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Samenvatting 

De huidige wereld is een multiculturele wereld die in de laatste jaren ontzettend veranderd is 

door de globalisering. Deze trend is eveneens te merken binnen en tussen organisaties waarbij 

mensen met verschillende culturele achtergronden steeds meer moeten samenwerken. Bij deze 

samenwerking vindt interculturele communicatie plaats, maar in hoeverre verloopt deze 

communicatie efficiënt? Met deze vraag is dit onderzoek tot stand gekomen met als leidende 

vraag: ‘Hoe draagt het schakelen tussen verschillende interculturele competenties door alumni 

Interculturele Communicatie bij aan het efficiënt communiceren in multiculturele 

werksituaties?’. Schakelen houdt in dat er aangepast wordt aan de personen met wie contact 

wordt gelegd. Deze aanpassing gebeurt met het veranderen van de houding, taal of 

communicatiestijl. Onder efficiënt communiceren wordt de communicatie verstaan waarbij 

wordt gezorgd dat het doel van de communicatie bereikt wordt door een gerichte inspanning. 

Dit onderzoek is kwantitatief van aard in combinatie met een kwalitatief vooronderzoek. 

Uit het kwalitatief vooronderzoek is gebleken dat er bij de samenwerking met collega’s of 

klanten veel geschakeld wordt tussen verschillende competenties in verband met de 

multiculturaliteit. Er wordt bewust rekening gehouden met de mogelijke verschillen, maar er 

wordt niet altijd aangepast aan de ander of de aanpassing gebeurt niet altijd bewust. Alumni 

gaven aan dat er in een organisatie een bepaalde werksfeer hangt waar iedereen zich naar 

gedraagt. Tevens gaven zij aan dat je individuele succes onder andere afhangt van je 

persoonlijke kenmerken, je internationale ervaring, en je gebruik van interculturele 

competenties, en in welke mate je bijdraagt aan het succes van de organisatie.  

Uit het vooronderzoek zijn hypothesen ontstaan die aan de hand van een kwantitatief 

onderzoek zijn getoetst. Er is gebleken dat het volgende aangenomen kan worden: ‘Er is een 

positieve samenhang tussen het organisatiesucces en het individueel succes’ en ‘Het 

organisatiesucces hangt positief samen met de organisatievorm’. Verder is gebleken dat de 

competenties sensitiviteit, effectief communiceren en avontuurlijk de meest ontwikkelde 

competenties zijn. Daarnaast is gebleken dat wanneer iemand een Erasmusuitwisseling heeft 

gedaan, er een goede schatting gemaakt kan worden in welke mate iemand interculturele 

competenties gebruikt. Tevens is er gebleken dat de alumni Interculturele Communicatie een 

streepje voor hebben op andere collega’s volgens de alumni wat betreft hun interculturele 

competenties. Daarnaast kwam er naar voren dat de alumni acht overkoepelende 

schakelpatronen toepassen die als standaardoplossingen gebruikt kunnen worden bij situaties 

waarin interculturele misverstanden, spanningen of conflicten kunnen zijn. Er is 

geconcludeerd dat het (on) bewust schakelen tussen competenties, mede dankzij de grote 

interesse in verschillende culturen en talen, door alumni bijdraagt aan het efficiënt 

communiceren in multiculturele werksituaties. 
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1. Inleiding 

De huidige wereld is een multiculturele wereld die in de laatste jaren ontzettend veranderd is 

door de globalisering (Rameakers, 2012). Deze trend is eveneens terug te zien in organisaties 

waarbij mensen met verschillende culturele achtergronden steeds meer moeten samenwerken. 

Volgens Rameakers (2012) moeten organisaties rekening houden met deze trend bij het 

maken van beleid wanneer zij niet willen achterblijven of hun sterke concurrerende positie 

niet willen verliezen. Er zou een grote stijging mogelijk kunnen zijn door het gebruik van 

interculturele communicatie binnen organisaties. Hoe wordt interculturele communicatie 

ingezet in de huidige praktijk en hoe wordt er voor gezorgd dat dit efficiënt verloopt? En 

welke rol speelt een alumnus Interculturele Communicatie in dit proces? Deze vragen staan 

centraal in dit onderzoek naar de manier waarop alumni van de master Interculturele 

Communicatie effectief schakelen tussen interculturele competenties in multiculturele 

werksituaties.  

Het schakelen tussen interculturele competenties kwam als opvallend verschijnsel naar 

voren uit de diepte-interviews bij een aantal van de alumni. Met dit vooronderzoek is gekeken 

naar wat schakelen tussen interculturele competenties precies inhoudt op de werkvloer en hoe 

dat in zijn werk gaat tussen culturen en specifieke communicatiesituaties. Daarnaast is er 

onderzocht hoe het schakelen bijdraagt aan efficiënte interculturele communicatie. Uit 

onderzoek van Van der Berg et al. (2013) blijkt dat alumni vanwege hun opleiding 

succesvoller zijn dan andere collega’s in onder andere het reflecteren op eigen 

communicatieve functioneren en het vinden van een compromis. Waarin onderscheiden zij 

zich ten opzichte van andere collega’s en wat is hun bijdrage aan een succesvolle 

interculturele communicatie? Deze concretisering is nog niet eerder onderzocht. Er is al veel 

literatuur beschikbaar over interculturele competenties, maar niet hoe deze in hun werking 

gaan bij het schakelen tussen interculturele competenties in specifieke situaties.  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: ‘Hoe draagt het schakelen tussen verschillende 

interculturele competenties door alumni Interculturele Communicatie bij aan het efficiënt 

communiceren in multiculturele werksituaties?’ Hoe deze vraag tot stand is gekomen en hoe 

hierop een antwoord is gezocht, staat beschreven in de hoofdstukken ‘theoretisch kader’, 

‘methode’ en in ‘data-analyse kwantitatief onderzoek’. Aansluitend zijn de resultaten, 

conclusie en discussie beschreven.  



2. Theoretisch Kader  

In dit hoofdstuk zijn verschillende theorieën beschreven die gaan over interculturele 

communicatie, efficiënte communicatie, competenties en organisatieculturen. Deze theorieën 

hebben de basis gelegd voor de afbakening en de beantwoording van de vraagstelling in dit 

onderzoek. 

2.1 Interculturele communicatie 

Interculturele communicatie is een modern, maar complex begrip. Verschillende auteurs 

hebben geprobeerd een definitie eraan te geven. Gudykunst (1983, p. 13) omschrijft het 

concept als: ‘Communication between people from different cultures.’ Volgens Shadid (1998, 

p. 69) kan interculturele communicatie globaal worden omschreven als: ‘het proces van 

uitwisseling van informatie tussen twee personen die zichzelf in een specifieke context in 

interculturele termen als onderling verschillend definiëren.’ Pinto (2004, p.19) geeft tevens 

een definitie van interculturele communicatie weer als ‘de communicatie tussen personen 

en/of groepen uit verschillende culturen’. Pinto (2004, p.20) geeft eveneens nog een bredere 

omschrijving en ziet interculturele communicatie als een discipline: ‘Interculturele 

communicatie (ICC) is een discipline (in wording) die de interactie tussen mensen en/of 

groepen met verschillende culturele achtergronden bestudeert. ICC is er op gericht om 

interculturele bewustzijn te vergroten, een dubbel-perspectiefbenadering te bevorderen en om 

een methodische aanpak van cultuurverschillen aan te reiken. Zulks ten einde de effectiviteit 

van de communicatie tussen deze personen en/of groepen te vergroten.’ Deze laatste definitie 

sluit aan bij de kwestie van dit onderzoek. Bij internationale organisaties komt interculturele 

communicatie dagelijks voor en is complex, maar de efficiëntie ervan is zeer belangrijk.  

 

Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar multiculturele werksituaties. Om de 

werksituaties in kaart te brengen is Beerkens (2010) aangehaald. Beerkens heeft een lijst 

samengesteld van de meest voorkomende communicatiesituaties waarbij gecommuniceerd 

wordt. Deze lijst heeft zij afgeleid van de functionele pragmatische benadering waarbinnen 

het sociaal en communicatief gedrag gekoppeld is aan werksituaties door Ehlich & Rehbein 

(1979). Zij heeft deze lijst gebruikt als basis in haar onderzoek naar business meetings. De 

situaties die zij aangeeft zijn: face-to-face internal and external conversations (individually), 

face-to-face internal and external meetings with more people, internal and external telephone 

calls, memos/internal written documentation, external letters per mail, e-mail internal and 
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external, and fax. Bij dit onderzoek is er nagegaan in welke mate er gebruik wordt gemaakt 

van interculturele competenties in deze situaties.   

2.2 Evaluatieonderzoek Master Interculturele Communicatie 

Van der Berg et al. (2013) hebben een evaluatieonderzoek gedaan naar de veronderstelling dat 

studenten van de master Interculturele Communicatie geleerde vaardigheden in hun stage en 

beroepenveld zullen toepassen. Deze veronderstelling hebben zij geanalyseerd zodat zij onder 

andere tot beter onderbouwde formuleringen van beroepsvoorbereidende competenties 

kunnen komen. Van der Berg et al. zijn bij de alumni nagegaan welke interculturele 

competenties als zinvol en of noodzakelijk ervaren werden en hoe zij terugkijken op de 

opleiding.  

Uit onderzoek van Van der Berg et al. (2013) kwam naar voren dat 88,1% van de destijds 

150 alumni in 2012/2013 een betaalde baan had in o.a. branches zoals internationaal 

bedrijfsleven (30,2%), voortgezet en overig onderwijs (18,6%), 

journalistiek/media/communicatie (18,6%), consultancy/advies/trainingen (16,3%), 

internationale dienstverlening/Buitenlandse Zaken (16,3%) en kunst en cultuur (14%). De 

alumni bekleden daarbij functies als inkoper, (communicatie) adviseur, (category) manager en 

docent (PO, VO, WO).Verder is gebleken dat de volgende vaardigheden het meest van belang 

zijn bij het werkveld van de alumni: vaardigheden om problemen op te lossen, vaardigheden 

om zelfstandig te werken, in een multidisciplinair team kunnenwerken, adviesvaardigheden, 

presentatievaardigheden, en schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden in het Nederlands. 

Voor dit scriptieonderzoek scheppen de resultaten van het onderzoek van Van der Berg et al. 

een helder beeld over de alumni als doelgroep. Bij dit huidige onderzoek was het van belang 

te kijken naar hoe de alumni schakelden tussen deze interculturele competenties, welke 

factoren van invloed hierop zijn en hoe het gebruik van interculturele competenties bijdraagt 

aan efficiënte communicatie. De helft van de alumni heeft erop gewezen dat zij bepaalde 

vaardigheden gemist hebben tijdens de master, zoals zakelijke correspondentie, 

adviesvaardigheden, praktische vaardigheden, meer social media, Nederlandse taal (als 

buitenlandse student) en commerciële vaardigheden. De alumni gaven eveneens aan dat zij 

bepaalde kennis miste over communicatievaardigheden, toepassing hiervan in het 

bedrijfsleven, management en leidinggeven, en verdiepende vreemde talenkennis. Het 

werkveld gaat er eveneens vanuit dat de alumni ervaring hebben met communicatieve taken. 

Echter blijkt het tegendeel. Een interessante vraag voor dit onderzoek was hoe alumni in hun 
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organisatie bijdragen aan het tot stand brengen van efficiënte interculturele communicatie en 

wat daar van invloed op is.  

Uit het onderzoek van Van der Berg et al. (2013) is gebleken dat studenten een baan 

kregen in verband met hun internationale ervaring die zij hadden opgedaan tijdens stages, 

Erasmus uitwisselingen en of reizen, en niet specifiek door hun master. Daarbij kwam naar 

voren dat wanneer studenten eenmaal een baan hadden, zij beter presteerden dan collega’s, 

doordat zij de master Interculturele Communicatie hebben gevolgd en daarmee hun 

competenties en inzichten hebben kunnen uitbreiden. Een vraag die hieruit voort is gekomen 

luidde: ‘In welke competenties onderscheiden alumni Interculturele Communicatie zich, in 

vergelijking met hun collega’s volgens de alumni?’ 

2.3 Efficiënte communicatie 

In dit onderzoek is er onderzocht hoe het schakelen tussen competenties door alumni bij 

draagt aan efficiënte communicatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er achterhaald 

wat efficiënte communicatie in dit onderzoek betekent.  

Communicatie tussen en met mensen die een verschillende culturele achtergrond hebben, 

is niet alleen complex, maar de aanwezigheid van misverstanden is tevens vaak 

onvermijdelijk. Hoffman (2009) stelt daarbij dat het bij de communicatie van belang is dat er 

een onbevangen open houding is tegenover de ander die een andere culturele achtergrond 

heeft. Hierbij moet je bewust zijn van de mogelijke verschillen en deze moet je niet direct 

negatief interpreteren. Hoffman stelt als uitgangspunt dat elk gedrag een positieve inzet heeft. 

Hij geeft aan dat mensen altijd goede redenen hebben voor hun gedrag. Een vraag die hier 

naar voren kwam en betrekking had op dit onderzoek was: ‘In welke mate is een open 

houding van toepassing op de multiculturele communicatieve werkzaamheden van de 

alumni?’  

Ten Thije (2006) gaat hier evenzeer op in. Hij stelt dat het communicatieproces waarbij 

deelnemers uit verschillende culturele achtergronden aanwezig zijn, niet altijd eenvoudig en 

zonder misverstanden verloopt. Ten Thije geeft aan dat bij een communicatieproces, waarbij 

rekening wordt gehouden met de communicatieve verwachtingen in een intercultureel 

discours, kan worden overwogen om het te structureren aan de hand van drie stappen. Deze 

drie stappen zijn generalising, perspectivising en contrasting cultures. Deze stappen zorgen 

ervoor dat gesprekspartners elkaar begrijpen en dat wederzijds begrip ontstaat, waardoor het 

communicatieproces efficiënt en succesvol verloopt. Bij elke stap worden er interculturele 

competenties toegepast. Per stap kan het gebruik van competenties verschillen. Bij 
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generalising wordt er een ervaring met een persoon gegeneraliseerd als culturele standaard 

van een bepaalde groep. Bij perspectivising past een persoon de culturele standaard toe in een 

actuele situatie. Bij contrasting maakt een persoon de verschillen tussen personen expliciet. In 

dit onderzoek is gekeken aan de hand van casussen hoe deze stappen als schakelpatronen 

gezien worden om efficiënte communicatie te creëren.  

Steehouder (1999) geeft eveneens aan hoe efficiënte communicatie ontwikkeld kan 

worden. Steehouder stelt dat efficiënte (interculturele) communicatie ontwikkeld wordt door 

grammaticale, lexicale, sociolinguïstische, tekstlinguïstische en strategische vaardigheden. 

Goed kunnen communiceren betekent eveneens alertheid voor verschillen in interpretaties, 

culturele kennis van het betreffende taalgebied en vaardigheden in het omgaan met 

verschillende culturele connotaties en sociale contexten. Michels (2006) voegt hierbij aan toe 

dat communicatie efficiënt verloopt als de zender zijn doel bereikt. Tevens stelt hij dat een 

communicatiebeleid van een organisatie bestaat uit de communicatiedoelstellingen die voor 

een deel zijn afgeleid uit de ondernemings- en marketingdoelstellingen. De 

communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste communicatie-effecten in termen van 

kennis, houding en gedrag. Het communicatiebeleid is succesvol als de 

communicatiedoelstellingen bereikt zijn (Michels, 2006).  

Ait Taleb (2012) geeft in haar onderzoek naar de factoren die het profiel bepalen van een 

gelukkige expat, aan dat de interculturele competenties ‘awareness’, ‘sensitiviteit’ en ‘kennis’ 

allemaal belangrijk zijn om een goede en geslaagde interculturele interactie te laten 

plaatsvinden. Ait Taleb geeft hierbij aan “omdat het verloop van de communicatie en het 

overbrengen van de boodschap in interculturele situaties een belangrijk onderdeel is van de 

interculturele communicatie is het ‘effectief kunnen communiceren’ dan ook een competentie 

die door meerdere auteurs als belangrijk wordt erkend” (Fantini, 2000; van der Zee & 

Brinkmann, 2004; Gudykunst, 2004; Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Met de competentie 

‘effectief communiceren’ wordt bedoeld: “Op een zo adequaat mogelijke en gepaste manier 

kunnen communiceren en een boodschap kunnen overbrengen door middel van het managen 

van de situatie en het aanpassen van de communicatiestijl” (Ait Taleb, 2012). 

Zoals de bovenstaande theorieën laten zien kan efficiënte communicatie op verschillende 

manieren tot stand worden gebracht. Efficiënte communicatie wordt verwezenlijkt door het 

communicatieproces te structureren en door gebruik te maken van competenties zoals 

‘awareness’, ‘sensitiviteit’, ‘kennis’, en ‘effectief communiceren’. Om efficiënte 

communicatie daadwerkelijk meetbaar te maken is een andere kwestie, maar was zeer van 

belang om dit onderzoek effectief uit te voeren. Dannerer (2013) geeft bijvoorbeeld aan dat 
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het moeilijk is om een duidelijke definitie van efficiënte communicatie te geven die goed 

meetbaar is. Dannerer stelt daarom efficiënte communicatie als omvattend begrip op voor 

succesvolle business communicatie. Gebaseerd op de definitie van Roelcke (2002) beschrijft 

Dannerer (2013) ‘efficiënt’ als volgt: 

 

“Efficiency can be defined as the ideal relation between the effort/use of resources, and 

outcome (assuming that the goal is reached). Efficiency might be reached when we keep the 

effort constant and strive for the best outcome (this outcome optimizing) or when we try to 

minimize the effort for to reach a certain goal/outcome (thus effort optimizing).” 

 

Met betrekking op de bovenstaande definitie wordt in dit onderzoek onder efficiënte 

communicatie verstaan: de communicatie waarbij wordt gezorgd dat het doel ervan bereikt 

wordt door een gerichte inspanning. Dannerer (2013) heeft op basis van haar onderzoek over 

de efficiëntie van een lingua franca in werksituaties, deze bovenstaande definitie begrijpelijk 

gemaakt door een aantal criteria op te stellen die van toepassing zijn op de efficiënte 

communicatie in een bedrijfscontext. Deze criteria zijn zichtbaar in de volgende tabel: 

 

Tabel 2.1 Criteria voor efficiënte communicatie 

Criteria Toelichting 

Little time on task. De snelheid van de afhandeling van de taak. 

Setting of realistic targets. Het stellen van realistische doelen in 

communicatie. 

Realization of the communicatively reached 

goals. 

Het omzetten van resultaten in concrete 

acties. 

Ideal support of oral communication by 

different media. 

Optimale ondersteuning van mondelinge 

communicatie. 

Consequent treatment and finishing of 

discourse patterns ideal social setting. 

Consequente bewerking en afhandeling van 

gesprekspatronen. 

Concentration and readiness for reception. Behouden van concentratie en op het juiste 

moment informatie zenden. 

Intelligibility/understanding. Wederzijds begrip. 

Ideal institutional setting. Optimale institutionele structurering. 

Ideal structuring of content and pacing of Optimale structurering van 
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information transfer. informatiestromen. 

Institutional and thematically relevant 

participants have to be present. 

De mate waarin de relevante collega’s 

aanwezig zijn. 

Efficiency in general due to ideal support of 

multilingualism of staff member. 

De mate waarin er optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de meertaligheid van collega’s. 

Ideal social setting. Optimale sociale structurering. 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om te onderzoeken wat 

efficiënte communicatie betekent voor de alumni in hun organisatie en hoe zij dit tot stand 

brengen.  

2.4 Interculturele en talige competenties 

Talige competenties kunnen onder interculturele competenties vallen volgens een aantal 

auteurs (Fantini, 2000; Gudykunst, 2004), maar kunnen tevens apart beschreven worden. In 

dit onderzoek is er voor gekozen om deze competenties te scheiden om een meer inzichtelijk 

beeld te verkrijgen wat samenhangt met kennis en wat samenhangt met taalvaardigheid en 

hoe daartussen wordt geschakeld. Eerst komen de interculturele competenties aan bod en 

vervolgens de taalcompetenties.  

2.4.1 Interculturele competenties  

Interculturele competenties zijn vaardigheden die ontwikkeld zijn met interculturele 

ervaringen of aangeleerd zijn binnen een opleiding. Volgens Bastiaens et al. (2011) zijn 

interculturele competenties contextafhankelijk. Context is afhankelijk van situatie, 

opleidingsniveau, en het individueel groeiproces van personen (ervaringen en 

kwaliteiten/sterktes). Er is nog niet onderzocht in welke mate deze factoren van invloed zijn 

op de context. In dit onderzoek is onderzocht in welke mate interculturele competenties 

worden gebruikt in specifieke communicatiesituaties. Bastiaens et al. (2011) hebben het 

concept interculturele competenties afgebakend aan de hand van literatuuronderzoek en geven 

aan dat de kennis (knowledge) en vaardigheden (skills) belangrijke componenten zijn van 

interculturele competenties maar dat attituden (attitudes) en bewustwording (awareness) nog 

van grotere betekenis zijn. Dit hebben zij gebaseerd op de interculturele competenties van 

Fantini (2000) en volgens Bastiaens is de volgende (werk) definitie van Spitzberg (1989) het 

omvattende begrip van interculturele competentie en is aangehouden in dit onderzoek:  
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“Interculturele competentie is het gepast en effectief beheren van interactie tussen mensen 

die, in zekere mate, verschillende of uiteenlopende affectieve, cognitieve of gedragsmatige 

oriëntaties op de wereld vertegenwoordigen.” 

De interculturele competenties van Fantini (2000) zijn gebaseerd op de interculturele 

competenties van Byram (1997) en zijn: awareness, attitudes, skills, knowledge en 

proficiency. Fantini heeft meerdere onderzoeken gedaan waaronder een onderzoek met 

Tirmizi (Fantini & Tirmizi, 2006). Zij hebben een rapport geschreven over het 

onderzoeksproject van de FEIL (Federation of the Experiment in International Living): 

‘Exploring and Assesing Intercultural Competence’ in de periode van juli 2005 tot en met 

december 2006. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat het beschikken over 

interculturele competenties ingewikkelde bekwaamheid vergt, dat het leren van de tweede of 

vreemde taal een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van interculturele competenties, 

en dat interculturele ervaring kan leiden tot positieve gedragsverandering van mensen. Fantini 

en Tirmizi (2006) geven aan dat het interessant is voor vervolgonderzoek om te kijken of er 

een hiërarchie is van belangrijkheid bij interculturele competenties waarover je moet 

beschikken. Als dit er is, zouden workshops voor internationale organisaties over 

interculturele communicatie effectiever ingevuld kunnen worden waarbij de focus meer wordt 

gelegd op de belangrijkste competenties. Bovendien geven zij aan dat onderzoek nodig is naar 

hoe taal en communicatie interculturele competenties beïnvloeden en wat de rol van taal is in 

de ontwikkeling van interculturele competenties. Voor een pas afgestudeerde is het van 

belang om te weten hoe belangrijk het niveau van taalvaardigheid is in een tweede of vreemde 

taal. Als het niveau zeer belangrijk blijkt te zijn dan zou de afgestudeerde wellicht nog zijn of 

haar taalvaardigheid bij kunnen spijkeren. Met dit onderzoek is er ingegaan op deze 

suggesties van Fantini en Tirmizi en is onderzocht of er een hiërarchie is van belangrijkheid 

in het toepassen van interculturele competenties bij communicatieve werksituaties, hoe de 

interculturele competenties in wisselwerking staan met elkaar en welk belang het niveau van 

taalvaardigheid heeft in de communicatie.  

 

De eerdere genoemde interculturele competenties zijn door de meeste auteurs abstract 

beschreven. Ait Taleb (2012) heeft in haar onderzoek aan de hand van literatuur van 

verschillende auteurs negen interculturele competenties vastgesteld om het brede scala van 

competenties te verfijnen en concreter te maken. Deze competenties zijn:  
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 effectief communiceren;  awareness; 

 ondernemend/avontuurlijk;  sensitiviteit; 

  flexibiliteit;  cultuur specifieke kennis; 

 managen van emoties;  organisatiedrang; 

 kennis van interculturele communicatie. 

Deze competenties zijn al eerder maar in theoretische vormen aangehaald door verschillende 

auteurs (Ait Taleb, 2012): Brislin & Yoshida (1994), Ting-Toomey (1999), Fantini (2000), 

O’Reilly (2003), Chen & Starosa (2005 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009), Van der Zee & 

Brinkmann (2004) en Gudykunst (2004). Ait Taleb (2012) heeft een vragenlijst opgesteld die 

de negen competenties meet en waarvan de vragen gebaseerd zijn op de vragen van de 

Intercultural Readiness Check (IRC) van Van der Zee & Brinkman (2004). De IRC is een 

tool, die ontwikkeld is door Van der Zee & Piekstra (2003) en Van der Zee & Brinkman 

(2004), waarmee interculturele competenties geëvalueerd kunnen worden. Ait Taleb heeft 

deze competenties alleen onderzocht bij uitgezonden expats. Zij geeft aan dat het voor 

vervolgonderzoek interessant is om te onderzoeken of werknemers die niet uitgezonden zijn 

in een andere mate deze samenstelling van competenties toepassen. Het verzoek van Ait 

Taleb sluit aan op dit onderzoek. Voor dit onderzoek was het van belang om het gebruik van 

de interculturele competenties en het schakelen daartussen inzichtelijk te maken en daarvoor 

zijn de interculturele competenties van Ait Taleb gebruikt in dit onderzoek.  

In dit onderzoek is de multiculturele werksituatie de context waarin onderzocht is. 

Multiculturele situaties kunnen complex van aard zijn (Euwema & Emmerik (2007), maar 

voor dit onderzoek is het van belang hoe competenties efficiënt worden toegepast in zowel 

een complexe als een niet complexe situatie. Euwema en Emmerik (2007) hebben onderzoek 

gedaan naar de relatie tussen interculturele competenties en de opeenhoping van 

conflictgedrag in interpersoonlijke conflicten binnen een multiculturele context. Zij stellen 

aan de hand van hun onderzoek dat (culturele) empathie sterk gerelateerd is aan het 

coöperatieve gedrag van bijvoorbeeld een mediator. Empathie is een interculturele 

competentie die door Taleb (2012) genoemd is als ‘sensitiviteit’. In welke mate is sensitiviteit 

daadwerkelijk van belang in multiculturele werksituaties? Het antwoord hierop is terug te 

lezen in het hoofdstuk resultaten. 
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2.4.2 Talige competenties  

Om succesvol te communiceren zetten gesprekspartners naast interculturele competenties 

tevens talige competenties in (Taalunie, 2008). Talige competenties zijn te onderscheiden in 

linguïstische, sociolinguïstische en pragmatische competenties. Deze competenties houden in: 

 Linguïstische competentie: “Een begrip dat wordt gedefinieerd als kennis, en het 

vermogen om gebruik te maken van de formele bronnen waaruit welgevormde, 

betekenisvolle boodschappen kunnen worden samengesteld en geformuleerd.” 

 Sociolinguïstische competentie: “Heeft betrekking op de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om de sociale dimensie van taalgebruik te hanteren. Linguïstische 

markeringen van sociale verhoudingen; beleefdheidsconventies; uitdrukkingen van 

volkswijsheid; registerverschillen, en dialect en accent.” 

 Pragmatische competentie: “Heeft betrekking op de kennis die de 

taalgebruiker/taalleerder heeft van de beginselen op basis waarvan boodschappen 

worden: georganiseerd, gestructureerd en gerangschikt; gebruikt om communicatieve 

functies uit te voeren; aaneengeschakeld volgens interactie- en transactieschemata.” 

De laatste competentie ligt in het verlengde van de interculturele competentie ‘kennis van 

interculturele communicatie’. Hieruit kan worden afgeleid dat interculturele competenties 

samenhangen met taal. Dit wordt bevestigd door Houtkoop & Koole (2000). Taal en cultuur 

staan in relatie met elkaar. Houtkoop en Koole geven aan dat misverstanden in interculturele 

communicatie in veel gevallen worden veroorzaakt door contextualiseringsproblemen. 

Gespreksdeelnemers kunnen verschillende contextualiseringssignalen gebruiken die niet bij 

iedereen bekend zijn. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. De contextualiseringssignalen 

leggen een relatie tussen talige en niet-talige interpretatiekaders. Door tussen interculturele en 

talige competenties te schakelen is de kans groter dat het communicatieproces efficiënter 

verloopt (Houtkoop & Koole, 2000). In dit scriptieonderzoek is er onderscheid gemaakt 

tussen interculturele en talige competenties, omdat er onderzocht moest worden welke 

competenties het meest van invloed zijn op efficiënte communicatie.  

Het niveau van de taalvaardigheid is belangrijk om te concluderen in hoeverre de alumni 

deze taalcompetenties toe kunnen passen (Taalunie, 2008). Hoe taalvaardiger hoe beter je 

taalcompetenties zijn ontwikkeld. Het European Framework biedt een kader om deze 

taalvaardigheid te meten. Dit kader is een universele standaard document voor het 

onderwijzen en examineren van taalniveaus. Het niveau van taalvaardigheid kan volgens het 

Common European Framework onderscheiden worden in zes niveaus (Fulcher, 2004, p. 255). 



 

   15

 

 

De zes universele niveaus staan hieronder weergegeven en de toelichting ervan zijn terug te 

vinden in bijlage 2:  

- Vaardige gebruiker C1 of C2 niveau 

- Onafhankelijke gebruiker B1 of B2 niveau 

- Afhankelijke gebruiker A1 of A1 niveau 

2.5 Organisatiecultuur 

In dit onderzoek is er gekeken naar welke factoren van invloed zijn op efficiënte 

communicatie. De organisatiecultuur is ook een factor dat meegenomen moet worden als 

mogelijke beïnvloedende factor van efficiënte communicatie. Van Marrewijk (1999) stelt dat 

een organisatiecultuur een grote rol speelt in het succes van een organisatie. De 

organisatiecultuur wordt tot stand gebracht door de collega’s en de vorm van de organisatie. 

Mintzberg (1989) classificeert organisaties op basis van organisatiekenmerken en 

onderscheidt daarbij zeven fundamentele organisatievormen, de zogenoemde configuraties. 

De configuraties heeft hij geselecteerd door te kijken naar het voornaamste coördinerende 

mechanisme van de organisatie, de kernelementen van de organisatie en het type 

decentralisatie. De zeven organisatievormen zijn in tabel 2.2 weergegeven. Een uitgebreide 

toelichting van de onderstaande tabel is te vinden in bijlage 6.  

 

Tabel 2.2: overzicht organisatievormen (Mintzberg, 1989) 

Configuratie Voornaamste 

coördinerende 

mechanisme 

Kernelement van 

de organisatie 

Type 

decentralisatie 

Ondernemersorganisatie  Rechtstreeks 

toezicht 

Strategische top Verticale en 

horizontale 

centralisatie 

Machineorganisatie  Standaardisatie van 

arbeidsprocessen 

Technostructuur  Beperkte horizontale 

decentralisatie  

Professionele 

organisatie 

Standaardisatie van 

bekwaamheden 

Uitvoerende kern Horizontale 

decentralisatie 

Gediversifieerde 

organisatie 

Standaardisatie van 

resultaten 

Tussengelegen 

niveau 

Beperkte verticale 

decentralisatie 

Innovatieve organisatie Onderlinge 

afstemming 

Ondersteunende staf Selectieve 

decentralisatie 
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Zendingsorganisatie Standaardisatie van 

normen 

Ideologie Decentralisatie 

Politieke organisatie Geen Geen  Varieert  

 

Zoals in dit onderzoek van toepassing is kan de organisatiecultuur gerelateerd worden aan 

deze vormen. In de tabel hieronder staan de verschillende organisatievormen met hun 

kenmerken. Standaardisatie houdt in dat er een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, 

de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces wordt opgelegd. 

Decentralisatie houdt in dat organisaties de beslissingsbevoegdheden minder centraal gaan 

regelen, men legt de bevoegdheden op meerdere plaatsen. Centralisatie is juist het 

samenvoegen van werkzaamheden van dezelfde soort of met dezelfde functie tot een centrale 

afdeling en het delegeren van bevoegdheden om deze werkzaamheden uit te voeren. Uit dit 

onderzoek kan blijken of centralisatie en standaardisatie bijdragen aan efficiëntie 

communicatie of decentralisatie en standaardisatie juist bijdragen. De resultaten hiervan 

zullen een bijdrage leveren aan het beantwoorden van deelvraag 3. Is de organisatievorm van 

invloed op het organisatiesucces?  

2.6 Afbakening onderzoek 

In deze paragraaf is beschreven hoe het onderzoek is afgebakend. In bijlage 1 staat 

beschreven hoe het onderzoek is geconcretiseerd op basis van de resultaten van een 

proefinterview die vervolgens zijn bekrachtigd in de andere vier diepte-interviews dat terug te 

lezen is in de resultaten van het kwalitatieve vooronderzoek (3.5). Hieronder volgt de 

probleemstelling, de onderzoeksvraag en deelvragen gevolgd door de hypothesen. 

2.6.1 Probleemstelling 

Specialisten in interculturele communicatie zoals de alumni van de master Interculturele 

Communicatie hebben inzicht op de kwestie of interculturele communicatie efficiënt verloopt. 

Zij zijn namelijk er bewust mee bezig geweest in hun master. Uit een proefinterview met één 

van de alumni Interculturele Communicatie, gaf deze alumnus te kennen dat alumni 

Interculturele Communicatie invloed hebben op een succesvol verloop van de interne en 

externe communicatie. De vraag die hieruit voort kwam en van belang is bij dit onderzoek 

luidde: ‘Wat bepaalt het succes van de alumni bij interculturele communicatie?’ Uit het 

evaluatieonderzoek van Van der Berg et al. (2013) blijkt namelijk dat werkgevers tevreden 

zijn over de vaardigheden van een ICC-er, maar tevens nog een aantal belangrijke 

vaardigheden missen die ze vervolgens wel in de praktijk leren. Wel blijkt dat alumni 
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vanwege hun opleiding succesvoller zijn in hun werkzaamheden dan collega’s. Wat is van 

invloed op hun succes en waarin onderscheiden zij zich? 

Er is al veel onderzoek gedaan naar welke interculturele competenties gebruikt kunnen 

worden (Byram, 1997; Fantini, 2000; Euwema & Emmerik, 2007; Ait Taleb, 2012), maar het 

is nog onbekend welke interculturele competenties het meest ontwikkeld zijn; in welke mate 

deze competenties worden gebruikt in communicatiesituaties; hoe interculturele competenties 

bijdragen aan efficiënte communicatie; en of er daadwerkelijk geschakeld wordt tussen 

interculturele competenties.  

2.6.2. Onderzoeksvragen en hypothesen 

Uit de hierboven beschreven probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 Hoe draagt het schakelen tussen verschillende interculturele competenties door alumni 

Interculturele Communicatie bij aan het efficiënt communiceren in multiculturele 

werksituaties? 

De deelvragen die betrekking hebben op de hoofdvraag:  

1) In welke mate worden interculturele competenties gebruikt en welke zijn het meest 

ontwikkeld en dragen bij aan efficiënte communicatie? (Ait Taleb, 2012; Taalunie, 

2008; Beerkens, 2010). 

 Hypothese 1: awareness, sensitiviteit en avontuurlijk zijn de meest ontwikkelde 

competenties door de alumni. 

o In het vooronderzoek is naar voren gekomen dat volgens de alumni de 

bewustheid, het open staan voor andere culturen en het hebben van empathie 

voor elkaar zeer belangrijk zijn bij interculturele communicatie. Deze 

elementen benoemt Ait Taleb (2012) in de competenties awareness, 

sensitiviteit en avontuurlijk. 

 

2) Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het ontwikkelen en gebruiken 

van interculturele competenties in communicatiesituaties op het werk? (Bastiaens et 

al., 2011; Hoffman, 2009; Houtkoop & Koole, 2000; Ten Thije, 2006; Steehouder, 

1999; Michels, 2006; Ait Taleb, 2012). 

 Hypothese 2: de mate waarin alumni de interculturele competenties ontwikkelen is 

afhankelijk van het aantal jaar betaald werk en de duur van internationale ervaring van 

de alumnus. 
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o Uit de diepte-interviews is gebleken dat het schakelen tussen competenties 

steeds vloeiender gaat naar mate iemand langer werkt. Daarnaast kwam naar 

voren dat hoe langer iemand internationale ervaring heeft opgedaan, hoe 

sterker iemand zijn of haar interculturele competenties ontwikkeld heeft.  

 Hypothese 3: hoe meer talen iemand spreekt, hoe meer interculturele competenties 

iemand gebruikt. 

o Uit het vooronderzoek is gebleken dat tevens de taal van invloed is op het 

gebruik van interculturele competenties. De alumni gaven aan dat het aantal 

talen en de talige studieachtergrond een rol spelen bij het gebruiken van 

interculturele competenties.  

 Hypothese 4: er worden meer interculturele competenties gebruikt naarmate je met 

meer verschillende culturen te maken hebt. 

o Een alumnus gaf in het vooronderzoek te kennen dat de aanwezigheid van het 

aantal culturen van invloed is op het gebruik van interculturele competenties.  

 Hypothese 5: er is een positieve relatie tussen de vorm van de organisatie en het 

gebruiken van interculturele competenties. 

o De meeste alumni gaven tevens aan dat de organisatievorm van invloed is op 

het gebruik van interculturele competenties en op het efficiënte verloop van de 

communicatie, omdat de organisatievorm van invloed is op de manier van 

werken en communiceren. 

 

3) Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het organisatiesucces en welke 

op het individueel succes in efficiënt communiceren? (Ait Taleb, 2012; Taalunie, 

2008; Mintzberg, 1989; Beerkens, 2010; Michels, 2006, Dannerer, 2013). 

 Hypothese 6: er is een positieve samenhang tussen het organisatiesucces en het 

individueel succes. 

o In het vooronderzoek gaven alumni te kennen dat het individueel succes van 

een alumnus afhangt van de mate waarin iemand bijdraagt aan het succes van 

de organisatie. Zij gaven tevens aan dat het organisatiesucces in relatie staat 

met de individuele successen. 

 Hypothese 7: werkervaring en duur internationale ervaring zijn voorspellers van het 

individueel succes. 
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o Meerdere alumni gaven in het vooronderzoek aan dat het individueel succes 

afhangt van verschillende factoren zoals de werkervaring en de duur van de 

internationale ervaring.  

 Hypothese 8: het organisatiesucces hangt positief samen met de organisatievorm. 

o Zoals bij de toelichting van hypothese 5 al is aangeven, gaven alumni aan dat 

de organisatievorm van invloed is op het verloop van efficiënte communicatie. 

Efficiënte communicatie is in dit onderzoek gesteld als het succes voor een 

organisatie of individu.  

 

4) Waar onderscheidt een Interculturele Communicatie expert zich in ten opzichte van 

zijn of haar collega’s volgens alumni Interculturele Communicatie? (Ait Taleb, 2012; 

Dannerer, 2013; Van der Berg et al., 2013). 

 

Zoals hierboven is aangegeven zijn de hypothesen voortgekomen uit de resultaten van het 

kwalitatieve vooronderzoek (3.5) en zijn gemeten aan de hand van een kwantitatieve analyse. 

Bij deze kwantitatieve analyse bestaan de onafhankelijke variabelen uit de 

persoonskenmerken, organisatiekenmerken, communicatieve situaties, taalbeleid, 

interculturele competenties en taal competenties. De afhankelijke variabelen zijn het 

organisatiesucces, en het individueel succes. De operationalisatie van deze variabelen zijn 

beschreven in hoofdstuk 6.  

3. Methode 

In dit hoofdstuk wordt de methode van dit onderzoek toegelicht. Eerst is de onderzoeksopzet 

beschreven, gevolgd door de paragrafen ‘respondenten’, ‘instrumentatie’, ‘betrouwbaarheid 

en validiteit’, en ten slotte de paragraaf ‘kwalitatief vooronderzoek’.  

3.1 Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is kwantitatief van aard in combinatie met een kwalitatief vooronderzoek. Het 

kwalitatief vooronderzoek had als doel om gedragingen, ervaringen, beleving van 

betrokkenen te beschrijven, te interpreteren en te verklaren om het kwantitatieve onderzoek 

nog verder af te bakenen (Boeije, 2005). Het is afgebakend met betrekking tot interculturele 

communicatie als het (leren) omgaan met talige- en culturele diversiteit in verschillende 

organisationele settings (Ten Thije & Deen, 2009). Tevens konden er aan de hand van dit 

vooronderzoek doelgroepgerichte en inzichtelijke vragen voor de online enquête op gesteld 
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worden wat de kwaliteit van het onderzoek ten goede kwam. Voor dit vooronderzoek werd er 

met behulp van gedeeltelijk gestructureerde diepte-interviews nagegaan of er werd geschakeld 

tussen interculturele competenties, hoe de alumni schakelen, of er verschillen zijn in het 

schakelen bij specifieke werksituaties en hoe het schakelen bijdraagt aan succesvolle 

interculturele communicatie. Er is gekozen voor gedeeltelijk gestructureerde interviews omdat 

van tevoren de vragenlijst is vastgelegd aan de hand van de kennis uit het theoretisch kader en 

uit het proefinterview. De vragenlijst is eveneens gecontroleerd door dhr. Jan ten Thije die de 

alumnigroep kent (Baarda et al., 2012: 18-20). De operationalisatie en de resultaten van het 

kwalitatieve vooronderzoek zijn beschreven in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

Zoals hierboven al staat beschreven is dit hoofdonderzoek kwantitatief van aard en had 

als doel om inzicht te geven in hoeverre alumni Interculturele Communicatie bijdragen aan 

efficiënte communicatie in multiculturele werksituaties. Door middel van een online enquête 

zijn hierin inzichten verkregen en daarbij is er gekeken in welke mate het gebruik van 

interculturele competenties door de alumni bijdragen aan efficiënte communicatie (Van der 

Kaap, 2006:69). Tevens is er gevraagd of de alumni konden bedenken waarin zij zich 

onderscheiden van andere collega’s met betrekking tot hun vaardigheden en competenties. De 

operationalisatie van de kwantitatieve analyse is in hoofdstuk 5 beschreven.  

3.2 Respondenten 

Het aantal alumni studenten bestaat uit een groep van 150 – 200 mensen. Via de LinkedIn 

groep master Interculturele Communicatie zijn de alumni geselecteerd op basis van vast werk. 

Hiervan zijn er ongeveer 90 – 100 respondenten benaderd waarvan er vijf hebben meegedaan 

aan de diepte-interviews en 61 aan de online enquête. Hiervan waren 54 enquêtes bruikbaar 

voor analysemetingen doordat niet iedereen alle vragen beantwoord had. De profielen van de 

respondenten waarbij een diepte-interview is afgenomen, zijn af te lezen in de volgende tabel: 

 

Tabel 3.1 Profielen respondenten diepte-interviews 

Respondent Organisatie Branche Functie Aantal jaren actief op 

arbeidsmarkt 

B.K Booking.com Toerisme Customer 

Service 

Executive 

1,5 jaar 

M.W Weber 

Shandwick  

Public 

Relations 

Account 

Executive 

1 jaar 
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Nederland Lifestyle & 

Healthcare 

LJ.V. Berlitz 

Corporation 

Overig 

Onderwijs 

Sales 

Management 

Trainee 

3 jaar 

I.C CGE Risk 

Management 

Solutions 

ICT en 

internationale 

dienstverlening 

Sales & 

Partner 

Support 

8 maanden 

M.B Manhattan 

Associates 

Zakelijke 

dienstverlening 

Marketing & 

Sales 

Assistant 

2,5 jaar 

3.3 Instrumentatie 

De diepte-interviews zijn uitgeschreven in het programma Word. De vragen voor de diepte-

interviews zijn voortgekomen uit het theoretisch kader waaronder het onderzoek van Van der 

Berg et al. (2013) en van Fantini & Tirmizi (2006). De vragen van de enquête zijn voort 

gekomen uit de onderzoeken van Ait Taleb (2012), Dannerer (2013) en Beerkens (2010), en 

de resultaten van het kwalitatief onderzoek. De online enquête is opgesteld via de website 

www.thesistools.com en is geanalyseerd met behulp van het statistische programma IBM 

SPSS.  

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Bij de betrouwbaarheid van het kwalitatief vooronderzoek speelden vier factoren een rol (Van 

der Kaap, 2006: 119-120). De eerste factor was de onderzoeker. Bij dit kwalitatief 

vooronderzoek is de rol van de onderzoeker groot. Door de houding, blik of toon van de 

onderzoeker kon de onderzoeker bijvoorbeeld tijdens de interviews het onderzoek 

beïnvloeden. De betrouwbaarheid is gestegen doordat de onderzoeker zich zo neutraal 

mogelijk heeft opgesteld en bijvoorbeeld bij interviews de gesprekken heeft opgenomen zodat 

het te controleren is. Bij deze factor zijn er geen problemen ontstaan tijdens het interviewen. 

De tweede factor was de respondent. Bij een face-to-face-interview is de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden groter dan bij bijvoorbeeld een schriftelijke enquête. Door te 

benadrukken dat de gegevens anoniem verwerkt worden, stijgt de betrouwbaarheid. In dit 

onderzoek is er benadrukt dat de gegevens anoniem verwerkt zijn en door het creëren van een 

ontspannen sfeer is de kans verkleind op sociaal wenselijke antwoorden. Een derde factor was 

de omgeving. Dit houdt in dat wanneer het onderzoek op de werkvloer afgenomen wordt en 

http://www.thesistools.com/


 

   22

 

 

collega’s mee kunnen luisteren, dit eveneens invloed kan hebben op de antwoorden. De 

betrouwbaarheid wordt verhoogd als het interview wordt afgenomen in een aparte ruimte. Een 

aparte ruimte was niet altijd beschikbaar, maar de meeste interviews zijn niet op de werkvloer 

afgenomen waardoor de omgeving minder van belang werd. Hierdoor steeg de 

betrouwbaarheid. Echter was er één probleem van een luidruchtige omgeving voorgevallen.  

Bij één interview was er veel achtergrond geluid waardoor het moeilijker was om elkaar te 

verstaan en om het gesprek achteraf uit te typen. Dit probleem is opgelost door veel te 

parafraseren tijdens het interview. De laatste factor was het instrument. In dit onderzoek 

waren de diepte-interviews en de online enquête de instrumenten die zijn gebruikt. De 

betrouwbaarheid hangt af van de begrippen die tijdens het interview worden toegepast. De 

betrouwbaarheid is verhoogd doordat begrippen zo helder mogelijk geformuleerd zijn en er 

nagegaan is of de respondenten het begrepen hadden. Het enige probleem was dat er zo nu en 

dan overlap was in de vragen. Dit is opgelost door sommige vragen weg te laten of te 

bevestigen.  

Het kwalitatief vooronderzoek had als sterk voordeel dat er ruimte was voor doorvragen 

tijdens de interviews. Dit kwam de validiteit van het onderzoek ten goede omdat deze ruimte 

voor doorvragen mogelijke problemen heeft kunnen voorkomen. Met behulp van dit 

kwalitatief vooronderzoek konden begrippen namelijk specifieker gemaakt worden waardoor 

de interne validiteit verhoogd werd. Door de validiteit nog meer te verhogen is er eerst een 

proefinterview gedaan die daarna geëvalueerd werd. Na die evaluatie is de vragenlijst 

aangepast.  

In kwantitatief onderzoek liggen op het gebied van betrouwbaarheid statistische modellen 

ten grondslag, bijvoorbeeld de klassieke testtheorie en de responsetheorie (Everaert & Van 

Peet, 2006). Uit deze modellen worden indicatoren afgeleid en uit de hoogte daarvan krijgt 

men een indicatie van de mate waarin toevallige factoren het resultaat bepalen. Op het gebied 

van validiteit zijn er in kwantitatief onderzoek in principe twee soorten validiteit: criterium en 

constructvaliditeit. Criteriumvaliditeit is de correlatie tussen een instrument en een externe 

variabele. De criteriumvaliditeit is gestegen doordat variabelen meetbaar zijn geprobeerd te 

maken. Constructvaliditeit is de meestal niet-kwantificeerbare mate van overeenstemming 

tussen construct-zoals-bedoeld en construct-zoals-bepaald. De vragenlijst is meerdere malen 

getest op de formulering en op de begrijpelijkheid. Tevens zijn de casussen voorgelegd aan 

mede studenten. Deze casussen zijn voorbeelden van situaties die voor kunnen komen op de 

multiculturele werkvloer en zijn gebruikt om inzichtelijk te maken hoe de alumni te werk zou 

gaan in de praktijk en welke interculturele competenties zij daarbij gebruiken. Deze testen 
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hebben positief bijgedragen aan de betrouwbaarheid en validiteit. Daarnaast is de interpretatie 

van de casussen gecheckt door een medestudent. Zowel de onderzoeker als de medestudent 

kwam tot dezelfde conclusies. Dit kwam de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid ten goede 

(Brouwer et al., 2003).  

3.5 Kwalitatief vooronderzoek: verdiepend inzicht in de doelgroep 

In deze paragraaf wordt besproken hoe het kwalitatieve vooronderzoek is geanalyseerd en 

welke resultaten daar uit voort zijn gekomen. Het doel van dit vooronderzoek is eerder in dit 

hoofdstuk beschreven onder de kop ‘onderzoeksopzet’.  

3.5.1 Operationalisatie  

Hieronder staan de tabellen, geoperationaliseerd per deelvraag van het vooronderzoek en de 

vragen voor respondenten hebben betrekking op de diepte-interviews: 

1) In welke mate worden taal en interculturele competenties toegepast door de alumni bij 

multiculturele communicatieve situaties en wordt daartussen geschakeld? 

In paragraaf 2.4.1 van het theoretisch kader staan de interculturele competenties van 

Ait Taleb (2012) beschreven die gebruikt zijn bij dit onderzoek. In paragraaf 2.4.2 

staan de taal competenties beschreven die van toepassing zijn op het vooronderzoek 

(Taalunie, 2008). De situaties zijn in kaart gebracht met behulp van de selectie van 

communicatieve werksituaties die door Beerkens (2010) is gemaakt.  

Vragen diepte-interview 

1. Welke specifieke multiculturele communicatieve werksituaties komen voor?  

2. Wat houdt schakelen tussen culturen volgens jou in en wanneer maak je hier 

gebruik van? 

4. In welke situaties maak je gebruik van schakelen? 

5. Hoe wordt er geschakeld tussen talen? 

6. Wat zorgt ervoor dat iemand hier toe in staat is? 

8. Wat is het creatief zijn in het bedenken en uitvoeren van oplossingen en wanneer 

moeten er oplossingen worden gezocht?  

10. In welke situaties maak je gebruik van het bedenken van oplossingen? 

11. Worden interculturele competenties en kennis bewust of onbewust toegepast? 

 

2) Hoe belangrijk zijn taal en interculturele competenties bij multiculturele 

communicatieve situaties en is het schakelen daartussen belangrijk? 

Zie hierboven toelichting deelvraag 1.  
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Vragen diepte-interview 

7. Hoe belangrijk is de taalvaardigheid van de gesprekspartners volgens jou bij 

communicatie? 

13. Is taal een vereiste om succesvol te kunnen schakelen tussen culturen en om 

oplossingen te bedenken en uit te voeren? 

 

3) Welke factoren zijn afhankelijk van het effectief toepassen van taal en interculturele 

competenties en het schakelen daartussen? 

Interculturele competenties zijn volgens Bastiaens et al. (2011) contextafhankelijk. De 

context is afhankelijk van de situatie, opleidingsniveau van personen, en het 

individueel groeiproces van personen (ervaringen en kwaliteiten/sterktes). In welke 

mate deze factoren van invloed zijn op de context is nog niet bekend. De competenties 

zijn effectief toegepast als er succesvolle communicatie heeft plaatsgevonden. Bij dit 

onderzoek wordt onder succesvolle communicatie verstaan als er wederzijds begrip 

wordt gecreëerd tussen een alumnus en zijn of haar collega (Hoffman, 2009; Ten 

Thije, 2006; Steehouder, 1999; Michels, 2006; Ait Taleb, 2012).  

Vragen diepte-interview 

3. Met welke interculturele competenties verloopt schakelen effectief/soepel?  

9. Met welke interculturele competenties verloopt het bedenken en uitvoeren van 

oplossingen effectief/soepel? 

11. Worden interculturele competenties en kennis bewust of onbewust toegepast? 

12. Heeft het effectief toepassen van interculturele competenties en kennis te maken 

met de organisatiecultuur? Heeft de sfeer die er hangt hier invloed op? 

 

4) Wat is het individuele succes en wat is het organisatorische succes bij multiculturele 

communicatieve situaties? 

Het individueel succes heeft betrekking op het feit dat er succesvolle interculturele 

communicatie voor de alumni is opgetreden en het organisatorisch succes heeft 

betrekking op het feit dat er succesvolle interculturele communicatie voor de 

organisatie is opgetreden (Hoffman, 2009; Ten Thije, 2006; Steehouder, 1999; 

Michels, 2006; Ait Taleb, 2012).  

Vragen diepte-interview 

15. Wanneer is er sprake van een succesvol communicatiebeleid bij jouw organisatie? 
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16. Hoe groot is jouw rol in het behalen van een succesvol communicatiebeleid? 

18. Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat jij als alumni in het werkveld beter presteert 

dan andere collega’s vanwege je masteropleiding. Waardoor zijn interculturele 

communicatie alumni succesvoller op de interculturele werkvloer? 

19. Wat is de meerwaarde voor organisaties volgens jou om over medewerkers te 

beschikken die interculturele competenties kunnen toepassen? 

 

5) Welke factoren zijn afhankelijk van het succes op individueel en organisatorisch 

niveau? 

Er kunnen verschillende factoren afhankelijk zijn van het effectief toepassen. Denk 

aan persoonskenmerken zoals taalkennis- of vaardigheid (Taalunie, 2008). Of denk 

aan organisatiekenmerken zoals de werkvloer met verschillende nationaliteiten en of 

de organisatievorm (Mintzberg, 1989). Bovendien kunnen de communicatie situatie 

(Beerkens, 2010; Michels, 2006) en het taalbeleid eveneens van invloed zijn.  

Diepte-interview vragen 

14. Welke elementen maken interculturele communicatie succesvol? 

17. Is het schakelen tussen culturen en het creatief zijn in het bedenken van 

oplossingen een vereiste voor efficiënte interculturele communicatie en een succesvol 

communicatiebeleid? 

3.5.2 Resultaten 

Uit de diepte-interviews kwamen interessante praktijkverhalen naar boven. De vijf alumni 

gaven aan dat hun werkvloer en omgeving multicultureel van aard is, van verschillende 

nationaliteiten tot aan verschillende subculturen. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten 

beschreven. Aan de hand van deze resultaten zijn de deelvragen aangepast en zijn er 

hypotheses opgesteld voor het kwantitatieve onderzoek.  

Er wordt veel samengewerkt met de verschillende nationaliteiten en culturen. Bij de 

samenwerking wordt er veel geschakeld tussen verschillende competenties door de omgang 

met culturen. Schakelen houdt in dat zij zich aanpassen aan de personen met wie zij contact 

hebben, zoals het aanpassen van hun houding, taal en of communicatiestijl. Tevens geven zij 

aan dat dit niet altijd het geval is. Een interessant verschijnsel dat zij aangeven is dat er in een 

bepaalde organisatie een bepaalde werksfeer hangt waar iedereen zich naar gedraagt, een 

voorbeeld is ‘de PR-wereld’. Ook al werken er mensen met verschillende culturen, doordat 

men in een specifiek ‘wereldje’ werkt zijn er weinig culturele verschillen. Die verschillen 
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verdwijnen naar de achtergrond. Het schakelen tussen culturen schijnt in het begin wennen te 

zijn, maar na dit proces blijkt dit bijna altijd vanzelf te gaan en veelal onbewust. Er wordt 

bewust rekening gehouden met dat er verschillen kunnen zijn, maar de aanpassing wordt 

onbewust toegepast.  

Wat betreft de interculturele competenties, de alumni geven aan dat vooral de bewustheid, 

het open staan voor andere culturen en het hebben van empathie voor elkaar zeer belangrijk 

zijn. Dit komt overeen met de competenties ‘awareness’, ‘avontuurlijk’, en ‘sensitiviteit’. De 

competentie ‘awareness’ slaat op de bewustheid, ‘avontuurlijk’ slaat op het open staan voor 

culturen en de competentie ‘sensitiviteit’ slaat op het hebben van empathie voor elkaar. Deze 

competenties worden vaak het meest toegepast en vinden zij het belangrijkst. De andere 

competenties zoals het aanpassen van je communicatiestijl, goed luisteren, kennis van de 

cultuur en achtergrond zijn eveneens belangrijk. Het is vooral van belang dat de competenties 

door elkaar worden gebruikt om efficiënt te kunnen communiceren. Bovendien gaven de 

alumni te kennen dat het spreken van het aantal talen en de duur van een internationale 

ervaring van invloed zijn op het gebruiken van interculturele competenties. Niet alleen de 

duur van een internationale ervaring heeft een positieve invloed op het gebruiken van 

interculturele competenties, maar eveneens de uitwisseling. Eén van de respondenten geeft 

tevens aan dat welke interculturele competenties iemand ontwikkeld heeft afhangt van de 

talige achtergrond van de studie en de duur van de ervaring. De één geeft eveneens aan dat de 

mate van gebruik van interculturele competenties afhangt van het aantal verschillende 

culturen waarmee je werkt. Een ander geeft aan dat zij in ieder geval interculturele 

competenties toepast bij het contact met een andere cultuur en het niet afhangt van het aantal 

culturen waarmee zij contact heeft in een situatie. De alumni gaven daarnaast aan dat de 

organisatievorm van invloed is op het efficiënt gebruiken van interculturele competenties. Het 

hangt af van regels en procedures, maar tevens van de manier waarop men met elkaar omgaat. 

De communicatiesituatie daarbij is eveneens van belang, in een bepaalde situatie zal er meer 

gebruik worden gemaakt van competenties omdat daar bijvoorbeeld meer gelegenheid voor is 

dan in een andere situatie.  

Succesvolle en efficiënte communicatie hangt af van hoe een persoon interculturele 

competenties gebruikt. Bijvoorbeeld hoe een persoon benaderd wordt, hoe een persoon 

omgaat met anderen, hoe objectief een persoon is (geen vooroordelen), hoe goed een persoon 

luistert naar de ander en signalen opvangt (empathie), of de persoon open staat voor een ander 

en interesse heeft in andere culturen, hoe eerlijk of expliciet een persoon is, maar eveneens 

hoe vaardig een persoon is in zijn of haar talen. Een alumnus gaf aan dat taal immers 
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communicatie is. Niet iedereen hoeft een taal te kunnen spreken op moedertaal niveau, maar 

een bepaalde basiskennis is zeker van belang voor efficiënte communicatie. Een 

multiculturele situatie verloopt soepel doordat je bewust of onbewust je competenties toepast, 

dat je er bij stil staat dat de ander anders kan zijn, maar niet anders hoeft te zijn.  

Volgens de alumni houdt het individueel succes in of er efficiënt is gecommuniceerd. Het 

houdt in dat een alumnus zijn of haar communicatiedoelen behaalt door efficiënt te 

communiceren. Het individueel succes van een alumnus hangt volgens de alumni af van 

iemands motivatie, persoonlijke kenmerken, internationale ervaring, het gebruik van en 

schakelen tussen interculturele competenties, in hoeverre iemand zijn of haar doelen behaalt 

binnen het werk, en in welke mate iemand bijdraagt aan het succes van de organisatie. Zij 

geven aan dat het organisatiesucces in relatie staat met de individuele successen. Het 

organisatiesucces is volgens de alumni het succes voor de gehele organisatie in de vorm van 

het volbrengen van efficiënte communicatie en van het behalen van het overkoepelend 

communicatiedoel. Alle kwaliteiten van alle collega’s samen dragen bij aan het 

organisatiesucces. Daarnaast draagt de organisatievorm bij aan het organisatiesucces. Een 

alumnus geeft ook te kennen dat het niet alleen gaat om de interculturele competenties, maar 

ook om het feit of iemand internationaal georiënteerd is. Wel geven de alumni aan dat zij als 

‘interculturele communicatie expert’ een streepje voor hebben zodra zij op de arbeidsmarkt 

komen in vergelijking met andere collega’s. De alumni hebben hun interculturele 

competenties al sterk ontwikkeld en zijn effectief opgeleid om interculturele competenties te 

gebruiken zodat er intercultureel wederzijds begrip gecreëerd kan worden. De alumni gaven te 

kennen hierbij dat sommige collega’s hadden aangegeven dezelfde interculturele 

competenties te hebben ontwikkeld, maar hier hadden zij eerst een aantal jaren voor moeten 

werken.  

4. Data-analyse kwantitatief onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen van dit onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van 

de theorie en de resultaten van voorgaande onderzoeken. De deelvragen verschillen van de 

deelvragen uit het kwalitatieve vooronderzoek. Dit komt door het bijstellen van de deelvragen 

op grond van het vooronderzoek. De leidende vraag van dit onderzoek is: 

 Hoe draagt het schakelen tussen verschillende interculturele competenties door alumni 

Interculturele Communicatie bij aan het efficiënt communiceren in multiculturele 

werksituaties? 
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4.1 Operationalisatie  

Hieronder staat tabel 6.1 waarin een matrix is afgebeeld van de verbanden die kunnen worden 

gelegd tussen de verschillende variabelen. In dit kwantitatieve deel van het onderzoek worden 

deze constructen gemeten aan de hand van een online enquête. 

 

Tabel 6.1: matrix onderzoekvariabelen 

 Organisatie succes Individueel succes 

Persoonskenmerken (leeftijd, 

opleiding, taalniveau, 

internationale ervaring) 

  

Organisatie kenmerken 

(Mintzberg) 

  

Communicatieve situaties 

(Beerkens, 2010; taken, 

aantal nationaliteiten) 

  

Taalbeleid (voertaal, vereiste 

talen en niveau) 

  

Interculturele competenties 

(Ait Taleb, 2012) 

  

Talige competenties 

(Taalunie, 2008) 

  

 

De bovenstaande variabelen zijn opgesplitst in onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De 

onafhankelijke variabelen zijn: 

 Persoonskenmerken 

 Organisatiekenmerken 

 Communicatieve situaties 

 Taalbeleid  

 Interculturele competenties 

 Talige competenties 

De afhankelijke variabelen luiden: 

 Organisatorisch succes 

 Individueel succes 
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4.1.1 De onafhankelijke variabelen 

Hieronder zijn de verschillende onafhankelijke variabelen uit het kwantitatieve onderzoek 

beschreven. De enquêtevragen zijn onderverdeeld in de verschillende variabelen.  

 

Persoonskenmerken 

De persoonskenmerken bestaan uit geslacht, leeftijd, taalspecifieke opleiding, jaartal 

afgestudeerd, aantal jaren actief op de arbeidsmarkt, in welke branche de persoon werkzaam 

is, functie, en type en duur internationale ervaring.  

Online enquête vragen 

1) Wat is je geslacht? 

2) Wat is je geboortedatum? 

3) Welke taalspecifieke invulling heb je tijdens het masterprogramma gevolgd? 

4) In welk jaar ben je afgestudeerd? 

5) Hoeveel jaren heb je betaald werk na het behalen van je diploma? Met uitzondering 

van je bijbaan. 

6) In welke branche werk je nu? Eén antwoord mogelijk. 

7) Wat is je huidige functie? Eén antwoord mogelijk. 

8) Waar heb je internationale ervaring opgedaan, voordat je met je huidige baan bent 

begonnen? Meerdere antwoorden mogelijk.  

9) Hoeveel maanden heb je in totaal internationale ervaring opgedaan? Eén antwoord 

mogelijk. 

 

Organisatiekenmerken  

De organisatiekenmerken bestaan uit de organisatievormen die Mintzberg (1989) heeft 

opgesteld, naam huidige organisatie, en het aantal nationaliteiten intern. De 

organisatievormen van Mintzberg zijn terug te vinden in het theoretisch kader.  

Online enquête vragen 

10) Bij welke organisatie werk je nu? 

11) Hoeveel werknemers telt jouw organisatie? 

12) Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er onder het personeel vertegenwoordigd? 

13) Vanaf 2007 hebben de studenten tijdens de master geleerd te werken met de 

organisatievormen van Mintzberg (1989). Als je daar aan denkt, welke vorm komt 

dan het meest overeen met jouw organisatie? Kom je uit één van de eerdere 
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lichtingen, probeer dan aan de hand van de beschrijvingen toch de vraag te 

beantwoorden. Eén antwoord mogelijk. 

 

Communicatieve situaties 

De kenmerken van de communicatieve situaties bestaan uit de communicatiesituaties die 

Beerkens (2010) op heeft gesteld, de communicatieve taken die de alumni uitvoeren (Michels, 

2006), de gebruikte taal daarbij, en het aantal nationaliteiten van externe contacten. De 

communicatieve werksituaties van Beerkens en de communicatieve taken van Michels zijn 

terug te vinden in het theoretisch kader. 

Online enquête vragen 

14) Interculturele competenties zijn de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om 

culturele verschillen in interactie te hanteren. In welke mate maak je daarvan gebruik 

in de onderstaande communicatiesituaties? Van links naar rechts: heel weinig – 

weinig – neutraal – veel – heel veel. 

15) Hoeveel maak je van de onderstaande talen gebruik op je werk? Van links naar 

rechts: heel weinig – weinig – neutraal – veel - heel veel. 

16) Met hoeveel verschillende nationaliteiten en culturen heb jij te maken op je werk? 

 

Taalbeleid 

Het taalbeleid bestaat uit het beleid dat de organisatie heeft ingevoerd op het gebied van taal. 

Is er een voertaal binnen de organisatie ingesteld; welke talen stelt de organisatie als een 

vereiste en welke talen worden daadwerkelijk toegepast (Taalunie, 2008)? 

Online enquête vragen 

17) Heeft jouw organisatie een strikt taalbeleid voor communicatie op de werkvloer? 

Bijvoorbeeld: “je mag alleen Engels praten met je collega’s, er mag geen Nederlands 

gesproken omdat je andere collega’s buiten sluit die geen Nederlands verstaan en of 

spreken.” 

18) Welke talen worden daadwerkelijk toegepast door jou en je collega’s? 

 

Interculturele competenties 

De interculturele competenties die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn de competenties van Ait 

Taleb (2012). Ait Taleb heeft de veelvoorkomende interculturele competenties van 

verschillende auteurs waaronder die van Fantini (2000) en Byram (1997) samengevoegd en 
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concreter beschreven en benoemd. Deze interculturele competenties heeft Ait Taleb aan de 

hand van stellingen ondervraagd en deze stellingen zijn tevens in dit onderzoek gebruikt. De 

interculturele competenties met bijhorende stellingen luidden: 

 Effectief communiceren: het kunnen inschatten en managen van een situatie en de 

communicatie om zo een boodschap zoals bedoeld over te brengen met zo min 

mogelijk verlies van informatie door o.a. ruis. 

o “Ik pas mijn communicatiestrategie aan mijn communicatiepartner aan.” 

o “Voor ik een gesprek in ga bedenk ik me hoe de ander zou kunnen reageren.” 

 Awareness: bewustzijn van het feit dat verschillende aspecten de eigen communicatie 

met anderen kunnen beïnvloeden. 

o “Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn interactie met mensen uit 

andere culturen.” 

o “Mijn handelen wordt beïnvloed door mijn culturele achtergrond.” 

 Avontuurlijk zijn: geïnteresseerd zijn in nieuwe en onbekende situaties zonder hier (al 

te veel) stress van te ondervinden. 

o “Ik vind het leuk om met mensen van andere culturen om te gaan.” 

o “Voor het maken van een nieuw contact verdiep ik mij in de cultuur van de 

ander. ” 

 Sensitiviteit: het kunnen inleven in de leefwereld, situatie en denkbeelden van een 

ander. 

o “Ik heb het door als een ander problemen heeft.”  

o “Ik weet mijn vooroordelen uit te schakelen in mijn interactie met mensen uit 

andere culturen”. 

 Flexibiliteit: de mate van behoefte aan zekerheid in en vertrouwdheid met bepaalde 

situaties. 

o “Avontuur ga ik liever uit de weg.” 

o “In een ander cultuur voel ik me ongemakkelijk” 

 Cultuur specifieke kennis: het beschikken over kennis van de cultuur, geschiedenis, 

politiek, economie, actuele zaken etc. van het land waar men verblijft. 

o “Tijdens een gesprek met iemand uit een ander land/cultuur kon ik goed 

meepraten over onderwerpen zoals de politiek, geschiedenis en het geloof van 

het betreffende land.” 

o “In mijn interactie met mensen uit een andere cultuur mijd ik onderwerpen als 

lokale geschiedenis, politiek en religie”. 
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 Managen van emoties: eigen emoties herkennen en daar op een non-destructieve 

manier mee om gaan. 

o “Bij tegenslag blijf ik rustig.” 

o “Als ik boos ben kan ik het uiten van mijn woede goed in bedwang houden.” 

 Onzekerheidsvermijding: de mate waarin de behoefte bestaat om alles van te voren 

vast te leggen en niet of zo min mogelijk van de plannen afwijken.  

o Ik werk volgens een strak schema.” 

 Kennis van interculturele communicatie: het beschikken over kennis op het gebied 

van interculturele communicatie. 

o “In elke situatie waarin je in contact komt met andere culturen krijg je te 

maken met verwachtingen die niet waar worden gemaakt.” 

o “Communicatie in interculturele situaties is totaal anders dan in andere 

situaties” 

Online enquête vragen 

19) Geef aan in hoeverre jij je herkent in onderstaande beweringen. Denk daarbij aan de 

communicatie op je werk. Van links naar rechts: nooit – zelden – soms – vaak – 

altijd.  

 

Talige competenties 

Om succesvol te communiceren zetten gesprekspartners naast interculturele competenties 

eveneens talige competenties in (Taalunie, 2008). Talige competenties zijn te onderscheiden 

in linguïstische, sociolinguïstische en pragmatische competenties. Hiermee is gekeken in 

hoeverre taalvaardigheid een rol speelt bij het toepassen van competenties en efficiënt 

communiceren. Het niveau van taalvaardigheid is belangrijk om te concluderen in hoeverre de 

alumni deze talige competenties toe kunnen passen.  

Online enquête vragen 

20) In welke mate beheers je de volgende talen mondeling?  

Van links naar rechts: helemaal niet - een beetje (A1) – matig (A2) – voldoende (B1) – 

goed (B2) – heel goed (C1) - uitstekend (op moedertaal niveau, C2).  

21) In welke mate beheers je de volgende talen schriftelijk?  

Van links naar rechts: helemaal niet - een beetje (A1) – matig (A2) – voldoende (B1) – 

goed (B2) – heel goed (C1) - uitstekend (op moedertaal niveau, C2).  
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4.1.2 Afhankelijke variabelen 

Organisatie succes 

Het organisatie succes heeft betrekking op het feit of er efficiënte communicatie voor de 

organisatie plaats vindt. Dit wordt gemeten aan de hand van een aantal criteria dat Dannerer 

(2013) heeft opgesteld om efficiënte communicatie verklaarbaar te maken in een 

bedrijfscontext. De selectie van criteria is gemaakt op basis van de situationele 

communicatieve context van de alumnus in zijn of haar organisatie. Deze criteria luiden:  

 

 Little time on task. 

De snelheid van de afhandeling van de taak. De tijd die iemand besteedt aan een taak 

kan geoptimaliseerd worden. Hierdoor wordt er een grotere kans gecreëerd om een 

doel te bereiken. De snelheid kan cultuurgebonden zijn, maar het staat geheel in de 

bedrijfscontext.  

 Intelligibility/understanding. 

Dat er wederzijds begrip tot stand wordt gebracht. Misverstanden worden vaak 

ervaren als inefficiënt en of ineffectief. Begripsproblemen hebben verschillende 

redenen en komen voor in verschillende lagen van het taalsysteem. Wederzijds begrip 

draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van het communicatieproces van de 

alumnus.  

 Setting of realistic targets. 

Dat je realistische doelen stelt in de communicatie. Deze doelen moeten zo opgesteld 

worden dat ze te behalen zijn in een bepaalde tijd en door de aanwezigheid van 

bepaalde mensen. Het afhandelen van een taak betekent nog niet dat het doel bereikt 

is. 

 Ideal structuring of content and pacing of information transfer.  

Optimale structurering van informatiestromen. De juiste informatie op de juiste plaats 

en in de juiste tijd overbrengen is lastig maar zeer belangrijk om je 

communicatiedoelen te bereiken.  

 Ideal support of oral communication by different media.  

Optimale ondersteuning van mondelinge communicatie van andere media 

(PowerPoint, intranet, Skype). Schriftelijke informatie biedt ondersteuning aan het 

begrijpen van het grotere geheel.  
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 Institutional and thematically relevant participants have to be present.  

De mate waarin de relevante collega’s aanwezig zijn. De manier waarop een besluit 

wordt genomen of een taak wordt afgehandeld verschild per organisatie, maar er is 

altijd iemand institutioneel nodig om dat voor elkaar te krijgen.  

 Efficiency in general due to ideal support of multilingualism of staff members. 

De mate waarin er optimaal gebruik wordt gemaakt van de meertaligheid van de 

collega’s. Het optimaal inzetten van meertaligheid kan de efficiëntie van het 

communicatieproces vergroten. Organisaties moeten de medewerkers stimuleren om 

de meertaligheid en interculturele capaciteiten verder op te bouwen en te ontwikkelen.  

Online enquête vragen 

22) Hoe efficiënt is de communicatie bij jou in de organisatie? Geef aan of de 

onderstaande stellingen waar of onwaar zijn. Van links naar rechts: onwaar – 

enigszins onwaar – neutraal – enigszins waar – waar. Binnen de communicatie in mijn 

organisatie lukt het: 

a. taken snel af te handelen; 

b. dat de gesprekspartner(s) elkaar goed begrijpen; 

c. realistische doelen te stellen in de communicatie; 

d. informatiestromen optimaal te structuren; 

e. de mondelinge communicatie optimaal te ondersteunen met andere media 

(PowerPoint, intranet, Skype etc.); 

f. relevante collega’s bij het gesprek te betrekken; 

g. optimaal gebruik te maken van de meertaligheid van collega’s. 

 

Individueel succes 

Het individueel succes heeft betrekking op het feit dat er efficiënt gecommuniceerd is volgens 

en door de alumnus. Deze efficiëntie is tevens gemeten aan de hand van de volgende 

elementen (Dannerer, 2013) die geselecteerd zijn op basis van de situationele communicatieve 

context van de alumnus in zijn of haar organisatie:  

 de taak snel is afgehandeld; 

 de gesprekspartners elkaar goed kunnen begrijpen; 

 er realistische doelen worden gesteld in de communicatie; 

 de informatiestromen optimaal gestructureerd zijn; 

 mondeling optimaal ondersteund wordt door andere media (PowerPoint, intranet, 

Skype etc.); 
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 relevante collega’s aanwezig zijn; 

 optimaal gebruik gemaakt wordt van de meertaligheid van collega’s. 

Om de multiculturele praktijk op de werkvloer te onderzoeken zijn er eveneens drie 

multiculturele communicatiesituaties voorgelegd aan de alumni als casus. Deze situaties 

kunnen voorkomen op de multiculturele werkvloer en zijn gebruikt in de casussen om 

inzichtelijk te maken hoe de alumni te werk zou gaan in de praktijk en welke interculturele 

competenties zij daarbij gebruiken. De casussen betreffen open vragen zodat de respondent 

zonder sturing in kan leven in de situatie en vervolgens zijn of haar proces daarin kan 

beschrijven.  

Online enquête vragen 

23) Wat bepaalt voor jou efficiënt communiceren op de werkvloer? Geef aan in hoeverre 

de onderstaande stellingen waar of onwaar zijn volgens jou voor efficiënte 

communicatie. Van links naar rechts: onwaar – enigszins onwaar – neutraal – 

enigszins waar – waar. Ik vind communicatie op de werkvloer effectief als: 

24) Geef aan of de onderstaande stellingen waar of onwaar zijn. Van links naar rechts: 

onwaar – enigszins onwaar – neutraal – enigszins waar – waar. In mijn persoonlijke 

communicatie op de werkvloer lukt het mij:  

25) Uit het evaluatieonderzoek van o.a. Jan ten Thije en Ellen Petra Kester blijkt dat jij 

als alumnus in het werkveld beter presteert dan andere collega’s met dank aan je 

masteropleiding. Waardoor denk je dat jij als Interculturele Communicatie-alumnus 

succesvoller bent op de multiculturele werkvloer en waarin onderscheid jij je? 

 

26) Stel je Spaanse collega zegt voor de lunch dat hij hoopt dat het ‘heerlijke donkere 

Duitse brood, roggebrood’ er weer is. “Roggebrood, Duits? No way, dat is 

Nederlands!” Je bent een beetje beledigd, hoe reageer je? 

27) Stel jij belt een Franse klant op en begint het telefoongesprek in het Engels. De klant 

spreekt in het Frans terug en gaat niet over in het Engels. Na een tijdje merk je dat je 

de klant niet goed kunt volgen. Wat doe je? 

28) Stel jij wilt de samenwerking tussen een Britse en Duitse klant organiseren. Tijdens 

een kennismakingsgesprek merk je dat de Britse klant zich ongemakkelijk voelt door 

de directheid van de Duitse klant. Hoe reageer je? 
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5. Resultaten 

De leidende vraag van dit onderzoeksrapport is: ‘Hoe draagt het schakelen tussen 

verschillende interculturele competenties door alumni Interculturele Communicatie bij aan het 

efficiënt communiceren in multiculturele werksituaties’? In dit hoofdstuk worden de 

resultaten per deelvraag beschreven die voortgekomen zijn uit de leidende onderzoeksvraag. 

Tevens zijn er bij een aantal deelvragen hypotheses gemeten. In dit onderzoek zijn de 

hypotheses aannames van fenomenen met betrekking tot efficiënte communicatie die door 

alumni aangegeven zijn in het vooronderzoek.  

5.1 De betrouwbaarheid van de constructen  

Aan de respondenten is gevraagd hoeveel interculturele competenties zij gebruiken in 

verschillende communicatiesituaties zoals face-to-face interne en externe gesprekken, 

telefoon en e-mail contact. Om de communicatiesituaties als één construct te nemen is er een 

betrouwbaarheidstoets gedaan. Er is gemeten of de verschillende situaties hetzelfde meten en 

dat blijkt het geval te zijn: α=0.848. Een meting is betrouwbaar als de Cronbach’s alfa boven 

de 0.6 is. Dat is het geval. Er is besloten om een somscore van dit construct, de situaties, te 

maken. Hierdoor kon de onderzoeksvraag met grotere betrouwbaarheid beantwoordt worden.  

De mate waarin interculturele competenties zijn ontwikkeld is gevraagd aan de hand van 

stellingen. Deze stellingen geven verschillende interculturele competenties weer, maar alle 

stellingen samen vallen onder het construct interculturele competenties. Met een Cronbach’s 

alfa is de betrouwbaarheid gemeten tussen de stellingen van de interculturele competenties 

awareness, effectief communiceren, flexibiliteit, kennis van cultuur, kennis van interculturele 

communicatie, managen van emoties, ondernemend, organisatiedrang en sensitiviteit: 

α=0.340. De stellingen blijken niet hetzelfde te meten en dit kan komen doordat er maar twee 

stellingen per competentie zijn ondervraagd en doordat het verschillende competenties zijn. 

Door bij een vervolgonderzoek meer stellingen per competentie te ondervragen zou de 

betrouwbaarheid vergroot kunnen worden. Hierdoor kan de vraagstelling nog beter 

beantwoordt worden. De stellingen vallen wel allen onder het construct interculturele 

competentie. Daarom kon er een somscore van gemaakt worden om het als construct te 

kunnen meten.  

De mate van betrouwbaarheid van taalvaardigheid kan opgedeeld worden in mondelinge 

en schriftelijke taalvaardigheid onder de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, 

Portugees, Italiaans, Arabisch, Chinees en Turks. Beide taalvaardigheden zijn ingedeeld in de 

volgende niveaus: helemaal niet - een beetje (A1) – matig (A2) – voldoende (B1) – goed (B2) 
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– heel goed (C1) - uitstekend (op moedertaal niveau, C2). De mondelinge taalvaardigheid 

heeft een betrouwbaarheid van α=0.034 en de schriftelijke taalvaardigheid α=0.443. Beide 

zijn niet betrouwbaar, maar de betrouwbaarheid stijgt zodra mondeling en schriftelijk onder 

één construct van taalvaardigheid valt, namelijk α=0.581. Afgerond is dat een Cronbach’s alfa 

van 0.6. Vanuit dit gegeven wordt er een somscore gemaakt van de totale mondelingen en 

schriftelijke taalvaardigheid. In het kader van dit onderzoek betekent het dat alle resultaten 

rondom taalvaardigheid betrekking hebben op de combinatie van mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid. 

Tevens is er gekeken naar het gebruik van het aantal talen. Aan de respondent is gevraagd 

of zij konden aangeven hoeveel zij op hun werk gebruik maakten van de talen Nederlands, 

Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Arabisch, Chinees en Turks. Dit konden zij 

aangeven op een schaal van: heel weinig – weinig – neutraal – veel – heel veel. De 

betrouwbaarheid van het gebruik van het aantal talen is α=0.423. De verschillende items 

meten niet hetzelfde, het zijn immers verschillende talen. Daardoor is er uitsluitend een 

somscore gemaakt die gezien zal worden als de totaalscore van het aantal gebruikte talen. In 

dit onderzoek worden hogere scores toegerekend aan een hoger aantal gebruikte talen op de 

werkvloer.  

Het organisatiesucces is in de vragenlijst gemeten aan de hand van verschillende items 

die efficiënte communicatie tot stand brengen. Deze items zijn: 

 de snelheid van de afhandeling van de taak;  

 dat je begrijpelijk bent; 

 dat je realistische doelen stelt in de communicatie; 

 optimale structurering van informatiestromen; 

 optimale ondersteuning van mondelinge communicatie van andere media 

(PowerPoint, intranet, Skype etc.); 

 de mate waarin de relevante collega’s aanwezig zijn; 

 de mate waarin ut er optimaal gebruik wordt gemaakt van de meertaligheid van de 

collega’s. 

Deze verschillende items meten hetzelfde. Dit is gemeten aan de hand van een 

betrouwbaarheidstoets: α=0.923. Hier is een somscore van gemaakt en valt onder het 

construct ‘organisatie succes’. Voor dit onderzoek betekent dit dat het organisatiesucces 

afhankelijk is van de verschillende items die efficiënte communicatie tot stand brengen. Naast 

het organisatie succes is er tevens het individueel succes. Dit succes is opgesplitst in het 

bepalen en het volbrengen van efficiënte communicatie door de alumnus. Beide delen worden 
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eveneens gemeten aan de hand van de items van efficiënte communicatie die hierboven staan 

beschreven. De items van het bepalen van efficiënte communicatie meten hetzelfde: α=0.879 

en de items van het volbrengen van efficiënte communicatie eveneens: α=0.802. Deze twee 

samen vallen onder het construct individueel succes en kunnen in een somscore worden 

verwerkt want de betrouwbaarheid is α=0.871. In het licht van dit onderzoek betekent dat het 

individuele succes afhangt van de wijze waarop een alumnus efficiënte communicatie bepaalt 

en volbrengt.  

5.2 Deelvraag 1: gebruik en ontwikkeling van interculturele competenties 

De eerste deelvraag luidde: ‘In welke mate worden interculturele competenties gebruikt en 

welke zijn het meest ontwikkeld en dragen bij aan efficiënte communicatie?’ Om deze 

deelvraag te beantwoorden is als eerste het gemiddelde berekend van het aantal gebruikte 

competenties in bepaalde communicatiesituaties (onafhankelijke variabele) en is het 

gemiddelde berekend in welke mate de competenties het meest ontwikkeld zijn 

(onafhankelijke variabele). In tabel 7.1 staat weergegeven in welke mate het aantal 

respondenten interculturele competenties toepast in de specifieke communicatiesituaties.  

 

Tabel 7.1 Overzicht mate van toepassing van interculturele competenties door alumni in 

communicatiesituaties (N=54). 

Communicatiesituatie Heel 

weinig 

(%) 

Weinig 

(%) 

Neutraal 

(%) 

Veel  

(%) 

Heel 

veel 

(%) 

Face-to-face interne gesprekken, individueel 13,0 7,4 20,4 38,9 20,4 

Face-to-face interne vergaderingen met 

meerdere personen 

16,7 16,7 18,5 37,0 11,1 

Interne telefoongesprekken 33,3 9,3 38,9 13,0 3,7 

Memo’s/ interne schriftelijke documentatie 33,3 16,7 27,8 18,5 3,7 

E-mail intern 18,5 11,1 24,1 22,2 20,4 

Face-to-face externe gesprekken, 

individueel 

14,8 16,7 24,1 25,9 16,7 

Face-to-face externe vergaderingen met 

meerdere personen. 

14,8 24,1 22,2 20,4 14,8 

Externe telefoongesprekken 14,8 16,7 20,4 24,1 22,2 

Extern briefverkeer per post 40,7 18,5 13,0 11,1 13,0 
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E-mail extern 5,6 11,1 16,7 33,3 31,5 

Fax 74,1 1,9 9,3 1,9 5,6 

 

Uit tabel 7.1 kan worden afgeleid dat bij het e-mailen naar externe contacten het meest 

aantal competenties worden gebruikt. Dit wordt gevolgd door face-to-face interne gesprekken, 

externe telefoongesprekken, en face-to-face interne vergaderingen. Deze resultaten kwamen 

niet als aannames naar voren in het vooronderzoek. Hierdoor zijn er geen hypotheses 

opgesteld. Desondanks kan geconcludeerd worden dat er weinig verschil is tussen intern en 

extern contact. Dit wordt eveneens bevestigd als er gekeken wordt naar hoeveel verschillende 

nationaliteiten onder het personeel vertegenwoordigd zijn en met hoeveel verschillende 

nationaliteiten gewerkt wordt. In tabel 7.2 is terug te lezen dat de meeste respondenten (45) 

aangeven, dat er op hun werkvloer meer dan één nationaliteit aanwezig is. In tabel 7.3 is terug 

te lezen dat er 50 respondenten te kennen gaven dat zij met meer dan één nationaliteit 

samenwerkten. Bovendien is in het vooronderzoek bij dit resultaat geen hypothese uit 

voortgekomen. 

 

Tabel 7.2 Aantal verschillende nationaliteiten op de werkvloer  

Aantal verschillende nationaliteiten Aantal respondenten (N=54) 

1  9 

2-5  20 

6-10  9  

Meer dan 10  16 

 

Tabel 7.3 Aantal nationaliteiten waarmee er samengewerkt wordt 

Aantal verschillende nationaliteiten Aantal respondenten (N=59) 

1  4 

2-5  27 

6-10  8 

Meer dan 10  15 

 

De competenties ‘sensitiviteit’, ‘effectief communiceren’ en ‘avontuurlijk’ zijn de meest 

ontwikkelde competenties. Dit is tevens terug te lezen in tabel 7.4 en is een opmerkelijk 

resultaat voor dit onderzoek, omdat dit resultaat niet verwacht werd in het vooronderzoek. 

Door de alumni werd verwacht dat awareness, sensitiviteit en avontuurlijk de meest 

belangrijke en ontwikkelde competenties waren. Deze gegevens verwerpen hypothese 1 
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‘Awareness, sensitiviteit en avontuurlijk zijn de meest ontwikkelde competenties door de 

alumni’ die geconstateerd was op grond van het vooronderzoek. 

 

Tabel 7.4 Overzicht score toegekende interculturele competenties, van hoge naar lage score 

(N=54). 

Stelling  Competentie  Gemiddelde 

op schaal 1-5 

“Ik vind het leuk om met mensen van andere 

culturen om te gaan.” 

Avontuurlijk  4.43 

“Ik pas mijn communicatiestrategie aan aan mijn 

communicatiepartner.” 

Effectief communiceren  4.20 

“Ik heb het door als een ander problemen heeft.” Sensitiviteit  3.83 

“Ik weet mijn vooroordelen uit te schakelen in 

mijn interactie met mensen uit andere culturen”. 

Sensitiviteit  3.72 

“Als ik boos ben kan ik het uiten van mijn woede 

goed in bedwang houden.” 

Managen van emoties  3.70 

“Mijn handelen wordt beïnvloed door mijn 

culturele achtergrond.” 

Awareness  3.70 

“Voor ik een gesprek in ga bedenk ik me hoe de 

ander zou kunnen reageren.” 

Effectief communiceren  3.70 

“Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn 

interactie met mensen uit andere culturen.” 

Awareness  3.57 

“Tijdens een gesprek met iemand uit een ander 

land/cultuur kon ik goed meepraten over 

onderwerpen zoals de politiek, geschiedenis en 

het geloof van het betreffende land.” 

Cultuurkennis  3.35 
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“Bij tegenslag blijf ik rustig.” Managen van emoties  3.24 

“Communicatie in interculturele situaties is totaal 

anders dan in andere situaties” 

Kennis interculturele 

communicatie  

3.20 

“Ik werk volgens een strak schema.” Onzekerheidsvermijding  3.13 

“Voor het maken van een nieuw contact verdiep ik 

mij in de cultuur van de ander. ” 

Avontuurlijk  3.00 

“In elke situatie waarin je in contact komt met 

andere culturen krijg je te maken met 

verwachtingen die niet waar worden gemaakt.” 

 

Kennis interculturele 

communicatie  

2.85 

“In mijn interactie met mensen uit een andere 

cultuur mijd ik onderwerpen als lokale 

geschiedenis, politiek en religie”. 

 

Cultuurkennis  2.43 

“In een ander cultuur voel ik me ongemakkelijk” Flexibiliteit  2.04 

“Avontuur ga ik liever uit de weg.” Flexibiliteit  1.96 

 

De interculturele competenties samen zijn een goede voorspeller van het individueel 

succes. Dit is aan de hand van een regressieanalyse gemeten: t=3,731, df=1, p=<0.001. 

Hierbij was de ‘somscore van de interculturele competenties’ de onafhankelijke variabele en 

‘het individueel succes’ de afhankelijke variabele. Dit houdt in dat het hebben van 

interculturele competenties belangrijker is dan het hebben van één specifieke competentie 

voor het efficiënt laten verlopen van de communicatie door een individu. Een voorspeller 

houdt in dat het een invloed factor is op het verloop van efficiënte communicatie. Tevens is er 

uit een regressieanalyse gebleken dat een aantal vaardigheden (stellingen) van competenties 

eveneens goede op zichzelf staande voorspellers zijn van het ‘individueel succes’ (de 

afhankelijke variabele). Dit resultaat betekent voor dit onderzoek dat een specifieke 
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vaardigheid van een individu kan bijdragen aan het efficiënte verloop van de communicatie. 

Dat zijn de volgende stellingen: 

 “Als ik boos ben kan ik het uiten van mijn woede goed in bedwang houden”( 

t=2.449, df=17, p=0.020). Deze stelling valt onder de competentie ‘managen van 

emoties’. 

 “Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn interactie met mensen uit 

andere culturen” (t=2.463, df=17, p=0.019). Deze stelling valt onder de 

competentie ‘awareness’.  

 “Ik heb het door als een ander problemen heeft” (t=2.317, df=17, p=0.027).  Deze 

stelling betreft de competentie ‘sensitiviteit’.  

Voor het volbrengen van efficiënte communicatie, wat onderdeel is van het individuele 

succes, zijn de competenties samen een goede voorspeller wat blijkt uit een regressieanalyse 

(t=4,299, df=1, p=<0.001). Een goede voorspeller houdt in dat door het gebruik van deze 

competenties de kans groot is dat de communicatie efficiënt volbracht wordt. De afhankelijke 

variabele was in dit geval het ‘volbrengen van efficiënte communicatie’ en de onafhankelijke 

variabele was de ‘somscore van de interculturele competenties’. Uit een regressieanalyse 

bleek tevens dat er één vaardigheid (stelling) van een competentie is die als aparte voorspeller 

van het volbrengen van efficiënte communicatie kan gelden. Dat is de stelling: “Ik heb het 

door als een ander problemen heeft” (t=2.192, df=17, p=0.036). Dit betekent dat deze stelling 

in een bepaalde mate van invloed is op het volbrengen van efficiënte communicatie.  

5.3 Deelvraag 2: bijdrage factoren competenties 

De tweede deelvraag was: ‘Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het 

ontwikkelen en gebruiken van interculturele competenties in communicatiesituaties op het 

werk?’ Bij deze vraag horen de hypothesen 2 t/m 6 die voortgekomen zijn uit het 

vooronderzoek. Hypothese 2 luidde: ‘De mate waarin alumni de interculturele competenties 

ontwikkelen is afhankelijk van het aantal jaar betaald werk en de duur van internationale 

ervaring van de alumnus.’ Aan de hand van een regressieanalyse is er gekeken of ‘het aantal 

jaar betaald werk’ en de ‘duur van de internationale ervaring’ (onafhankelijke variabelen) 

goede voorspellers zijn van het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’ (afhankelijke 

variabele). Dit blijkt niet zo te zijn: t=-0,381. df= 2, p=0.705; t=-0.701, df=2, p=0.486. 

Hypothese 2 wordt verworpen. Voor dit onderzoek betekent dit dat de interculturele 

competenties die de alumni hebben ontwikkeld niet afhangt van het aantal jaar dat zij hebben 

gewerkt of de periode dat zij internationale ervaring hebben opgedaan.  
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Uit het vooronderzoek bleek dat het gebruik van taal zeker van invloed is op de mate van 

gebruik van interculturele competenties. Hypothese 3 is hieruit voortgekomen en luidde als 

volgt: ‘Hoe meer talen iemand spreekt, hoe meer interculturele competenties iemand 

gebruikt.’ Dit is gemeten aan de hand van een Pearsoncorrelatie van de onafhankelijke 

variabele ‘gebruik talen in het werk’ en de onafhankelijke variabele ‘mate van gebruik 

interculturele competenties in communicatiesituaties’. Er kan geconstateerd worden dat deze 

hypothese moet worden verworpen: r=0.184, p=0.183. In het licht van dit onderzoek betekent 

dat het aantal talen dat iemand spreekt niet afhangt hoeveel interculturele competenties 

iemand toepast. Als iemand één tweede taal heeft kan diegene bij voorbaat meer interculturele 

competenties gebruiken dan iemand die vier talen spreekt. Of het taalbeleid van de organisatie 

hier nog van invloed op is, is niet duidelijk doordat het niet gemeten kon worden omdat het 

taalbeleid een nominale variabele is. Wel kan er geconstateerd worden uit tabel 7.5 dat over 

het algemeen weinig is vastgelegd op gebied van taalbeleid in mondelinge en schriftelijke 

communicatie bij de organisaties waar de alumni werken. Enkele organisaties gaven aan dat 

er een taalbeleid aanwezig is en andere organisaties gaven dat er geen taalbeleid is vastgelegd. 

Wel zijn Nederlands en Engels het meest vastgelegd in een taalbeleid, zowel schriftelijk als 

mondeling. Uit de optie ‘anders’ gaven een aantal aan dat Duits vastgelegd is in het 

taalbeleid.  

 

Tabel 7.5 Overzicht frequenties aanwezigheid taalbeleid 

Taalbeleid Mondeling (N=54) Schriftelijk (N=54) 

 Aanwezig Afwezig n.v.t. Aanwezig Afwezig n.v.t. 

Nederlands 21 27 6 22 26 6 

Engels 17 29 8 17 29 8 

Frans 3 37 14 2 38 14 

Spaans 4 36 14 3 37 14 

 

Het gebruik van het aantal talen speelt geen rol volgens de bovenstaande gegevens. Het 

merendeel gaf aan dat zij geen taalbeleid hebben voor de talen Nederlands, Engels, Frans en 

Spaans. Er gaven bijvoorbeeld 27 respondenten aan dat zij geen taalbeleid hebben voor de 

mondelinge communicatie in de Nederlandse taal. Uit het vooronderzoek kwam echter naar 

voren dat taalvaardigheid een grote rol speelde bij de mate van gebruik van interculturele 

competenties en bij efficiënt communiceren. Dit laatste komt in het volgende hoofdstuk naar 
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voren, maar om te meten of ‘taalvaardigheid’, de onafhankelijke variabele, een goede 

voorspeller is van de ‘mate van gebruik van interculturele competenties’, de afhankelijke 

variabele, is er een regressieanalyse gedaan. Daaruit blijkt dat deze aanname eveneens moet 

worden verworpen: t=1.305, df=1, p=0.198. Er kan geconcludeerd worden dat zowel het 

gebruik van het aantal talen als de taalvaardigheid geen invloed heeft op de mate van het 

gebruik van interculturele competenties. Dit geldt tevens voor het ontwikkelen van 

interculturele competenties. Dit houdt in dat zowel het aantal talen dat iemand spreekt als het 

niveau er niet toe doet of er meer of minder interculturele competenties worden gebruikt. Uit 

een regressieanalyse blijkt dat ‘taalvaardigheid’ geen voorspeller is (t=-0,708, df=2, p=0.482) 

en dat dit tevens geldt voor het ‘gebruik van talen’: t=1.773, df=2, p=0.082.  

Verder is er gekeken of nog andere variabelen waren die als goede voorspeller van de 

mate van ontwikkeling en gebruik van interculturele competenties fungeerden. De variabelen 

‘leeftijd’, ‘afstudeerjaar’, ‘aantal werknemers’, ‘aantal nationaliteiten op de werkvloer’, 

‘aantal nationaliteiten waarmee gewerkt wordt’, de ‘mate van gebruik van interculturele 

competenties in communicatiesituaties’, ‘taalvaardigheid’, ‘hoeveelheid gebruik verschillende 

talen in het werk’, en het ‘bepalen van efficiënte communicatie’ blijken samen goede 

voorspellers te zijn van de mate waarin interculturele competenties zijn ontwikkeld: 

F(10,40)=2.819, p=0.010. Dit betekent dat deze items van invloed zijn op de ontwikkeling 

van interculturele competenties. Hiervan is ‘volbrenging van efficiënte communicatie’ de 

enige op zichzelf staande voorspeller van het ontwikkelen van interculturele competenties: 

t=2,627, df=10, p=0.012. Dit geldt niet voor de mate van gebruik van interculturele 

competenties: t=1.362, df=10, p=0.181.  

Er kan geconcludeerd worden dat er weinig factoren herkend worden als bepalende 

factoren voor de mate waarin interculturele competenties worden ontwikkeld en gebruikt. Dit 

kan te maken hebben met het feit dat interculturele competenties grotendeels onbewust of 

automatisch worden gebruikt en daardoor niet erkend worden. Dit wordt meerdere malen 

bevestigd in het vooronderzoek zoals de onderstaande quoten van de alumni laten zien:  
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“Het gaat meer onbewust, denk ik. Alles wat ik geleerd heb tijdens de master is heel erg 

theoretisch, en dat krijg je erin ingestampt, maar toen ik eenmaal begon, ben je er niet 

zozeer bewust van ‘ooh ik ben nu cultural aware’ of ‘ik ben nu dit aan het doen en deze 

competentie aan het toepassen’.” 

“Het gaat vaak heel onbewust maar je moet wel echt stil staan bij je houding. Ik stel me 

niet hetzelfde op als bij mijn collega’s in Nederland dan bij mijn collega’s in Amerika. 

Daar ga ik wel anders mee om, Dat komt door andere competenties, alleen dat gaat dan 

onbewust erin mee. Dat is een beetje een wisselwerking van bewust en onbewust denk ik.” 

“Ja het gaat heel veel onbewust ja. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, en 

dat is gewoon goed doen voor de klant, goede resultaten halen, en ja zorgen dat het project 

loopt.” 

“Beetje vanzelf, het is heel erg bewust, maar het speelt in je achterhoofd mee. Het slijt 

er een beetje in ook als je het vaker doet. Langzaam ervaren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meer verschillende culturen aanwezig zijn hoe alerter iemand moet zijn. In het 

vooronderzoek werd vaak de link gelegd tussen “Er zijn veel verschillende culturen bij mij op 

het werk, dus ik gebruik bewust of onbewust mijn competenties” en “Er zijn geen tot bijna 

geen verschillende culturen op mijn werk, dus ik gebruik geen competenties.” Met dit 

gegeven was hypothese 4 opgesteld: ‘Er worden meer interculturele competenties gebruikt 

naarmate je met meer verschillende culturen te maken hebt.’ Deze hypothese is gemeten aan 

de hand van een Pearsoncorrelatie met de onafhankelijke variabele de ‘mate van gebruik van 

interculturele competenties in communicatiesituaties’ en het ‘aantal verschillende 

nationaliteiten waarmee wordt gewerkt.’ Hieruit blijkt dat deze hypothese verworpen moet 

worden: r=0.182, p=0.188. Het meer gebruik maken van interculturele competenties heeft niet 

te maken met de hoeveelheid culturen. Dit betekent nog niet dat het gebruik van interculturele 

competenties niet afhankelijk is van de aanwezigheid van culturen op de werkvloer. Het kan 

zo zijn dat bij de aanwezigheid van één andere cultuur meer interculturele competenties 

worden toegepast dan bij de aanwezigheid van meerdere culturen. In het vooronderzoek wordt 

namelijk bevestigd dat het ligt aan de persoon die je voor je hebt, maar soms is het culturele 

aspect minder belangrijk doordat men in een bepaalde context werkt en zich daar naar 

gedraagt:  
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“Waar ik dus werk zijn er heel veel verschillende nationaliteiten en dan verscheelt het 

per collega zeg maar. De manier waarop je met die persoon communiceert, je past je steeds 

een beetje aan, aan de cultuur en of waar de persoon vandaan komt. We zijn aan de andere 

kant natuurlijk allemaal collega’s en we werken bij een bedrijf met een bepaald profiel en 

dezelfde doelstellingen. Dus je praat allemaal een beetje in diezelfde bedrijfstaal in die zin, 

dus dan vraag ik me af hoe dat hele culturele aspect weleens mee speelt.”  

 

“Hier zijn de collega’s voornamelijk docenten die hebben een bepaalde taak, een 

bepaalde functie. Ze zijn ook opgeleid op een manier met methodes wat het meest efficiënt 

is en hoe je iets moet overbrengen. Dus op die manier praat je allemaal een beetje in 

dezelfde taal, laat ik het zo zeggen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Mintzberg (1989) zijn er verschillende vormen van organisaties. Of de vorm van 

de organisatie een rol speelt bij het gebruik van interculturele competenties en het tot stand 

brengen van efficiënte communicatie, is er gekeken of er een relatie is tussen de vorm van de 

organisatie en de mate van gebruik van interculturele competenties. De hypothese die hierbij 

was opgesteld luidde: ‘Er is een positieve relatie tussen de vorm van de organisatie en het 

gebruiken van interculturele competenties.’ Met behulp van een Spearmancorrelatie (één 

variabele op scale niveau en de andere nominaal) tussen de onafhankelijke variabele de ‘vorm 

van de organisatie’ en de ‘mate van gebruik van interculturele competenties in 

communicatiesituaties’, is dit gemeten en dit blijkt niet zo te zijn: r=-0.072, p=0.604. Dit 

betekent dat de mate van het gebruik van interculturele competenties niet afhangt van de 

organisatievorm. De hypothese is verworpen.  

Er is echter een aantal andere variabelen die wel in verband staan met de mate van het 

gebruik van interculturele competenties. Er is een positief verband tussen ‘het opdoen van 

internationale ervaring door een Erasmusuitwisseling’ en met de ‘mate van gebruik van 

interculturele competenties’: r=0.278, p=0.041. Dit kan betekenen dat hoe langer iemand deel 

heeft genomen aan een Erasmusuitwisseling, hoe meer of minder interculturele competenties 

worden gebruikt in werksituaties. Eveneens blijkt de ‘Erasmusuitwisseling’ een goede 

voorspeller te zijn van de ‘mate van gebruik van interculturele competenties’: t=2.209, df=7, 

p=0.032. Dit houdt in dat als iemand een Erasmusuitwisseling heeft gedaan, er een goede 

schatting gemaakt kan worden hoeveel interculturele competenties iemand gebruikt. Dit geldt 

niet voor het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’. Dit zou weer te maken kunnen 
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hebben met het gegeven dat interculturele competenties onbewust worden gebruikt en 

daardoor niet herkend worden.  

Het ‘volbrengen van efficiënte communicatie’ blijkt tevens een sterke relatie te hebben 

met de ‘mate van gebruik van interculturele competenties’: r=0.356, p=0.010. Dit geldt 

eveneens voor het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’: r=0,523, p=<0.001. Dit 

betekent dat het volbrengen van efficiënte communicatie samen hangt met de mate van 

gebruik van interculturele competenties en in hoeverre deze ontwikkeld zijn. Het ‘bepalen van 

efficiënte communicatie’ door de alumni heeft alleen een sterk verband met het ‘ontwikkelen 

van interculturele competenties’: r=0.293, p=0.037. In het licht van deelvraag 2 betekent dit 

dat de ontwikkeling van interculturele competenties bijdraagt aan het bepalen van hoe de 

communicatie efficiënt kan verlopen.  

5.4 Deelvraag 3: factoren die bijdragen aan het succes in efficiënt communiceren 

Deelvraag 3 luidde: ‘Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het organisatie 

succes en welke op het individueel succes in efficiënt communiceren?’  

Zowel het organisatie als het individueel succes is gebaseerd op het feit of er efficiënt 

wordt gecommuniceerd. Het organisatiesucces houdt in wanneer het overkoepelende 

communicatiedoel van de organisatie is bereikt. Dit doel wordt bereikt door middel van 

efficiënte communicatie. Bij het individueel succes gaat het om het succes op kleinere schaal, 

het succes van de alumnus. Dit succes wordt bepaald door het behalen van kleinere 

functiegerichte communicatiedoelen van de alumnus die vervolgens weer van invloed zijn op 

het communicatiedoel van de organisatie. Beide successen zijn bepaald vanuit het perspectief 

van de respondent, bijvoorbeeld bij het organisatiesucces gaat het erom wat de respondent 

aangeeft wanneer er succes opgetreden is voor de organisatie volgens hem of haar en draait 

bijvoorbeeld niet om winst. Hypothese 6 kwam hieruit voort en luidde: ‘Er is een positieve 

samenhang tussen het organisatiesucces en het individueel succes.’ Deze hypothese is 

aangenomen, er is een positieve samenhang tussen de afhankelijke variabelen het 

‘organisatiesucces’ en het ‘individueel succes’ dat is aangetoond met een Pearsoncorrelatie: 

r=0.333, p=0.017. Dit betekent dat het organisatiesucces en het individueel succes met elkaar 

in verband staan. Het ‘individueel succes’ blijkt eveneens een goede voorspeller te zijn van 

het ‘organisatiesucces’ dat is gemeten aan de hand van een regressieanalyse: t=2.470, df=1, 

p=0.017. In het kader van dit onderzoek betekent dat het organisatiesucces afhangt van het 

individuele succes. In de volgende citaten komt naar voren dat het succes afhankelijk is van 

elkaar en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan: 
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“Het is goed om dingen uit te spreken en ook op de manier hoe je dat doet. Je moet 

natuurlijk wel diplomatiek blijven en het op een bepaalde manier brengen van ‘goh 

misschien kun je beter, in plaats van nee je moet, denk er een zus en zo over na’. Je leert 

gewoon op heel veel verschillende manieren benaderen, en ik denk dat zowel binnen 

Nederland als op internationaal niveau dat gewoon heel goed werkt. Het is altijd een balans 

zoeken.” 

“Ik kan niet specifiek zeggen ‘ik ben de meerwaarde’, nee iedereen heeft zo zijn eigen 

meerwaarde. En dat maakt het succes van interculturele teams.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het vooronderzoek bleek dat hoe meer internationale ervaring iemand heeft hoe 

succesvoller hij of zij kan zijn. De hypothese (7) die hieruit voort kwam luidde: 

‘Werkervaring en duur internationale ervaring zijn voorspellers van het individueel succes.’ 

Deze hypothese is verworpen. Met een regressieanalyse is aangetoond dat de twee 

onafhankelijke variabelen geen voorspellers zijn van het ‘individueel succes’ (de afhankelijke 

variabele): t=0.813, df= 2, p=0.421 (maanden internationale ervaring) en t=-1.e, df=2, 

p=0.161 (aantal jaren betaald werk). Dit geldt hetzelfde als voor het ‘organisatiesucces’ 

t=1.110, df=2, p=0,273 (maanden internationale ervaring) en t=-1.079, df=2, p=0,286 (aantal 

jaren betaald werk). In het licht van deelvraag 3 betekent dat zowel het individueel als het 

organisatiesucces niet afhankelijk is van de duur van een internationale ervaring en van de 

ervaring in het werk.  

Welke factoren dragen wel bij aan het individueel succes? De factoren, de onafhankelijke 

variabelen, ‘gebruik aantal talen in het werk’, ‘taalvaardigheid’, ‘de mate van gebruik van 

interculturele competenties’ en ‘het ontwikkelen van interculturele competenties’ samen zijn 

goede voorspellers van het individueel succes, de afhankelijke variabele (F(4,46)=6.224, 

p=<0.001). Dit was gemeten aan de hand van een regressieanalyse. In het kader van dit 

onderzoek betekent dit dat als deze factoren samen van toepassing zijn, de kans groot is dat de 

alumnus efficiënt en succesvol is in zijn of haar communicatie. Hieruit blijkt dat ‘het gebruik 

aantal talen in het werk’ als een aparte voorspeller van het ‘individueel succes’ kan gelden 

(t=2.273, df=4, p=0.028) net zoals het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’ 

(t=2.871, df=4, p=0.006). Dit betekent dat een alumnus succesvol is in efficiënt 

communiceren zodra een alumnus zijn talen gebruikt of zijn competenties zodanig heeft 

ontwikkeld. Uit een Pearsoncorrelatie blijkt wel dat het ‘individueel succes’ (de afhankelijke 

variabele) en het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’ (de onafhankelijke) 
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samenhang vertonen: r=0.470, p=<0.001, net zoals de ‘mate van gebruik van interculturele 

competenties’ (de onafhankelijke) eveneens samenhang vertoont met het ‘individueel succes’ 

(de onafhankelijke variabele): r=0.299, p=0.033. Dit betekent dat het individueel succes niet 

afhankelijk is van deze factoren, maar wel op voort beweegt. Tussen ‘taalvaardigheid’ (de 

onafhankelijke variabele) en ‘individueel succes’ (de afhankelijke variabele) is er geen 

verband volgens een Pearsoncorrelatie: r=-0.088, p=0.539. ‘Leeftijd’, ‘aantal jaren betaald 

werk’, ‘aantal werknemers’, ‘aantal nationaliteiten op de werkvloer’, en het ‘aantal 

nationaliteiten waarmee wordt samengewerkt’ blijken zowel samen als apart geen 

voorspellers te zijn van het ‘individuele succes’. Voor deelvraag 3 betekent dat individuele 

succes zowel niet afhankelijk is als samenhangt met deze factoren.  

Voor het ‘organisatiesucces’, de afhankelijke variabele, zijn de onafhankelijke variabelen 

‘gebruik aantal talen in het werk’, ‘taalvaardigheid’, de ‘mate van gebruik van interculturele 

competenties’ en het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’ samen geen goede 

voorspellers volgens een regressieanalyse (F(4,46)=1.061, p=0.387). Bovendien waren deze 

variabelen geen aparte goede voorspellers. Uit een Pearsoncorrelatie bleek dat er tevens geen 

verband is tussen deze factoren en het ‘organisatiesucces’: r=0.136, p=0.342 

(taalvaardigheid), r=-0.018, p=0.900 (ontwikkeling interculturele competenties), r=0.006, 

p=0.968 (gebruik interculturele competenties), en r=0.249, p=0.078 (gebruik talen in het 

werk). Dit betekent dat het organisatiesucces niet afhankelijk is van deze factoren en evenmin 

met elkaar correleert. Zoals al eerder naar voren kwam kan de organisatievorm tevens een rol 

spelen bij het organisatiesucces. De hypothese (8) die hiervoor is opgesteld was: ‘Het 

organisatiesucces hangt positief samen met de organisatievorm.’ Deze hypothese is 

aangenomen, met een Pearsoncorrelatie is gemeten dat de ‘organisatievorm’ positief 

samenhangt met het ‘organisatiesucces’ (r=0.280, p=0.046).  

5.5 Deelvraag 4: uniciteit Interculturele Communicatie expert 

De vierde en laatste deelvraag was: ‘Waar onderscheidt een Interculturele Communicatie 

expert zich in ten opzichte van zijn of haar collega’s volgens alumni Interculturele 

Communicatie?’ Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de casussen/situatieschetsen 

en de open vraag waarin de alumni gevraagd werd om uit te leggen dat zij als ICC-er 

succesvoller zijn op de multiculturele werkvloer en waarin zij zich onderscheiden. De 

aanname dat een ICC-er succesvoller is dan andere collega’s is voortgekomen als resultaat uit 

het evaluatieonderzoek van Van der Berg et al. (2013). Als resultaat hierop kwam naar voren 

dat de alumni denken dat zij succesvoller zijn doordat zij: 
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 meer bewust zijn van verschillen/cultureel gevoelig (niet alleen op cultureel niveau 

maar eveneens op talig en persoonlijk niveau); 

 meer open staan voor en inleven in andere culturen; 

 minder snel oordelen; 

 beschikken over analytische, schriftelijke en mondelinge vaardigheden 

(meertaligheid/culturele en talige factoren);  

 beschikken over een combinatie van kennis en ervaring en of over een culturele 

achtergrond (internationaal georiënteerd);  

 kunnen kijken door verschillende brillen/perspectieven;  

 beter begrip hebben voor verschillende communicatieprocessen;  

 een specifieke en of grote interesse hebben in andere talen en culturen. 

Een klein deel van de alumni gaf wel aan dat deze vaardigheden niet wezenlijk door de 

master interculturele Communicatie komt, maar door het feit dat zij interesse hebben voor 

andere culturen, ervaring hebben opgedaan in multiculturele omgevingen of tijdens hun 

opvoeding. Bovendien gaf een aantal aan dat hij of zij misschien wel bewuster bezig is met 

interculturele communicatie maar niet direct succesvoller hoeft te zijn dan de andere 

collega’s. In deze context werd er een enkele keer door alumni te kennen gegeven dat een 

aantal van hun collega’s eveneens beschikt over deze vaardigheden. De collega’s gaven aan 

de alumni aan dat dit voornamelijk komt door hun inter- en multiculturele werkervaring. De 

alumnus beschikt al over deze vaardigheden zonder daarvoor werkervaring te moeten hebben 

opgedaan. In het licht van dit onderzoek betekent dat de alumni Interculturele Communicatie 

een streepje voor hebben. 

Uit de casussen van het kwantitatieve onderzoek zijn acht overkoepelende patronen naar 

voren gekomen die volgens Koole & Ten Thije (1994) als standaardoplossingen gebruikt 

kunnen worden bij situaties waarin er interculturele misverstanden, spanningen en of 

conflicten ontstaan. Deze patronen worden de schakelpatronen genoemd en zijn hieronder 

weergegeven met enkele voorbeelden uit dit onderzoek ter verduidelijking van deze patronen: 

 Patroon 1: mediation. Twee voorbeelden uit hiervan zijn: “Rustig uitleggen waarom 

iemand kan denken dat het Duits is” en “Expliciet benoemen dat je aanvoelt dat er een 

misverstand kan ontstaan en dan situatie uitleggen.”  

 Patroon 2: empathie tonen. Twee voorbeelden hiervan zijn: “Inleven in de situatie,  

inleven in de ander, begrip tonen” en “Houding aanpassen, niet beledigend 

reageren.” 
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 Patroon 3: extra hulp vragen. Twee voorbeelden zijn: “Een andere collega om hulp 

vragen die goed Frans spreekt” en “Frans blijven proberen te praten of aangeven dat 

je geen Frans kunt en verzoek doen tot vervolg per mail.” 

 Patroon 4: wederzijds begrip verkrijgen en of feedback vragen. Twee voorbeelden 

hiervan zijn: “Informatie geven over de culturen, persoonlijke achtergronden” en 

“Feedback vragen waarom diegene denkt dat het Duits is.”  

 Patroon 5: humor gebruiken. Twee voorbeelden zijn: “Humor gebruiken om aan te 

geven dat je niveau Frans te laag is” en “Je gevoel van belediging niet laten merken, 

humor gebruiken, afzwakken.”  

 Patroon 6: expliciteren. Twee voorbeelden hiervan zijn: “Verzoek om langzamer te 

praten of te herhalen” en “Gesprek ombouwen, vragen anders verwoorden.”  

 Patroon 7: negeren/culturele relativiteit. Twee voorbeelden hiervan zijn: “Respect en 

begrip tonen, maar als er geen Engels gesproken kan worden houdt het gesprek op” 

en “Geen punt van maken, ander onderwerp over gaan.”  

 Patroon 8: verontschuldigen. Twee voorbeelden hiervan zijn: “Verontschuldigen voor 

lage taalvaardigheid Frans” en “Erkennen van het probleem”. 

Al deze patronen kwamen naar voren in de drie stappen die per casus behandeld waren. 

Per casus was gevraagd aan de respondenten om de casus te behandelen aan de hand van drie 

stappen. Stap 1 was hoe de respondent effectief te werk zou gaan. Stap 2 luidde hoe daarbij 

geschakeld werd tussen culturen en op welke manier. Bij stap 3 werd gevraagd welke taal en 

interculturele competenties de respondent toepaste en waarom.  

8. Conclusie  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en de bijhorende deelvragen. De 

leidende vraag van dit onderzoek luidde: ‘Hoe draagt het schakelen tussen verschillende 

interculturele competenties door alumni Interculturele Communicatie bij aan het efficiënt 

communiceren in multiculturele werksituaties’? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is eerst antwoord gegeven op de deelvragen. De 

eerste deelvraag luidde: ‘In welke mate worden interculturele competenties gebruikt en welke 

zijn het meest ontwikkeld en dragen bij aan efficiënte communicatie?’ De interculturele 

competenties worden het meest gebruikt bij het e-mailen naar externe contacten en bestaan uit 

‘awareness’, ‘cultuurkennis’, ‘effectief communiceren’, ‘flexibel’, ‘kennis van interculturele 

communicatie’, ‘managen van emoties’, ‘avontuurlijk’, ‘onzekerheidsvermijding’, en 
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‘sensitiviteit’. Tevens worden er veel competenties gebruikt bij face-to-face interne 

gesprekken, externe telefoongesprekken, en face-to-face interne vergaderingen. Hieruit blijkt 

dat er weinig verschil is tussen intern en extern contact.  

De competenties sensitiviteit, effectief communiceren en avontuurlijk zijn de meest 

ontwikkelde competenties. Dit is in tegenstelling tot het resultaat uit het kwalitatief 

vooronderzoek waaruit voortgekomen was dat de competenties ‘awareness’, ‘sensitiviteit’ en 

‘avontuurlijk’ als belangrijkste ontwikkelde competenties werden geacht. Uit het kwantitatief 

onderzoek kwam tevens de volgende top 3 van de meest ontwikkelde vaardigheden van 

competenties naar voren: 

1. “Ik vind het leuk om met mensen van andere culturen om te gaan” (avontuurlijk).  

2. “Ik pas mijn communicatiestrategie aan aan mijn communicatiepartner” (effectief 

communiceren).   

3. “Ik heb het door als een ander problemen heeft” (sensitiviteit).  

Deze gegevens verwerpen hypothese 1 ‘Awareness, sensitiviteit en avontuurlijk zijn de meest 

ontwikkelde competenties door de alumni’ die geconstateerd was op grond van het 

vooronderzoek. Voor het volbrengen van efficiënte communicatie zijn de competenties samen 

een goede voorspeller. Dit betekent dat het hebben van interculturele competenties 

belangrijker is dan het hebben van één specifieke competentie voor het efficiënt laten 

verlopen van de communicatie door een individu. De volgende stelling kan tevens gezien 

worden als vaardigheid en zodra iemand over deze vaardigheid beschikt, dan betekent dat 

diegene een positieve bijdrage kan leveren aan het volbrengen van efficiënte communicatie. 

De stelling luidde: “Ik heb het door als een ander problemen heeft.”  

De tweede deelvraag was: ‘Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het 

ontwikkelen en gebruiken van interculturele competenties in communicatiesituaties op het 

werk?’ Daarbij luidden drie hypothesen. Hypothese 2 luidde: ‘De mate waarin alumni de 

interculturele competenties ontwikkelen is afhankelijk van het aantal jaar betaald werk en de 

duur van internationale ervaring van de alumnus’ en is verworpen. In het kader van de eerste 

deelvraag betekent dit dat de interculturele competenties die de alumni hebben ontwikkeld 

niet afhangt van het aantal jaar dat zij hebben gewerkt of de periode dat zij internationale 

ervaring hebben opgedaan.  

Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat het ‘gebruik van taal’ zeker van invloed is op 

de mate van gebruik van interculturele competenties. Hypothese 3 is hierop geconstateerd: 

‘Hoe meer talen iemand spreekt, hoe meer interculturele competenties iemand gebruikt’, maar 

eveneens is deze verworpen. Tevens blijkt ‘taalvaardigheid’ geen invloed te hebben op de 
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mate van gebruik en ontwikkeling van interculturele competenties. Hierbij kan geconcludeerd 

worden dat zowel het gebruik van taal als het niveau van de taal er niet toe doet of er meer of 

minder interculturele competenties gebruikt worden. De ‘invloed van het taalbeleid’ kon niet 

gemeten worden, maar daarbij geeft de helft van de alumni aan dat er geen vast taalbeleid is. 

De andere helft geeft aan dat er wel een taalbeleid is, dit geldt het meeste voor de talen 

Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als mondeling.  

Uit onderzoek is gebleken dat er weinig op zichzelf staande factoren van invloed zijn op 

de mate van gebruik en ontwikkeling van interculturele competenties in 

communicatiesituaties. Een opmerkelijk resultaat is dat de volgende factoren samen goede 

voorspellers blijken te zijn van de mate van ontwikkeling van interculturele competenties: 

 

- ‘leeftijd’ - ‘afstudeerjaar’ 

- ‘aantal werknemers’ - ‘aantal nationaliteiten op de werkvloer’ 

- ‘bepalen van efficiënte communicatie’ - ‘taalvaardigheid’ 

- ‘aantal nationaliteiten waarmee gewerkt 

wordt’ 

- ‘hoeveelheid gebruik verschillende talen in    

het werk’ 

- ‘de mate van gebruik van interculturele 

competenties in communicatiesituaties’ 

 

 

 Dit is opmerkelijk omdat deze factoren zelf geen invloed hebben op de mate van de 

ontwikkeling van interculturele competenties, maar wel samen invloed hebben. Hiervan is 

‘volbrenging van efficiënte communicatie’ de enige factor die wel richting geeft aan de mate 

waarin interculturele competenties zijn ontwikkeld. Dit geldt niet voor de mate van gebruik 

van interculturele competenties.  

Dat weinig factoren van invloed zijn kan te maken hebben met het feit dat de 

interculturele competenties grotendeels onbewust of automatisch worden toegepast. Dit wordt 

meerdere malen bevestigd in het vooronderzoek zoals het volgende gegeven: “Beetje vanzelf, 

het is heel erg bewust, maar het speelt in je achterhoofd mee. Het slijt er een beetje in ook als 

je het vaker doet. Langzaam ervaren.” Tevens is gebleken dat het meer gebruik maken van 

interculturele competenties niet te maken heeft met het aanwezige aantal van verschillende 

culturen. Hypothese 4 hoorde hierbij: ‘Er worden meer interculturele competenties gebruikt 

naarmate je met meer verschillende culturen te maken hebt’ en is verworpen. Dit betekent nog 

niet dat de mate van gebruik van interculturele competenties niet afhankelijk is van de 

aanwezigheid van culturen op de werkvloer. Het kan zo zijn dat bij de aanwezigheid van één 
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andere cultuur meer interculturele competenties worden gebruikt dan bij de aanwezigheid van 

meer culturen. Dit wordt bevestigd in het vooronderzoek: “het ligt aan de persoon die je voor 

je hebt, maar soms is het culturele aspect wat minder belangrijk doordat iedereen in een 

bepaalde context werkt en zich daar naar gedraagt.” Eveneens blijkt de vorm van de 

organisatie geen verband te hebben met de mate van gebruik van interculturele competenties. 

Hypothese 5: ‘Er is een positieve relatie tussen de vorm van de organisatie en het gebruiken 

van interculturele competenties’ is eveneens verworpen. Wel zijn er positieve verbanden 

zichtbaar tussen het ‘opdoen van een internationale ervaring door een Erasmusuitwisseling’ 

met de mate van gebruik van interculturele competenties. Dit verband betekent dat hoe langer 

iemand deel heeft genomen aan een Erasmusuitwisseling, hoe meer of minder interculturele 

competenties hij of zij gebruikt in werksituaties. Een verband tussen factoren houdt in dat die 

factoren met elkaar te maken hebben en op elkaar reageren. Nog een positief verband was het 

‘volbrengen van efficiënte communicatie’ met de mate van gebruik van interculturele 

competenties en eveneens met de ontwikkeling van interculturele competenties, en tussen het 

‘bepalen van efficiënte communicatie’ door de alumni en het ontwikkelen van interculturele 

competenties. Bovendien is er gebleken als iemand een Erasmusuitwisseling heeft gedaan, er 

een goede schatting gemaakt kan worden in welke mate iemand interculturele competenties 

gebruikt. 

 Deelvraag 3 luidde: ‘Welke factoren dragen bij aan of zijn van invloed op het 

organisatiesucces en welke op het individueel succes in efficiënt communiceren?’ Zowel het 

organisatie- als het individueel succes is gebaseerd op het feit of er efficiënt wordt 

gecommuniceerd volgens de alumni. Uit onderzoek is gebleken dat de hypothese ‘Er is een 

positieve samenhang tussen het organisatiesucces en het individueel succes’ aangenomen kan 

worden. Het organisatiesucces en het individueel succes staan in verband met elkaar. Uit 

kwantitatief onderzoek blijkt eveneens dat het organisatiesucces afhangt van het individuele 

succes. 

Wat betreft het individueel succes, zijn ‘werkervaring’ en de ‘duur van internationale 

ervaring’ geen goede voorspellers volgens de statistische analyse van dit onderzoek. Dit 

betekent dat het succes niet afhangt van deze factoren. Hierbij is hypothese 7 verworpen: 

‘Werkervaring en duur internationale ervaring zijn voorspellers van het individueel succes.’ 

Desondanks is er wel gebleken dat wanneer de volgende factoren samen van toepassing zijn, 

de kans groot is dat de alumnus efficiënt en succesvol is in zijn of haar communicatie. Deze 

factoren luidde: ‘gebruik aantal talen in het werk’, ‘taalvaardigheid’, ‘mate van gebruik van 

interculturele competenties’ en het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’. Hierbij 
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kunnen de factoren het ‘gebruik aantal talen in het werk’ en het ‘ontwikkelen van 

interculturele competenties’ als aparte voorspellers van het individueel succes gezien worden. 

Hierbij kan geconcludeerd worden dat een alumnus efficiënt communiceert wanneer hij zijn 

interculturele competenties zodanig heeft ontwikkeld en dat hij gebruik maakt van zijn talen. 

Dit geldt tevens voor vrouwen. Bovendien is gebleken dat het ontwikkelen en gebruiken van 

interculturele competenties een positieve relatie heeft met het individueel succes. Tevens 

hangt het individueel succes niet af van de factoren ‘leeftijd’, ‘aantal jaren betaald werk’, 

‘aantal werknemers’, ‘aantal nationaliteiten op de werkvloer’, en het ‘aantal nationaliteiten 

waarmee wordt samengewerkt’. 

Wat betreft het organisatiesucces is gebleken dat dit succes niet afhangt van de factoren 

‘gebruik aantal talen in het werk’, ‘taalvaardigheid’, ‘mate van gebruik van interculturele 

competenties’ en het ‘ontwikkelen van interculturele competenties’. Tevens is er geen 

verband tussen deze factoren. Uit de statistische analyse blijkt wel dat de organisatievorm te 

maken heeft met het organisatiesucces. De hypothese ‘Het organisatiesucces hangt positief 

samen met de organisatievorm’ is aangenomen.  

De laatste deelvraag luidde: ‘Waar onderscheidt een Interculturele Communicatie expert 

zich in ten opzichte van zijn of haar collega’s volgens alumni Interculturele Communicatie?’ 

Uit onderzoek is gebleken dat een Interculturele Communicatie expert zich onderscheidt in 

het beschikken over en het gebruiken van interculturele vaardigheden en of competenties. Een 

groot deel van de alumni gaf aan dat hij of zij als Interculturele Communicatie expert sterk 

ontwikkelde interculturele competenties heeft en weet wanneer hij of zij deze effectief in 

multiculturele communicatiesituaties in kan zetten. Dit hebben zij voor een groot deel te 

danken aan hun master. De Interculturele Communicatie experts gaven tevens aan dat zij een 

streepje voor hebben op andere collega’s doordat zij vanwege hun master onder andere meer 

bewust zijn van culturele en persoonlijke verschillen, meer open staan voor mensen en zich 

beter kunnen inleven, minder snel oordelen, beschikken over een goede taalvaardigheid in 

meerdere talen, beschikken over een combinatie van kennis en ervaring, kunnen kijken door 

verschillende culturele brillen, beter begrip hebben voor andere communicatieprocessen, en 

een specifieke interesse hebben in andere culturen en talen. De alumni gaven namelijk aan dat 

hun collega’s deze vaardigheden pas na een aantal jaar werken hebben ontwikkeld terwijl zij 

als alumni zonder werkervaring al over deze vaardigheden beschikken.  

Uit onderzoek is tevens gebleken dat de alumni acht overkoepelende schakelpatronen 

toepasten die als standaardoplossingen gebruikt kunnen worden bij situaties waarin er 

interculturele misverstanden, spanningen en of conflicten zijn. Deze patronen zijn: mediation, 
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empathie tonen, extra hulp vragen, wederzijds begrip verkrijgen en of feedback vragen, 

humor gebruiken, expliciteren, negeren/culturele relativiteit, en verontschuldigen. Deze 

patronen kwamen voort uit de gemaakte casussen van de respondenten. De casussen waren 

praktijkvoorbeelden van multiculturele communicatieve situaties waarin respondenten aan de 

hand van drie stappen moest aangeven hoe hij of zij naar deze situatie in de praktijk zou 

handelen. Een voorbeeld van een casus luidde: “Stel jij wilt de samenwerking tussen een 

Britse en Duitse klant organiseren. Tijdens een kennismakingsgesprek merk je dat de Britse 

klant zich ongemakkelijk voelt door de directheid van de Duitse klant. Hoe reageer je?” 

In het kader van de onderzoeksvraag kan er geconcludeerd worden met betrekking op de 

alumni Interculturele Communicatie dat het schakelen tussen competenties, door het bewust 

en onbewust gebruik maken van verschillende interculturele competenties mede dankzij de 

overgrote interesse in verschillende culturen en talen, bijdraagt aan het efficiënt 

communiceren in multiculturele werksituaties.  

9. Discussie 

Bij dit onderzoek is er nauwelijks iets op te merken aan de respons op de online enquête. 

Deze was zeer groot, dit komt mede dankzij het feit dat zij persoonlijk zijn benaderd via de 

mail of via LinkedIn. Wel kan er een kritische kanttekening worden geplaatst bij een aantal 

vragen van de online enquête. Er had van tevoren meer gecheckt moeten worden of de vragen 

voldeden aan de voorwaarden van bepaalde metingen die in SPSS uitgevoerd moesten 

worden. Het taalbeleid kon bijvoorbeeld niet meegenomen worden in de metingen, terwijl dit 

interessante resultaten had kunnen opleveren. Dit kwam doordat er in Thesistools niet bij elke 

vraag de knop ‘verplicht invullen’ geactiveerd kon worden. Hierdoor had een aantal 

respondenten niet alle vragen ingevuld waardoor zij niet mee konden worden genomen in de 

analyse van de resultaten. Door deze aantekeningen mee te nemen in vervolgonderzoek zal er 

optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van de verwachte hoge respons en zal de 

criteriumvaliditeit stijgen (Boeije, 2005). 

 Een ander discussiepunt is de aanname van Ten Thije (2006). Ten Thije gaf aan dat bij 

een communicatieproces, waarbij rekening wordt gehouden met de communicatieve 

verwachtingen in een intercultureel discours, kan worden overwogen om het te structureren 

aan de hand van drie stappen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het efficiënt laten verlopen 

van het communicatieproces regelmatig onbewust verloopt. Er wordt vaak niet meer bewust 
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overwogen om het communicatieproces te structureren. Dit komt niet volstrekt overeen met 

de aanname van Ten Thije (2006).  

 Een kanttekening kan geplaatst worden bij het feit dat alle oordelen van de respondenten 

gebaseerd zijn op zelfreflectie. Een voorbeeld van een vraag waar respondenten oordeelden 

op basis van hun zelfreflectie is vraag 22 van de online enquête: “Waardoor denk je dat jij als 

interculturele communicatie-alumnus succesvoller bent op de interculturele werkvloer en 

waarin onderscheid jij je?” De resultaten van dit onderzoek moeten in het kader van de 

zelfreflecties van de alumni waargenomen worden. Tevens was vraag 22 gebaseerd op het 

onderzoek van Van der Berg et al. (2013). Zij toonden aan dat de alumni beter presteerden 

dan collega’s doordat zij de master Interculturele Communicatie hadden gevolgd. Echter 

konden zij de exacte redenen hiervoor niet verklaren. Dit onderzoek heeft hier tot zekere 

hoogte wel antwoord op kunnen geven door middel van de zelfreflecties van de alumni. 

Echter kan dit onderzoek aangevuld worden met de medewerkers van de alumni als tweede 

onderzoeksgroep.  

 In het theoretisch kader kwam naar voren dat Ait Taleb (2012) had onderzocht dat de drie 

interculturele competenties ‘awareness’, ‘sensitiviteit’, en ‘kennis’ belangrijk zijn om een 

goede en geslaagde interactie te laten plaatsvinden. In dit onderzoek kwam naar voren dat in 

plaats van ‘kennis’ de competentie ‘effectief communiceren’ bij de drie belangrijkste 

interculturele competenties hoorde voor een geslaagde interactie of efficiënte communicatie. 

Deze twee uitkomsten tonen zowel overlap als verschil aan. Of dit ligt aan het profiel van de 

doelgroep, een expat of alumnus Interculturele Communicatie, of aan iets anders zal verder 

onderzocht moeten worden. Echter werd de competentie ‘effectief communiceren’ wel door 

meerdere auteurs aangegeven als zeer belangrijk voor efficiënte communicatie (Fantini, 2000; 

van der Zee & Brinkmann, 2004; Gudykunst, 2004; Spencer-Oatey & Franklin, 2009).  

 Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek van Bastiaens et al. (2011). Bastiaens 

et al. hadden onderzocht dat interculturele competenties contextafhankelijk zijn. Echter 

hadden zij nog niet onderzocht in welke mate bepaalde factoren zoals situatie of ervaringen 

afhankelijk zijn van het gebruik van interculturele competenties in communicatiesituaties.  

 Verder is dit onderzoek eveneens een aanvulling op het onderzoek van Dannerer 

(2013). Dannerer heeft op basis van haar onderzoek over de efficiëntie van een lingua franca 

in werksituaties, een aantal criteria opgesteld die van toepassing zijn op de efficiënte 

communicatie in een bedrijfscontext. Dit onderzoek heeft een nieuw inzicht teweeg gebracht: 

de criteria van Dannerer (2013) in combinatie met het gebruik van interculturele competenties 

draagt bij aan efficiënte communicatie in multiculturele werksituaties. 
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 Een kritisch punt is het feit dat de communicatiesituaties waarin de respondenten hun 

antwoorden op konden baseren wellicht te beperkt waren. Beerkens (2010) gaf twaalf veel 

voorkomende communicatiesituaties aan, maar daaronder viel niet de digitale 

videovergadering (conference call), terwijl deze situatie momenteel frequent voorkomt 

volgens een aantal respondenten. Deze situatie werd in het vooronderzoek een paar keer 

genoemd door respondenten waar zij interculturele competenties bij toepassen, maar deze 

optie ontbrak in de online enquête. Wellicht tonen nieuwere onderzoeken aan dat de digitale 

videovergadering tevens een veel voorkomende communicatiesituatie is. 

Zoals hierboven is te lezen moedigt dit onderzoek aan om vervolg onderzoek te doen. Het 

is interessant om te kijken of er daadwerkelijk verschil zit tussen de alumni op basis van hun 

taal specifieke invulling. Hierbij is het belangrijk dat er gelijke aantallen respondenten 

worden onderzocht, bijvoorbeeld tien respondenten die de richting Nederlands hebben 

gevolgd en tien respondenten die de richting Duits hebben gevolgd. Hieruit zou kunnen 

worden opgehaald of een taalstudie als achtergrond van de alumni wel van invloed is op het 

efficiënte verloop van communiceren en het schakelen tussen competenties.  

Uit de casussen van het onderzoek zijn interessante schakelpatronen voortgekomen. Een 

discussiepunt hierbij was wel dat bij het formuleren van de casussen er vanuit was gegaan dat 

de respondenten alleen uit Nederlanders bestond. Dit was niet het geval. Door een hoog 

gehalte van inlevingsvermogen van de doelgroep zijn de meeste casussen desondanks 

ingevuld. Bij een mogelijk vervolgonderzoek moet er rekening worden gehouden met het feit 

dat respondenten niet allemaal dezelfde nationaliteit hoeven te hebben. Bovendien is het 

interessant om te kijken hoe vaak en wanneer de schakelpatronen worden toegepast in 

communicatiesituaties op het werk en welke factoren daar van invloed op zijn.  

Nog een belangwekkend onderzoek zou zijn om dit onderzoek af te nemen bij 

respondenten die geen interculturele opleiding hebben gevolgd maar wel in een multiculturele 

organisatie werken. Daarnaast zou er een controlegroep in kunnen worden geschakeld die 

eveneens onderzocht wordt. Deze groep zal zowel geen interculturele opleiding hebben 

gevolgd als werkzaam zijn in een multiculturele organisatie. Hieruit kunnen daadwerkelijk de 

verschillen in resultaten vast gelegd worden tussen de alumni en anderen die geen 

interculturele achtergrond hebben in hun studie.   
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Bijlage 1 Concretisering onderzoek proefinterview 

Dit onderzoek is geconcretiseerd door middel van één proefinterview gevolgd door vier 

diepte-interviews die afgenomen zijn na evaluatie van het proefinterview. Deze interviews 

zijn afgenomen met de alumni Interculturele Communicatie. Uit dit proefinterview is naar 

voren gekomen dat de geïnterviewde vooral onbewust handelt tijdens interculturele situaties. 

Dit komt doordat zij veel kennis heeft over hoe te gedragen in interculturele situaties vanwege 

haar masteropleiding. Zij is er bewust van dat er verschillen zijn, maar zij legt niet vooraf vast 

wat die verschillen zijn. Zij geeft tevens aan dat er weinig misverstanden plaatsvinden binnen 

haar interculturele afdeling doordat er een open sfeer hangt. Met een open sfeer bedoelt zij dat 

collega’s onderling informele gesprekken hebben. De geïnterviewde geeft aan dat zij vragen 

stelt aan andere collega’s of haar zelf openstelt voor vragen van collega’s om zo 

misverstanden te voorkomen. Als er toch een misverstand ontstond dan loste zij dat op een 

creatieve manier op door bijvoorbeeld een grapje ervan te maken. Ze geeft bovendien aan 

doordat ze de master Interculturele Communicatie heeft gedaan en open staat voor andere 

culturen, tevens zelf makkelijker haar plek kon vinden binnen haar interculturele organisatie. 

Ze kon vanaf de eerste dag goed omgaan met collega’s, effectieve gesprekken voeren ondanks 

dat er zoveel verschillende soorten culturen zitten. Ze geeft aan dat haar ontwikkeling, het 

omgaan met haar interculturele collega’s, het schakelen daartussen, het schakelen tussen thuis 

en werk, en tussen talen haar eenvoudig afgaat door haar interesse en openheid voor 

interculturele omgeving. Zij geeft eveneens aan dat ze vermoedt dat zij als masterstudent van 

de Nederlandse richting makkelijker in een interculturele organisatie terecht kwam dan een 

taal specifieke richting. Een masterstudent van een taal specifieke student zal meer een taal 

specifieke functie krijgen en minder in contact zijn met verschillende culturen en andere talen. 

Dit vermoeden is meegenomen in het onderzoek en gerelateerd aan de vraag of er verschillen 

in de uitkomsten waren door hun talige achtergrond. Dit is onderzocht bij het fenomeen dat 

opviel tijdens het interview. Dat fenomeen was het schakelen, het schakelen tussen 

Interculturele competenties bij het contact tussen verschillende culturen. 

 
Bijlage 2 Taalvaardigheid 

 
Tabel: Gemeenschappelijke Referentieniveaus globale schaal 

Vaardige gebruiker  C2 Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. 

Kan informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en 

geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en 

hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeien 

en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs 

in complexere situaties, onderscheiden. 

C1 Kan een uitgebreid scala aan veeleisende, lange teksten begrijpen en 

de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan 

uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te 

moeten zoeken. Kan flexibele en effectief met taal omgaan ten 

behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan 

een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over 

complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van 

organisatorische structuren en verbindingswoorden.  

Onafhankelijke B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel 

over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van 
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gebruiker technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en 

spontaan reageren dat een normale uitwisseling met 

moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de 

partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke gedetailleerde 

tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een 

standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op 

de voor- en nadelen van diverse opties.  

B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten 

over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op 

school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die 

kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt 

gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over 

onderwerpen die vertrouwd of die persoonlijk belang zijn. Kan een 

beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, 

verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven 

voor meningen en plannen.  

Basisgebruiker  A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die 

verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld 

persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). 

Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een 

eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse 

kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de 

eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het 

gebied van directe behoeften beschrijven.  

A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op 

de bevrediging van concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan 

zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en 

beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, 

wie hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze 

reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk 

praat en bereid is om te helpen.  

 

 
Bijlage 3 Vragenlijst diepte-interview 

Definitie van cultuur: 

Cultuur is in het kort gedefinieerd het geheel van gedeelde opvattingen en gebruiken 

van een groep mensen.  

Definitie van interculturele communicatie: 

Interculturele communicatie is de communicatie die plaats vindt tussen personen met 

verschillende culturele achtergronden. 

 

Basisvragen  

1. Naam: 

2. Leeftijd (geboortedatum): 

3. Afgestudeerd sinds: 

4. Welke taalspecifieke invulling heb je tijdens het masterprogramma gevolgd? 

5. Aantal jaren actief op de arbeidsmarkt (in maanden): 

6. Huidige werkgever: 

7. Huidige branche: 

Kunst, cultuur 

Wetenschappelijk onderwijs & onderzoek 

Toegepast onderzoek/onderzoeksbureau 
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Voortgezet en overig onderwijs 

Journalistiek/media/communicatie 

Gezondheidszorg 

Internationaal bedrijfsleven 

Consultancy/advies/trainingen 

Beleidsvorming en –uitvoering 

Internationale dienstverlening/ buitenlandse zaken 

Anders, namelijk: 

8. Huidige functietitel: 

9. Huidige werkzaamheden met betrekking tot interculturele communicatie: 

  Bepalen plaats en doelstelling van de organisatie: 

- Adviseren over de in-en externe communicatie 

- Vaststellen van het communicatiebeleid 

- Vaststellen van het budget 

- Organiseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten 

- Evalueren van communicatiebeleid en – activiteiten  

- Anders, nl: 

 Verzorgen van interne communicatie 

- Instellen van procedures 

- Maken en verspreiden van een knipseloverzicht 

- Uitgeven van het personeelsblad, nieuwsbrief 

- Meewerken aan de introductie van nieuwe medewerkers 

- Regelen van opvang uitzendkrachten 

- Bekendmaken van interne berichten op medelingborden, email etc. 

- Meewerken aan sociale jaarverslagen, bulletins etc. 

- Opzetten en actualiseren van intranet. 

- Anders, nl: 

 Verzorgen van externe communicatie 

- Vaststellen en coördineren van procedures 

- Onderhouden van contacten met radio/tv/film en (pers) fotografen 

- Optreden als woordvoerder 

- Schrijven van persberichten 

- Organiseren van bijeenkomsten met journalisten 

- Schrijven van speeches 

- Meewerken aan jaarverslagen 

- Uitgeven van een huisorgaan, e-zine 

- Opzetten en coördineren internet/sociale media 

- PR 

- Anders, nl: 

 Vervaardigen en beheren van communicatiemiddelen: 

- Zorgen voor teksten, vormgeving en redactie van drukwerk 

- Contact onderhouden met copywriters, vormgevers, fotografen en drukkers 

- Afsluiten van contracten met media 

- Schrijven van brochures, verslagen enz. 

- Laten maken van (audio)visueel materiaal, zoals films, foto’s en websites 

- Oprichten en beheren van databases 

- Beheren van communicatiemiddelen, zoals foto’s websites en vakliteratuur. 

- Anders, nl: 

 Zorgen voor representatie: 
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- Adviseren over deelname aan en organiseren van evenementen, beurzen en 

ontvangsten 

- Vertegenwoordigen van de organisatie bij bijeenkomsten 

- Adviseren over lidmaatschappen van commissies en verenigingen 

- Adviseren over donaties en sponsoring 

- Anders, nl: 

 Anders, nl: 

10. Aantal werknemers organisatie: 

11. Heb je collega’s van verschillende nationaliteiten? Zo ja, welke? 

12. Heb je externe contacten met verschillende nationaliteiten? Zo ja, welke? 

13. Hoeveel vestigingen heeft de organisatie in Nederland en in het buitenland? Zitten 

eventuele buitenlandse vestigingen over de hele wereld of is dit beperkt tot Europa? In welke 

werelddelen nog meer? 

14. Welke van de volgende organisatievorm(en) zie je terug in de organisatiecultuur? Zie 

bijlage 1 voor meer informatie. 

Ondernemersorganisatie: de strategische top oefent een leiding gerichte trekkracht uit, 

waardoor men greep houdt op de besluitvorming en waarbij de coördinatie wordt 

bereikt door rechtstreeks toezicht (verticale en horizontale centralisatie, platte 

organisatie). 

Machineorganisatie: gesystematiseerde en geordende trekkracht door standaardisatie 

van arbeidsprocessen en bevordert alleen beperkte horizontale centralisatie (meerdere 

lagen in de organisatie).  

Professionele organisatie: de uitvoerende kern oefent een trekkracht uit op 

professionalisering, om de invloed die anderen op hun werk uitoefenen te verminderen 

(horizontale decentralisatie).  

Gediversifieerde organisatie: de managers op het tussen gelegen niveau oefenen een 

trekkracht uit om de structuur in kleine gedeelten op te delen en op de resultaten de 

standaardiseren (beperkte verticale decentralisatie). 

Innovatieve organisatie: de ondersteunende staf oefent, om betrokken raken bij de 

kernactiviteiten van de organisatie, een op samenwerking gerichte trekkracht uit. 

Behoefte aan geavanceerde innovatie (selectieve decentralisatie, korte lijnen, platte 

organisatie).  

Zendingsorganisatie: ideologie bestaat als kracht waarbij de leden van de organisatie 

aangezet worden om samen met elkaar op te trekken. Standaardisatie van normen en 

decentralisatie. 

Politieke organisatie: is een organisatie waarin de politiek overheerst waarbij geen 

enkel deel van de organisatie en geen enkel coördinatiemechanisme domineert (geen 

stabiele centralisatie of decentralisatie).  

 

15. Heb je internationale ervaring opgedaan voordat je met je huidige baan bent begonnen? 

Zo ja, wat voor ervaring en hoe lang? 

 

Gerichte vragen 

1. Welke specifieke multiculturele communicatieve werksituaties komen voor?  

Denk aan:  

- face-to-face interne en externe conversaties (individueel); 

- face-to-face interne en externe meetings met meerdere mensen; 

- interne en externe telefoongesprekken; 

- memo’s / intern geschreven documenten; 

- externe brieven per mail; 
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- interne en exterene e-mail; 

- fax. 

2. Wat houdt schakelen tussen culturen volgens jou in en wanneer maak je hier gebruik van? 

3. Hoe verloopt schakelen effectief/soepel en welke interculturele competenties spelen daarbij 

een rol? Denk aan de volgende competenties: 

- Cultuur specifieke kennis: het beschikken over kennis van de cultuur, geschiedenis, politiek, 

economie, actuele zaken etc. van het land waar men verblijft. 

- Kennis van interculturele communicatie: het beschikken over kennis op het gebied van 

interculturele communicatie. 

- Attitudes: het open staan voor andere culturen, interesse tonen in en of leren van een ander, 

van zijn/haar cultuur en of taal; communiceren in andere talen; om gaan met eigen emoties en 

frustraties bij de ander, en proberen begrijpen van verschillen in gedrag, waarden, attitudes 

en stijlen.  
- Vaardigheden: aanpassen van gedrag en of kleding bij gepaste situaties, gebruiken van 

strategieën om de andere taal en cultuur te leren, en helpen bij cross-culturele conflicten en 

misverstanden op te lossen.  
- Bewustzijn: bewustzijn van het feit dat verschillende aspecten de eigen communicatie met 

anderen kunnen beïnvloeden zoals verschillen en overeenkomsten van beide culturen, 

specifieke situaties waarbij interacties aangepast moeten worden, en gevaar van 

generaliseren.  

- Taal: aantal talen kunnen spreken en het niveau dat je hebt van de taal.  

- Effectief communiceren: het kunnen in schatten en managen van een situatie en de 

communicatie om zo een boodschap zoals bedoeld over te brengen met zo min mogelijk 

verlies van informatie door o.a. ruis. 

- Ondernemend/avondtuurlijk zijn: geïnteresseerd zijn in nieuwe en onbekende situaties 

zonder hier (al te veel) stress van te ondervinden. 

- Sensitiviteit: het kunnen inleven in de leefwereld, situatie en denkbeelden van een ander. 

- Flexibiliteit: de mate van behoefte aan zekerheid in en vertrouwdheid met bepaalde 

situaties. 

- Managen van emoties: eigen emoties herkennen en daar op een non-destructieve manier 

mee om gaan. 

- Organisatiedrang: de mate waarin de behoefte bestaat om alles van te voren vast te leggen 

en niet of zo min mogelijk van de plannen afwijken.  

- Anders, nl: 

4. In welke situaties maakt je gebruik van schakelen?  

Denk aan:  

- face-to-face interne en externe conversaties (individueel); 

- face-to-face interne en externe meetings met meerdere mensen; 

- interne en externe telefoongesprekken; 

- memo’s / intern geschreven documenten; 

- externe brieven per mail; 

- interne en exterene e-mail; 

- fax. 

5. Hoe wordt er geschakeld tussen talen?  

6. Wat zorgt ervoor dat iemand hier toe in staat is? 

7. Hoe belangrijk is de taalvaardigheid van de gesprekspartners volgens jou bij 

communicatie? 

8. Wat is het creatief zijn in het bedenken van oplossingen en wanneer moeten er oplossingen 

worden gezocht (voor interculturele miscommunicatie of moeilijkheden met de 

communicatie)? 
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9. Hoe verloopt het bedenken van oplossingen en het daadwerkelijk uitvoeren effectief en 

welke interculturele competenties spelen daarbij een rol? Denk aan de volgende interculturele 

competenties: 

- Cultuur specifieke kennis: het beschikken over kennis van de cultuur, geschiedenis, politiek, 

economie, actuele zaken etc. van het land waar men verblijft. 

- Kennis van interculturele communicatie: het beschikken over kennis op het gebied van 

interculturele communicatie. 

- Attitudes: het open staan voor andere culturen, interesse tonen in en of leren van een ander, 

van zijn/haar cultuur en of taal; communiceren in andere talen; om gaan met eigen emoties en 

frustraties bij de ander, en proberen begrijpen van verschillen in gedrag, waarden, attitudes 

en stijlen.  
- Vaardigheden: aanpassen van gedrag en of kleding bij gepaste situaties, gebruiken van 

strategieën om de andere taal en cultuur te leren, en helpen bij cross-culturele conflicten en 

misverstanden op te lossen.  

- Bewustzijn: bewustzijn van het feit dat verschillende aspecten de eigen communicatie met 

anderen kunnen beïnvloeden zoals verschillen en overeenkomsten van beide culturen, 

specifieke situaties waarbij interacties aangepast moeten worden, en gevaar van 

generaliseren.  

- Taal: aantal talen kunnen spreken en het niveau dat je hebt van de taal.  

- Effectief communiceren: het kunnen in schatten en managen van een situatie en de 

communicatie om zo een boodschap zoals bedoeld over te brengen met zo min mogelijk 

verlies van informatie door o.a. ruis. 

- Ondernemend/avondtuurlijk zijn: geïnteresseerd zijn in nieuwe en onbekende situaties 

zonder hier (al te veel) stress van te ondervinden. 

- Sensitiviteit: het kunnen inleven in de leefwereld, situatie en denkbeelden van een ander. 

- Flexibiliteit: de mate van behoefte aan zekerheid in en vertrouwdheid met bepaalde 

situaties. 

- Managen van emoties: eigen emoties herkennen en daar op een non-destructieve manier 

mee om gaan. 

- Organisatiedrang: de mate waarin de behoefte bestaat om alles van te voren vast te leggen 

en niet of zo min mogelijk van de plannen afwijken.  

- Anders, nl:  

10. In welke situaties maakt je gebruik van het bedenken van oplossingen?  

Denk aan:  

- face-to-face interne en externe conversaties (individueel); 

- face-to-face interne en externe meetings met meerdere mensen; 

- interne en externe telefoongesprekken; 

- memo’s / intern geschreven documenten; 

- externe brieven per mail; 

- interne en exterene e-mail; 

- fax. 

11. Worden interculturele competenties en kennis bewust of onbewust toegepast? 

12. Heeft het effectief toepassen van interculturele competenties en kennis te maken met de 

organisatiecultuur? Heeft de sfeer die er hangt hier invloed op? 

13. Is taal een vereiste om succesvol te kunnen schakelen tussen culturen en om oplossingen 

te bedenken en uit te voeren?  

14. Welke elementen maken interculturele communicatie succesvol?   

15. Wanneer is er sprake van een succesvol communicatiebeleid bij jouw organisatie? 

16. Hoe groot is jouw rol in het behalen van een succesvol communicatiebeleid? 
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17. Zijn het schakelen tussen culturen en het creatief zijn in het bedenken van oplossingen een 

vereiste voor succesvolle interculturele communicatie en/-of een succesvol 

communicatiebeleid?  

18. Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat jij als alumni, in het werkveld beter presteert dan 

andere collega’s vanwege je masteropleiding. Waardoor ben je succesvoller op de 

interculturele werkvloer? 

19. Wat is de meerwaarde voor organisaties om over medewerkers te beschikken die 

interculturele competenties kunnen toepassen en hier bewust mee bezig zijn geweest en over 

hebben geleerd? 

 

Bijlage 4 Online enquête  

Persoonskenmerken 

1) Wat is je geslacht? 

a. Man 

b. Vrouw 

2) Wat is je geboortedatum? 

3) Welke taalspecifieke invulling heb je tijdens het masterprogramma gevolgd? 

a. Nederlands 

b. Engels 

c. Duits 

d. Frans 

e. Spaans 

f. Portugees 

g. Italiaans 

4) In welk jaar ben je afgestudeerd? 

a. 2001 

b. 2002 

c. 2003 

d. 2004 

e. 2005 

f. 2006 

g. 2007 

h. 2008 

i. 2009 

j. 2010 

f. 2011 

g. 2012 

h. 2013 

i. 2014 

5) Hoeveel jaren heb je betaald werk na het behalen van je diploma? Met uitzondering 

van je bijbaan. 

a. 0 - 1 jaar. 

b. 1 - 2 jaar. 

c. 2 - 3 jaar. 

d. 3 - 4 jaar. 

e. 4 - 5 jaar. 

f. Meer dan 5 jaar. 

g. Niet werkzaam in mijn vakgebied, totaal andere richting.  

6) In welke branche werk je nu? Eén antwoord mogelijk. 

a. Kunst, cultuur 



 

   69

 

 

b. Wetenschappelijk onderwijs & onderzoek 

c. Toegepast onderzoek/onderzoeksbureau 

d. Voortgezet en overig onderwijs 

e. Journalistiek/media/communicatie 

f. Gezondheidszorg 

g. Internationaal bedrijfsleven 

h. Consultancy/advies/trainingen 

i. Beleidsvorming en –uitvoering 

j. Internationale dienstverlening/ buitenlandse zaken 

k. Anders, namelijk: 

7) Wat is je huidige functie? Eén antwoord mogelijk.  

a. Adviseur 

b. Docent  

c. Inkoper/verkoper 

d. Communicatiemedewerker 

e. Marketingmedewerker 

f. IT-medewerker 

g. Anders, namelijk: 

8) Waar heb je interculturele ervaring opgedaan, voordat je met je huidige baan bent 

begonnen? Meerdere antwoorden mogelijk.  

a. Bij een Erasmus uitwisseling. 

b. Bij mijn stage in het buitenland. 

c. Bij mijn werk in het buitenland. 

d. Bij mijn vakantie- of vrijwilligerswerk. 

e. In mijn reisperioden.  

f. In mijn opvoeding, ik kom uit een expatgezin. 

g. In mijn opvoeding, ik kom uit een multicultureel gezin.  

h. Nergens, ik heb geen interculturele ervaring opgedaan. 

i. Anders, namelijk:  

9) Hoeveel maanden heb je in totaal interculturele ervaring opgedaan? Eén antwoord 

mogelijk. 

a. Meer dan 1 maand 

b. Meer dan 3 maanden 

c. Meer dan 6 maanden 

d. Meer dan 1 jaar 

e. Meer dan 2 jaar 

f. Niet van toepassing 

 

Organisatiekenmerken 

10) Bij welke organisatie werk je nu? 

11) Hoeveel werknemers telt jouw organisatie? 

a. 0-10 

b. 11-20 

c. 21-50 

d. 51-100 

e. 101-200 

f. Meer dan 200 

12) Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er onder het personeel vertegenwoordigd?  

a. 1 

b. 2 - 5  
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c. 6 - 10  

d. Meer dan 10 

13) Vanaf 2007 hebben de studenten tijdens de master geleerd te werken met de 

organisatievormen van Mintzberg (1989). Als je daar aan denkt, welke vorm komt dan 

het meest overeen met jouw organisatie? Kom je uit één van de eerdere lichtingen, 

probeer dan aan de hand van de beschrijvingen toch de vraag te beantwoorden. Eén 

antwoord mogelijk. 

a. Ondernemersorganisatie: de strategische top oefent een leiding gerichte 

trekkracht uit, waardoor men greep houdt op de besluitvorming en waarbij de 

coördinatie wordt bereikt door rechtstreeks toezicht (verticale en horizontale 

centralisatie, platte organisatie). 

b. Machineorganisatie: gesystematiseerde en geordende trekkracht door 

standaardisatie van arbeidsprocessen en bevordert alleen beperkte horizontale 

centralisatie (meerdere lagen in de organisatie).  

c. Professionele organisatie: de uitvoerende kern oefent een trekkracht uit op 

professionalisering (deskundigheid), om de invloed die anderen op hun werk 

uitoefenen te verminderen (horizontale decentralisatie).  

d. Gediversifieerde organisatie: de managers op het tussen gelegen niveau 

oefenen een trekkracht uit om de structuur in kleine gedeelten op te delen en 

op de resultaten de standaardiseren (beperkte verticale decentralisatie). 

e. Innovatieve organisatie: de ondersteunende staf oefent, om betrokken raken bij 

de kernactiviteiten van de organisatie, een op samenwerking gerichte 

trekkracht uit. Behoefte aan geavanceerde innovatie (selectieve 

decentralisatie, korte lijnen, platte organisatie).  

f. Zendingsorganisatie: ideologie bestaat als kracht waarbij de leden van de 

organisatie aangezet worden om samen met elkaar op te trekken. 

Standaardisatie van normen en decentralisatie. 

g. Politieke organisatie: is een organisatie waarin de politiek overheerst waarbij 

geen enkel deel van de organisatie en geen enkel coördinatiemechanisme 

domineert (geen stabiele centralisatie of decentralisatie).  

 

Communicatie situaties 

14) Interculturele competenties zijn de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om 

culturele verschillen in interactie te hanteren. In welke mate maak je daarvan gebruik 

in de onderstaande communicatiesituaties? Van links naar rechts: heel weinig – weinig 

– neutraal – veel – heel veel.  

- Face-to-face interne gesprekken, individueel. 

- Face-to-face interne vergaderingen met meerdere personen. 

- Interne telefoongesprekken. 

- Memo’s/ interne schriftelijke documentatie. 

- E-mail intern. 

- Face-to-face externe gesprekken, individueel. 

- Face-to-face externe vergaderingen met meerdere personen. 

- Externe telefoongesprekken. 

- Extern briefverkeer per post. 

- E-mail extern. 

- Fax. 

15) Hoeveel maak je van de onderstaande talen gebruik op je werk? Van links naar rechts: 

heel weinig – weinig – neutraal – veel - heel veel.  

a. Duits 
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b. Engels 

c. Frans 

d. Italiaans 

e. Nederlands 

f. Portugees 

g. Spaans 

h. Arabisch 

i. Chinees 

j. Turks 

16) Met hoeveel verschillende nationaliteiten en culturen heb jij te maken op je werk? 

a. 1 

b. 2 -5 

c. 6-10 

d. Meer dan 10 

 

Taalbeleid 

17) Heeft jouw organisatie een strikt taalbeleid voor communicatie op de werkvloer? 

Bijvoorbeeld: “je mag alleen Engels praten met je collega’s, er mag geen Nederlands 

gesproken omdat je andere collega’s buiten sluit die geen Nederlands verstaan en of 

spreken.” 

 Mondeling (Ja/Nee) Schriftelijk (Ja/Nee) 

Nederlands   

Engels   

Frans   

Spaans   

Anders, namelijk:   

 

18) Welke talen worden daadwerkelijk toegepast door jou en je collega’s? 

 Mondeling (Ja/Nee) Schriftelijk (Ja/Nee) 

Nederlands   

Engels   

Frans   

Spaans   

Arabisch   

Chinees   

Turks   

Anders, namelijk:   

 

Interculturele competenties 

19) Geef aan in hoeverre jij je herkent in onderstaande beweringen. Denk daarbij aan de 

communicatie op je werk. Van links naar rechts: nooit – zelden – soms – vaak – altijd.  

a. Effectief communiceren:  

“Ik pas mijn communicatiestrategie aan aan mijn communicatiepartner.” 

“Voor ik een gesprek in ga bedenk ik me hoe de ander zou kunnen 

reageren.” 

b. Awareness:  

“Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn interactie met mensen 

uit andere culturen.” 

“Mijn handelen wordt beïnvloed door mijn culturele achtergrond.” 

c. Ondernemend / avontuurlijk zijn:  
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“Ik vind het leuk om met mensen van andere culturen om te gaan.” 

“Voor het maken van een nieuw contact verdiep ik mij in de cultuur van de 

ander. ” 

d. Sensitiviteit:  

“Ik heb het door als een ander problemen heeft.”  

“Ik weet mijn vooroordelen uit te schakelen in mijn interactie met mensen 

uit andere culturen”. 

e. Flexibiliteit:  

“Avontuur ga ik liever uit de weg.” 

“In een ander cultuur voel ik me ongemakkelijk” 

f. Cultuur specifieke kennis:  

“Tijdens een gesprek met iemand uit een ander land/cultuur kon ik goed 

meepraten over onderwerpen zoals de politiek, geschiedenis en het geloof 

van het betreffende land.” 

“In mijn interactie met mensen uit een andere cultuur mijd ik onderwerpen 

als lokale geschiedenis, politiek en religie”. 

g. Managen van emoties:  

“Bij tegenslag blijf ik rustig.” 

“Als ik boos ben kan ik het uiten van mijn woede goed in bedwang 

houden.” 

h. Organisatiedrang:  

     “Ik werk volgens een strak schema.”  

i. Kennis van interculturele communicatie:  

“In elke situatie waarin je in contact komt met andere culturen krijg je te 

maken met verwachtingen die niet waar worden gemaakt.” 

“Communicatie in interculturele situaties is totaal anders dan in andere 

situaties” 

 

Taal competenties 

20) In welke mate beheers je de volgende talen mondeling?  

Van links naar rechts: helemaal niet - een beetje (A1) – matig (A2) – voldoende 

(B1) – goed (B2) – heel goed (C1) - uitstekend (op moedertaal niveau, C2).  

a. Nederlands 

b. Engels 

c. Duits 

d. Frans 

e. Spaans 

f. Portugees 

g. Italiaans 

h. Arabisch 

i. Chinees 

j. Turks 

k. Anders, namelijk: 

21) In welke mate beheers je de volgende talen schriftelijk?  

Van links naar rechts: helemaal niet - een beetje (A1) – matig (A2) – voldoende 

(B1) – goed (B2) – heel goed (C1) - uitstekend (op moedertaal niveau, C2).  

l. Nederlands 

m. Engels 

n. Duits 

o. Frans 
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p. Spaans 

q. Portugees 

r. Italiaans 

s. Arabisch 

t. Chinees 

u. Turks 

v. Anders, namelijk: 

 

Organisatorisch succes 

22) Hoe efficiënt is de communicatie bij jou in de organisatie? Geef aan of de onderstaande 

stellingen waar of onwaar zijn. Van links naar rechts: onwaar – enigszins onwaar – neutraal – 

enigszins waar – waar. Binnen de communicatie in mijn organisatie lukt het: 

a. taken snel af te handelen. 

b. dat de gesprekspartner(s) elkaar goed begrijpen. 

c. realistische doelen te stellen in de communicatie. 

d. informatiestromen optimaal te structuren.  

e. de mondelinge communicatie optimaal te ondersteunen met andere media 

(PowerPoint, intranet, Skype etc.). 

f. relevante collega’s bij het gesprek te betrekken.  

g. optimaal gebruik te maken van de meertaligheid van collega’s. 

 

Individueel succes 

23) Wat bepaalt voor jou efficiënt communiceren op de werkvloer? Geef aan in hoeverre de 

onderstaande stellingen waar of onwaar zijn volgens jou voor efficiënte communicatie. Van 

links naar rechts: onwaar – enigszins onwaar – neutraal – enigszins waar – waar. Ik vind 

communicatie op de werkvloer effectief als: 

a. de taak snel is afgehandeld. 

b. de gesprekspartner elkaar goed kunnen begrijpen. 

c. er realistische doelen worden gesteld in de communicatie. 

d. de informatiestromen optimaal gestructureerd zijn. 

e. mondeling optimaal ondersteund wordt door andere media (PowerPoint, 

intranet, Skype etc.). 

f. relevante collega’s aanwezig zijn. 

g. optimaal gebruik gemaakt wordt van de meertaligheid van collega’s. 

 

24) Geef aan of de onderstaande stellingen waar of onwaar zijn. Van links naar rechts: onwaar 

– enigszins onwaar – neutraal – enigszins waar – waar. In mijn persoonlijke communicatie op 

de werkvloer lukt het mij:  

 

a. mijn taak snel af te handelen. 

b. mijn gesprekspartner(s) goed te begrijpen. 

c. mezelf goed begrijpelijk te maken tegenover mijn collega’s. 

d. realistische doelen te stellen in de communicatie. 

e. de informatiestromen optimaal te structuren. 

f. mondeling communicatie optimaal te ondersteunen met andere media 

(PowerPoint, intranet, Skype etc.). 

g. relevante collega’s bij het gesprek te betrekken.  

h. optimaal gebruik te maken van de meertaligheid van collega’s. 
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25) Uit het evaluatieonderzoek van Jan ten Thije en Ellen Petra Kester blijkt dat jij als 

alumnus in het werkveld beter presteert dan andere collega’s met dank aan je masteropleiding. 

Waardoor denk je dat jij als interculturele communicatie-alumnus succesvoller bent op de 

interculturele werkvloer en waarin onderscheid jij je? 

 

Overig 

Om de interculturele praktijk op de werkvloer te onderzoeken vind je tenslotte hieronder drie 

interculturele communicatiesituaties. Probeer in je antwoord zo concreet mogelijk te zijn. 

26)  

Situatie 1: Stel je Spaanse collega zegt voor de lunch dat hij hoopt dat het 

‘heerlijke donkere Duitse brood, roggebrood’ er weer is. 

“Roggebrood, Duits? No way, dat is Nederlands!” Je bent een beetje 

beledigd, hoe reageer je?  

Hoe ga je effectief te 

werk (stap voor stap 

beschrijven) 

 

Schakel je daarbij 

tussen culturen en 

hoe doe je dat? 

 

Welke taal en 

interculturele 

competenties pas je 

toe en waarom? 

 

  

 

27)  

Situatie 2: Stel jij belt een Franse klant op en begint het telefoongesprek in het 

Engels. De klant spreekt in het Frans terug en gaat niet over in het 

Engels. Na een tijdje merk je dat je de klant niet goed kunt volgen. 

Wat doe je? 

Hoe ga je effectief te 

werk (stap voor stap 

beschrijven) 

 

Schakel je daarbij 

tussen culturen en 

hoe doe je dat? 

 

Welke taal en 

interculturele 

competenties pas je 

toe en waarom? 

 

 

28) 

Situatie 3: Stel jij wilt de samenwerking tussen een Britse en Duitse klant 

organiseren. Tijdens een kennismakingsgesprek merk je dat de Britse 

klant zich ongemakkelijk voelt door de directheid van de Duitse 
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klant. Hoe reageer je? 

Hoe ga je effectief te 

werk (stap voor stap 

beschrijven) 

 

Schakel je daarbij 

tussen culturen en 

hoe doe je dat? 

 

Welke taal en 

interculturele 

competenties pas je 

toe en waarom? 

 

 

 
Bijlage 5 Interculturele competenties 

Competenties volgens Ait Taleb (2012). De stellingen die bij deze competenties horen 

luidden als volgt: 

Effectief kunnen communiceren  
 

 

 

 

rkmethode ze prefereren.  

betrokken culturen.  

 

Awareness  
 

gelden alleen voor interactie met mensen 

met een niet-Westerse achtergrond.  

culturen.  

 

Ondernemend/nieuwsgierig naar nieuwe dingen  
n.  

uitzending.  

 

 

 

Sensitiviteit  

culturen.  

 

 

 

Flexibiliteit  
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Cultuurspecifieke kennis  

geschiedenis, politiek en het geloof van het betreffende land.  

n mijn interactie met mensen uit een andere cultuur mijd ik onderwerpen als lokale 

geschiedenis, politiek en religie.  

 

Managen van emoties  
 

 

 

Georganiseerd zijn/ werken volgens strak schema  
 

 

Kennis Interculturele Communicatie  

verwachtingen die niet waar worden gemaakt.  

 Communicatie in interculturele situaties is totaal anders dan in andere situaties.  

 

Bijlage 6 Configuraties Mintzberg 

Tabel 

Configuratie Voornaamste 

coördinerende 

mechanisme 

Kernelement van de 

organisatie 

Type decentralisatie 

1) 

Ondernemersorganisatie  

Rechtstreeks 

toezicht 

Strategische top Verticale en 

horizontale 

centralisatie 

2) Machineorganisatie  Standaardisatie van 

arbeidsprocessen 

Technostructuur  Beperkte horizontale 

decentralisatie  

3) Professionele 

organisatie 

Standaardisatie van 

bekwaamheden 

Uitvoerende kern Horizontale 

decentralisatie 

4) Gediversifieerde 

organisatie 

Standaardisatie van 

resultaten 

Tussengelegen 

niveau 

Beperkte verticale 

decentralisatie 

5) Innovatieve 

organisatie 

Onderlinge 

afstemming 

Ondersteunende staf Selectieve 

decentralisatie 

6) Zendingsorganisatie Standaardisatie van 

normen 

ideologie Decentralisatie 

7) Politieke organisatie Geen Geen  Varieert  

 

1) De strategische top oefent een op leiding gerichte trekkracht uit, waardoor hij greep houdt op 

de besluitvorming, en waarbij de coördinatie wordt bereikt door rechtstreeks toezicht. 

Wanneer de organisatie aan deze trekkracht toegeeft (vaak door allesoverheersende behoefte 
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aan strategische visie) ontstaat een gecentraliseerde configuratie die ondernemersorganisatie 

wordt genoemd. De strategische top bevindt zich onmiddellijk boven de uitvoerende kern, met 

weinig andere elementen tussen lijnmanagers of stafspecialisten.  

2) De technostructuur oefent een trekkracht uit die gericht is op de rationalisering, in het ideale 

geval door standaardisatie van arbeidsprocessen, en bevordert alleen beperkte horizontale 

centralisatie (waardoor ze zelf macht krijgt). Organisaties die aan deze trekkracht toegeven 

(doorgaans wegens een allesoverheersende behoefte aan routinematige efficiëntie) krijgen een 

machineachtige configuratie met een volledig uitgewerkte lijn- en stafstructuur, gericht op 

beheersing en bescherming van de uitvoerende kern.  

3) In hun streven naar autonomie oefenen de managers op het tussengelegen niveau een 

trekkracht uit om de structuur te balkaniseren, om door uitsluitend beperkte (en verticale) en 

op henzelf gerichte decentralisatie de macht te concentreren bij hun eigen eenheden. Wanneer 

de organisatie aan deze trekkracht toegeeft (doorgaans door zichzelf op te splitsen in 

afzonderlijke eenheden om uiteenlopende markten effectief te kunnen bedienen) en zich 

beperkt tot beheersing van de prestaties van deze eenheden (voornamelijk door standaardisatie 

van de resultaten), ontstaat de gediversifieerde configuratie.  

4) De leden van de uitvoerende kern oefenen een trekkracht uit die gericht is op 

professionalisering, om de invloed die anderen (collega’s zowel als lijn- en technocratische 

chefs) op hun werk uitoefenen te verminderen. Wanneer de organisatie aan deze trekkracht 

toegeeft (doorgaans wegens een allesoverheersende behoefte aan perfectionering van 

deskundigheidprogramma’s) zien we de professionele configuratie ontstaan. Daarin zien we 

een volledige horizontale en verticale decentralisatie van macht aan de uitvoerende kern en 

wordt de coördinatie grotendeels bereikt door standaardisatie van kennis en bekwaamheden. 

De bestuurlijke controle van de technostructuur en het tussenniveau is klein, maar er is wel 

een grote ondersteunende staf om de hoog in aanzien staande professionals bij te staan. 

5) De ondersteunende staf oefent, om betrokken te raken bij de kernactiviteiten van de 

organisatie, een op samenwerking gerichte trekkracht uit. De organisatie met een behoefte van 

geavanceerde innovatie moet doorgaans aan deze trekkracht toegeven. Staf en lijn, en soms 

ook het uitvoerende personeel, worden dan samengevoegd tot multidisciplinaire teams van 

deskundigen, waarbij de interne en externe coördinatie wordt verkregen door onderlinge 

afstemming (korte lijnen). De organisatie krijgt een innovatieve configuratie waarin veel van 

de scheidslijnen die de conventionele organisatie kenmerken verdwijnen. De diverse 

elementen versmelten tot één enkel systeem van verticale en horizontale decentralisatie op 

selectieve basis. 

6) Ideologie bestaat als kracht voornamelijk in organisaties van andere typen. Daarin worden de 

leden ertoe aangezet, gezamenlijk op te trekken. Soms echter, wanner de standaardisatie van 

normen het voornaamste coördinatiemechanisme wordt, kan ook dit gaan overheersen. Dan 

krijgt de organisatie een zendingsachtige configuratie. Hierin zien we de decentralisatie in 

haar zuiverste vorm; er wordt op vertrouwd dat elk lid beslist en handelt ten behoeve van de 

organisatie in haar geheel.  

7) Ten slotte is ook in andere soorten organisaties sprake van politiek. Daarin worden de leden 

door de erin aanwezige conflictueuze krachten van elkaar losgerukt. Maar de politiek kan 

soms ook overheersen, vooral wanneer geen enkel deel van de organisatie en geen enkel 

coördinatiemechanisme domineert. Dan krijgt de organisatie een politieke configuratie, zonder 

een stabiele vorm van centralisatie of decentralisatie. 

 

 

 
 
 
 


