach geeft de vrouw een slap handje aan Marjan en bedankt haar 
vriendelijk. 

Na dit gesprek voelt Marjan zich niet prettig. Wat zou hier aan de hand kunnen 
zijn? 

 

• Wanneer is er ruis ontstaan in deze communicatie? 
• Hoe kun je deze communicatie opvatten? 
• Had Marjan het gesprek anders kunnen aanpakken? 
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