Samenvatting
Het speelveld van bedrijven wordt steeds internationaler; dit wordt ook wel globalisering
genoemd. Globalisering is het handelen met een resolute constantheid over de gehele wereld,
dus het verkopen van hetzelfde over de gehele wereld (Levitt, 1983). Steeds meer bedrijven
internationaliseren hun business om aan te sluiten bij deze wereldwijde trend van een
globaliserende wereld. Daarnaast blijft ook het wereldwijde internetgebruik toenemen en ook
wordt internet voor steeds meer regio’s bereikbaar. Culturele en institutionele verschillen zijn
daarbij van grote invloed op de businessmodellen om informatie en services te blijven leveren.
Bedrijven kunnen door de globaliserende wereld en het toenemende internetgebruik opeens
met klanten over de gehele wereld communiceren. Maar de klanten die door de globalisering
opeens van over de gehele wereld kunnen komen, moeten zich nog steeds cultureel en
contextueel gehoord voelen (Lynch & Beck, 2001).
In de internationale marketing blijft men zich afvragen of het beter is om in een globaliserende
wereld te standaardiseren of om te lokaliseren. Er zijn weinig studies gedaan naar
websitestandaardisatie of -lokalisatie, terwijl er wel een debat gaande is of websites
cultureelneutrale of cultureelgevoelige elementen zijn. Verder is er nog weinig bekend over de
mate van culturele adaptatie in de consultancybranche.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om in kaart te brengen in welke mate
consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun buitenlandse website aanpassen aan de
culturele waarden van het doelland Frankrijk. Aangezien de consultancybranche in de Verenigde
Staten is ontstaan, worden de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten als uitgangspunt
gekozen. Vervolgens is Frankrijk als doelland gekozen, omdat dit land cultureel gezien een
interessante tegenpool van de Verenigde Staten is. Om het digitale kennisbeheer van
consultancybedrijven in zijn natuurlijke en aangepaste context bloot te leggen, wordt een
contrastieve corpusanalyse uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden gesteld dat er geen sprake is van
culturele adaptatie als we kijken naar de content van consultancywebsites die de culturele
waarden reflecteren. Deze studie laat zien dat consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun
buitenlandse website niet aanpassen aan de Franse markt.
Deze studie heeft aangetoond dat er geen culturele adaptatie plaatsvindt in de
consultancybranche tussen consultancybedrijven uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op
basis van de gekozen onderzoeksmethode. Deze studie levert een bijdrage aan het onderzoek
naar en aan de toepassing van culturele adaptatie op het web specifiek voor de sector van
consultancy. Er lijkt sprake te zijn van een zogenaamde industriestijl (Snelders, 2011).

Voorwoord
De laatste fase van mijn studie interculturele communicatie wordt afgesloten met een
masterscriptie. Kern van het onderzoeksveld interculturele communicatie is het leren omgaan
met talige en culturele diversiteit in verschillende organisationele settings. Voor de
masterscriptie heb ik een contrastieve analyse uitgevoerd, waarbij het gaat om het beschrijven
van de relevantie van taal- en cultuurverschillen voor intercultureel begrip. De contrastieve
analyse vergelijkt ‘hetzelfde’ genre in verschillende talen en culturen (ten Thije & Deen, 2009).
In mijn geval zijn dat de websites van consultancybedrijven, omdat dit de branche is waarin ik
sinds 2006 als communicatieadviseur werkzaam ben.
Consultancy wordt gedefinieerd als “de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een
bepaald gebied". Terwijl een consultant op allerlei gebieden advies kan geven, beperkt een
consultancybedrijf zich echter tot diensten in een specifiek werkgebied. Daarom is er binnen
consultancy een indeling in verschillende werkgebieden, waarin groepen van consultants met
dezelfde expertise werken (The Consultancy Group, 2013).
Berenschot worstelde met de vraag of er voor het maken van een buitenlandse website culturele
aanpassingen moeten worden gedaan. Dit was voor mij de aanleiding om mij te verdiepen in het
vraagstuk van culturele adaptatie op het web. Vervolgens ontdekte ik dat er in de literatuur een
kennisprobleem was over het meten van culturele adaptatie en dat er nog onvoldoende kennis
was over culturele adaptatie in de consultancybranche. Deze combinatie van kennis en praktijk
was voor mij de aanleiding om dit onderzoek te gaan doen.
Verder wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn eerste begeleider dr. Leo Lentz
en mijn tweede begeleider dr. Jan ten Thije te bedanken. De grote kennis en ervaring die zij
beiden hebben met het overbrengen van academische vaardigheden hebben mij enorm
geholpen. Daarnaast wil ik dr. Leo Lentz speciaal bedanken voor de verschillende sessies die we
hebben gehad. Het wisselen van gedachten over het onderzoek, de richting van het rapport of
het bespreken van de wetenschappelijke schrijfstijl waren voor mij zeer waardevol en leerzaam.
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de ruimte die ze mij hebben gegeven om
mijn universitaire studie op deze wijze af te kunnen sluiten. Als laatste wil ik mijn verloofde
bedanken voor de onbegrensde steun die hij in de afgelopen maanden heeft gegeven. Het was
erg prettig om met iemand van buiten het vakgebied van gedachten wisselen als ik het soms
even niet meer wist. Hierbij presenteer ik mijn masterscriptie interculturele communicatie.
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Hoofdstuk 1 - Introductie
Allereerst wordt een inleiding (1.1) gegeven over de maatschappelijke en wetenschappelijke
relevantie van het onderzoek en worden de onderzoeksvraag en methode beschreven.
Vervolgens volgt een leeswijzer (1.2) voor het document.
1.1 Inleiding
Maatschappelijke relevantie: het speelveld van bedrijven wordt steeds internationaler; dit wordt
ook wel globalisering genoemd. Globalisering is het handelen met een resolute constantheid
over de gehele wereld, dus het verkopen van hetzelfde over de gehele wereld (Levitt, 1983).
Steeds meer bedrijven internationaliseren hun business om aan te sluiten bij deze wereldwijde
trend van een globaliserende wereld. Daarnaast blijft ook het wereldwijde internetgebruik
toenemen en ook wordt voor steeds meer regio’s internet bereikbaar. Culturele en institutionele
verschillen zijn daarbij van grote invloed op de businessmodellen om informatie en services te
blijven leveren. Bedrijven kunnen door de globaliserende wereld en het toenemende
internetgebruik opeens met klanten over de gehele wereld communiceren. Maar de klanten die
door de globalisering opeens van over de gehele wereld kunnen komen, moeten zich nog steeds
cultureel en contextueel gehoord voelen (Lynch & Beck, 2001). Internationalisatie (en daarbij
vaak behorende standaardisatie) tracht cultuur te vermijden door het elimineren van culturele
symbolen, religieuze elementen en dergelijke, terwijl lokaliseren tegemoetkomt aan de wensen
van een lokale doelgroep (Young, 2008B). Echter, cultuur heeft een significant effect op de
manier van communiceren en daarom is het grootste probleem voor bedrijven om de culturele
verschillen tussen landen te begrijpen. Het grootste obstakel voor bedrijven die de business
willen globaliseren, is om de wereldwijde consument te begrijpen en om de culturele barrières
en taalverschillen op het web te overwinnen (Violino, 2001).
In de internationale marketing blijft men zich afvragen of het beter is om in een globaliserende
wereld te standaardiseren of om te lokaliseren. Met standaardisatie wordt bedoeld dat er één
standaard marketingmix is voor alle markten. Met lokalisatie of adaptatie wordt het op maat
maken van de marketingmix bedoeld om aan de wensen en behoeften van elke consument
tegemoet te komen (Jain, 1989). Standaardisatie leidt tot een kostenbesparing, terwijl het
aanpassen (adapteren) tot meer verkoop kan leiden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een studie van
Albers-Miller en Gelb (1996) en Han en Shavitt (1996) dat het gebruik van landenspecifieke
culturele waarden in advertentiecampagnes aantrekkelijker wordt gevonden. Daarnaast toont
ook een studie van Cho et al (1999) en Muëller (1987) dat advertenties die de lokale culturele
waarden en normen reflecteren, aantrekkelijker worden gevonden dan de gestandaardiseerde
advertenties (Albers-Miller & Gelb, 1996) (Han & Shavitt, 1994) (Cho, Kwon, Gentry, & Kropp,
1999) (Mueller, 1992). Volgens Jain zou totale standaardisatie onmogelijk zijn en hierdoor
ontstaat er een aanpak die aan de omstandigheid is aangepast. Zo moeten marketeers volgens
Jain (1989) voor de markt doen wat nodig is en dat is een combinatie van een
gestandaardiseerde en geadapteerde elementen inzetten. Dit wordt ook wel ‘glocalisering‘
genoemd (Robertson, 1994) (Singh & Pereira, 2005) of plan globaal, maar handel lokaal (Kotler,
1986). Het gaat erom globaal te denken en lokaal aan te passen. Zo toonde Kouwenhoven (2008)
aan dat een globaliseringstrategie in combinatie met een lokaliseringstrategie een efficiënte en
doelgerichte inzet van internet bij publieksdiplomatie biedt (Kouwenhoven, 2008).
Om doelgericht klanten te bereiken, is het nodig om vast te stellen in welke mate
websiteadaptatie nodig is. Het is noodzakelijk om te ontdekken hoe culturele verschillen
websiteadaptatie en webcontent beïnvloeden. Het is inmiddels niet meer de vraag of er moet
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worden aangepast aan een lokale cultuur, maar meer welke factoren er moeten worden
gestandaardiseerd en welke er moeten worden gelokaliseerd (aangepast aan een cultuur).
Wetenschappelijke relevantie: er zijn weinig studies gedaan naar websitestandaardisatie of
-lokalisatie, terwijl er wel een debat gaande is of websites cultureelneutrale of
cultureelgevoelige elementen zijn (Singh & Pereira, 2005). Verder is er nog weinig bekend over
de mate van culturele adaptatie in de consultancybranche (Singh & Pereira, 2005). Om deze
onduidelijkheid en het gebrek aan kennis in de literatuur op te vangen, is er een onderzoek
gedaan naar de wijze waarop culturele waarden zichtbaar zijn op websites uit de Verenigde
Staten en uit Frankrijk. Hiervoor is een contentanalyse gedaan om inzicht te krijgen in het
digitale kennisbeheer in de consultancybranche. Verder zijn de internationale verschillen in
online communicatie op systematische wijze in kaart gebracht. Dit onderzoek geeft dan ook
informatie over een tot dan toe onbekende branche. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan
de bestaande theorievorming en praktijkkennis rond culturele adaptatie op het web in de
consultancybranche. Met dit onderzoek hoop ik tevens een bijdrage te leveren aan het debat
over culturele adaptatie op het web van consultancybedrijven.
Onderzoeksvraag en methode: het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in welke mate
consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun (buitenlandse) website aanpassen aan de
culturele waarden van het doelland. Aangezien de consultancybranche in de Verenigde Staten is
ontstaan, worden de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten als uitgangspunt gekozen.
Vervolgens is Frankrijk als doelland gekozen, omdat dit land cultureel gezien een interessante
tegenpool van de Verenigde Staten is. Om het digitale kennisbeheer van consultancybedrijven in
zijn natuurlijke en aangepaste context bloot te leggen, wordt een contrastieve corpusanalyse
uitgevoerd.
1.2 Leeswijzer
Allereerst zal de belangrijkste literatuur worden besproken in het theoretisch kader (2). In de
literatuurstudie worden de belangrijkste begrippen van het kennisprobleem over culturele
adaptatie op het web besproken. Verder wordt in dit hoofdstuk een korte voorgeschiedenis van
het debat over het kennisprobleem of websites cultureelneutrale of
cultureelgevoelige elementen zijn, beschreven en worden vervolgens de belangrijkste
publicaties en inzichten besproken. Vervolgens worden na de theoriebespreking de
probleemstelling en bijbehorende deelvragen besproken (3). Daarna worden de opzet en
methode van het onderzoek beschreven (4). In het volgende hoofdstuk (5) worden de resultaten
en analyse van de vergelijkende corpusanalyse besproken. Dit zal resulteren in een algehele
conclusie (6). Hierna volgt een discussie (7) en tot slot volgen de bibliografie en bijlagen.

5

Hoofdstuk 2 - Theoretisch kader
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste definities en begrippen uit het wetenschappelijke
debat besproken. Allereerst wordt er over cultuur in een historisch perspectief gesproken (2.1),
vervolgens wordt stilgestaan bij cultuur en websites (2.2) en daarna wordt het theoretisch kader
afgesloten met een beschrijving van de mogelijke manieren om cultuur op een website te meten
(2.3).
2.1 Cultuur in een historisch perspectief
Cultuur wordt ook wel omschreven als de afgesproken en niet afgesproken omgangsvormen
voor een bepaalde groep mensen. Singh en Pereira stellen dat cultuur bestaat uit perceptie,
symbolisme en gedrag (Singh & Pereira, 2005). Cultuur blijkt een complex concept te zijn en kan
veel verschillende dingen betekenen in verschillen contexten. Zo is er geen sluitende definitie te
geven en zijn er vele omschrijvingen van het concept cultuur bekend; zo kwamen Kroeber en
Kluckhohn in 1952 al tot 200 definities (Kroeber & Kluckholm, 1952). Er is een grote
hoeveelheid historisch werk over culturele typologieën bekend, daarom wordt eerst een
uiteenzetting van het concept cultuur in een historisch perspectief gegeven.
2.1.1 Jaren 70: Edward T. Hall
In 1976 ontwierp Hall een cultureel model voor analyse van interculturele communicatie. Hall
definieert cultuur als volgt: the way of life of a people, the sum of their learned behaviour patterns,
attitudes and material things.’ Het model van Hall meet verschillen tussen culturen met
betrekking tot vier variabelen (Hall, 1976):
1.
2.
3.
4.

Hoge versus lage berichtsnelheid.
Hoge versus lage context.
Ruimtelijke afstand.
Polychronisch versus monochronisch tijdsbesef.

Dit model deelt culturen op in lage- en hogecontextculturen. Hall stelt dat context de
hoeveelheid informatie is die een situatie omringt. Zo betekent communiceren in een lagecontextcultuur dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen, is
opgenomen in het bericht zelf. Deze directe manier van communiceren is bijvoorbeeld in de
Nederlandse cultuur veel zichtbaar. In hoge-contextculturen daarentegen zit de meeste
informatie van een bericht juist in de context en niet in het uitgesproken bericht. In hogecontextculturen zijn de woorden die uitgesproken worden ondergeschikt aan datgene wat er
niet gezegd wordt. Zo zijn landen in Azië, Latijns-Amerika en Arabië volgens Usunier (1991)
hoge-contextculturen. Westerse landen zijn over het algemeen lage-contextculturen. Dit geldt in
elk geval voor Duitsland, Nederland, Amerika en Canada, terwijl Engeland, Frankrijk en België
iets hoger scoren (Usunier, 1991).
2.1.2 Jaren 80: Geert Hofstede
In de jaren 80 ontwierp Hofstede een model om cultuur te kunnen meten. Dit model was het
gevolg van onderzoek dat Geert Hofstede (1980) had gedaan door het uitzetten van 11.600
vragenlijsten bij IBM-medewerkers uit 53 landen. Hofstede definieert cultuur als volgt: Culture is
the collective programming of the mind distinguishing the members of one group or category of
people from others. Hofstede stelt dat een cultuur gedefinieerd kan worden aan de hand van de
volgende vijf dimensies:
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1.
2.
3.
4.
5.

Collectivisme versus individualisme.
Mate van machtsafstand.
Masculiniteit versus feminiteit.
Mate van onzekerheidsvermijding.
Gerichtheid lang versus korte termijn.

Collectivisme versus individualisme
Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn. Een
samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke,
hechte groepen. De hoge kant van deze dimensie, genaamd Individualisme, kan worden
gedefinieerd als een voorkeur voor een los sociaal kader, waarin van individuen wordt verwacht
dat zij voor zichzelf en alleen hun directe familie zorgen. De tegenpool van individualisme is
collectivisme. Deze dimensie vertegenwoordigt een voorkeur voor een hecht raamwerk in de
samenleving waarin individuen kunnen verwachten dat ze bij een bepaalde groep horen en dat
er voor elkaar wordt gezorgd, in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit. De positie van een
samenleving op deze dimensie wordt weerspiegeld in de vraag of het zelfbeeld van mensen
wordt gedefinieerd in termen van 'ik' of 'wij'.
Mate van machtsafstand
De mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten
en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Deze dimensie geeft uitdrukking aan de mate
waarin de minder machtige leden van een samenleving accepteren en verwachten dat de macht
ongelijk verdeeld is. Het fundamentele probleem hier is hoe een samenleving omgaat met
ongelijkheden tussen mensen. Mensen in samenlevingen met een grote mate van machtsafstand
accepteren een hiërarchische volgorde waarin iedereen een plaats heeft en die geen verdere
rechtvaardiging nodig heeft. In samenlevingen met een lage machtsafstand, streven mensen naar
de verdeling van de macht en is de vraag gelijkheid en ongelijkheid van macht rechtvaardig.
Masculiniteit versus feminiteit
Een samenleving is masculien als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden zijn. De mannelijke
kant van deze dimensie vertegenwoordigt een voorkeur in de samenleving om doelen te
bereiken. Daarnaast wordt heldendom, assertiviteit en materiële beloning voor succes
nagestreefd. Een samenleving waarin veel concurrentie aanwezig is. Zijn tegendeel;
vrouwelijkheid, staat voor een voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, de zorg voor de
zwakkere in de samenleving en de kwaliteit van het leven. De samenleving als geheel is dan
meer op consensus-gericht.
Mate van onzekerheidsvermijding
De dimensie onzekerheidsvermijding geeft uitdrukking aan de mate waarin de leden van een
samenleving zich ongemakkelijk voelen met onzekerheid en ambiguïteit. Het fundamentele
probleem hier is hoe een samenleving zich bezighoudt met het feit dat de toekomst niet kan
worden gekend: moeten we proberen om de toekomst te controleren of laten we het gewoon
gebeuren? Landen met een sterke mate van onzekerheidsvermijding handhaven rigide codes
van geloof en gedrag en zijn intolerant ten opzichte van onorthodoxe gedrag en ideeën.
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Samenlevingen met een zwakke mate van onzekerheidsvermijding onderhouden een meer
ontspannen houding, waarin de praktijk meer telt dan principes.
Gerichtheid lang- versus korte termijn
De dimensie langetermijnoriëntatie kan worden geïnterpreteerd als het omgaan met
maatschappelijke zoektocht naar deugd. Samenlevingen met een kortetermijnoriëntatie hebben
over het algemeen een grote bezorgdheid over het vaststellen van de absolute waarheid. Ze zijn
normatief in hun denken. Ze vertonen veel respect voor tradities, ze hebben relatief geen neiging
om te sparen voor de toekomst en hebben een focus op het behalen van snelle resultaten. In
samenlevingen met een lange termijn oriëntatie, geloven mensen dat de waarheid sterk
afhankelijk is van de situatie, context en tijd. Ze hebben de mogelijkheid om tradities aan te
passen aan veranderde omstandigheden, ze hebben een sterke neiging tot sparen en investeren
en ze volharden in het bereiken van resultaten.
Hoewel dit model het meest geciteerde culturele model is (Fitzgerald, 2004) (Marcus & Gould,
2000) (Nesbitt , Gillard, Donovan, & George, 2010), is er wel een aantal kritische kanttekeningen
bij te plaatsen (Bell Ross & Faulkner, 1998) (Singh & Pereira, 2005) (George, Nesbitt, Gillard, &
Donovan, 2010) (Snelders, 2011) . Zo wordt door middel van de culturele dimensies
gegeneraliseerd naar de nationale cultuur, maar de vraag is of dit eigenlijk wel kan, want
Hofstede heeft zijn onderzoek binnen het bedrijf IBM gedaan. Zou er dan niet eerder een
bedrijfscultuur zijn gemeten in plaats van een nationale cultuur? Verder werkten er bij IBM
enkel hoogopgeleide mensen en dit is niet representatief voor de gehele populatie van een natie.
Tevens wordt er geen rekening gehouden met de politieke veranderingen die er door de jaren
heen in sommige landen hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de BRD – DDR; Joegoslavië en
Noord- en Zuid-Korea. Daarnaast zijn de genderverschillen genegeerd en is het onderzoek
gedateerd, culturen veranderen immers in de loop der jaren. Er zijn in de jaren 90 (Hofstede G.,
1991), 2005 (Hofstede & Hofstede, 2005) en in 2010 (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010)
nieuwe versies uitgebracht waarin een aantal minimale wijzigingen zijn doorgevoerd en waarin
de auteurs verder stellen dat de data niet gedateerd is. Zo is er een zesde culturele dimensie
bijgekomen:
Hedonisme versus soberheid
In deze laatste onlangs toegevoegde dimensie staat hedonisme voor een samenleving waarin
men uitbundig, gelukkig en vrolijk is, en waar men zich toestaat toe te geven aan impulsen.
Soberheid kenmerkt een samenleving die dit gevoel onderdrukt en waar strikte sociale normen
belangrijk zijn.
2.1.3 Jaren 90: Fons Trompenaars en Charles Hampden-Turner en Agar
Trompenaars en Hampden-Turner (1993) breiden het model van Hofstede verder uit en
beschrijven een 7-factormodel, waarin de dimensies terug zijn te vinden en gegroepeerd zijn aan
de hand van typen problemen. Trompenaars en Hampden-Turner geven aan dat culturen zich
onderscheiden van elkaar door de specifieke oplossingen die ze bieden voor bepaalde
problemen (problemen met menselijke relaties, voortschrijden van de tijd, inherent aan de
omgeving). De oplossingen die in een cultuur worden aangereikt voor deze universele
problematiek, zijn onder te verdelen in zeven fundamentele aspecten van cultuur:
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Menselijke relaties:
- Universalisme tegenover particularisme.
Er bestaat altijd een definitie en toepassing voor wat juist is <> oog voor persoonlijke
verplichtingen en specifieke omstandigheden (voor een particularist is er geen sprake
van één juiste weg).
- Individualisme tegenover communitarisme.
Ziet men zich in eerste plaats als individu of als lid van een groep?
- Neutraal of emotioneel.
Zakelijke, afstandelijke relatie <> emoties toegestaan.
- Specifiek tegenover diffuus.
Contractueel geregeld partnerschap <> persoonlijke verstandhouding.
- Prestatie tegenover toeschrijving.
Beoordeeld worden op wat je onlangs hebt gepresenteerd en op je staat van dienst in het
algemeen <> zekere status ontlenen aan je afkomst, verwantschap, geslacht of leeftijd, en
je relaties en opleiding.
Hoe men tijd beleeft:
In sommige samenlevingen is het niet belangrijk wat men in het verleden heeft
gepresteerd. Wat je concrete plannen zijn voor de toekomst weegt bijvoorbeeld
zwaarder. In andere samenlevingen is het verleden juist meer bepalend en daarmee van
grote invloed op bedrijfsactiviteiten.
Hoe men de omgeving ervaart:
In de ene cultuur ligt de bron van goed en kwaad en de kern van je levenshouding bij
jezelf. Waarden en normen komen daaruit voort. In andere culturen beschouwt men de
omgeving als sterker dan het individu. Men vreest voor de natuur.
Trompenaars en Hampden-Turner maken onderscheid tussen nationale cultuur, bedrijfscultuur
en beroepscultuur. Cultuur manifesteert zich niet alleen in verschillende lagen, maar ook op
verschillende niveaus.
Cultuur van land of streek
(West-Europees tegenover Singapore)
Bedrijfscultuur: waarop krijgt een bedrijf gestalte in een onderneming?
Culturen van verschillende functies binnen een bedrijf
(marketing, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling)
Verder komt in de jaren 90 Michael Agar met een andere kijk op cultuur. Agar benoemt geen
nationale culturen, maar ziet cultuur als een dynamisch concept dat ontstaat in relatie tot de
context en interactie. De sleutel tot succesvolle communicatie is volgens Agar het begrijpen van
de context en cultuur die in een conversatie tot stand komt. Agar stelt dat taal en culturele
waarden met elkaar verbonden zijn en dat zij definiëren wie wij als mens zijn en hoe we in
relatie staan tot elkaar. Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden volgens Agar en
hij gebruikt hiervoor de term languaculture (Agar, 1994).
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2.1.4 Concluderend
Hall, Hofstede en Trompenaars en Hampden-Turner definiëren cultuur als een statisch concept,
dat van toepassing zou zijn op een gehele natie. Agar daarentegen stelt dat cultuur ontstaat in de
interactie en daarmee dynamisch is. Verder geeft Agar aan dat cultuur via cultural signifieds
zichtbaar wordt. Hierbij gaat het om een concept of een constante. Het gaat erom dat de kern
van de betekenis afhankelijk is van de cultuur waarin het concept gebruikt wordt. Je kunt het
niet los van elkaar zien. Een voorbeeld hiervan is Kerst, dit kun je signified noemen en wordt in
verschillende landen op andere manieren ingevuld. In Nederland heb je eerste en tweede
kerstdag, terwijl in België juist kerstavond van belang is en er eigenlijk geen tweede kerstdag
bestaat. Hall, Hofstede en Trompenaars en Hampden-Turner vatten cultuur samen door middel
van dimensies.
Hall, Hofstede en Trompenaars en Hampden-Turner hanteren een etic perspectief; gedachten,
gedrag, dingen en concepten die ‘cultuur algemeen’ zijn. Agar daarentegen hanteert een emic
perspectief; gedachten, gedrag, dingen en concepten die ‘cultuur specifiek’ zijn. Het zijn
concepten die essentieel zijn om een cultuur te begrijpen (Spencer-Oatey, 2009). Aangezien het
concept cultuur vanuit de visie van Agar als het ware steeds een wisselend iets is en het hiermee
niet te meten is, is dit perspectief niet bruikbaar voor een cross-culturele vergelijking. Om
wetenschappelijke generalisatie over relaties tussen variabelen te ontwikkelen is het etics
perspectief van Hall, Hofstede en Trompenaars en Hampden-Turner gehanteerd om de mate van
culturele adaptatie op het web te onderzoeken. Hierbij gaat het enkel om de dominante cultuur
die aanwezig is in een land. Er kan op deze wijze worden gekeken naar de grote lijnen waarin
culturele verschillen zichtbaar worden. Het zegt niet iets over iedereen in een bepaald land en er
moet dan ook met de nodige voorzichtig worden omgegaan met het generaliseren van de
onderzoeksresultaten naar een gehele populatie in een land. Toch blijven de modellen van
Hofstede en Hall relevant voor deze studie. Het onderzoek van Trompenaars en HampdenTurner is bijna een samenvatting van de Hofstede en Hall, daarom zal er verder niet met dit
model worden verder gewerkt, maar worden de oorspronkelijke modellen van Hofstede en Hall
gebruikt.

2.2 Cultuur en websites
Het onderzoek naar de combinatie van cultuur en websites is een relatief nieuw
onderzoeksgebied (Bijlsma, 2006). Zo ging het onderzoek naar websites tot de jaren 60 met
name over de internetgebruikers (Honold, 1999). Volgens Honold realiseerde men zich toen
vooral dat internetgebruikers niet gelijk waren en allemaal op eenzelfde manier gebruikmaakten
van het internet. Vervolgens ging het onderzoek van 1975-1988 met name om de niet-Westerse
landen en hun websitegebruik. Daarna kreeg het onderzoek in 1990-1995 als focus om
oplossingen te generen voor deze niet-Westerse landen en daarvoor interface-ontwerpen te
ontwikkelen. Pas eind jaren 90 kreeg het internetonderzoek de richting van het analyseren van
de achterliggende cross-culturele usability theorie (Honold, 1999). Deze combinatie van cultuur
en usability wordt ook wel culturability genoemd (Barber & Badre, 1998). De focus ligt hierbij
op de usability van websites in verschillende culturele contexten (George, Nesbitt, Gillard, &
Donovan, 2010). Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bepaalde cultuur te laten
terugkomen op een websitepagina.
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2.3 Meten van cultuur in webdesign
Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van een website te analyseren en de mate van
cultuur te meten in het webdesign. Allereerst de algemene website-evaluatiemodellen (2.3.1),
vervolgens de cultural markermodellen (2.3.2), daarna volgen de taalkundige modellen (2.3.3),
vervolgens de culturelewaardenmodellen (2.3.4) en als laatste de conclusie (2.3.5).
2.3.1 Website-evaluatiemodellen
Er wordt in de literatuur regelmatig gerefereerd aan de AIPD-methode van Roblyn Simeon
(1999, 2001, 2010, 2011). Dit is een website-evaluatiemodel waarbij AIPD staat voor attractive,
informing, positioning en delivering (Simeon, 1999, 2001, 2010, 2011). Dit model is ontwikkeld
om commerciële websites binnen en buiten grenzen te vergelijken. Met dit model is het mogelijk
om het strategische potentieel van bestaande websites te achterhalen. Verder kan een kader
worden ontwikkeld voor het ontwikkelen van concurrerende websites. Daarnaast kunnen met
dit model websitestrategieën worden vergeleken binnen een sector en over de landsgrenzen
heen. Een website zou volgens Simeon op alle vier de elementen (attractive, informing,
positioning en delivering) moeten scoren. De AIPD-functies moeten volgens Simeon worden
geïntegreerd om dynamische content te creëren. Het gaat volgens Simeon bij het AIPD-model om
het maximaliseren van het strategisch potentieel van een website.
Vervolgens is het AIPD-model van Simeon in 2003 door Jae-Kwan Lee iets aangepast en gebruikt
om 76 lokale overheidswebsites te analyseren (Lee, 2003). De aanpassing van het model is
gedaan, omdat het oorspronkelijke model volgens Jae-Kwan erg softwaregeoriënteerd zou zijn.
De ‘p’ van positioning uit het model van Simeon is door Jae-Kwan vervangen voor een ‘c’ van
community. Hierbij gaat het er volgens Jae-Kwam om dat een netwerk ervoor zorgt dat
gebruikers kunnen interacteren met de organisatie en dat er diensten kunnen worden geleverd
op basis van de internetstrategieën van een website.
Deze modellen meten het strategisch potentieel van een website en stellen dat een website aan
vier elementen moet voldoen om een goede website te zijn. De modellen meten niet de culturele
waarden op een website en de modellen zijn te marketing georiënteerd om te gebruiken voor dit
onderzoek. Deze algemene evaluatiemodellen worden dan ook niet gebruikt voor het onderzoek.
2.3.2 Cultural marker-modellen
Met cultural markers worden de ontwerpkenmerken bedoeld die heersend zijn en de voorkeur
genieten in een bepaalde culturele groep. Deze ontwerpkenmerken zijn er om cultuur te meten
op een website (Barber & Badre, 1998). Cultural markers die van belang zijn in webdesign
volgens Badre, zijn de volgende:
-

Kleur
Organisatie van witruimte
Lettertypes
Vormen
Iconen
Metaforen
Geografie
Richting hoe een taal is geschreven
Helpfuncties
Navigatietools
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De ontwerpelementen worden ook wel cultural attractors genoemd (Smith, Dunckley, French, &
Minocha, 2004). Smith et al. (2004) geven de volgende ontwerpcriteria:
-

Kleur en kleurencombinaties
Banners
Gebruik van metaforen
Trust signs
Language cues
Navigatie
(Overige) visuele elementen

Onderzoek naar webkarakteristieken van bijvoorbeeld Noiwana & Norcio (2006) laat zien dat de
usability van websites per cultuur verschillen. Bij dit onderzoek zijn de waardering van de
kleurencombinatie en de geanimeerde grafische elementen onderzocht. Daarnaast werd
onderzoek gedaan naar de verschillen van tekst- en achtergrondkleur. Het blijkt dat mensen met
verschillende culturele achtergronden anders met kleurgebruik omgaan. In het experiment
hebben Amerikaanse en Thaise mensen deelgenomen. De conclusie van dit onderzoek was dat
het merendeel van de gebruikers van websites de geanimeerde banners negeren als ze op zoek
zijn naar specifieke informatie. Verder laat de studie zien dat cultuur van invloed is op de totale
prestatie en de usability van een website, ongeacht of de kleurencombinaties van banners
verschillen. De culturele verschillen zijn vooral zichtbaar bij het trekken van de aandacht van de
websitebezoeker (Noiwana & Norcio, Cultural differences on attention and perceived usability:
Investigating color combinations of animated graphics, 2006).
Een studie van Snelders (2011) laat zien dat gebruikers in Duitsland en Spanje de
websitepagina’s met aangepaste stijlen aan de lokale cultuur meer vertrouwen en
aantrekkelijker vinden dan de websitedesigns die niet cultureel zijn aangepast. Wanneer
culturele facetten in een lokale website zijn meegenomen, wordt dit door de bezoekers van de
website meer gewaardeerd. Snelders komt tot de volgende ontwerpelementen:
-

Kleurgebruik
Organisatie van witruimte
Lettertypes
Vormen
Iconen
Communicatiestijl
Geluiden
Vlaggen
Gebruik van voorbeelden.

Bij grotere culturele verschillen, bijvoorbeeld tussen de Westerse en de Aziatische cultuur, laat
Snelders zien dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn van het visuele materiaal. Zo
hebben Chinezen, Japanners en Koreanen meer aandacht voor een groter deel van een beeld - zij
kunnen dit gemakkelijker tot zich nemen - terwijl Amerikanen en Europeanen informatie vooral
analytisch bekijken (Snelders, 2011).
Ook van Winkel constateert dat er over de verschillen in webdesign nog nauwelijks is
gepubliceerd (van Winkel, 2010). Het onderzoek van van Winkel ging over het webdesign van
Nederlandse en Duitse bedrijven De bestaande modellen voor het in kaart brengen van de
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culturele verschillen schieten tekort bij het vergelijken van Nederlandse en Duitse websites,
merkte ze op. De focus van het onderzoek van van Winkel (2010) lag op de culturele verschillen
tussen Nederland en Duitsland en de gevolgen daarvan voor het webdesign. Uit de
corpusanalyse en het gebruikersonderzoek van van Winkel (2010) bleek dat de Duitse en
Nederlandse websites uit beide landen een culturele aanpassing nodig hebben als aanvulling op
de taalkundige aanpassingen. Van Winkel (2010) vergeleek hiervoor zeven Nederlandse- en
zeven bekende Duitse bedrijven met elkaar. Van Winkel laat zien hoe ook een zo universeel
medium als het internet toch cultureel zeer sensitief blijkt te zijn (van Winkel, 2010).
Cultural marker-modellen kunnen helpen bij het vergroten van het bewustzijn over culturele
verschillen en daarnaast kunnen deze modellen een bijdrage leveren in de ontwerpfase van een
website (Fitzgerald, 2004). Aangezien ik niet streef naar het ontwerpen van een nieuwe website,
worden ook deze modellen verder buiten beschouwing gelaten.
2.3.3 Cultureel taalkundige modellen
Taal is een cultureel verschil tussen websites (Sackmary & Scalia, 1999) en er zijn modellen om
deze verschillen via taal met elkaar te vergelijken. Hierbij gaat het met name om de vergelijking
van een bron- en een doeltekst (vertaling). Vertalingen zijn nuttige instrumenten voor het
blootleggen van culturele contexten (House, 2009). Er is de laatste jaren een verschuiving
merkbaar van linguïstisch georiënteerde vertalingen naar cultureel georiënteerde vertalingen.
Om deze verschuiving mogelijk te maken kan er gebruik worden gemaakt van wat House (2009)
benoemt als een functionele equivalent, of functionele benadering. De bedoeling van de tekst
staat dan centraal en de bedoeling van de tekst blijft dan ook gelijk in de vertaling. De tekst kan
hierdoor vaak niet letterlijk worden vertaald en er moet dus als het ware een culturele filter
worden toegepast. Het culturele filter bevindt zich als het ware tussen de brontekst en de
doeltekst en maakt de overbrugging mogelijk, waarbij de bedoeling (de intentie) van de tekst
bewaard blijft. House (2009) maakt onderscheid tussen een overt- en een covert-vertaling. Het
belangrijkste verschil tussen deze twee is dat het bij een overt-vertaling duidelijk is voor de
lezer dat deze te maken heeft met een vertaling. Bij een covert-vertaling is dit niet zichtbaar, de
tekst is een op zichzelf staande tekst. De functionele equivalent valt onder de covert-vertaling.
(House, 2009). De culturele filter zoals House deze heeft opgesteld, is gebaseerd op verschillen
tussen de Engelse en de Duitse taal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee talen op vijf
dimensies:
1.
2.
3.
4.
5.

Directheid
Oriëntatie richting zelf
Oriëntatie richting content
Expliciet
Ad-hocformulering

Indirectheid
Oriëntatie richting de ander
Oriëntatie richting persoon
Impliciet
Herhalen van werkwoorden

De linkerhelft van het schema betreft de Duitse taal en de rechterhelft betreft de Engelse taal.
Culturele verschillen in de taal komen in deze dimensies naar voren. Verschillen waar in het
geval van een covert-vertaling rekening mee gehouden moet worden. Deze dimensies zijn
gebaseerd op specifiek culturele verschillen tussen het Engels en het Duits en kunnen dus niet
zomaar overgenomen worden naar elke andere willekeurige taal en cultuur.
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Tempel en Ten Thije (2012) passen het culturele filter zoals ontwikkeld door House (2009) toe
om de waardering van meertalige audiotours in musea te testen. Hierbij wordt gesproken van
verschillende equivalenten en wijzen om de vertaling te beoordelen (Tempel & Ten Thije, 2012):
-

Lexicaal en syntactisch equivalent.
Linguïstisch en cultureel equivalent.
Functioneel equivalent.

De eerste equivalent (lexicaal en syntactisch) sluit het beste aan bij wat House (2009) definieert
als een overt-vertaling. Bij de tweede equivalent (linguïstisch en cultureel) blijft de interpretatie
van de tekst gelijk. De derde equivalent, de functionele equivalent, komt overeen met de theorie
van House (2009) die stelt dat de intentie van de tekst in dit geval gelijk blijft. De tweede en
derde equivalent kunnen gezien worden als een covert-vertaling. In het geval van een covertvertaling stellen Tempel en Ten Thije (2012) het volgende:
-

Het begrip van de tekst zal stijgen door middel van culturele en linguïstische aanpassing.
Hoe beter de informatie wordt aangepast aan de voorkennis van de doelgroep, des te
beter wordt deze ontvangen.

Bij het aanpassen of lokaliseren van een website, wordt de website als het ware compleet
gemaakt voor de eindgebruiker. Bij compleet maken van een website voor de eindgebruiker gaat
dit lokaliseren verder dan alleen het plaatsen van een vertaling op een website. Enkel het
aanpassen van de taal is te beperkt om te kunnen vaststellen of een website cultureel is
aangepast of niet. Ook deze modellen worden voor dit onderzoek verder buiten beschouwing
gelaten.
2.3.4 Culturelewaardenmodellen
Culturelewaardenmodellen zijn modellen die culturele elementen blootleggen in het webdesign.
Deze modellen meten culturele verschillen door middel van het vergelijken van culturele
factoren en variabelen (Fitzgerald, 2004). Deze modellen gebruiken de culturele dimensies van
bijvoorbeeld Hall, Hofstede en Trompenaars (zie theoretisch kader 2.1). Onderzoekers die
gebruikmaken van deze modellen (Marcus & Gould, 2000) (Singh & Pereira, 2005) koppelen de
theorieën van Hall en Hofstede aan elementen op de website-interfaces van diverse culturen, om
vervolgens de verschillen tussen deze elementen te kunnen verklaren.
Het model van Geert Hofstede met vijf verschillende cross-culturele dimensies valt ook in deze
categorie en is het meest geciteerde model binnen het onderzoek naar webdesign (Fitzgerald,
2004).
De dimensies van Hofstede zijn van invloed op user-interface. Singh (2006) vond na bestudering
van 61 studies, waarbij culturele dimensies van Hofstede werden gebruikt, dat de culturele
dimensies van Hofstede stabiel waren tussen populaties en in verschillende tijdsperiodes.
Daarnaast ontdekte Singh (2006) dat er een overlap is van verschillende culturele typologieën
en dimensies die over het algemeen gebruikt worden en dat zij corresponderen met de typologie
voor cultuur van Hofstede. De waarden van Hofstede zijn succesvol gebruikt om de crossculturele verschillen in internetdiffusie en -adaptatie aan te tonen (Pavlou & Chai, 2002). Verder
blijkt uit een studie van Simon dat het kader van Hofstede een valide basis is voor de analyse van
regionale verschillen en daarnaast een effectieve tool is voor webmarketeers om hun website te
kunnen aanpassen aan lokale culturen (Simon, 2001).
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Vervolgens hebben Singh en Pereira een empirisch en gevalideerd theoretisch kader opgezet,
waarin de vijf culturele waarden de basis vormen en waarmee de overeenkomsten en
verschillen tussen culturen op websites kunnen worden gemeten. Singh en Pereira zijn dus tot
dit raamwerk gekomen, door alle tot dan toe tot hun beschikking staande onderzoeken over
websiteonderzoek en cultuuronderzoek te analyseren. Singh en Pereira hebben al het onderzoek
geanalyseerd waarin de typologieën van cultuur werden geoperationaliseerd, daarna hebben
Singh en Pereira een eigen analysemethode ontwikkeld en deze uitvoerig getest, om vervolgens
op basis van deze resultaten van de test een kader te ontwikkelen om de culturele waarden in
webdesign te meten, waarin Hofstede’s (1980) en Hall’s (1976) culturele dimensies worden
gebruikt. Het is als het ware een praktische tool om te meten in welke mate een website
cultureel geadapteerd is aan een bepaalde cultuur van een land. Met deze methoden kunnen de
culturele waarden van webcontent worden bestudeerd.
Hoewel dit model het enige gevonden culturele model is dat de webfeatures operationaliseert,
zijn er wel een aantal kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt de theorie van Hofstede
gebruikt, terwijl het onderzoek van Hofstede gedateerd is en cultuur als iets statisch in plaats
van iets dynamisch wordt gezien. Er wordt gebruik gemaakt van nationale culturen, terwijl
cultuur veel diverser is (Bell Ross & Faulkner, 1998). Het is te kort door de bocht om een heel
land met één cultuur te bestempelen (Singh & Pereira, 2005). Verder gebruikt het model van
Singh en Pereira het onderzoek van Hall, terwijl dit onderzoek met name kwalitatief is geweest,
beperkt is tot een aantal landen en daarnaast ook gedateerd is. Als laatste kritiekpunt heeft
Singh zelf vastgesteld dat onzekerheidsvermijdingcomponent niet goed in cross-cultureel
webdesign is verwerkt, zo werd er in zijn onderzoeken ook geen verschil gevonden tussen de
Amerikaanse en Koreaanse websites op de dimensie collectivisme (Singh & Pereira, 2005). Maar
dit zou ook een verkeerd verkregen onderzoeksresultaat kunnen zijn, omdat er bijvoorbeeld
verkeerd geoperationaliseerd en gecodeerd is per dimensie. Er zouden mogelijk ook andere
items voor onzekerheidsvermijding en collectivisme kunnen zorgen in plaats van de wijze
waarop Singh dat toen heeft omschreven. Ondanks de kritiekpunten blijft het onderzoek van
Singh en Pereira het beste aansluiten bij het in kaart brengen van culturele verschillen.
2.3.5 Concluderend
De conclusies van de verschillende studies zijn steeds dat de webcontent wordt aangepast aan
de verschillende culturen. De studies richten zich daadwerkelijk op de features van websites die
tussen culturen kunnen verschillen, maar de genoemde analysemethoden onderzoeken niet de
mate van standaardisatie- of culturele adaptatie in combinatie met webfeatures. Het wordt
duidelijk dat interculturele communicatie nog een relatief nieuw vakgebied is en dat er in de
literatuur nog maar weinig bekend is om culturele verschillen op het web te meten. Het
onderzoek van Singh en Pereira lijkt als enige tot een geoperationaliseerd kader voor webdesign
op basis van culturele waarden te komen (Singh & Pereira, 2005). Hiermee blijft het wel of niet
aanpassen van een website op cultureel gebied een openstaand vraagstuk en een interessante
invalshoek voor deze studie.
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Hoofdstuk 3 - Probleemstelling hoofdonderzoek
Allereerst zal de hoofdvraag worden besproken (3.1), vervolgens de deelvragen (3.2) en daarna
zal een verantwoording van de keuze van de landen volgen (3.3).

3.1 Hoofdvraag
In hoeverre passen consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun buitenlandse website aan
de culturele waarden van het doelland Frankrijk aan?

3.2 Deelvragen
1. Wat zijn de kenmerken van de consultancywebsites uit de Verenigde Staten voor de
markt van de Verenigde Staten?
2. Wat zijn de kenmerken van de consultancywebsites uit de Verenigde Staten voor de
Franse markt?
3. Wat zijn de kenmerken van de consultancywebsites uit Frankrijk voor de Franse markt?
4. In hoeverre lijken de kenmerken van de consultancywebsites uit de Verenigde Staten
voor de Franse markt op de kenmerken van consultancywebsites uit Frankrijk of de
Verenigde Staten?

3.3 Verantwoording keuze landen
De consultancysector dateert van eind 19de eeuw en is ontstaan in de Verenigde Staten. In 1886
startten A. Little en R. Griffin, wat algemeen erkend is als het eerste consultancybedrijf ter
wereld, Arthur D. Little in Boston, Verenigde Staten. De adviesbranche is vervolgens in een eeuw
tijd geëvolueerd van een kleine nichesector tot een multimiljardenbusiness met bedrijven over
de hele wereld (The Consultancy Group, 2013).
Omdat de consultancybranche in de Verenigde Staten is ontstaan, worden de
consultancybedrijven uit de Verenigde Staten als uitgangspunt gekozen. Vervolgens is Frankrijk
als doelland gekozen, omdat dit land cultureel gezien een interessante tegenpool van de
Verenigde Staten is. Zo zijn de Verenigde Staten door Hall (1976) gekwalificeerd als een lagecontextcultuur en is Frankrijk juist een hoge-contextcultuur. Daarnaast scoren de Verenigde
Staten op de dimensie onzekerheidsvermijding 46 en Frankrijk 86.
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Hoofdstuk 4 - Opzet en methoden
Om te meten in welke mate consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun (Franse)
buitenlandse website aanpassen aan de culturele waarden van het doelland Frankrijk, wordt een
vergelijkende corpusanalyse volgens de onderzoeksmethode van Singh en Pereira uitgevoerd
(Singh & Pereira, 2005). Deze methode is het meest alomvattend om een culturele analyse op het
web te kunnen doen. Daarnaast hebben Singh en Pereira de dimensies van Hall (1976) en
Hofstede (1980) geoperationaliseerd om webinhoud te kunnen analyseren. Singh en Pereira
maken gebruik van de inhoudsanalysemethode.

4.1 Inhoudsanalyse
De websites van de consultancybedrijven worden beoordeeld met behulp van een
bureauanalyse. Hierbij spelen heuristieken een belangrijke rol. Heuristieken zijn richtlijnen
waaraan websites moeten voldoen (Lentz & Maat, 2004). Hierbij kan gedacht worden aan de
navigatiestructuur of het visuele design van een website. Lentz stelt verder dat het bijna
onmogelijk is om met één lijst van heuristieken systematisch grote websites te evalueren. Er zijn
dan te veel aandachtspunten die op elk scherm moeten worden bekeken. Toch bieden dergelijke
analyseschema’s referentiekaders waarbij er globaal naar overeenkomsten en verschillen kan
worden gekeken. Daarom wordt er toch volgens de heuristische analysebenadering gewerkt. Dit
betekent dat een onderzoeker gebruikmaakt van een lijst van aandachtspunten om alle websites
te analyseren (de Jong, Lentz, Elling, & Schellens, 2004). Om de inhoudsanalyse goed te kunnen
doen, is er een coderingssysteem nodig waarmee de onderzoeker kan meten in welke mate de
gewenste inhoud aanwezig is. Het coderingssysteem van Singh en Pereira wordt hiervoor
gebruikt (Singh & Pereira, 2005).

4.2 Steekproef en procedure
De lijst van aandachtspunten om de content van de verschillende websites te analyseren, is
gebaseerd op het coderingssysteem van Singh en Pereira (2005). Het originele
coderingssysteem van Singh en Pereira bestaat uit 36 culturele categorie-items (zie bijlage 5).
Deze lijst is teruggebracht tot 17 culturele categorie-items (zie bijlage 1). De keuze om een item
uit het originele coderingssysteem van Singh en Pereira te laten vervallen, is gebaseerd op de
vraag of een item van toepassing is op de consultancybranche. Een voorbeeld hiervan is 24 uur
telefonische bereikbaarheid; dit is voor een consultancybedrijf niet van toepassing. Daarnaast is
er gekeken naar de wijze van operationalisering van culturele waarden naar webfuncties. Niet
alle operationaliseringen zijn naar mijn mening correct gedaan en deze zijn daarom uit het
coderingsschema gehaald. Een voorbeeld hiervan is de operationalisering van de culturele
dimensie onzekerheidsvermijding. Volgens Singh en Pereira (2005) zijn dit de webfuncties
klantenservice, begeleide navigatie, lokale winkels en lokale terminologie. Hier ben ik het niet
mee eens; deze items hebben naar mijn menig te maken met het bouwen van een goede website
(navigatie). De items die uit het oorspronkelijke coderingsschema zijn komen te vervallen zijn te
lezen in onderstaand schema:
Omschrijving
Relaties met de
gemeenschap
Loyaliteit
programma’s
Links naar lokale

Argument afwijzen item uit het oorspronkelijke coderingsschema
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
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websites
Goede privacy
statement
Productuniekheid
Personalisatie
Klantenservice
Begeleide
navigatie
Traditie thema
Lokale winkels
Lokale
terminologie
Gratis nummers
Afbeeldingen van
leidinggevende
Visieverklaring
Aantrekkelijkheid
eigenaar trots
Quizzen en games
Producteffectiviteit
Beleefdheid en
indirectheid
Zachte verkoop
aanpak
Harde verkoop
aanpak
Termen van
koopvoorwaarden

Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet eens met operationalisatie
Niet eens met operationalisatie
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche
Niet relevant voor de consultancybranche

In totaal worden er 85 consultancywebsites door één onderzoeker in de maand juni van 2013
geanalyseerd. Hiervoor worden de homepage en de pagina´s uit de hoofdnavigatie bestudeerd.
Dit zijn gemiddeld gezien zo´n tien pagina´s per website. Er wordt gemeten in welke mate (1-5
Likertschaal) een item van de checklist aanwezig is op de betreffende website. Hierbij staat 1
voor niet aanwezig en 5 voor prominent aanwezig (= homepage en/of hoofdnavigatie). Er is
gekozen voor een 1-5 Likertschaal, omdat de meeste items wel aanwezig zijn op een website
waardoor je met enkel het meten van aan- of afwezigheid (1/0) niet aan de juiste informatie zou
komen.
Al deze informatie wordt in het statische computerprogramma IBM SPSS, versie 21 verwerkt.
Het onderzoek is kwantitatief van aard. Er wordt wel een open vraag opgenomen om overige
opvallende zaken te kunnen waarnemen, deze gegevens worden op kwalitatieve wijze
geanalyseerd.

4.3 Corpus
Het corpus bestaat uit websites van de top-50 van consultancybedrijven uit de Verenigde Staten,
hun Franse buitenlandwebsite en uit websites van consultancybedrijven uit Frankrijk (zie
bijlage 2 en 3).
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De keuze voor de websites uit de Verenigde Staten is gebaseerd op de Vault Consultancy ranking
2013 (Consulting Firm Rankings 2013: Vault Consulting 50). Het taalniveau van de onderzoeker
(Nederlands, Engels, Duits en Frans) is vervolgens bepalend geweest om een doelland te kiezen.
Deze stap bestond uit het inventariseren in welke landen van Europa de consultancybedrijven
uit de Verenigde Staten actief zijn en daarnaast inventariseren of ze daar ook een website voor
beschikbaar hebben (zie bijlage 6). Van de Europese landen is Frankrijk uiteindelijk gekozen als
doelland (zie 3.3 voor verantwoording keuze landen) Vervolgens is het corpus aangevuld met
websites van consultancybedrijven uit Frankrijk(zie bijlage 3).

4.4 Betrouwbaarheid
Hierbij gaat het om de vraag of het herhaald doen van dezelfde observatie leidt tot steeds
dezelfde uitslag (Lexiconmethoden en technieken). De Cronbach’s Alpha-coëfficiënt is voor de
zes culturele dimensies consistent gebleken, en kwam bij de verschillende onderzoeken van
Singh tussen de .50-.70. Dit is net voldoende voor een exploratieve studie. Daarnaast is er een
correlatie gevonden tussen de corresponderende culturele categorieën en de culturele
dimensies. Voor het aangepaste coderingsschema is slechts een aantal items weggelaten,
waardoor kan worden gesteld dat het nog steeds een betrouwbaar schema is.
Verder heeft Singh zijn model voor het meten van cultuur op een website op verschillende
momenten getest en kwam hij steeds tot goede intercoder reliability-cijfers. Zo kwam zijn
onderzoek uit 2002 voor de websites uit de Verenigde Staten op 80% en voor de websites uit
Japan op 77%. Na een maand is 25% van de websites nogmaals geanalyseerd en toen kwam de
intrajudge reliability-coëfficiënt voor de websites uit de Verenigde Staten op 81% en voor de
websites uit Japan op 80%. Ook uit zijn onderzoek van 2004 zijn vergelijkbare scores behaald;
intercoder reliability voor de websites uit de Verenigde Staten 85%, voor de websites uit
Frankrijk 86% en voor de websites uit Duitsland 85%. Het onderzoek van 2006 vertoonde een
inter-coder reliability-score de websites uit de Verenigde Staten 87% en uit Mexico 83%.
Vervolgens is ook hier twee maanden later 25% van de websites opnieuw gecodeerd en werd
respectievelijk 90%, 91% en 93% gehaald. Voor alle onderzoeken werden steeds vier
onderzoekers ingezet, nadat zij eerst een dag een training volgden om met het coderingsschema
te kunnen werken. Dit is bij deze studie niet het geval geweest, want er was maar één
onderzoeker.
Om de betrouwbaarheid van het aangepaste model toch nog te testen, zijn er in week 23 van
2013 door twee onderzoekers drie dezelfde websites geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn
terug te vinden in bijlage 7. De resultaten van de eerste en tweede onderzoeker lopen bij een
aantal vragen sterk uiteen. Zo is te zien bij de vraag over de mate van aanwezigheid van
symbolen en foto’s van nationale identiteit, dat de ene onderzoeker een score van 1 geeft en de
andere onderzoeker een score van 5. Ditzelfde gebeurt bij de vraag naar de mate van
aanwezigheid van gratis downloads. Hierdoor kan gesteld worden dat het coderingsschema
onbetrouwbaar is. Een mogelijke verklaring van het verschil in betrouwbaarheid, is het in dit
geval ontbreken van een training. Blijkbaar is het coderingsschema dusdanig ingewikkeld dat
een training noodzakelijk is om tot betrouwbare resultaten te komen. Daarnaast zou een
verklaring kunnen zijn, dat de onderzoeker die heeft meegewerkt aan de pretest niet bekend is
met websiteonderzoek. Na de pretest is het antwoordschema aangepast en is de volgende
omschrijving gegeven:
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1.
2.
3.
4.
5.

Niet prominent aanwezig
Op enkele pagina’s aanwezig
Op evenveel pagina’s wel als niet aanwezig
Op meerdere pagina’s aanwezig
Zeer prominent aanwezig (= de homepage en/of hoofdnavigatie)

4.5 Validiteit
Validiteit heeft betrekking op de vraag of het onderzoek door systematische fouten verstoord
wordt. Wat de validiteit van de waarneming betreft, gaat het dan om de vraag of de gebruikte
operationaliseringen daadwerkelijk informatie opleveren over de variabelen die we wilden
waarnemen (Lexiconmethoden en technieken).
Wat betreft het originele coderingsschema van Singh (2006), kan gezegd worden dat het een
valide onderzoekmodel is. Singh heeft het culturele coderingsschema gebaseerd op
verschillende studies uit het verleden, waaruit blijkt dat hetgeen hij wilde meten gemeten wordt.
Echter blijft het bij modellen de vraag of ze voldoende valide zijn, omdat ze enkel een
afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Toch lijkt de onderzoeksopzet valide te zijn, want de
hoofdvraag (zie 3.1) kan worden beantwoord met de nog te verkrijgen onderzoeksresultaten. De
operationalisering levert een antwoord op voor de vraagstelling, want de wijze waarop de
culturele waarden zichtbaar zijn op websites is helder en meetbaar omschreven.
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Hoofdstuk 5 - Resultaten en analyse
Om te meten in welke mate consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun buitenlandse
website aan de culturele waarden van het doelland Frankrijk aanpassen, is een corpusanalyse
gedaan volgens de aangepaste methode van Singh en Pereira (2005). Allereerst zijn de algemene
onderzoeksgegevens te lezen (5.1), vervolgens worden de kenmerken van de
consultancywebsites uit Frankrijk en de Verenigde Staten beschreven en de mate van culturele
adaptatie van de buitenlandwebsite van de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten aan de
culturele waarden van Frankrijk (5.2), waarna dit hoofdstuk wordt afgesloten met overige
opvallende zaken (5.3).

5.1 Algemene onderzoeksgegevens
Voor dit onderzoek zijn uiteindelijk 47 websites voor de markt van de Verenigde Staten, 24
websites voor de markt van Frankrijk (moederbedrijf uit de Verenigde Staten) en 12 websites
voor de markt van Frankrijk (Frans moederbedrijf) geanalyseerd (zie bijlage 8). Alle websites
zijn tussen 5 juni 2013 en 25 juni 2013 onderzocht.

5.2 Kenmerken consultancywebsites en de mate van culturele adaptatie
Om te bepalen of en op welke manier de zeven culturele waarden variëren op de websites
tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, zijn independent samples t-tests uitgevoerd (zie bijlage
9). Wanneer er sprake is van een significant verschil tussen de websites uit de Verenigde Staten
en Frankrijk, is er sprake van een daadwerkelijk verschil tussen beide landen op die bepaalde
culturele dimensie en dan is er dus sprake van een noodzaak tot aanpassing van de buitenlandse
website.
Collectivisme
De culturele waarde collectivisme bestaat uit de items clubs/chatrooms, nieuwsbrieven,
familiethema, symbolen en foto’s van nationale identiteit. Een independent samples t-test liet
zien dat de waarden voor collectivisme hoger zijn voor websites uit de Verenigde Staten
(M=9.64, SD=2.58) dan voor websites uit Frankrijk (M=6.25, SD=1.91; t=57, p <.01).
Een voorbeeld hiervan is de website van het consultancybedrijf uit de Verenigde Staten
Booz&Co (zie afbeelding 1). Op deze afbeelding is goed zichtbaar dat het bedrijf zich richt op het
in contact blijven met de bezoekers van de website. Bovenin het hoofdmenu staat prominent
‘sign up for email’ en wanneer er naar beneden wordt gescrold, wordt zichtbaar dat het mogelijk
is om je aan te melden voor een nieuwsbrief ‘sign up’. Tevens wordt de bezoeker aangespoord
om in contact te blijven met Booz&Co via social media om bij de groep Booz&Co te gaan horen.
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Afbeelding 1: website Booz&Co www.booz.com

Een voorbeeld van een consultancybedrijf uit Frankrijk dat minder op collectiviteit is gericht, is
Algoé (zie afbeelding 2). Het is duidelijk te zien dat op deze website geen mogelijkheid bestaat
om je aan te melden voor een nieuwsbrief, en er zijn geen chatrooms, familiethema of foto’s van
nationale identiteit.

Afbeelding 2: website Algoé www.algoe.fr

De websites uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk verschillen significant op het punt van
collectivisme. Het is noodzakelijk om de buitenlandse website aan te passen aan de Franse
cultuur. We kijken daarom of dit ook daadwerkelijk wordt gedaan door de bedrijven uit de
Verenigde Staten die voor de Franse markt een website hebben. Om te bepalen waar de
verschillen precies zitten, wordt een post-hoc Bonferroni-test uitgevoerd (zie bijlage 10). De
websites van de bedrijven uit Frankrijk scoren het laagste op de culturele dimensie collectivisme
(M=6.25; SD= 1.91), terwijl de buitenlandwebsite van de bedrijven uit de Verenigde Staten het
hoogste scoren op de culturele dimensie collectivisme ( M=10.71; SD=4.05) De websites van de
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bedrijven uit de Verenigde Staten scoren hier tussen in (M=9.64; SD=2.58). Uit de post-hoc
meervoudige vergelijkingstoets blijkt dat alleen het verschil tussen de buitenlandwebsites van
de Verenigde Staten en de websites van de Franse bedrijven significant is (Mverschil= 4.46, p<.01).
Het verschil tussen de websites voor de Verenigde Staten en de buitenlandwebsite is niet
significant (Mverschil = 1.07, p<.48). Dit betekent dat er geen aanpassing van de buitenlandse
website aan de Franse cultuur plaatsvindt. . Er is dus geen aanpassing van de buitenlandse
website aan de Franse cultuur.
Individualisme
De culturele waarde individualisme bestaat uit het meten van het onafhankelijke thema. Een
independent samples t-test liet zien dat de waarden voor individualisme niet significant
verschillen tussen websites uit de Verenigde Staten (M=2.49, SD=1.27) en websites uit Frankrijk
(M=2.08, SD=.67, t=57, p=.29). Hierdoor is er ook geen noodzaak voor de consultancybedrijven
uit de Verenigde Staten om hun buitenlandse website aan te passen aan de Franse cultuur.
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de websites uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op de
culturele waarde individualisme niet verschillen, is de website van het bedrijf Deloitte uit de
Verenigde Staten (zie afbeelding 3) en van het bedrijf SopraGroup uit Frankrijk (zie afbeelding
3). Op beide homepages is een vrouw te zien die aan het werk is, beide op een bijna identieke
wijze afgebeeld.

Afbeelding 3: website Deloitte www.deloitte.com
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Afbeelding 4: website SopraConsulting www.sopragroup.com

Onzekerheidsvermijding
De culturele waarde onzekerheidsvermijding wordt zichtbaar via de items gratis downloads en
testimonia. Een independent samples t-test liet zien dat waarden voor onzekerheidsvermijding
niet significant verschillen tussen websites uit de Verenigde Staten (M=6.57, SD=2.08) dan voor
websites uit Frankrijk (M=5.25, SD=2.01; t=57, p>.05).
Een voorbeeld hiervan is de website van het consultancybedrijf PWC uit de Verenigde Staten (zie
afbeelding 5). Voor bezoekers is het mogelijk diverse onderzoeken en publicaties gratis te
downloaden.

Afbeelding 5: website PWC www.pwc.com/us/en/publications/research-and-insights.jhtml

Een voorbeeld van een consultancybedrijf uit Frankrijk dat eveneens gericht is op het
aanbieden van gratis downloads en testimonia is Capgemini (zie afbeelding 6). Op deze website
heeft het consultancybedrijf een speciaal gedeelte ingericht waar Pdf’s gratis kunnen worden ge
gedownload. Verder zijn er blogs te lezen; een vorm van testimonia.
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Afbeelding 6: website Capgemini http://www.fr.capgemini.com/investisseurs/rapport-financier-semestriel-au-30-juin-2013

Er kan dus gesteld worden dat er geen significant verschil is tussen de websites uit de Verenigde
Staten en Frankrijk op het punt van onzekerheidsvermijding. Hierdoor is er ook geen noodzaak
voor de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten om hun buitenlandse website aan te
passen aan de Franse cultuur.
Machtsafstand
De culturele waarde machtsafstand is zichtbaar via de items bedrijfshiërarchie,
kwaliteitsborging, prijzen en het vermelden van titels. Een independent samples t-test liet zien
dat waarden voor machtsafstand niet significant verschillen tussen websites uit de Verenigde
Staten (M=8.47, SD=2.80) en websites uit Frankrijk (M=8.42, SD=2.71; t=57, p=.96). Hierdoor is
er ook geen noodzaak voor de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten om hun
buitenlandse website aan te passen aan de Franse cultuur.
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de websites uit de Verenigde Staten en Frankrijk op de
culturele waarde machtsafstand niet verschillen, is de website van het bedrijf BCG uit de
Verenigde Staten (zie afbeelding 7) en de website van het bedrijf Advancy uit Frankrijk (zie
afbeelding 8). Op deze afbeeldingen is duidelijk zichtbaar dat zowel het consultancybedrijf uit de
Verenigde Staten als Frankrijk op eenzelfde wijze de bedrijfshiërarchie voor het voetlicht
brengen. Zo hebben beide consultancybedrijven een pagina ingericht waarop de
leidinggevenden van het bedrijf genoemd worden. Verder is deze pagina voor beide websites op
eenzelfde wijze besproken; een foto van de leidinggevende, de naam van de persoon met de
functie erbij en vervolgens een korte beschrijving van het werk- en het opleidingsniveau van de
persoon.
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Afbeelding 7: website BCG www.bcg.com/about_bcg/leadership/executive_committee.aspx

Afbeelding 8: website Advancy www.advancy.com/presentation-advancy/comite-strategique.html

Masculiniteit
De culturele waarde masculiniteit bestaat uit de items realismethema en de heldere
genderrollen. Een independent samples t-test liet zien dat waarden voor masculiniteit niet
significant verschillen tussen websites uit de Verenigde Staten (M=6.51, SD=1.27) en websites
uit Frankrijk (M=6.33, SD=.65; t=57; p=.64). Hierdoor is er ook geen noodzaak voor de
consultancybedrijven uit de Verenigde Staten om hun buitenlandse website aan te passen aan de
Franse cultuur.
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de websites uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op de
culturele waarde masculiniteit niet verschillen, is de website van het bedrijf Bain&Company uit
de Verenigde Staten (zie afbeelding 9) en de website van het bedrijf CapGemini uit Frankrijk (zie
afbeelding 10). Op de volgende afbeeldingen is duidelijk zichtbaar dat zowel het
consultancybedrijf uit de Verenigde Staten als uit Frankrijk op eenzelfde wijze het
realismethema (to-the-point informatie geven) laten zien. Op de websites van beide
consultancybureaus wordt de informatie over het bedrijf to-the-point weergegeven. Er is weinig
tot geen beeldspraak op deze pagina zichtbaar.
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Afbeelding 9: website Bain & Company www.bain.com

Afbeelding 10: website Capgemini www.fr.capgemini.com/a-propos-de-capgemini/groupe/reperes-et-chiffres-cles

High context
De culturele waarde high context is zichtbaar op de websites door naar de mate van esthetica te
kijken. Een independent samples t-test liet zien dat waarden voor high context niet significant
verschillen tussen websites uit de Verenigde Staten (M=3.21, SD=1.1) en websites uit Frankrijk
(M=3.83, SD=1.11; t=57, p=.09). Hierdoor is er ook geen noodzaak voor de consultancybedrijven
uit de Verenigde Staten om hun buitenlandse website aan te passen aan de Franse cultuur.
Een voorbeeld waaruit blijkt dat de websites uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op de
culturele waarde high context niet verschillen, is de website van het bedrijf Oliver Wyman uit de
Verenigde Staten (zie afbeelding 11) en de website van het bedrijf Bernard Juliet uit Frankrijk
(zie afbeelding 12). Op beide afbeeldingen is duidelijk zichtbaar dat zowel het consultancybedrijf
uit Frankrijk en de Verenigde Staten op eenzelfde wijze omgaan met esthetica; bestaande uit
aandacht voor smaakvolle details, het gebruik van kleuren en de mate van nadruk op
afbeeldingen en context.
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Afbeelding 11: website Oliver Wyman www.oliverwyman.com/index.html

Afbeelding 12: website Bernard Julhiet www.julhiet.com/

Low context
De culturele waarde low context is zichtbaar op de websites door het gebruik van superlatieven,
zoals ‘wij zijn de nummer één ..’, ‘het topbedrijf voor…’, ‘de leider op het gebied van’ en ‘werelds
grootste…’. Een independent samples t-test liet zien dat waarden voor low context significant
verschillen voor websites uit de Verenigde Staten (M=3.92, SD=1.39) en websites uit Frankrijk
(M=2.75, SD=.62; t=40.71, p<.01). De Levene’s test liet ongelijke variantie zien tussen de groepen
(p<.05). Een voorbeeld waaruit blijkt dat de websites uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op
de culturele waarde low context van elkaar verschillen, is de website van het bedrijf Roland
Berger uit de Verenigde Staten (zie afbeelding 13) en de website van het bedrijf Oresys uit
Frankrijk (zie afbeelding 14). Op de afbeeldingen is duidelijk zichtbaar dat het
consultancybedrijf uit de Verenigde Staten meer gebruik maakt van superlatieven dan het
consultancybedrijf uit Frankrijk.
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Afbeelding 13: website Roland Berger www.rolandberger.us/

Afbeelding 14: website Oresys www.oresys.eu/a-propos/conseil-en-management-organisation-et-systemes-dinformation/

Er kan gesteld worden dat er een significant verschil is tussen de websites uit de Verenigde
Staten en uit Frankrijk op het punt van de culturele waarde low context. Het is noodzakelijk om
de buitenlandwebsite aan te passen aan de Franse cultuur. We kijken daarom of dit ook
daadwerkelijk gedaan wordt door de consultancybedrijven uit de Verenigde Staten die voor de
Franse markt een website hebben. Om te bepalen waar de verschillen precies zitten, wordt een
post-hoc Bonferroni-test uitgevoerd (zie bijlage 10). De websites van de bedrijven uit Frankrijk
scoren het laagste op de culturele dimensie low context (M=2.75; SD= 0.62), terwijl de
buitenlandwebsite van de bedrijven uit de Verenigde Staten het hoogste scoren op de culturele
deze dimensie (M=4.21; SD=1.22) De websites van de bedrijven uit de Verenigde Staten scoren
hier tussen in (M=3.92; SD=1.38). Uit de post-hoc meervoudige vergelijkingstoets blijkt dat
alleen het verschil tussen de buitenlandwebsites van de Verenigde Staten en de websites van de
Franse bedrijven significant is (Mverschil= 1.46, p<.00). Het verschil tussen de websites voor de
Verenigde Staten en de buitenlandwebsite is niet significant (Mverschil = 0.29, p=1.00). Dit
betekent dat er wel een aanpassing zichtbaar is, maar in tegengestelde richting. Dus kan gesteld
worden dat ook op het punt van low context geen sprake is van culturele adaptie.
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5.3 Overige opvallende zaken
Tijdens het onderzoek waren er ook een aantal andere elementen opvallend die buiten het
onderzoek vielen, maar wel relevant zijn om te noemen:
Sociale media
Om in contact te blijven met de bezoekers van een website, is er op praktisch alle websites een
sterke focus op sociale media. Wat opvalt is dat er zelfs op het niveau van sociale media culturele
aanpassingen worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld op de website van Kurt Salom uit de Verenigde
Staten een mogelijkheid om het bedrijf via Twitter, LinkedIn en Facebook te volgen (zie
afbeelding 15, linksonder). Echter voor de Franse markt heeft Kurt Salom een aanpassing
gedaan, daar is het enkel mogelijk om het bedrijf via Twitter en LinkedIn te volgen, Facebook
hebben ze voor de Franse markt niet beschikbaar gemaakt (zie afbeelding 15, rechtsonder).

Afbeelding 15: website Kurt Salom voor de VS en voor Frankrijk www.kurtsalmon.com

Taalkeuze
Een website kan cultureel worden aangepast op basis van taal, maar zo blijkt uit deze studie dat
een taalkeuze niet altijd voor een gehele website geldt. Zo heeft Simon Hacker & Partners
bijvoorbeeld de website voor de Franse markt voor ongeveer de helft in het Frans vertaald en de
andere helft is in het Engels. De Engelse en de Franse taal worden door elkaar heen gebruikt,
zoals te zien is op afbeelding 16.
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Afbeelding 16: website Simon Kucher&Partners www.simon-kucher.com/fr

Wat verder verrassend was op het gebied van taal, was dat het van origine Franse bedrijf
Mars&Co de gehele website in het Engels beschikbaar heeft en geen taalswitch naar het Frans
heeft (hoewel het een Frans bedrijf is). Maar dan toch een taalswitch heeft, enkel naar het
Japans en Chinees (zie afbeelding 17).

Afbeelding 17: website Mars&Co www.marsandco.com
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Lay-out
Ook wat betreft lay-out bleken er in deze studie verschillen zichtbaar te zijn. Een voorbeeld uit
deze studie is de website van Millian voor de Verenigde Staten (zie afbeelding 18, linksonder) en
de aangepaste lay-out van de Franse website van Millian (zie afbeelding 18, rechtsonder):
-

-

-

Er is een verschil van kleurgebruik; zo is te zien op de linker afbeelding dat er andere
kleuren worden gebruikt voor het content gedeelte ( grijze achtergrond met witte
letters), op de rechter afbeelding is het content gedeelte wit met zwarte letters.
Verder is er een verschil qua formaat van de foto; op de linker afbeelding is de foto
hoger, dan op de rechterafbeelding.
Verder is er een verschil zichtbaar in de wijze waarop er tekst over de foto loopt. Op de
linker afbeelding is er een tekstblok over de foto geplaatst (blauwe achtergrond met gele
letters) en op de rechter afbeelding is de tekst gelijk in de foto geplaatst en lijkt het meer
een geheel.
Als laatste lay-out verschil zie je op de linker afbeelding dat het content gedeelte even
groot is als de foto. Op de rechter afbeelding is dit niet het geval; daar bestaat het content
gedeelte uit twee kolommen.

Afbeelding 18: website Millian markt Verenigde Staten en Frankrijk
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Hoofdstuk 6 - Algehele conclusie
De impact van cultuur op het nemen van beslissingen en het gebruiken van data is groot.
Hierdoor moeten webgebaseerde communicatie, content en tools worden aangepast aan de
verschillende culturen (Marcus & Gould, 2000). Daarom was de hoofdvraag van dit onderzoek
“In hoeverre passen consultancybedrijven uit de Verenigde Staten hun buitenlandse website aan
de culturele waarden van het doelland Frankrijk aan?”
De mate van culturele adaptatie is geoperationaliseerd aan de hand van de culturele dimensies
van Hofstede (zie hst.4). Om vervolgens te bepalen of en op welke manier de zeven culturele
waarden variëren op de websites tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, zijn independent
samples t-tests uitgevoerd (zie bijlage 9). Wanneer er sprake was van een significant verschil
tussen de websites uit de Verenigde Staten en Frankrijk, was er sprake van een daadwerkelijk
verschil tussen beide landen op die bepaalde culturele dimensie en dan was er dus sprake van
een noodzaak tot aanpassing van de buitenlandse website. Als dat het geval was, zijn de
buitenlandse websites voor de Franse markt geanalyseerd (VS>FR).Op basis van de resultaten is
een conclusie getrokken over de gelijkenissen tussen de verschillende websites en de mate van
culturele adaptatie van consultancybedrijven uit de Verenigde Staten aan de Franse cultuur.
Deze studie laat op basis van de gekozen onderzoeksmethode zien dat consultancybedrijven uit
de Verenigde Staten hun buitenlandse website niet aanpassen aan de Franse cultuur. Er is geen
lokalisering van websites gevonden.
De resultaten van deze studie komen niet overeen met de resultaten die zijn gevonden in de
literatuur. Zo scoren de Verenigde Staten volgens Hofstede hoger op de culturele waarde
individualisme dan Frankrijk. maar de websites van de onderzochte bedrijven (VS-VS en FR-FR)
verschillen niet op dat punt. Uit deze studie blijkt juist dat de onderzochte bedrijven uit de
Verenigde Staten (VS-VS) hoger scoren op de culturele dimensie collectivisme, dan de Franse
bedrijven (FR-FR).
Verder stelt Hofstede dat de Verenigde Staten hoger scoren op de culturele dimensie
masculiniteit dan Frankrijk. Ook dit blijkt niet uit deze studie. Daarnaast stelt Hall dat Frankrijk
een high-contextcultuur is en de Verenigde Staten een low-contextcultuur; ook deze uitkomst
wordt niet door deze studie ondersteund.
Samenvattend kan op basis van de resultaten van dit onderzoek worden gesteld dat er geen
sprake is van culturele adaptatie als we kijken naar de content van consultancywebsites die de
culturele waarden reflecteren.
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Hoofdstuk 7 - Discussie
De resultaten laten zien dat er geen culturele aanpassingen worden gedaan door de
consultancybedrijven uit de Verenigde Staten aan de (Franse) buitenlandse websites. Maar de
vraag is of de uitspraak over het ontbreken van culturele adaptie bij de Franse
buitenlandwebsite van consultancybedrijven uit de Verenigde Staten wel representatief is, want
er moet gezegd worden dat er maar twaalf websites van consultancybedrijven uit Frankrijk zijn
geanalyseerd waarop de uitspraken zijn gebaseerd. De vraag is of dit een te kleine groep is in
vergelijking met het aantal geanalyseerde websites uit de Verenigde Staten. Er zijn in feite te
weinig gegevens om een goede statistische analyse op uit te kunnen voeren. Hierdoor komt de
generaliseerbaarheid van de resultaten in de knel. Misschien zou er bij meer waarnemingen van
Franse websites, een andere uitkomst zijn. Dus om meer inzicht te krijgen in de waarden van de
Franse cultuur, moeten voor vervolgonderzoek meer Franse websites bij het onderzoek worden
betrokken.
Verder is geen informatie opgenomen over de grootte van de consultancybedrijven. Hierdoor
kan niet gezegd worden of de gegevens van de bedrijven uit de Verenigde Staten en Frankrijk
wel met elkaar te vergelijken zijn. Stel dat een bedrijf uit de Verenigde Staten 1.500
medewerkers heeft en een bedrijf uit Frankrijk maar 100, dan is het aannemelijk dat er ook een
andere markt wordt benaderd, dan wel dat er andere budgetten beschikbaar zijn voor het
maken en onderhouden van een website. Voor vervolgonderzoek moeten deze gegevens wel
expliciet worden meegenomen.
Daarnaast is het voor vervolgonderzoek interessanter om ook een niet-westers land erbij te
betrekken en om daarnaast ook twee onderzoekers van verschillende werelddelen het
onderzoek te laten uitvoeren. Bij deze studie zijn namelijk twee westerse landen met elkaar
vergeleken, en bovendien heeft de onderzoeker een westerse achtergrond. Wellicht dat deze
twee westerse landen toch te veel op elkaar lijken, om culturele aanpassingen te kunnen
terugvinden en wellicht had de onderzoeker met een westerse achtergrond ook een blinde vlek
voor de eigen westerse cultuur.
Het onderwerp betrouwbaarheid vraagt ook aandacht, want het onderzoeken van de
verschillende culturele waarden, bleek ook lastig. Uit de pretest bleek dat de betrouwbaarheid
van de vragenlijst niet goed was. De kwaliteit van de antwoorden leek af te hangen van een
onderzoeker; zodra een andere onderzoeker de vragenlijst invulde, kwamen er hele andere
resultaten uit. Vervolgens is de omschrijving van de antwoordcategorieën aangepast, maar dan
nog bleek het lastig om vast te stellen wanneer een culturele waarde met 1 werd gewaardeerd
en wanneer een culturele waarde met 5 werd gewaardeerd. Bij vervolgonderzoek is een betere
operationalisatie van de telmethode van de culturele waarden noodzakelijk.
Uit bovenstaande kritiek kan worden afgeleid dat een grootschaliger en extra onderzoek moet
plaatsvinden om de daadwerkelijke mate van culturele adaptatie vast te stellen. Er zijn hiermee
genoeg aanknopingspunten om verder onderzoek te doen, want het gebruik van cultureel
aangepaste websites is mogelijkerwijs in deze globaliserende wereld steeds vaker noodzakelijk
om aansluiting te blijven vinden bij een steeds diverser wordende doelgroep.
Deze studie heeft aangetoond dat er geen culturele adaptatie plaatsvindt in de
consultancybranche tussen consultancybedrijven uit de Verenigde Staten en uit Frankrijk op
basis van de gekozen onderzoeksmethode. Deze studie levert een bijdrage aan het onderzoek
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naar en aan de toepassing van culturele adaptatie op het web specifiek voor de sector van
consultancy. Er lijkt sprake te zijn van een zogenaamde industriestijl (Snelders, 2011).
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Bijlage 1 – Checklist webfuncties en culturele waarden
CODERINGSSCHEMA
1
2

Datum
Website

3

Taal buitenlandwebsite
Culturele waarde

Omschrijving

Webfunctie

4

Collectivisme

Clubs/chatrooms

5

Collectivisme

Nieuwsbrief

6

Collectivisme

Familiethema

7

Collectivisme

Symbolen en foto’s
van nationale
identiteit

8

Individualisme

Onafhankelijk
thema

Ledenclub
Productgebaseerde clubs
Chat met bedrijfsmensen
Chat met geïnteresseerde
groepen
Mededelingenbord
Discussiegroepen
Livegesprekkenmogelijkheid
Online
inschrijfmogelijkheid
Tijdschrift
Nieuwsbrief
Afbeeldingen van families
Afbeeldingen van teams
van medewerkers
Vermelden van
medewerker teams
Nadruk op team &
collectieve
werkverantwoordelijkheid
d.m.v. vision statements
Vlaggen
Foto’s van historische
monumenten
Foto’s van het bijzondere
van het land
Landenspecifieke symbolen
in de vorm van iconen en
indexen
Afbeeldingen en
beeltenissen thema’s als
zelfvertrouwen, zelf
herkenning en prestatie

Open vraag
1= VS - VS
2= VS- FR
3= FR - FR
1= Frans
2= Engels
Antwoord
1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
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9

Onzekerheidsvermijding Gratis
proefmonster of
downloads

10

Onzekerheidsvermijding Transactie
veiligheid en
testimonia

11

Machtsafstand

Bedrijfshiërarchie

12

Machtsafstand

Kwaliteitsborging
en prijzen

13

Machtsafstand

Juiste titels

14

Masculiniteit

Realisme thema

15

Masculiniteit

Heldere
genderrollen

16

High context

Esthetica

Gratis dingen
Gratis downloads
Gratis screensavers
Gratis proefmonsters
Gratis coupons om
producten of diensten te
gebruiken
Gratis lidmaatschap
Gratis service-informatie
Testimonia van klanten
Vertrouwenvergrotende
features, zoals ethische
handelspraktijken van
derden
Informatie over de ranking
van het bedrijfspersoneel
Organogram
Informatie over
landenmanagers
Noemen van gewonnen
prijzen
Kwaliteitsborging en
kwaliteitscertificaten bij
internationale en lokale
bedrijven
Titels van belangrijke
personen in het bedrijf
Titels van personen bij
contactinformatie
Titels van personen in het
organogram
Minder fantasie en
beeldspraak op de website
To-the-point informatie
Aparte pagina’s voor
mannen & vrouwen
Afbeeldingen van vrouwen
in verzorgende rollen,
afbeeldingen van vrouwen
in traditionele posities
(telefoniste, modellen,
huisvrouwen, moeders e.d.)
Afbeeldingen van mannen
als macho’s, sterk en in
machtsposities
Aandacht voor smaakvolle

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
1-5
Likertschaal

1-5
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17

Low context

18

Overige opvallende
zaken

Gebruik van
superlatieven

details
Vrij gebruik van kleuren
Gewaagde kleuren
Nadruk op afbeeldingen en
context
Gebruik van liefde en
harmonie als aantrekking
Gebruik van superlatieven
bv.
‘wij zijn de nummer één ..’
‘het topbedrijf voor…’
‘de leider op het gebied
van..’
‘werelds grootste…’

Likertschaal

1-5
Likertschaal
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Bijlage 2 – Corpus consultancywebsites uit de Verenigde Staten en de
Franse buitenlandse website
Consultancybedrijf

McKinsey & Company
The Boston
Consulting Group,
Inc.

Consultancywebsite Franse
Consultancywebsite voor de VS
markt
http://www.mckinsey.com/glo
bal_locations/europe_and_midd
http://www.mckinsey.com/
leeast/france/fr

http://www.bain.com/
http://www.booz.com/
http://www.deloitte.com/view/en_US
/us/index.htm

http://www.bcg.fr/
http://www.bain.com/offices/p
aris/fr/
http://www.booz.com/fr/home
http://www.deloitte.com/view
/fr_FR/fr/index.htm

http://www.pwc.com/us/en

http://www.pwc.fr/

http://www.ey.com/Home
http://www.accenture.com/usAccenture
en/pages/index.aspx
http://www.oliverwyman.com/index.
Oliver Wyman
html
http://www.alixpartners.com/en/Ho
AlixPartners, LLP
me.aspx
http://www.grantthornton.com/portal
/site/gtcom/menuitem.a8ee697a92b7
3ac9b217bfae633841ca/?vgnextoid=b
Grant Thornton LLP
17acbbdad9c4010VgnVCM100000368
(Consulting Practice)
314acRCRD&vgnextfmt=default

http://www.ey.com/Home
http://www.accenture.com/frfr/Pages/index.aspx
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website

Bain & Company
Booz & Company
Deloitte Consulting
LLP
PricewaterhouseCoo
pers LLP (Consulting
Practice)
Ernst & Young LLP
(Consulting Practice)

FTI Consulting, Inc.
Cornerstone
Research
Marakon
Alvarez & Marsal

Kurt Salmon
Analysis Group, Inc.

http://www.bcg.com/

http://www.fticonsulting.com/
http://www.cornerstone.com/
http://www.marakon.com/
http://www.alvarezandmarsal.com/

http://www.kurtsalmon.com/US/hom
e/Transforming-businesses-tomeasurably-improveperformance?language=en-us
http://www.analysisgroup.com/

http://www.grant-thornton.fr/
http://www.fticonsultingfr.com/
Geen Franse vestiging
Geen Franse vestiging
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://www.kurtsalmon.com/F
R/home/Transformer-lesentreprises-pouram%C3%A9liorerdurablement-laperformance?language=fr
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
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The Advisory Board
Company
Aon Hewitt
Charles River
Associates
Corporate Executive
Board
The Brattle Group

http://www.advisory.com/Internation
al
http://www.aonhewitt.com/
http://www.crai.com/
http://www.executiveboard.com/exbd
/index.page?cid=70180000000aNeo
http://www.brattle.com/

Mars & Co
Bainbridge

http://www.marsandco.com/
http://www.bainbridgeint.com/
http://www.imsconsultinggroup.com/
IMS Consulting Group
portal/site/consulting
Simon-Kucher &
Partners
http://www.simon-kucher.com/en-us
Putnam Associates
Milliman, Inc
BDO Consulting
First Manhattan
Consulting Group
Hay Group
North Highland
The Hackett Group,
Inc.
KPMG LLP
(Consulting Practice)
IBM Global Business
Services
Mercer LLC
A.T. Kearney
L.E.K. Consulting

http://www.putassoc.com/
http://www.milliman.com/home/inde
x.php
http://bdoconsulting.com/
http://www.fmcg.com/index.asp
http://www.haygroup.com/us/
http://northhighland.uk.com/
http://www.thehackettgroup.com/
http://www.kpmg.com/global/en/pag
es/default.aspx
http://www.ibm.com/us/en/
http://www.mercer.com/home
http://www.atkearney.com/
http://www.lek.com/
http://www.zsassociates.com/regions
/americas/united-states.aspx
http://www.parthenon.com/

ZS Associates
The Parthenon Group
Navigant Consulting,
Inc.
http://www.navigant.com/
NERA Economic
Consulting
http://www.nera.com/index.htm
Arthur D. Little
http://www.adlittle-us.com/
Roland Berger
Strategy Consultants
http://www.rolandberger.us/
The Cambridge
http://www.thecambridgegroup.com/

Geen Franse vestiging
http://www.aon.fr/france/
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
Geen Franse vestiging
Geen Franse vestiging
http://www.marsandco.com/in
dex_fr.html
Geen Franse vestiging
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://www.simonkucher.com/fr
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://fr.milliman.com/home/i
ndex.php
Geen Franse vestiging
Geen Franse vestiging
http://www.haygroup.com/fr/
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://www.kpmg.com/fr/fr/p
ages/default.aspx
http://www.ibm.com/fr/fr/
http://www.mercer.fr/home
http://www.atkearney.fr/
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://www.zsassociates.com/r
egions/europe/france.aspx
Geen Franse vestiging
Geen Franse vestiging
Wel een Franse vestiging, maar
geen Franse website
http://www.adlittle.fr/
http://www.rolandberger.fr/
Geen Franse vestiging
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Group
Huron Consulting
Group
Towers Watson
Gallup Consulting

Aantal

http://www.huronconsultinggroup.co
m/

Geen Franse vestiging
http://www.towerswatson.com
http://www.towerswatson.com/en-US
/fr-FR
http://www.gallup.com/region/enus/americas.aspx
Geen Franse vestiging
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Bijlage 3 – Corpus Franse consultancy bedrijven

Consultancybedrijf
Sopra Consulting
Impulse Partners
Tyleos Consulting
Emerton
Will be group
Esting & Co Strategy Consulting
Cap Gemini
Advancy
Renault consulting
Julhiet Consulting
Oresys
Algoé Consultants

Aantal

Consultancywebsite Franse markt
http://www.sopragroup.com/index.php?lang_code=FR
http://www.impulse-partners.fr/
http://www.tyleos.com/
http://www.emerton.fr/conseil-en-strategie/
http://www.willbegroup.com/fr/accueil.html
http://www.estin.com/presentation_offices.html
http://www.fr.capgemini.com/
http://www.advancy.com/accueil.html
http://www.renault-consulting.fr/
http://www.julhiet.com/
http://www.oresys.eu/index.html
http://www.algoe.fr/

12
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Bijlage 4 – Culturele dimensies Hall en Hofstede
Hofstede (1980):
Individualisme - collectivisme
Onzekerheidsvermijding
Machtsafstand
Masculiniteit-feminiteit
Hall (1976):
High-low context

De Verenigde Staten
91
46
40
38

Frankrijk
71
86
68
43

Low context

High context
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Bijlage 5 – Coderingsschema Singh en Pereira
Culturele waarde

Omschrijving

Webfunctie

Antwoord

Collectivisme

Relaties met de
gemeenschap

1-5
Likertschaal

Collectivisme

Clubs/ Chatrooms

Collectivisme

Nieuwsbrief

Collectivisme

Familiethema

Collectivisme

Symbolen en foto’s
van nationale
identiteit

Collectivisme

Loyaliteit
programma’s

Collectivisme

Links naar lokale

Communitybeleid
Iets teruggeven aan de
gemeenschap
CSR-beleid
Ledenclub
Product gebaseerde clubs
Chat met bedrijfsmensen
Chat met geïnteresseerde
groepen
Mededelingenbord
Discussiegroepen
Live
gesprekkenmogelijkheid
Online
inschrijfmogelijkheid
Tijdschrift
Nieuwsbrief
Afbeeldingen van families
Afbeeldingen van teams
van medewerkers
Vermelden van
medewerker teams
Nadruk op team &
collectieve
werkverantwoordelijkheid
d.m.v. vision statements
Vlaggen
Foto’s van historische
monumenten
Foto’s van het bijzondere
van het land
Landen specifieke
symbolen in de vorm van
iconen en indexen
Klanten
loyaliteitsprogramma’s
Bedrijfskaarten voor een
specifiek land
Speciale lidmaatschap
programma’s
Links naar lokale partners,

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
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websites

Individualisme

Goede privacy
statement

Individualisme

Onafhankelijk
thema

Individualisme

Productuniekheid

Individualisme

Personalisatie

Onzekerheidsvermijding Klantenservice

Onzekerheidsvermijding Begeleide
navigatie

Onzekerheidsvermijding Traditie thema

Onzekerheidsvermijding Lokale winkels
Onzekerheidsvermijding Lokale
terminologie

gerelateerde landen
specifieke bedrijven en
andere lokalen website van
een bepaald land
Privacy beleid en hoe
persoonlijke informatie
beschermd zal worden of
zal worden gebruikt
Afbeeldingen en
beeltenissen thema’s als
zelfvertrouwen, zelf
herkenning en prestatie
USP’s van een product
Productdifferentiatie
Geschenkenaanbevelingen
Individuele
dankbetuigingen of groeten
Webpagina individualisatie
FAQ’s
Klantenservice opties
Klantenhulp
Klantcontact
Klantenservice e-mails
Site-map
Goed weergegeven links
Links in de vorm van
afbeeldingen of knoppen
Vooruit – terug
mogelijkheid
Neerwaartse navigatie
Nadruk op historie en
banden van een bepaald
bedrijf met een naties
Nadruk op respect, verering
van ouderen en de cultuur
Zinnen als
‘meest gerespecteerde
bedrijf’
‘de traditie levend houden’
‘van generatie op generatie’
Vermelden informatie over
lokale vestigingen
Gebruik van landen
specifieke metaforen/
festiviteiten/
woordspelingen/

Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
1-5
Likertschaal
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Onzekerheidsvermijding Gratis
proefmonster of
downloads

Onzekerheidsvermijding Gratis nummers
Onzekerheidsvermijding Transactie
veiligheid en
testimonia

Machtsafstand

Bedrijfshiërarchie

Machtsafstand

Afbeeldingen van
leidinggevende

Machtsafstand

Kwaliteitsborging
en prijzen

Machtsafstand

Visieverklaring

Machtsafstand

Aantrekkelijkheid
eigenaar trots

Machtsafstand

Juiste titels

vocabulaire (niet enkel
vertaling)
Gratis dingen
Gratis downloads
Gratis screensavers
Gratis proefmonsters
Gratis couponnen om
producten of diensten te
gebruiken
Gratis lidmaatschap
Gratis service informatie
24u telefonische
bereikbaarheid
Testimonia van klanten
Vertrouwen vergrotende
features, zoals ethische
handelspraktijken van
derden
Informatie over de ranking
van het bedrijfspersoneel
Organogram
Informatie over
landenmanagers
Afbeeldingen van
leidinggevende, belangrijke
personen in de industrie of
beroemdheden
Noemen van gewonnen
prijzen
Kwaliteitsborging en
kwaliteitscertificaten bij
internationale en lokale
bedrijven
Visie van het bedrijf, zoals
door een
bestuursvoorzitter of het
topmanagement gegeven
Afbeeldingen van tevreden
klanten
Fashion statements over
het gebruikte product
Gebruik van
referentiegroepen om de
trots te beschrijven
Titels van belangrijke
personen in het bedrijf

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
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Masculiniteit

Masculiniteit

Masculiniteit

Masculiniteit

High Context

High Context

Titels van personen bij
contactinformatie
Titels van personen in het
organogram
Quizzen en games
Games
Quizzen
Leuke dingen om te doen
op de website
Tips & trucks
Realisme thema
Minder fantasie en
beeldspraak op de website
To-the-point informatie
Producteffectiviteit Levensduur informatie
Kwaliteitsinformatie
Attribuutinformatie
Informatie over de
robuustheid van het
product
Heldere
Aparte pagina’s voor
genderrollen
mannen & vrouwen
Afbeeldingen van vrouwen
in verzorgende rollen,
afbeeldingen van vrouwen
in traditionele posities
(telefoniste, modellen,
huisvrouwen, moeders ed.)
Afbeeldingen van mannen
als macho’s, sterk en in
machtsposities
Beleefdheid en
Groeten van het bedrijf
indirectheid
Afbeeldingen en beelden
die beleefdheid aanduiden
Bloemrijk taalgebruik
Gebruik van indirecte
woorden (misschien,
waarschijnlijk ed.)
Over het geheel gezien
nederig bedrijfsfilosofie en
nederig bedrijfsinformatie
Zachte verkoop
Affectieve en subjectieve
aanpak
indrukken en immateriële
aspecten van producten /
diensten
Het gebruik van thema
amusement om producten
aan te prijzen

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
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High Context

Esthetica

Low Context

Harde verkoop
aanpak

Low Context

Gebruik van
superlatieven

Low Context

Rang van prestige
van het bedrijf

Low Context

Termen van
koopvoorwaarden

Aandacht voor smaakvolle
details
Vrij gebruik van kleuren
Gedurfde kleuren
Nadruk op afbeeldingen en
context
Gebruik van liefde en
harmonie als aantrekking
Agressieve promotie
Kortingen
Coupon
Nadruk op
productvoordelen
Expliciete
productvergelijkingen
Gebruik van superlatieven
bv.
‘wij zijn de nummer één ..’
‘het top bedrijf voor…’
‘de leider op het gebied
van..’
‘werelds grootste…’
Features zoals
bedrijfsrankings
Lijsten / rangen in
belangrijke media
Cijfers van de groei en
belangrijkheid van het
bedrijf
Inruilvoorwaarden
Garantie
Andere voorwaarden die
aan de verkoop verbonden
zijn.

1-5
Likertschaal

1-5
Likertschaal
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Bijlage 6 – Inventarisatie consultancybedrijven uit de Verenigde
Staten en hun Europese vestigingen



1= ja
0= nee

McKinsey & Company
The Boston Consulting Group, Inc.
Bain & Company
Booz & Company
Deloitte Consulting LLP
PricewaterhouseCoopers LLP
(Consulting Practice)
Ernst & Young LLP (Consulting
Practice)
Accenture
Monitor Group (Deloitte)
Overgenomen
Oliver Wyman
AlixPartners, LLP
Grant Thornton LLP (Consulting
Practice)
FTI Consulting, Inc.
Cornerstone Research
Marakon
Alvarez & Marsal
Kurt Salmon
Analysis Group, Inc.
The Advisory Board Company
Aon Hewitt
Charles River Associates
Corporate Executive Board
The Brattle Group
Mars & Co
Bainbridge
IMS Consulting Group
Simon-Kucher & Partners
Putnam Associates
Milliman, Inc
BDO Consulting
First Manhattan Consulting Group
Hay Group
North Highland
The Hackett Group, Inc.
KPMG LLP (Consulting Practice)

Duitsl sit Nederl sit Frank sit Engel sit Belg Sit
and
e and
e rijk
e and
e ië
e
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1

1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1

1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1

1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
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IBM Global Business Services
Mercer LLC
A.T. Kearney
L.E.K. Consulting
Capgemini
ZS Associates
The Parthenon Group
Navigant Consulting, Inc.
NERA Economic Consulting
Arthur D. Little
Roland Berger Strategy Consultants
The Cambridge Group
Huron Consulting Group
Towers Watson
Gallup Consulting

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

2
2
2
2
36 5
28 1
36 4
44 7 26 19
Duitsl sit Nederl sit Frank sit Engel sit Belg Sit
and
e and
e rijk
e and
e ië
e
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Bijlage 7 – Pretest aangepaste coderingsschema
In onderstaande tabel is het aangepaste coderingsschema te lezen. In de laatste drie kolommen
is te zien welke drie websites er in de pretest zijn meegenomen. Vervolgens staan er twee
antwoorden; van onderzoeker één en van onderzoeker twee.
Culturele
waarde

Omschrijving

Webfunctie

Antwoord

http://w
ww.mcki
nsey.com
/

http://ww
w.mckinse
y.com/glo
bal_locatio
ns/europe
_and_midd
leeast/fran
ce/fr

http://
www.s
opragr
oup.co
m/inde
x.php?l
ang_co
de=FR

Collectivis
me

Clubs/
Chatrooms

1-5
Likertscha
al

1-2

1-2

1-2

Collectivis
me

Nieuwsbrief

1-5
Likertscha
al

1-3

1-1

1-1

Collectivis
me

Familiethema

Ledenclub
Product
gebaseerde
clubs
Chat met
bedrijfsmensen
Chat met
geïnteresseerd
e groepen
Mededelingenb
ord
Discussiegroep
en
Live
gesprekkenmo
gelijkheid
Online
inschrijfmogelij
kheid
Tijdschrift
Nieuwsbrief
Afbeeldingen
van families
Afbeeldingen
van teams van
medewerkers
Vermelden van
medewerker
teams
Nadruk op
team &
collectieve
werkverantwo

1-5
Likertscha
al

2-3

3-5

1-2
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Collectivis
me

Symbolen en
foto’s van
nationale
identiteit

Individuali
sme

Onafhankelijk
thema

Onzekerhe
idsvermijd
ing

Gratis
proefmonster
of downloads

Onzekerhe
idsvermijd
ing

Transactie
veiligheid en
testimonia

ordelijkheid
d.m.v. vision
statements
Vlaggen
Foto’s van
historische
monumenten
Foto’s van het
bijzondere van
het land
Landen
specifieke
symbolen in de
vorm van
iconen en
indexen
Afbeeldingen
en beeltenissen
thema’s als
zelfvertrouwen
, zelf
herkenning en
prestatie
Gratis dingen
Gratis
downloads
Gratis
screensavers
Gratis
proefmonsters
Gratis
couponnen om
producten of
diensten te
gebruiken
Gratis
lidmaatschap
Gratis service
informatie
Testimonia van
klanten
Vertrouwen
vergrotende
features, zoals
ethische
handelspraktijk
en van derden

1-5
Likertscha
al

1-1

1-5

1-1

1-5
Likertscha
al

1-5

1-5

1-3

1-5
Likertscha
al

1-5

1-5

1-5

1-5
Likertscha
al

1-1

1-1

1-3

56

Machtsafst
and

Bedrijfshiërarc
hie

Machtsafst
and

Kwaliteitsborgi
ng en prijzen

Machtsafst
and

Juiste titels

Masculinit
eit

Realisme
thema

Masculinit
eit

Heldere
genderrollen

Informatie over
de ranking van
het
bedrijfspersone
el
Organogram
Informatie over
landenmanager
s
Noemen van
gewonnen
prijzen
Kwaliteitsborgi
ng en
kwaliteitscertifi
caten bij
internationale
en lokale
bedrijven
Titels van
belangrijke
personen in het
bedrijf
Titels van
personen bij
contactinforma
tie
Titels van
personen in het
organogram
Minder fantasie
en beeldspraak
op de website
To-the-point
informatie
Aparte pagina’s
voor mannen &
vrouwen
Afbeeldingen
van vrouwen in
verzorgende
rollen,
afbeeldingen
van vrouwen in
traditionele
posities
(telefoniste,

1-5
Likertscha
al

3-5

4-5

1-1

1-5
Likertscha
al

4-1

4-1

3-5

1-5
Likertscha
al

3-4

4-4

1-1

1-5
Likertscha
al

2-5

2-5

5-5

1-5
Likertscha
al

1-1

1-1

1-1
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High
Context

Esthetica

Low
Context

Gebruik van
superlatieven

Low
Context

Rang van
prestige van
het bedrijf

modellen,
huisvrouwen,
moeders ed.)
Afbeeldingen
van mannen als
macho’s, sterk
en in
machtsposities
Aandacht voor
smaakvolle
details
Vrij gebruik
van kleuren
Gedurfde
kleuren
Nadruk op
afbeeldingen
en context
Gebruik van
liefde en
harmonie als
aantrekking
Gebruik van
superlatieven
bv.
‘wij zijn de
nummer één ..’
‘het top bedrijf
voor…’
‘de leider op
het gebied
van..’
‘werelds
grootste…’
Features zoals
bedrijfsranking
s
Lijsten /
rangen in
belangrijke
media
Cijfers van de
groei en
belangrijkheid
van het bedrijf

1-5
Likertscha
al

3-3

3-3

1-2

4-2

4-3

?-4

4-1

4-1

1-5
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Bijlage 8 – SPSS output descriptive statistics
Algemeen
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

05-JUN-2013

3

3,6

3,6

3,6

19-JUN-2013

20

23,8

23,8

27,4

24-JUN-2013

42

50,0

50,0

77,4

25-JUN-2013

19

22,6

22,6

100,0

Total

84

100,0

100,0

Algemeen
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Missing
Total

VS VS

47

56,0

56,6

56,6

VS FR

24

28,6

28,9

85,5

FR FR

12

14,3

14,5

100,0

Total

83

98,8

100,0

1

1,2

84

100,0

System
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Bijlage 9 – SPSS output t-test
Group Statistics
Algeme
en
Individualisme
Onzekerheid
Collectivisme
Machtsafstand
Masculiniteit
HighContext
LowContext

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

VS VS

47

2,4894

1,26615

,18469

FR FR
VS VS
FR FR
VS VS
FR FR
VS VS
FR FR
VS VS
FR FR
VS VS
FR FR
VS VS

12
47
12
47
12
47
12
47
12
47
12
47

2,0833
6,5745
5,2500
9,6383
6,2500
8,4681
8,4167
6,5106
6,3333
3,2128
3,8333
3,9149

,66856
2,08248
2,00567
2,58277
1,91288
2,79636
2,71221
1,26615
,65134
1,10210
1,11464
1,38045

,19300
,30376
,57899
,37674
,55220
,40789
,78295
,18469
,18803
,16076
,32177
,20136

FR FR

12

2,7500

,62158

,17944

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality
of Variances
F

Sig.

t

df

Sig.
(2-

Mean

Std. Error

Difference Difference

tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Equal

7,857

,007 1,069

Upper

57

,290

,40603

,37995

-,35481 1,16687

1,520 33,628

,138

,40603

,26713

-,13706

,053

1,32447

,66882

-,01483 2,66377

variances
assumed
Individualisme Equal

,94912

variances
not
assumed
Equal
Onzekerheid

,073

,788 1,980

57

variances
assumed

60

Equal

2,026 17,571

,058

1,32447

,65383

-,05160 2,70053

57

,000

3,38830

,79814 1,79006 4,98654

5,069 22,460

,000

3,38830

,66847 2,00362 4,77298

,955

,05142

variances
not
assumed
Equal

1,531

,221 4,245

variances
assumed
Collectivisme

Equal
variances
not
assumed
Equal

,001

,972

,057

57

,89925

variances

- 1,85214
1,74930

assumed
Machtsafstand Equal

,058 17,473

,954

,05142

,88282

variances

- 1,91018
1,80734

not
assumed
Equal

2,428

,125

,467

57

,642

,17730

,37935

-,58233

,93694

,673 34,734

,506

,17730

,26356

-,35789

,71250

,088

-,62057

,35724

-

,09480

variances
assumed
Masculiniteit

Equal
variances
not
assumed
Equal

,432

variances

,514

-

57

1,737

1,33593

assumed
HighContext

Equal

- 16,924

variances

,103

-,62057

,35969

1,725

-

,13857

1,37971

not
assumed
Equal

14,269

,000 2,836

57

,006

1,16489

,41070

,34247 1,98732

4,319 40,710

,000

1,16489

,26971

,62009 1,70970

variances
assumed
LowContext

Equal
variances
not
assumed
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Bijlage 10 – SPSS output one way ANOVA met Bonferroni
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
Onzekerheid

Collectivisme

2

25,830

Within Groups

362,364

80

4,530

Total

414,024

82

Between Groups

162,543

2

81,272

Within Groups

724,059

80

9,051

Total

886,602

82

17,061

2

8,531

Within Groups

698,577

80

8,732

Total

715,639

82

,871

2

,436

Within Groups

103,370

80

1,292

Total

104,241

82

3,784

2

1,892

Within Groups

105,372

80

1,317

Total

109,157

82

17,771

2

8,885

Within Groups

125,868

80

1,573

Total

143,639

82

1,802

2

,901

Within Groups

111,620

80

1,395

Total

113,422

82

Between Groups
Masculiniteit

Between Groups
HighContext

Between Groups
LowContext

Between Groups
Individualisme

Mean Square

51,660

Between Groups
Machtsafstand

df

F

Sig.

5,703

,005

8,980

,000

,977

,381

,337

,715

1,437

,244

5,647

,005

,646

,527

Multiple Comparisons
Bonferroni
Dependent

(I)

Variable

Algemeen

(J) Algemeen

Mean

Std.

Difference (I-

Error

Sig.

J)
VS VS

Onzekerheid

VS FR

FR FR
VS VS
Collectivisme
VS FR

95% Confidence Interval
Lower

Upper

Bound

Bound

VS FR

1,69947*

,53395

,006

,3938

3,0052

FR FR

1,32447

,68836

,174

-,3588

3,0078

VS VS

-1,69947*

,53395

,006

-3,0052

-,3938

FR FR

-,37500

,75246

1,000

-2,2150

1,4650

VS VS

-1,32447

,68836

,174

-3,0078

,3588

VS FR

,37500

,75246

1,000

-1,4650

2,2150

VS FR

-1,07004

,75477

,480

-2,9157

,7757

FR FR

3,38830*

,97304

,002

1,0089

5,7677

VS VS

1,07004

,75477

,480

-,7757

2,9157

FR FR

4,45833*

1,06365

,000

1,8573

7,0593
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FR FR
VS VS
Machtsafstand

VS FR
FR FR
VS VS

Masculiniteit

VS FR
FR FR
VS VS

HighContext

VS FR
FR FR
VS VS

LowContext

VS FR
FR FR
VS VS

Individualisme

VS FR

FR FR

VS VS

-3,38830*

,97304

,002

-5,7677

-1,0089

VS FR

-4,45833*

1,06365

,000

-7,0593

-1,8573

VS FR

1,00975

,74137

,531

-,8032

2,8227

FR FR

,05142

,95576

1,000

-2,2858

2,3886

VS VS

-1,00975

,74137

,531

-2,8227

,8032

FR FR

-,95833

1,04476

1,000

-3,5132

1,5965

VS VS

-,05142

,95576

1,000

-2,3886

2,2858

VS FR

,95833

1,04476

1,000

-1,5965

3,5132

VS FR

,21897

,28518

1,000

-,4784

,9164

FR FR

,17730

,36765

1,000

-,7217

1,0763

VS VS

-,21897

,28518

1,000

-,9164

,4784

FR FR

-,04167

,40189

1,000

-1,0244

,9411

VS VS

-,17730

,36765

1,000

-1,0763

,7217

VS FR

,04167

,40189

1,000

-,9411

1,0244

VS FR

-,20390

,28793

1,000

-,9080

,5002

FR FR

-,62057

,37120

,295

-1,5283

,2871

VS VS

,20390

,28793

1,000

-,5002

,9080

FR FR

-,41667

,40576

,923

-1,4089

,5756

VS VS

,62057

,37120

,295

-,2871

1,5283

VS FR

,41667

,40576

,923

-,5756

1,4089

VS FR

-,29344

,31469

1,000

-1,0630

,4761

FR FR

1,16489*

,40569

,016

,1728

2,1570

VS VS

,29344

,31469

1,000

-,4761

1,0630

FR FR

1,45833*

,44347

,004

,3739

2,5428

VS VS

-1,16489*

,40569

,016

-2,1570

-,1728

VS FR

-1,45833*

,44347

,004

-2,5428

-,3739

VS FR

,19770

,29635

1,000

-,5270

,9224

FR FR

,40603

,38204

,873

-,5282

1,3403

VS VS

-,19770

,29635

1,000

-,9224

,5270

FR FR

,20833

,41762

1,000

-,8129

1,2296

VS VS

-,40603

,38204

,873

-1,3403

,5282

VS FR

-,20833

,41762

1,000

-1,2296

,8129

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Bijlage 11 – SPSS output
Report
Algemeen

Mean
VS VS

N
Std.

Onzekerhe

Collectivis

Machtsafsta

Masculinit

HighConte

LowConte

Individualis

id

me

nd

eit

xt

xt

me

6,5745

9,6383

8,4681

6,5106

3,2128

3,9149

2,4894

47

47

47

47

47

47

47

2,08248

2,58277

2,79636

1,26615

1,10210

1,38045

1,26615

4,8750

10,7083

7,4583

6,2917

3,4167

4,2083

2,2917

24

24

24

24

24

24

24

2,27104

4,04839

3,34897

1,04170

1,24819

1,21509

1,19707

5,2500

6,2500

8,4167

6,3333

3,8333

2,7500

2,0833

12

12

12

12

12

12

12

2,00567

1,91288

2,71221

,65134

1,11464

,62158

,66856

5,8916

9,4578

8,1687

6,4217

3,3614

3,8313

2,3735

83

83

83

83

83

83

83

2,24701

3,28819

2,95420

1,12749

1,15377

1,32351

1,17609

Deviation
Mean
VS FR

N
Std.
Deviation
Mean

FR FR

N
Std.
Deviation
Mean

Total

N
Std.
Deviation
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