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Preface 

Mon sejour en France, du 15 avril jusqu'au 30 mai, m'a fait 

faire conna1tre Ie monde commercial et, en particulier, Ie 

monde de la negociation. 

Grace a l'aide de Monsieur Riottot, Conseiller Culturel de 

l'Ambassade de France aux Pays-Bas, j'ai eu l'honneur de 

passer les six semaines sur Ie campus de HEC , Jouy en Josas. 

Par l'intermediaire de ~1onsieur Dupuis, directeur de HEC, 

et de Monsieur Reitter, directeur du Programme Doctoral, 

j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs professeurs. 

Dans Ie premier chapitre je rends compte des entretiens que 

j'ai eus. Ces entretiens se rapportent a trois terrains 

scientifiques, respectivement l'apprentissage d'une langue 

etrangere, l'analyse de discours et la negociation. Dans Ie 

second chapitre je parle de la litterature qui met en 

rapport la culture avec Ie monde des affaires. 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont donne de leur temps 

pour m'initier a ce monde mysterieux de la negociationi ils 

m'ont fourni les multiples idees et conseils qui m10nt 

rendue pleine d'espoir pour les recherches que j'ai deja 

commencees. 

Eindhoven, septembre 1983 
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o. Inleiding 

V~~r het onderzoeksproject Taal, Cultuur en Onderhandelen 

heb ik 6 weken doorgebracht in Frankrijk, van 15 april tot 

30 mei. Deels om een betere kennis van de Franse taal op 

te doen, deels om contacten te le~gen met mensen in de 

wetenschappelijke wereld en in het bedrijfsleven, zodat in 

de toekomst op vruchtbare samenwerking gerekend kan worden. 

Deze reis bleek voor mij een goede onderdompeling in de 

problematiek van het onderwerp. Vertrokken met een matige 

kennis van de economische wereld, laat staan van onder

handelingen, leerde ik de vele facetten van internationale 

onderhandelingen kennen. Het was een snelle en intensieve 

kennismaking met m.n. de economische en psychologische kant 

van de zaak. Aan de andere kant zouden de contacten waar

schijnlijk effectiever zijn verlopen wanneer ik enige voor

bereidingen had kunnen treffen. Nu moest alles in Frankrijk 

voorbereid en uitgevoerd worden. 

Zoals uit de titel van het onderzoeksproject blijkt draait 

het geheel om drie noties: taal, cultuur en onderhandelen. 

Ze hebben dan ook steeds de invalshoek gevormd voor contac

ten, gesprekken en literatuurstudie. De vra~en die ik mij

zelf en mijn gesprekspartners voorlegde waren: 

- wat voor onderzoek is en wordt er gedaan op dit terrein; 

- op welke manier wordt er in opleidingen aandacht besteed; 

- wat zijn de mogelijkheden tot samenwerking. 

Er is echter geen werkterrein of onderzoekstraditie waar 

de drie noties verenigd worden. Vandaar dat de contacten 

verliepen via de vakgebieden die in de onderzoeksomschrij

ving worden genoemd, te weten vreemde-taalverwerving, tekst

wetenschap (i.h.b. discourse analysis) en onderhandelen. 

In het eerste hoofdstuk zal ik ingaan op de contacten die 

ik heb opgedaan en of deze nog van verder nut zullen zijn 

voor het onderhavige project. 



In hoofdstuk 2 wil ik nader ingaan op de notie Cultuur 

in relatie tot het bedrijfsleven. Dit naar aanleiding van 

literatuurtips die ik via mijn gesprekspartners in Frankrijk 

heb gekregen en waar mijns inziens interessante gegevens 

uitkomen voor het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 1: Frankrijk 

Ik verbleef in het Centre d'Enseignement Superieur 

d'Affaires, een van de belangrijkste opleidingscentra in 

Frankrijk op het gebied van economie c.q. bedrijfskunde. 

Dit centrum herbergt vier soorten o~leidingen: 

- HEC, Ia Grande Ecole de Hautes Etudes Commerciales, een 

driejarige opleiding bestemd voor jongere studenten 

- ISA, Institut Superieur d'Affaires, te vergelijken met 

HEC, maar voor mensen die al praktijkervaring hebben 

- Programme Doctoral, een opleiding tot docent en/of onder

zoeker 

- CFC, Centre de Formation Continue waar bijscholingscur-

sussen worden georganiseerd 

Het is dus niet verwonderlijk dat met name contact is ge

weest met docenten die aan een van deze opleidingen zijn 

verbonden. 

1.1 Vreemde Taalverwerving 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit taalkundig 

georienteerd onderzoek resultaten zal opleveren voor de 

ontwikkeling van een onderwijsmodule Frans voor Nederlandse 

ingenieurs en economen en eventueel voor studenten verbon

den aan de TH en KH. Een van de opdrachten die ik meekreeg 

was te bekijken of op enigerlei wijze aandacht besteed 

wordt aan onderhandelen in het vreemde talenonderwijs aan 

onderwijsinstellingen waar toekomstige onderhandelaars 

worden opgeleid. 

Ik heb gesproken met de heer Marty, hoofd van de sectie 

vreemde talen aan BEC en met mevrouw Lebars, docente 

Portugees aan HEC en aan het LEA (zie later). 

Marty toonde vrij weinig beiangstelling voor het onderzoek 

en hij had er niet veel fiducie in. 

Hij vertelde me weI dat Franse scholen met een geheel 

andere problematiek te maken hebben dan Nederiandse scholen, 

waar hij weI geIijk in heeft. 
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De kennis van een vreemde taal bij leerlingen die van de 

middelbare school afkomen in Frankrijk is erg slecht. De 

grootste zorg van de docenten vreemde talen aan HEC is dan 

ook een redelijk nivo zien te bereiken. Dit houdt in dat er 

aIleen algemeen onderwijs wordt gegeven en geen speciale 

toepassingen in een bepaald vak, of voor een bepaald beroep. 

Het commentaar hierbij was dat bovendien niet iedereen in 

onderhandelingssituaties terecht zal komen en dit niet nut

tig zou zijn voor aIle leerlingen. 

De gesprekken met Madame Amille Lebars waren wat infor

matiever. Via haar vernam ik dat er geen eenduidig beleid 

wordt gevoerd binnen de sectie vreemde talen aan HEC. Iede

re docent(e) bepaalt zijn!haar eigen programma en normen. 

WeI worden sommige vakken in een andere taal gegeven, vnl. 

in het Engels en het Duits. De leerlingen klaagden echter 

over het slechte Engels van de docenten van de betreffende 

vakken, die van oorsprong francofoon zijn. Men was weI zeer 

tevreden over de Duitstalige docent economie. 

Madame Lebars heeft mij meegenomen naar het LEA 

(Langues Etrang~res Appliquees), een onderafdeling van de 

Sorbonne. Dit is een opleiding vreemde talen op administra

tief en economisch vlak. 

Het is een praktisch gerichte opleiding waar de leerlingen 

met name geschoold worden in het schriftelijk taalgebruik: 

vertalen, opstel schrijven. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de cultuur onder de 

noemer civilisation e.d. Het geheel lijkt me vergelijkbaar 

met onderdelen van een studie vreemde talen aan een Neder

landse universiteit. De zwakte van de opleiding is dat het 

diploma nergens toe leidt. Men is na afloop noch bevoegd 

als tolk op te treden, noch als secretaresse, en evenmin 

als docent vreemde talen. 

Het zou beter zijn, volgens Madame Lebars, wanneer dit een 

extra opleiding c.q. cursus werd bij bijvoorbeeld een school 

als HEC of een economiestudie. 

Op die manier kon er dan gerichter worden gewerkt en ook 

rneer aandacht worden be steed aan mondelinge taalvaardigheid. 

De situatie zoals geschetst aan HEC zou volgens beide 

sprekers ook voor andere Grandes Ecoles opgaan. 
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Madame Lebars onderkende de problematiek die in ons projekt 

wordt onderzocht. Zij heeft de ervaring met individuele 

leerlingen opgedaan. Onderhandelaars die in Brazilie onder

handelingen moesten voeren en die een redelijke kennis van 

het Portugees hadden, kwamen bij haar om hun talenkennis te 

perfectioneren. 

Zij leerde hen behalve de traditionele vaardigheden als 

grammatica, woordenschat en uitspraak ook de Braziliaanse 

maniertjes. Hiermee duidde zij op gebaren, intonatie, lachjes 

en gewoontes als schouderklopjes e.d. 

De leerlingen waren zelf zeer verrast over de resultaten, 

zowel op het zakelijk vlak als in persoonlijke relaties. 

In tegenstelling tot vorige bezoeken werden zij nu door de 

Brazilianen geaccepteerd (zij waren nu geen gringo's meer) 

en de handel verliep vlotter en succesvoller. 

In dit kader heb ik verder contact gehad met de heer 

Janecek, verbonden aan het Departement de Science Politique 

van de Sorbonne. Jan Ulijn had al eerder contact met hem 

gehad in verband met andere werkzaamheden. Het leek me 

interessant met hem te spreken, omdat hij zijn medewerking 

heeft verleend aan de ontwikkeling van twee talencursussen 

voor beroepsdoeleinden: Exprimez-vous en specialiste de ••• 

(o.a. ook negociation) 

Fondamentalement 

Wat de Exprimez-vous serie betreft, deze audio-visuele 

cursussen worden ontwikkeld en gegeven onder auspicien van 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken via l'ACTIM. Het Mini

sterie heeft tot op heden geen toe stemming gegeven om de 

cursus uit te geven. We kunnen dan ook geen exemplaar naar 

Nederland toe halen, zoals gesuggereerd werd door Guust 

Meijers. 

De cursus Fondamentalement is niet in het bijzonder gericht 

op onderhandelen of op het bedrijfsleven. Het is, zoals 

Janecek herhaaldelijk benadrukte, een methodologie dat be

rust op degelijk vooronderzoek. 

De bedoeling van de cursus is het wetenschappelijk Frans te 

laten gebeuren. In een multidisciplinair vooronderzoek 
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(het team bestond uit biologen, psychologen, taalkundigen 

natuurkundigen), dat 10 jaar heeft geduurd, probeerde men 

11e tronc communI van het wetenschappelijk Frans beschrij

ven. Hiertoe zijn allerlei taalsituatites geanalyseerd, zo

weI mondelinge als schriftelijke teksten. 

Er is nooit iets gepubliceerd over dit vooronderzoek. 

Transcripten en analyses zijn waarschijnlijk al weggegooid. 

De meeste mondelinge taalsituaties waren echter verkregen 

uit simulaties en zouden voor ons minder interessant zijn. 

Het is teleurstellend dat iemand die benadrukt dat 'zijn' 

cursus wetenschappelijk verantwoord is, zo weinig voorzich

tig met de wetenschappelijke gegevens is omgegaan. 

Al met al is er uit de hoek van de vreemde taalverwerving 

niet veel te verwachten. De beste manier om je kennis te 

perfectioneren lijkt het onderwijs gegeven door native 

speakers. 

1.2. Tekstwetenschap, i.h.b. Discourse analysis 

De bedoeling van het onderzoek is theoretische taalkundige 

en tekstwetenschappelijke analyses op getranscribeerd taal

materiaal toe te passen. In Frankrijk zijn er verschillende 

wetenschappelijk centra die hun onderzoek op dit terre in 

verrichten. Zo kwam ik, via Meljers terecht bij Denis Lehman 

van het Centre de Recherche et d'Etude pour la Diffusion du 

Fran9ais (CREDIF) i en bij Pierre Achard van het Maison de9 

Sciences de I'Homme. 

Aan het CREDIF is een ambitieus sociolinguistisch pro

jekt gestart, getiteld Ie Fran9ais des annees 80, waarin men 

de stand van zaken van het alle,daagse Frans wil beschrijven. 

Het projekt zal vijf jaar duren en er werken 20 mensen aan. 

Hoewel het projekt niet direkt van belang is voor ons onder

zoek lijkt me het toch interessant in het kort weer te ge

ven wat men daar wil gaan doen. 

Het projekt valt uiteen in drie thema's!onderzoeksge

bieden 

I) Langue produite par les locuteurs: dit betreft de gespro

ken taal die in een uitgelokt gesprek wordt verkregen en 

het schriftelijk taalgebruik uit brieven 
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II)Evaluation: hier voIgt men Labovi men wil weten hoe de 

Fransman over de taal denkt, over normbesef en waar de norm 

uit bestaat. 

III)Langue circulante: hier onderzoekt men de talige omge

ving van de proefpersonen, dus onderzoek naar de media, re

clame, de brievenbus en taalaanbod op het werk. 

Het onderzoek is met name geinteresseerd in de variatie die 

er bestaat onder groepen van de Franse bevolking. De groepen 

worden ingedeeld naar de volgende variabelen: sexe, leef

tijd, scholingsnivo, woonplaats, beroep en regio. 

Omdat er veel materiaal opgenomen en getranscribeerd zal 

worden heb ik naar de transcriptieconventies gevraagd. Zij 

zouden hun keuze maken na bestudering van een twintigtal 

transcriptiesystemen. Hun uiteindelijk gekozen transcriptie

systeem is mij toegestuurd. Ook hier treffen we geen vermel

ding van de voorstudie, en evenmin een verantwoording van 

de keuze. Het is een orthografiese transcriptiemethode, die 

in de computer gestopt kan worden. De konventies zijn niet 

~~nduidig en in een proefstukje wordt niet konsequent ge

bruik gemaakt van de tekens, bovendien worden niet aIle ge

bruikte tekens uitgelegd. V~~r ons, volgens mij ook voor hen, 

niet bruikbaar. 

Pierre Achard toonde veel belangstelling voor ons onder

zoek. Het was ook ~~n van de weinige keren dat ik een in

houdelijke discussie had over ons projekt. Hij bleek goed 

op de hoogte van de Franse, Amerikaanse, Engelse en Duitse 

tradities in discourse analysis.Bovendien heeft hij deze!fde 

uitgangsvisie als wij in zijn analyses van teksten: "The 

most important feutures to be understood in language structure 

are the features by which language use is made part of social 

action" (Achard, 1980:6). Hij prefereert taalgebruik als 

sociaal handelen te bestuderen boven taal als formele code. 

Daarenboven is hij geinteresseerd in de aktieve rol die taal 

speelt in machtsrelaties en in de manier waarop ideologieen 

in taalgebruik aanwezig zijn. 

Zijn analyses beperken zich tot geschreven teksten. Hij stelt 

echter weI dat wat voor geschreven teksten geldt waarschijn

lijk ook voor mondelinge teksten opgaat. Zijn methode van 
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werken is interessant, nl. als een onwetende lezer de tekst 

bekijken. Zo legt hij de relatie tussen dat wat in een tekst 

staat en dat wat verondersteld wordt. Zijn analyses betref

fen o.a. het gebruik van persoonsnamen, termen en referen

ties. Mijns inziens bevat het werk van Achard inzichten die 

van nut zijn v~~r onze analyses. Bovendien is hij bereid op 

te treden als 'sparing partner' voor toekomstige artikels. 

Verder was er volgens hem zinvolle informatie te halen bij 

de Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe (GARS) aan de 

Universite de Provence te Aix-en-Provence. Zij proberen 

daar een grammatica van het gesproken Frans samen te stel

len. Hun publikaties hierover zijn aangevraagd. Zelf is 

Achard hoofdredacteur van het tijdschrift Language et 

Societe, aanwezig in Tilburg. Ook hierin zou bruikbaar ma

teriaal te vinden zijn. 

1.3. ONDERHANDELEN 

Het meest informatief waren weI de contacten die ik had met 

mensen die direkt of indirekt in het beroepsveld 'onderhan

delen' werkzaam zijn. Deze contacten betroffen: 

- leiders van cursussen onderhandelen 

- zij die zich wetenschappelijk met aspekten van onderhande-

len bezighouden 

- de onderhandelaars zelf 

In deze volgorde zal ik het onderhandelen aan de orde laten 
~ 

komen. 

1.3.1. De seminars 

Tot twee maal toe heb ik het genoegen gehad een seminar onder

handelen bij te wonen, georganiseerd in het CFC en begeleid 

door M. Lionel Bellenger en in het CRC, een onderwijsorgani

satie van de Kamer van Koophandel voor Parijs en omstreken. 

Deze werd begeleid door M. Christophe Dupont. Beide seminar

leiders hebben zelf praktische ervaring in onderhandelen en 

zijn ook auteurs van boeken over onderhandelen. 
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Beide cursussen duurden 4 dagen. De deelnemers bij het CRC 

waren allen afkomstig van grote Franse bedrijven uit de parti

culiere-sector, bij het CFC waren er deelnemers uit particu-

liere en publieke ondernemingen van Franse en van buitenlandse 

eigenaren. 

Het verloop van de cursussen waren globaal genomen vergelijk

baar: de dag werd ingeleid met een stuk theorie, dan werd 

er een rollenspel gespeeld, vervolgens werd het rollenspel 

geanalyseerd met betrekking tot de besproken theorie. 

Ook de onderwerpen die aan de orde kwamen waren hetzelfde: 

definitie van onderhandelen, de kontekst van onderhandelen 

(situatie, kennis van partners, klimaat), voorbereiding, 

planning, strategieen en taktieken, timing (in die zin zijn 

ze ook weer te vergelijken met het seminar dat Jan Ulijn in 

Engeland heeft gevolgd) . 

Echter de behandeling van de onderwerpen in de twee cursussen 

was verschillend. Dupont was zeer academisch georienteerd, 

zeer theoretisch, abstract en schematisch. Hij besteedde 

veel aandacht aan de voorbereiding van de onderhandeling, in 

termen van strategieen die gebruikt worden en onderliggende 

processen. 

Bellenger presenteerde ook'wel theorieen en schema's, maar 

koppelde deze direct aan de praktijk door voorbeelden in te 

Vullen of door praktische tips te geven. Zijn vraag bij de 

hele cursus was eigenlijk 'hoe hou ik de dialoog gaande'. 

Daardoor was zijn cursus meer gericht op de ontmoeting zelf, 

waarbij hij diep inging op verba Ie en non-verba Ie aspecteh. 

Na zelf meegedaan te hebben aan een rollenspel kon ik me 

levendig voorstellen wat onderhandelen inhield: de korte 

tijdsspanne, de onwetendheid over de partners keuze, de 

eigen houding bepalen, kortom de stress die tijdens zoln 

gesprek aanwezig is. Ook merkte ik de gebreken van een 

simulatie. De deelnemers hebben altijd nog de kans de situa

tie te ontvluchten, namelijk van serieuze onderhandelings

gesprek naar een gespeeld gesprek overgaan. Hierdoor vervalt 

men in grapjes en overdreven bluf. 

Het belang van het gebruik van authentieke opnames mag duide

lijk zijn. 

In geen van beide cursussen besteedde men speciaal aandacht 
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aan internationale onderhandelingen. Aan het CFC en CRC 

wordt er sowieso betrekkelijk weinig aandacht besteed aan 

internationale betrekkingen. Dat begint pas te komen. 

Zo is er aan het CRC onlangs een seminar over Japan gehou

den. Aan CFC is men bezig een seminar over het Midden Oosten 

te organiseren (de moslim landen), waar een sterke culture

Ie komponent in zal zitten onder andere door de volgende 

thema's te behandelen: 

- politiek in de betreffende landen 

- zeden en gewoonten, religie 

- de organisatie in de bedrijven 

vermeldenswaardig is verder dat de best lopende cursussen 

aan het CFC zijn 'onderhandelen ' en'spreekvaardigheid ' . 

Met Bellenger heb ik gesproken over verder samenwerking. 

Hij wil eerst een gesprek hebben over het projekt en de 

onderzoeksdoelen, dan bekijkt hij of hij verder wil meewer

ken. Verder is mij door een van de deelnemers toestemming 

gegeven bij een onderhandeling aanwezig te zijn, wanneer 

hij in Nederland moet zijn. Ik heb hem een herinnering 

van onze afspraak gestuurd. 

Dupont vertelde mij nog dat DE specialist op het gebied van 

onderhandelen een Nederlander is, Prof. Mastenbroek aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam. 

1.3.2. De wetenschap 

Zeer vruchtbare en stimulerende gesprekken heb ik, gehad 

met M. Gilles Amado, sociaal psycholoog en docent aan het 

Programme Doctoral, en met M. Andre Laurent, eveneens psy

choloog en verbonden aan het Europe Institute of Business 

Administration te Fontainebleau. In hun onderzoek houden zij 

zich bezig met de culture Ie component in het bedrijfsleven, 

voornamelijk aangaande managementtheorieen. Zijdelings en 

met name in het onderwijs dat zij geven behandelen zij ook 

onderhandelingen en juist die situaties waar culturen met 

elkaar in contact komen: in multinationals en internationale, 

zowel politieke als commerciele onderhandelingen. 
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Op het moment dat ik ze ontmoette waren zij een lezing aan 

het voorbereiden voor een conferentie van het Society for 

Intercultural Education, Training and Research (SIETAR), 

een mondiale organisatie van belang, lijkt mij. Informatie 

is aangevraagd. 

Eerst met Amado aIleen, later een keer met Laurent erbij, 

heb ik uitgebreid gesproken over het projekt en over onaer

zoek doen naar culture Ie verschillen of invloeden. Zij ken

den geen specifiek taalonderzoek binnen het bedrijfsleven, 

weI cross-cultureel onderzoek van Geert Hofstede, een Neder

lander die de toonaangevende figuur is op dit terrein. Zij 

deden verder nog zinvolle literatuuraanbevelingen (zie biblio

grafie en hoofdstuk 2). 

Zij vinden het zeer zinvol, onderzoek te doen naar authentiek 

taalgebruik. Ze waren echter bang dat het in Frankrijk niet 

zou lukken om aan opnames te komen. Ze waren van mening dat 

het beter is te beginnen met een onderzoek naar hoe de Franse 

en Nederlandse onderhandelaars over elkaar denken en dan 

daaruit hypotheses te formuleren voor het taalkundig onder

zoek. Dit is min of meer gedaan in het onderzoek van Gorter 

e.a. (1983). 

In onze discussie over culture Ie verschillen legden zij de 

nadruk op het verschil in scholing. Opleidingen in Frankrijk 

zijn sterk beinvloed door de katholieke traditie en het 

cartesiaans denken i.t.t. Nederland waar de protestantse 

traditie de school (en andere instituties) kenmerkt. Hoewel 

dit geen verklaring voor de verschillen zal geven, geeftnet 

althans een invalshoek voor verdere studie. 

1.3.3. De praktijk 

Langs twee verschillende wegen heb ik informatie verkregen 

van de onderhandelaars zelf. Allereerst heb ik zelf een aan

tal (5) interviews afgenomen. En via Bert Por, student THE, 

die in Amiens zijn stage liep bij een dochteronderneming 

van PHILIPS, heb ik ingevulde vragenlijsten teruggekregen (4). 

Onder de ondervraagden waren Fransen die aIleen binnen 

Frankrijk onderhandelen (2), Nederlanders die met Frankrijk 

zaken deden (2) en verder Fransen die internationale onder-
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hande1ingen voerden (5). Uit deze gegevens kreeg ik voorna

melijk een beter beeld van het ver100p van een onderhande

ling en over de mentaliteit van de Nederlanders (via de Fran

sen) en van de Fransen (via de Nederlanders). 

Nu wil ik het hebben over het taal- en cultuurprobleem zoals 

dat door de ondervraagden wordt gevoe1d. 

Zij die tijdens een onderhandeling een vreemde taal moeten 

spreken ervaren het taalprobleem als storender dan degenen 

die in dat geval hun moedertaal spreken. Meteen echter wordt 

er gesigna1eerd dat het nooit een zuiver taalprobleem is. 

Ook spelen faktoren als vermoeidheid en ontregeling (door het 

reizen) een rol, evenals culture Ie verschillen. 

De moedertaalsprekers beschouwen de communicatieproblemen voor

namelijk als cultuurproblemen. A1s onderscheid wordt meestal 

geen Frans-Nederlands verschil gebruikt, maar Germaans versus 

Romaans of noord tegenover zuid/Latijns, waarbij Nederland 

op een 1ijn wordt gezet met de Verenigde Staten en West

Duitsland, en ook nog katholiek tegenover protestant. 

Wanneer zij na doorvragen toch iets zeggen over de talige 

problemen, dan noemt men: 

- het gebrek aan variatie en nuancering aanbrengen 

- moeilijkheden met het luisteren/begrip (dit wordt 

m.n. door de moedertaalsprekers gesignaleerd t.a.v. 

de vreemde taalsprekers) 

- gedetailleerd over zaken spreken. 

Bij het laatste punt moet opgemerkt worden dat een Nederlander 

dit een typisch Frans gebrek noemde. De Fransen kunnen volgens 

hem niet in details praten en hande1en. Zij worden dan slor

dig en onduidelijk. De Fransen weten dit gebrek bij vreemde 

taalsprekers voornamelijk aan de slechte kennis van de taal, 

door een van hen als voIgt geformuleerd: "Ie principal 

danger des negociations avec un partenaire etranger est que 

celui-ci parle 1e fran9ais mieux qu'il ne Ie comprend en 

rea1ite". 

In het onderzoek zal dan ook onderzocht moeten worden waar 

er discrepantie bestaat tussen dat wat een Fransman bedoe1t 

en dat wat een Nederlander begrijpt. 
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Als remedies om miscommunicatie op te lossen wordt in de 

meeste gevallen gevraagd naar herhaling, maar "dat doe je 

natuurlijk ook niet te vaak", en worden vaker pauzes inge

last, om dat wat gezegd wordt te verwerken. Al met al op

lossingen die het vlotte verloop van zoln gesprek tegen

gaan. Wanneer ik vroeg of de communicatieproblemen weI eens 

aanleiding gaven tot het mislukken van een onderhandeling, 

werd dat steeds ten stelligste ontkend. WeI werkt het veel 

langzamer, waardoor bij beide partijen irritaties optreden, 

en worden er blunders gemaakt: meestal wordt in zoln geval 

het contract verkeerd begrepen en komt men op een ongunsti

gere prijs uit. 

Als extra moeilijkheid worden de telefoongesprekken genoemd. 
Men weet nooit of men e.1kaar heeft begrepen. Veel. afspr"aken 

en transacties gaan via de telefoon. In een cursus onder

handelen zou dit onderdeel niet mogen ontbreken. 

Helaas heb ik niet met opnames thuis kunnen komen. 

Waar ik het ook aangeroerd heb, men weigerde ronduit of men 

zag weinig kans voor mij om aan de opnames te komen. 

Dit probleem lijkt in Frankrijk nog schrijnender dan in 

Nederland. Men voelt zich bespioneerd of ziet door zoln cas

setterecorder de kans op slagen van het onderhoud verminde

reno 
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HOOFDSTUK 2: Cultuur en het bedrijfsleven 

"The concept of culture ... touch upon such intimate 

matters that they are brushed aside at the very point 

where people begin to comprehend their implications" 

(Hall, geciteerd door Hofstede). 

Er z~Jn twee ontwikkelingen te constateren die de belang

stelling voor de rol van cultuur in de zakenwereld hebben 

doen toenemen. 

Door de technische vooruitgang is het in contact treden met 

andere landen waar ook ter wereld gemakkelijker geworden 

en komen we inderdaad meer in contact met andere culturen. 

De economische crisis noopt tot bezuinigingen en het voor

komen van onnodige uitgaven. Dit heeft tot gevolg dat men 

beter bestudeert op welke wijze het meest profijt getrok

ken kan worden van het geld dat men uitgeeft. Bovendien 

wordt in de krappe markt de concurrentie steeds groter en 

moet men meer aandacht besteden aan het winnen van nieuwe 

en het behouden van oude markten. 

Cultuur in oudere publikaties als randverschijnsel behan

deld, treedt het laatste decennium als hoofdthema op in 

boeken over het bedrijfsleven. Dit onderzoek valt binnen 

deze ontwikkeling te plaatsen. De handelscontacten met 

Frankrijk zijn de laatste jaren afgenomen. Wellicht biedt 

een onderzoek naar de verschillen in cultuur en taalgebruik 

inzichten die van nut kunnen zijn voor de praktijk van 

onderhandelen. 

Een onderzoek naar culture Ie verschillen, of zoals hier 

het geval is, een onderzoek die culture Ie verschillen als 

gegeven nemen, veronderstelt dat er veel gemeenschappelijks 

is tussen de culturen. 

Vragen die je je meteen stelt z~Jn dan, wat is cultuur en 

op welke manier kan je culturen met elkaar vergelijken. 

Waar doen zich de verschillen en overeenkomsten voor. 

Kluckhohn (1951:86) levert ons een werkbare definitie van 

cultuur: 
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"Culture consists in patterned ways of thinking, 

feeling and reacting, acquired and transmitted mainly 

by symbols, constituting the distinctive achievements 

of human groups, including their embodiments in 

artifacts; the essential core of culture consists of 

traditional (i.e. historically derived and selected) 

ideas and especially their attached values". 

Hieruit valt op te maken dat cultuurstudie op twee nivo's 

verricht worden: 

- onderzoek naar 'the essential core', dus naar traditione

Ie ideeen en de daaraan verbonden waarden, en 

- onderzoek naar de symbolen via welke cultuur wordt verkre-

gen en overgebracht. 

Bovendien betekent het volgens deze definitie dat je onder

zoek doet naar groepen mensen en dus dat je een keuze moet 

maken van de groep(en) die je bestudeert. 

Het cross-culturele karakter van het onderhavige onderzoek 

is gelegen in het feit dat het taalgebruik binnen een speci

fieke contekst objekt van onderzoek is. Twee talen, twee 

symboolsystemen, en dus twee taalgemeenschappen worden met 

elkaar gecontrasteerd, de Franse en de Nederlandse. Tot de 

Franse taalgemeenschap worden ook de Walen en de Fransspre

kende Zwitsers gerekend. Later (p.20}zullen we zien dat dit 

een gerechtvaardigde samenvoeging is. 

Inzichtgevend empirisch cross-cultureel onderzoek is ver~~ 

richt door Hofstede (1980) en Laurent (1980) die beiden 

d.m.v. vragenlijsten mensen in het bedrijfsleven hebben 

geinterviewd. Op die manier proberen zij de waarden die bij 

een bepaalde cultuur horen te expliciteren. Onder de waarde 

verstaat Hofstede (1980: 19) in dit verband "a broad tendency 

to prefer certain states of affairs over others". 

Beide onderzoekers lieten de ondervraagden op een 5-punts

schaal aangeven in hoeverre zij het eens waren met bepaalde 

uitspraken. Laurent's proefpersonen waren managers die een 

bijscholingscursus volgden. Zijn doel was de impliciete op

vattingen over organisaties te expliciteren. 
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In het grootse onderzoek van Hofstede, waaraan proefperso

nen uit zo'n 40 verschillende landen hebben deelgenomen, 

worden de verschillen in denken en sociaal handelen tussen 

de leden van die 40 landen bestudeerd. 

Dit onderzoek berust op de veronderstelling dat mensen men

tale programma's in zich hebben die, wanneer zij jong zijn 

ontwikkeld worden in het gezin en die later versterkt 

(reinforced) worden in scholen en organisaties. Deze menta

Ie programma's, op grond waarvan mensen denken en handelen, 

bevatten een component van de nationale cultuur. 

De onderzoekers menen dat de bevindingen die zij doen van 

belang zijn voor het ontwikkelen en toepassen van management

theorieen en voor beleidsbepaling in (inter)nationale orga

nisaties. V~~r dit onderzoek naar internationale onderhande

lingen (waar twee partijen, ieder met haar eigen culture Ie 

bag age bij elkaar komen om samen te werken) zullen de gege

vens uit deze twee studies absoluut nuttig zijn. 

~ zalachtereenvolgens in het kort weergeven wat de onder

zoeken van Hofstede en Laurent hebben opgeleverd. Daarna 

zal ik een derde onderzoek behandelen (Faucheux e.a., 1982), 

omdat daar speciaal wordt ingegaan op waarden die het Franse 

management beinvloeden. 

Hofstede heeft de culture Ie verschillen tussen de landen op 

vier dimensies onderzocht: Power Distance, Uncertainty 

Avoidance, Individualism en Masculinity. Met de gekozen 

dimensies kan je volgens hem een cultuur karakterizeren; hierin 

wordt hij gestaafd door de literatuur. Aan de andere kan~' 

kan van de gekozen dimensies gezegd worden dat zij weer door 

de cultuur worden bepaald. Het is hier geen kip en ei kwes

tie. Deze methode van werken is een van de manieren om 

culturen ten opzichte van elkaar te ordenen. 

V~~r ieder van de dimensies is Hofstede, middels statisti

sche berekeningen, tot een landvolgorde gekomen. Dit sluit 

niet uit dat er binnen de landen grote verschillen te con

stateren zijn tussen de individuen. WeI heeft hij in zijn 

onderzoek subgroepen in de landen met elkaar vergeleken, 

mannen versus vrouwen, hoger personeel versus lager perso

neel. Bovendien heeft hij een correlatie proberen te leggen 
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tussen de scores op een bepaalde dimensie en demografische 

gegevens, inkomensongelijkheid, schoolsystemen, politiek 

systeem, religie, ideologie, machtstheorieen en organisa

ties van de landen. V~~r ons onderzoek zijn aIle detail gege

vens vooralsnog niet van belang. Ik zal aIleen de globale 

resultaten op de vier dimensies weergeven en de verhouding 

tussen Frankrijk en Nederland eruit lichten. 

a) Power Distance Index (PDI) 

Deze index zegt iets over de wijze waarop ongelijkheid ge

voeld (en uitgedrukt) wordt. In aIle organisaties is de 

macht hierarchisch geordend. De psychologische afstand tus-

sen iedere laag is cultuurspecifiek. De PDI is samengesteld 

door uitspraken te laten beoordelen die gingen over de wijze 

waarop een werknemer tegen een hoger geplaatst gersoon aankijkt 

en de wijze waarop . een leidinggevend figuur moet optreden. 

De indicatieve uitspraak voor deze dimensie was 'de angst 

van de werknemer'. Het PDI-cijfer van een land valt te cor

releren aan de geprefereerde stijl van beslissingen nemen. 

Hofstede onderscheidt 4 stijlen 

- consultative: correleert met een laag PDI (weinig angst 

bij een werknemer voor een hoger geplaatste) 

correleren met een hoog PDI - autocratic } 

persuasive/paternalistic (veel angst voor hoger geplaat-
democratic/consensus ste) 

Frankrijk en Nederland lagen beide ver van de gemiddelde_ 

PDI-score, waarbij Frankrijk duidelijk tot de hoge PDI

landen gerekend moet worden en Nederland tot de lage. 

b) Uncertainty Avoidance (UAI) 

De manier waarop met onzekerheid ten aanzien van de toekomst 

wordt omgesprongen verschilt van maatschappij tot maatschap

pij. Dit is een culture Ie erfenis overgebracht en versterkt 

door de instituties. De onzekerheid betreft de natuur, so

ciaal gedrag en 'al het onverklaarbare', die met behulp van 

technologie, regels en rituelen kan worden vermeden. 

Hoe groter de angst voor onzekerheid wordt gevoeld des te 

groter is de behoefte aan Uncertainty Avoidance. Het verschil 
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in deze perceptie zal tot een verschil in gedrag/handelen 

leiden. 

De Uncertainty Avoidance Indez (UAI) is gemeten door uit

spraken te laten beoordelen over regelorientatie, gevoel 

van stress bij het werk en over 'employment stability'. 

Enkele voor ons interessante gevolgtrekkingen zijn: 

bij een hoge UAI is er een groot gat tussen de generaties; 

er heerst in die landen een gerontocratie 

bij een lage UAI is men geneigd risicovolle beslissingen 

te nemen 

- in hoge UAI-Ianden is men meer op theorie gericht, in lage 

UAI-Ianden is juist een grotere tolerantie ! voor empirisme. 

De scores voor Frankrijk en Nederland zijn als voIgt. Frankrijk 

heeft een vrij hoge UAI-score, Nederland een iets minder 

dan gemiddelde UAI-score. Er is een correlatie tussen de PDI 

en de UAI-score. Sommige landen hebben een duidelijke nei

ging autoriteit van personen boven de autoriteit van regels 

te plaatsen (hoge PDI en lage UAI, bijv. Frankrijk), andere 

landen juist andersom (lage PDI en hoge UAI, bijv. West

Duitsland). Van andere landen kan geen voorkeur worden ge

noemd. 

c) Individualism (IDV) 

Hiermee wordt de relatie tussen het individu en het kollek

tief weergegeven (ik tegenover wij). Indicatief voor deze 
....... 

dimensie zijn de uitspraken die de tijdsbesteding weergeven: 

bij een hoog IDV wordt belang gehecht aan de tijd die men 

aan het priveleven wil besteden, en de uitspraak die iets 

zegt over training die door de firma moet worden gegeven: 

bij een laag IDV verwacht men dat de firma voorziet in 

voorzieningen betreffende intellectuele en fysieke vorming. 

Een belanrijke factor bij IDV was face-keeping. Mensen uit 

hoge IDV-Ianden hebben een grotere angst voor gezichtsver

lies, dat hun individu wordt aangetast, dan mensen uit lage 

IDV-Ianden. 

Er is een correlatie gevonaen tussen IDV en PDI. Een hoge 

PDI levert een lage IDV op, en omgekeerd. Dit geldt voor aIle 

landen behalve voor de latijns-europese landen, m.n. Frankrijk 
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en Belgie. 

Daar zijn zowel het PDI als het IDV hoog. Het is dan niet 

verwonderlijk dat Nederland en Frankrijk op deze dimensie 

dicht bij elkaar liggen, beide met een hoge IDV-score. 

d) Masculinity (MAS) 

Deze scores zeggen iets over het rolpartoon in een bepaald 

land. Manlijke waarden/gedrag worden geassocieerd met 

assertiviteit gaat al gauw over in competitie (Van Delden, 

1983). Vrouwlijke waarden worden geassocieerd met verzor

ging. We zien hier Frankrijk iets onder het gemiddelde sco

ren en Nederland uitermate laag. Opmerkelijk zijn de hoge 

scores van West-Duitsland en Engeland. 

e) 4 dimensies geintegreerd 

Tot slot heeft Hofstede de vier dimensies geintegreerd met 

bepaalde statistische bewerkingen. Op die manier komt hij 

tot klusters van landen met vergelijkbare waarden. Door 

weer een andere bewerking op het materiaal toe te passen 

komt hij tot een hierarchische groepering, die laat zien 

hoe dicht of hoe ver culturen van elkaar afliggen (zie fig.1) 

Opmerkelijk is dat Frankrijk en Nederland pas via de laat

ste lijn bij elkaar in een kluster komen, m.a.w. de cultu

rele afstand tussen Frankrijk en Nederland is volgens dit 

onderzoek erg groot. Dit is een rechtvaardiging voor de 

keuze van het Frans-Nederlandse taalkoppel in ons onderzGek. 

In een aparte paragraaf bespreekt Hofstede de link tussen 

taal en cultuur aan de hand van twee meertalige landen, 

Zwitserland en Belgie. Voor deze landen heeft hij bekeken 

met welke waarden de verschillende taalsprekers overeenkomen. 

In Belgie scoren zowel de Walen als de Vlamingen volgens 

het Franse waardesysteem. 

In Zwitserland hoort iedere taalgroep bij zijn waardegroep, 

Duitstaligen scoren volgens de Duitse waarden en Franstali

gen volgens de Franse waarden. 

Op grond van dit onderzoek kunnen w~J ~n ons project Walen, 

Fransen en Franssprekende Zwitsers tot een taalgemeenschap 

rekenen. 
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Laurent (1980) laat in zijn studie zien dat de ideolo~ieen van 

managers in grote mate bepaald worden door hun nationale 

cultuur. Hij ordent vervolgens de culturen t.o.v. elkaar 

naar de scores van de antwoorden. 

De veronderstelling bij dit onderzoek was dat organisaties 

als "symbolic systems of social representation" worden ge

zien (bIz. 9). 

De vragen betroffen 4 dimensies: voor Frankrijk en Neder

land heb ik weergegeven hoe ze zich t.o.v. elkaar verhouden. 

a. organization as political systems 

Fr. : 62% mee eens Ned. : 36% mee eens 

b. organization as authority systems 

Fr. : 65% mee eens Ned. : 49% mee eens 

c. organization as role formalization systems 

Fr.: 81% mee eens Ned.: 67% mee eens 

d. organization as hierarchical relationship systems 

Fr.: 50% mee eens Ned.: 33% mee eens 

AIleen bij dimensie d liggen Frankrijk en Nederland vrij 

dicht bij elkaar,zeker wanneer de hele range in ogenschouw 

wordt genomen. 

Laurent komt tot de conclusie dat culturele verschillen niet 

aIleen de impliciete opvattingen van managers over organi

saties beinvloeden, maar ook de expliciete theorieen van 

onderzoekers. Dit brengt ons bij het derde onderzoek dat in 

dit kader wordt besproken. 

Faucheux c.s. (1982) betogen dat de socio-culturele~en 

socio-economische dimensies bij theorieen over ontwikke

ling en veranderingen van organisaties niet mogen ontbreken. 

Het toepassen in Europa van theorieen en praktijken die 

bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Japan succesvol 

zijn gebleken, is dan ook een risicovolle onderneming. 

Interessant voor ons is de opsomming van karakteristieken 

waar in latijnse landen, i.h.b. in Frankrijk rekening mee 

moet worden gehouden, wanneer men daar een bepaald beleid 

wil overbrengen. (deels komen de gegevens overeen met wat 

Hofstede ons leert over Frankrijk) 

- angst voor face-to-face relaties 

- meer regelen dan onderhandelen 
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- minder mogelijkheden tot openheid, vertrouwen en rationa

lisatie van gevoelens 

- kompetentie wordt overspeeld door formele status 

- bij het oplossen van conflicten gebruikt men een win-l~se 

model 

- mytische kijk op de baas 

- diepgewortelde traditie, blijkens de klassenstruktuur en 

regeringscentralisatie 

- weinig tolerantie voor onzekerheid, ambiguiteit en onge

definieerde strukturen 

- er is grote rivaliteit tussen groepen en grote solidariteit 

(cohesion) binnen groepen 

- veel verborgen spelletjes 

de rol van informatie-overdracht: informatie wordt gezien 

als machtsmiddel 
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