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Abstract. 

In een wereld waar globalisering en intensivering van intercultureel contact aan de orde van de dag 

is, groeit ook het belang van interculturele competenties. In dit onderzoek is  gekeken naar de 

ontwikkeling van verschillende interculturele competenties van expats en de factoren die het geluk 

en het succes van expats beïnvloeden. De interculturele competenties en het geluk van het gezin 

lijken een belangrijke rol te spelen in de mate van geluk van de expat tijdens zijn uitzending. Verder is 

er in dit onderzoek gekeken naar de bijdrage die onder andere training, informatie en coaching 

leveren aan een succesvolle expat uitzending.
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Voorwoord. 

“All people are the same *…+ It’s only their habits that are different.” - Confucius 

Praktisch sinds mijn geboorte leef ik in een interculturele omgeving. Doordat mijn ouders elk een 

zeer verschillende culturele achtergrond hebben (mijn vader is Marokkaan en mijn moeder is 

Nederlandse) leerde ik al vroeg om te gaan met culturele verschillen binnen en buiten het gezin. 

Door mijn gemende achtergrond en de multiculturele omgeving waarin ik ben opgegroeid, raakte ik 

al snel gefascineerd door alle verschillende culturen die we op deze aarde hebben en ik wilde graag 

zo veel mogelijk over andere culturen leren.  

Maar ik kwam er ook al snel achter dat niet iedereen zich zo fijn voelde in cultureel gemengde 

situaties, dit was voor mij de reden dat ik besloot om van mijn kracht (mijn multiculturele 

achtergrond) in de toekomst mijn baan te maken. Ik wilde dienen als “brug” tussen Nederlandse en 

buitenlandse bedrijven en er zo voor zorgen dat de interculturele processen tussen deze bedrijven zo 

soepel mogelijk zouden verlopen. 

Mijn reis richting mijn doel begon tijdens mijn Bachelor International Business and Languages 

waarvoor ik voor langere tijd in Spanje en Marokko heb gewoond, heb gestudeerd en stage heb 

gelopen. Tijdens mijn verblijf in het buitenland werden mijn interculturele competenties regelmatig 

uitgedaagd en zag ik ook hoe vooroordelen en interculturele verschillen zorgden voor 

miscommunicatie en soms zelfs  conflicten. Hierdoor wilde ik nog meer weten over interculturele 

verschillen en interculturele processen. Dit was voor mij de reden om de Master Interculturele 

Communicatie te gaan doen. 

Tijdens mijn Master trok een specifieke doelgroep mijn aandacht, namelijk de expats. Reden hiervoor 

was dat ik tijdens mijn verblijf in het buitenland zelf  tegen een aantal struikelblokken en 

vraagstukken was aangelopen die ook expats tegenkomen. En ik verwonderde me erover dat  veel 

organisaties nog steeds niet veel doen om de werknemers die ze uitzenden te ondersteunen, 

ondanks het feit dat bekend is dat mislukte uitzendingen  jaarlijks veel geld kosten. 

Ik heb het geluk gehad om tijdens dit afstudeeronderzoek te kijken naar deze groep die mijn 

aandacht trekt en daarnaast ook nog een geweldige stage te lopen bij het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, afdeling Intercultureel Management en Communicatie (KIT-IMC). Hier heb ik zo veel geleerd 

over expats, hun struikelblokken, vragen, onzekerheden en de manieren om deze groep te 

ondersteunen en trainen dat ik nu zeker weet dat ik mijn doel voor de toekomst heb gevonden! 

Na zeven maanden hard werken kan ik u met enige trots mijn onderzoek presenteren. Maar ik had 

hier nooit kunnen komen zonder de steun van familie, vrienden, mijn begeleiders vanuit de 

Universiteit en mijn collega’s bij het KIT-IMC. Ik wil graag mijn begeleiders van de Universiteit 

Utrecht, dhr. ten Thije en dhr. van den Bergh, bedanken voor hun nieuwe inzichten en handreikingen 

als ik vast zat met mijn onderzoek. Verder wil ik mijn collega’s bij het KIT-IMC, en in het bijzonder 

Arjan, Annemarie, Jorinde, Jolanda en Eva, bedanken voor de geweldige leermomenten en de fijne 

en gezellige werksfeer. Ik heb van elke dag genoten! Tot slot wil ik graag mijn familie bedanken die 

me elke keer weer weet te stimuleren om het beste uit mezelf te halen. 
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Inleiding.          

Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen in overleg tussen medewerkers van de 

Universiteit Utrecht, Departement Nederlandse Taal en Cultuur, specialisatie Interculturele 

Communicatie en met de directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, afdeling 

Intercultureel Management & Communicatie (KIT-IMC). 

Het KIT-IMC is onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Het KIT is een kennis- en 

expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking. Internationaal houdt het KIT 

zich bezig met duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding, cultuurbehoud en cultuur uitwisseling. 

In Nederland ligt de focus voornamelijk op het vergroten van de interesse en steun voor deze 

onderwerpen. Een van de meest bekende onderdelen van het KIT is het Tropenmuseum waar 

verschillende landenculturen tentoon worden gesteld.  

Waar het KIT over het algemeen een non-profit organisatie is, is het KIT-IMC wel afhankelijk van het 

behalen van winst. Een groot gedeelte van de bedrijfsvoering van het KIT-IMC focust zich dan ook op 

het bedrijfsleven en dan voornamelijk op expats. Het KIT-IMC verzorgt training en begeleiding voor, 

tijdens en na de uitzending van deze expats. Omdat het KIT-IMC veranderingen ziet in de vraag van 

de cliënten wil het KIT-IMC graag meer weten over een nieuwe groep expats, namelijk de expats die 

voor een korte periode worden uitgezonden (short-term expats). Het KIT-IMC wil door middel van dit 

onderzoek  verder ook zien te achterhalen of het bestaande curriculum wat aangeboden wordt 

misschien kan worden aangepast aan bijvoorbeeld de behoeften van de short-term expats om zo 

meer custom made programma’s aan te kunnen bieden. Het niet slagen van een uitzending door een 

gebrek aan interculturele competentie kost werkgevers namelijk per expat tussen de $50.000 en 

$150.000 (Black & Mendenhall, 1992 in: Rost-Roth, 2007), het is dus erg belangrijk dat het KIT-IMC 

een programma aan kan bieden wat de risico’s van het mislukken van de uitzending minimaliseert. 

Dit is de reden waarom het expat bestaan in dit onderzoek onder de loep is genomen.  Omdat 

verwacht wordt dat het succes van de expat en de mate van geluk van de expat tijdens de uitzending 

in relatie staan tot elkaar is er in dit onderzoek geprobeerd om antwoord te geven op de hoofdvraag: 

Welke factoren bepalen het profiel van een gelukkige expat? 

Zoals dit onderzoek laat zien is de mate van geluk van de expat afhankelijk van verschillende factoren 

zoals bijvoorbeeld het geluk van de partner en het gezin, de communicatie met het thuisfront, de 

werksfeer en de kwaliteit van leven tijdens de uitzending.  

Om een goed beeld van te vormen rond de hoofdvraag is er in een surveyonderzoek onder expats 

naar verschillende factoren gevraagd, waaronder interculturele competentie, geluk van het gezin 

tijdens de uitzending, het doel en de duur van de uitzending en de acties die de expat voor en tijdens 

de uitzending heeft ondernomen ter bevordering van een succesvolle uitzending. 

Tot slot dient er opgemerkt te worden dat er in dit onderzoek in mannelijke vorm naar de expat 

gerefereerd zal worden. Dit betekent echter niet dat alle expats die aan dit onderzoek hebben 

meegewerkt man zijn.
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Expats en interculturele competentie. 

De expat. 
In dit onderzoek wordt er gesproken over expats en hun interculturele competenties, maar wat is 

een expat? In de Van Dale1 staat de volgende omschrijving: 

Expat: [ekspet] de; m,v -s iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont. 

Ondanks deze eenduidige definitie in de Van Dale zijn er binnen deze groep expats toch een aantal 

belangrijke verschillen. Edelkoort (2011) laat zien dat er verschillende soorten expats zijn te 

onderscheiden op basis van het doel van de uitzending en de duur van de uitzending. Op basis van  

de duur van de uitzending is de groep expats grofweg te verdelen in twee typen, namelijk expats die 

voor een lange periode worden uitgezonden en een (nieuwe) groeiende groep expats die voor (een) 

kortere periode(s) wordt uitgezonden. 

Ook in de trainingsbehoefte verschillen de expats afhankelijk van de duur van de uitzending. Volgens 

Stahl (1998 in: Rost-Roth, 2007) verminderen de problemen die expats ervaren tijdens de uitzending 

gedurende het verblijf in het buitenland langer is. Expats die voor langere periodes worden 

uitgezonden hebben dus een grotere kans om aan de nieuwe cultuur te wennen en om (zonder extra 

training op een natuurlijke manier) te leren problemen in deze nieuwe cultuur op te lossen. Training 

voor deze groep hoeft dus niet zo intensief te zijn als voor de expats die voor een korte periode 

worden uitgezonden. Deze expats hebben tijdens hun uitzending namelijk veel minder tijd om aan de 

nieuwe situatie te wennen en moeten van te voren dus al veel meer weten over de nieuwe cultuur 

waarin ze terecht zullen komen. 

Interculturele communicatie. 
Zoals de Van Dale1 beschrijft verblijft een expat voor langere tijd in het buitenland. Dit betekent dus 

dat de expat waarschijnlijk zal moeten communiceren met personen die een andere culturele 

achtergrond hebben. Er zal dus interculturele communicatie plaatsvinden. Maar wat is interculturele 

communicatie nu werkelijk? 

Om te kunnen praten over interculturele communicatie is het belangrijk dat eerst duidelijk is wat 

cultuur is. Cultuur is een begrip wat vele definities kent en zoals Scollon en Scollon (2000) aangeven 

is het een begrip waar maar weinig mensen het eens zijn over de betekenis. Spencer-Oatey  en 

Franklin (2009) delen de mening van Scollon en Scollon (2000) maar geven toch een definitie van 

cultuur. 

“Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, procedures and 

behavioral conventions that are shared by a group of people, and that influence (but do not determine) each 

member’s behavior and his/her interpretations of the ‘meaning’ of other people’s behavior.” - Spencer-

Oatey (2008 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009:15) 

                                                             
1
 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands
&searchQuery=expat laatst geraadpleegd op donderdag 24 november 2011 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=expat
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=expat


 

Happy Expat   Expats en interculturele competentie. 

8  

Na het bestuderen van verschillende definities van cultuur zijn Spencer-Oatey en Franklin (2009) tot 

de conclusie gekomen dat alle definities van cultuur een aantal gemeenschappelijke eigenschappen 

hebben. Zo concluderen Spencer-Oatey en Franklin (2009) dat cultuur wordt aangeleerd of 

ontwikkeld door interactie met anderen en dat cultuur het eigen gedrag en de eigen interpretaties 

beïnvloedt. Verder concluderen Spencer-Oatey en Franklin (2009) dat de meeste definities van 

cultuur ook laten zien dat cultuur uit vele verschillende componenten bestaat en hoewel cultuur vaak 

wordt geassocieerd met groepen er binnen die groepen ook verschillen zijn en dus niemand binnen 

een groep exact dezelfde (culturele) eigenschappen heeft als een ander persoon binnen deze groep. 

Geconcludeerd kan worden dat cultuur een zeer dynamisch begrip is, waarin veel ruimte bestaat 

voor eigen interpretatie. Om het begrip cultuur werkbaar te maken is het dus belangrijk om ergens 

de grens te trekken en cultuur vanaf een wat hoger niveau te bekijken (landencultuur) dan op 

microniveau (gender, leeftijd, opleidingsniveau etc.). Het is  dus belangrijk om te kijken naar 

algemene verschillen tussen groepen in plaats van verschillen binnen groepen. Interculturele 

communicatie kan dan als volgt worden omschreven: 

Interculturele communicatie is de communicatie die plaats vindt tussen personen met verschillende culturele 

achtergronden. – interpretatie van de auteur 

In dit geval wordt met “verschillende culturele achtergronden” dan ook bedoeld dat de betrokken 

personen elk tot een andere landencultuur behoren. In dit onderzoek wordt met landencultuur de 

algemene cultuur van een bepaald land bedoeld. De reden dat er voor landencultuur is gekozen 

heeft te maken met het feit dat dit onderzoek zich focust op expats die door hun uitzending 

voornamelijk te maken krijgen met verschillen in landenculturen. De verschillen op een lager niveau 

kunnen natuurlijk ook een rol spelen maar vaak zijn deze verschillen zoals bijvoorbeeld de 

verhoudingen tussen man en vrouw weer te koppelen aan de landencultuur. 

Interculturele competentie. 
Als er iets bestaat als interculturele communicatie moet er ook zoiets zijn als interculturele 

competentie. Tijdens de uitzending krijgt de expat te maken met interculturele communicatie en het 

succes van deze interculturele communicatie hangt waarschijnlijk samen met de mate van 

interculturele competentie van de expat. Om de (interculturele) communicatie zo soepel mogelijk te 

laten verlopen en de opdracht van de uitzending succesvol af te ronden  is het belangrijk dat de 

expat ook over een aantal (interculturele) competenties beschikt. Iemand die immers niet 

(intercultureel) competent is kan grote en soms onoverkomelijke fouten maken tijdens de 

(interculturele) communicatie. In de afgelopen jaren is er veel over interculturele competenties 

geschreven. Maar wat zijn interculturele competenties? En wanneer is iemand intercultureel 

competent? Berthoin Antal en Friedman (2008) geven op deze laatste vraag het volgende antwoord: 

“Cultural competence is in essence the ability to generate appropriate strategies of action unconsciously, but 

intercultural competence is the ability to consciously explore one’s ways of thinking and acting so as to 

actively construct an appropriate strategy.” -  Berthoin Antal en Friedman (2008: 365) 

Als het gaat om wat de competenties zijn is er een breed scala aan competenties terug te vinden in 

de verschillende literatuur. In dit onderzoek is er een selectie gemaakt van een aantal van deze 

interculturele competenties. Hieronder komen de competenties awareness, sensitiviteit, kennis, 
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effectief communiceren, relatiemanagement, flexibiliteit, stressbestendigheid, geduld en 

aanpassingsvermogen aan bod. 

Één competentie die bij veel auteurs terug komt is de competentie awareness. Brislin en Yoshida 

(1994), Ting-Toomey (1999), Fantini (2000), O’Reilly (2003), Chen en Starosa (2005 in: Spencer-Oatey 

& Franklin, 2009),  Liaw (2006) en Berthoin Antal en Friedman (2008) zijn enkele auteurs die door de 

jaren heen geconcludeerd hebben dat awareness een belangrijke basiscompetentie is als het gaat 

om interculturele competenties. In de operationalisering van deze competentie zijn wel kleine 

verschillen te zien tussen de verschillende auteurs. Zo bouwen Brislin en Yoshida (1994) de 

competentie awareness op uit drie onderdelen; 1) het bewustzijn van de eigen persoon (self-

awareness). En het bewust zijn van hoe het eigen leven wordt beïnvloed en gevormd door de eigen 

cultuur, 2) bewustzijn van hoe de eigen waarden en normen de interactie met anderen beïnvloeden, 

3) het hebben van een bepaalde sensitiviteit t.o.v. situaties. Van de drie componenten die Brislin en 

Yoshida (1994) onder awareness scharen komen de eerste twee overeen met de manier waarop 

andere auteurs awareness operationaliseren.  

Waar Brislin en Yoshida (1994) sensitiviteit als onderdeel van de competentie awareness zien, zien 

andere auteurs sensitiviteit als aparte competentie. Ting-Toomey (1999), O’Reilly (2003), Liaw (2006), 

van der Zee & Brinkmann (2004) en Gudykunst (2004) omschrijven allen een competentie die 

vergelijkbaar is met sensitiviteit. Van der Zee en Brinkmann (2004) geven de meest alomvattende 

omschrijving van de competentie interculturele sensitiviteit. Ze onderscheiden drie elementen onder 

de competentie interculturele sensitiviteit, namelijk;  1) het opvangen van en reageren op signalen, 2) 

het verkennen van perspectieven en 3) het reflecteren op (eigen) oordelen. Liaw (2006) noemt in 

haar artikel alleen het kunnen aannemen van perspectieven als competentie en Berthoin Antal en 

Friedman (2008) vinden het belangrijk dat men regelmatig, zo niet continu bezig is met het 

reflecteren op eigen handelen en dat van anderen om zo de kwaliteit van de interactie te 

bevorderen. Gudykunst (2004) heeft het in plaats van over sensitiviteit of interculturele sensitiviteit 

over empathie maar ook deze term is vergelijkbaar met wat van der Zee en Brinkmann (2004) 

interculturele sensitiviteit noemen. Bij empathie gaat het er namelijk om dat men signalen kan 

opvangen en zich kan inleven in de perspectieven van een ander. Geconcludeerd kan worden dat de 

omschrijving van de competentie van de meeste auteurs kan worden ondergebracht onder de 

omschrijving die van der Zee & Brinkmann (2004) voor de competentie interculturele sensitiviteit 

geven. 

Een andere interculturele competentie die in veel literatuur terug te vinden is en misschien wat 

makkelijker te begrijpen is dan competenties zoals awareness en sensitiviteit is kennis (Brislin & 

Yoshida (1994), Ting-Toomey (1999), Fantini (2000), O’Reilly (2003), Gudykunst (2004 ), Chen & 

Sarosta (2005 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009), Liaw (2006) en Berthoin Antal & Friedman (2008)). 

Vrijwel alle auteurs maken het onderscheid tussen cultuurspecifieke kennis en cultuuroverstijgende 

kennis (al dan niet met andere benaming). Waarbij het bij cultuurspecifieke kennis gaat om de kennis 

die men kan vergaren met betrekking tot een bepaalde cultuur, zoals politiek, economie, 

geschiedenis, gewoonten en gebruiken, religie etc. en bij cultuuroverstijgende kennis gaat het meer 

over zaken die niet voor één cultuur specifiek gelden maar algemeen zijn, zoals interculturele 

communicatie (processen), interculturele interactie etc. Chen en Sarosta (2005 in: Spencer-Oatey & 

Franklin, 2009) noemen de bovengenoemde competenties geen kennis maar cultureel bewustzijn 

(cultural awareness). Bij Chen en Sarosta (2005 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) ligt de nadruk 
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dan ook meer op het begrijpen van de culturele verschillen dan op alleen het bezitten van de kennis. 

Ook Gudykunst (2004) geeft een iets andere draai aan de competentie kennis.  Naast de kennis over 

verschillen tussen groepen (cultuurspecifieke kennis), persoonlijke overeenkomsten 

(cultuurspecifieke  kennis) en kennis over verschillende interpretaties/perspectieven 

(cultuurspecifieke kennis en cultuuroverstijgende kennis) onderscheidt Gudykunst (2004) ook nog 

kennis over het vergaren van informatie. Deze laatste vorm van kennis die Gudykunst (2004) 

identificeert is niet echt te plaatsen onder de twee soorten kennis die alle andere auteurs beschrijven 

(cultuurspecifieke- en cultuuroverstijgende kennis) en heeft meer te maken met  algemene kennis. 

De bovengenoemde interculturele competenties zijn allemaal belangrijk om een geslaagde 

interculturele interactie en goed verlopende interculturele communicatie te laten plaats vinden. 

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) en Spencer-Oatey & Franklin 

(2009)). De verschillende auteurs zijn het vrijwel eens over wat er onder deze competentie wordt 

verstaan, namelijk; 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 (indien nodig). 

Fantini (2000) en van der Zee en Brinkmann (2004) zijn het ook eens over de competentie 

relatiemanagement. Volgens de auteurs is het belangrijk dat iemand die intercultureel competent wil 

zijn relaties kan opbouwen en behouden (Fantini, 2000) en een zekere mate van loyaliteit kan 

creëren (van der Zee & Brinkmann, 2004) 

Competenties die met relatiemanagement kunnen samenhangen zijn flexibiliteit en 

stressbestendigheid. Dit zijn beide competenties die, voornamelijk in de laatste paar jaar, door 

meerdere auteurs worden erkend als interculturele competenties (O’Reilly ( 2003), van der Zee & 

Brinkmann (2004), Gudykunst (2004) en Chen & Starosta (2005 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009)). 

Onder de competentie flexibiliteit verstaan de auteurs over het algemeen de mate waarin er 

behoefte is aan het managen van onzekerheden en in hoeverre men durft af te wijken van het 

vertrouwde.  

Naast de verschillende interculturele competenties die door meerdere auteurs erkend worden zijn er 

ook nog een aantal competenties die slechts door een enkeling worden erkend. O’Reilly (2003) is 

namelijk van mening dat geduld en aanpassingsvermogen ook succesfactoren zijn voor expats, 

andere auteurs halen deze competenties echter niet zo specifiek aan. Brislin en Yoshida (1994) 

hebben zelfs een totaal tegenovergestelde visie dan O’Reilly (2003) als het gaat om de competentie 

aanpassingsvermogen. Volgens Brislin en Yoshida (1994) gaat interculturele competentie namelijk 

niet om in hoeverre men zich aan de andere cultuur kan aanpassen, maar vooral om de mate waarin 

men zich comfortabel voelt bij verschillen. Het is onmogelijk en zelfs ongezond als men zich aan elke 

nieuwe culturele situatie zou willen aanpassen en men kan dus maar beter leren om zich niet 

ongemakkelijk te voelen bij verschillen, aldus Brislin en Yoshida (1994). 

Als afsluitende opmerking op het gebied van interculturele competentie dienen nog een tweetal 

opvattingen van verschillende auteurs te worden belicht.  
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Fantini (2000) en Spencer-Oatey en Franklin (2009) hebben opvattingen over interculturele 

competentie die iets afwijken van de standaard opvattingen. Zo concludeert Fantini (2000) dat 

“gewone” communicatie en interculturele communicatie in feite niet veel van elkaar verschillen. 

Volgens Fantini (2000) zijn voor beide soorten communicatie dezelfde competenties nodig, alleen 

naar mate de situatie intercultureler wordt, worden de verschillende competenties ook belangrijker. 

Spencer-Oatey en Franklin (2009) lijken een visie te hebben die totaal tegenover de visie van Fantini 

(2000) staat. Spencer-Oatey en Franklin (2009) zijn namelijk van mening dat de dynamiek van 

interculturele communicatie en de psychologische behoeften van personen die zich in een 

interculturele situatie bevinden wel degelijk anders zijn dan bij “gewone”communicatie, en dat 

competente personen hier op een goede manier mee om kunnen gaan. Ze hebben het dan ook niet 

over interculturele competenties maar over interculturele interactie competenties (ICIC).  

Geconcludeerd kan worden dat awareness, sensitiviteit en kennis de drie interculturele competenties 

zijn waar de meeste auteurs het over eens zijn met elkaar. Deze drie competenties komen in vrijwel 

alle literatuur terug. Dit zijn dus zeker interculturele competenties die een rol kunnen spelen bij het 

geluk en het succes van de expat tijdens de uitzending. Naast awareness, sensitiviteit en kennis zijn 

ook flexibiliteit en stressbestendigheid competenties die door meerdere auteurs genoemd worden, 

ook deze competenties kunnen dus bepalend zijn voor het geluk en het succes van de expat. 

Het trainen van interculturele competenties. 
Hierboven is aangegeven dat er verschillende interculturele competenties te onderscheiden zijn, die 

in relatie kunnen staan met de mate van succes tijdens interculturele interactie. Deze competenties 

kunnen dus een grote rol spelen in het al dan niet slagen van een expat tijdens zijn uitzending. 

Hierdoor zou de opvatting kunnen ontstaan dat een expat die succesvol wil zijn ervoor dient te 

zorgen dat hij intercultureel competent is. Als de expat nog niet competent genoeg is om succesvol 

te zijn in interculturele situaties is het dus waarschijnlijk belangrijk dat hij zorgt dat hij aan de mate 

van competentie werkt bijvoorbeeld door middel van training. Maar voordat men kan gaan praten 

over het trainen of aanleren van interculturele competenties is het belangrijk om eerst de vraag te 

stellen of interculturele competenties wel aan te leren of te trainen zijn. 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende visies op het gebied van interculturele 

competentie training is hieronder geprobeerd om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Eerst 

is er gekeken of interculturele competentie wel te leren is. Dan komen de (belangrijkste) 

competenties die te leren zijn en de manier waarop deze competenties het best aan te leren zijn aan 

bod. En er wordt afgesloten met een overzicht van de manieren waarop de mate van interculturele 

competentie van expats geëvalueerd kan worden. 

Spencer-Oatey  en Franklin (2009) kiezen bewust voor de term “ontwikkelen” van interculturele 

competenties in plaats van te zeggen dat interculturele competenties aangeleerd of getraind kunnen 

worden. De verklaring die zij hiervoor geven is dat interculturele competenties op verschillende 

manieren ontwikkeld kunnen worden. Volgens Spencer-Oatey en Franklin (2009) kan dit door 

training of onderwijs maar het kan ook door natuurlijke processen zoals het opdoen van meer 

ervaring en contact met anderen. 
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“*…+intercultural interaction competence (ICIC), can be developed to varying extents as a result of a 

pedagogical activity – for example training, coaching or teaching of various kinds. But it is also the case that 

they can develop by themselves as a result of an interplay among personality, upbringing, socialization 

(including school education) and at a later stage, life experience.” - Spencer-Oatey en Franklin (2009: 199-

200) 

Vele auteurs delen de mening van Spencer-Oatey en Franklin (2009) als het gaat om het al dan niet 

kunnen aanleren, trainen of ontwikkelen van interculturele competenties. Maar anders dan Spencer-

Oatey en Franklin (2009) pleiten Rost-Roth (2007) en Berthoin Antal en Friedman (2008) voor het 

belang van het trainen of ontwikkelen van interculturele competenties.  Door de internationalisering 

en globalisering komt men (in de zakenwereld) steeds vaker en steeds intensiever in contact met 

andere culturen, hierdoor is het belangrijk dat men in interculturele situaties op verschillende 

manieren kan reageren en conflicten kan managen (to negotiate reality) (Berthoin Antal & Friedman, 

2008). Berthoin Antal en Friedman (2008) beschrijven negotiating reality als volgt: 

“Negotiating reality enables managers to recognize and use cultural differences as a resource for learning 

and for the design of effective action in specific contexts.” - Berthoin Antal en Friedman (2008: 364) 

 Ook Rost-Roth (2007) onderbouwt het belang van het trainen of ontwikkelen van interculturele 

competenties op basis van de huidige realiteit in de zakenwereld, waar expats door hun uitzending 

intensief mee te maken hebben. Rost-Roth (2007) legt de focus echter specifieker dan Berthoin Antal 

en Friedman (2008) en benoemt voornamelijk het belang van interculturele competentie bij expats. 

16 tot 70% van alle expat uitzendingen mislukt als gevolg van vroegtijdig  afbreken van de uitzending 

of slecht functioneren van de expat (Vance & Ensher, 2002 en Trimpop & Meynhardt, 2003 in: Rost-

Roth, 2007). Het niet slagen van een uitzending door interculturele incompetentie kost werkgevers 

per expat tussen de $50.000 en $150.000 (Black & Mendenhall, 1992 in: Rost-Roth, 2007). 

Interculturele competentie is dus aan te leren, te trainen of op een natuurlijke manier, door 

bijvoorbeeld ervaring, te ontwikkelen en het is ook nog belangrijk. Maar welke aan te leren of te 

trainen competenties zijn dan belangrijk? Volgens Spencer-Oatey en Franklin (2009) kunnen de 

interculturele interactie competenties (ICIC) op drie punten getraind worden (zij noemen het 

ontwikkelen); kennis, competenties en attitudes. Dit komt weer overeen met de drie groepen waarin 

Spencer-Oatey en Franklin (2009) de ICIC hebben ingedeeld (cognitief, gedrag en affectief). Waarin 

Spencer-Oatey en Franklin (2009) anders zijn dan andere auteurs is dat ze de verschillende 

competenties koppelen aan de tijd die het ontwikkelen van deze competenties in beslag neemt. 

Van de drie punten die Spencer-Oatey en Franklin (2009) noemen is kennis het snelst te ontwikkelen. 

Kennis biedt de kans om interculturele situaties te begrijpen (Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Om 

dit punt te ontwikkelen kan men onder andere cultuurspecifieke-  en  cultuuroverstijgende kennis 

vergaren (Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Om op een effectieve en gepaste manier te kunnen 

handelen in een interculturele situatie is het belangrijk om het punt competenties te ontwikkelen 

(Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Het punt competenties van Spencer-Oatey en Franklin (2009) heeft 

iets langer nodig om zich te ontwikkelen dan de kennis. De attitudes zijn het moeilijkst te 

ontwikkelen en nemen ook meer tijd in beslag om te ontwikkelen dan kennis en/of competenties. 

Door de attitudes te ontwikkelen kan men tijdens de interactie met personen van andere culturen 

onder andere andere perspectieven en waarden ervaren(Spencer-Oatey & Franklin, 2009).  
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De competenties die Kelley en Myers (1993 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009), van der Zee en 

Piekstra (2003), van der Zee en Brinkmann  (2004), Liaw (2006), Prechtl en Davidson Lund (2007), 

Berthoin Antal en Friedman (2008) en WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) als te 

leren, trainen of ontwikkelen noemen kunnen allemaal op de een of andere manier geplaatst worden 

onder de drie groepen competenties zoals Spencer-Oatey en Franklin (2009) ze hebben ingedeeld. 

Volgens Berthoin Antal en Friedman (2008) zijn de competenties niet onder te verdelen in de drie 

groepen van Spencer-Oatey en Franklin (2009). Het negotiating reality van Berthoin Antal en 

Friedman (2008) bestaat uit vier competenties; 1) het bewustzijn van de eigen cultuur en hoe deze 

eigen interpretaties beïnvloedt (awareness), 2) open staan voor andere interpretaties, 3) samen met 

anderen de verschillende interpretaties kunnen bespreken en 4) tot een (actie)plan kunnen komen 

waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Liaw (2006) komt ook met vier verschillende 

competenties, maar waar Berthoin Antal en Friedman (2008) een duidelijke eindcompetentie hebben 

namelijk het tot een (actie)plan komen, houdt Liaw (2006) het meer algemeen. Volgens Liaw (2006) 

zijn interesse in het leren kennen van andere culturen en anderen bekend maken met de eigen 

cultuur, het kunnen veranderen van perspectief, kennis van de eigen cultuur en “de andere cultuur” 

en kennis van interculturele communicatieprocessen belangrijke competenties die ontwikkeld 

kunnen worden. 

Het verkennen van verschillende perspectieven van Liaw (2006) en Berthoin Antal en Friedman (2008) 

komt redelijk overeen met wat van der Zee en Piekstra (2003) en van der Zee en Brinkmann (2004) 

open-mindness en interculturele sensitiviteit noemen en wat Kelley en Myers (1993 in: Spencer-Oatey 

& Franklin, 2009) en WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) openheid noemen. 

Naast het verkennen van verschillende perspectieven is flexibiliteit ook een competentie die bij veel 

auteurs terug komt als te leren, trainen of ontwikkelen (Kelley & Myers (1993 in: Spencer-Oatey & 

Franklin, 2009), Prechtl & Davidson Lund (2007), WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 

2009) en van der Zee & Piekstra (2003)). Het tolereren van ambiguïteit (van der Zee & Brinkmann, 

2004) is ook te vergelijken met de competentie flexibiliteit. Deze auteurs noemen ook allemaal een 

competentie die te maken heeft met het respecteren van dingen die anders zijn zoals: culturen als 

gelijk zien en verder kijken dan stereotypen (Prechtl & Davidson Lund, 2007), perceptuele 

gevoeligheid (Kelley & Myers (1993 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009), awareness (WorldWork Ltd. 

in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) en culturele empathie (van der Zee & Piekstra, 2003). 

Verder zijn er ook nog een aantal auteurs, die net als Berthoin Antal en Friedman (2008), 

competenties noemen die gericht zijn op interculturele interactie en interculturele relaties. Van der 

Zee en Brinkmann (2004) onderscheiden het bouwen van interculturele relaties, conflictmanagement 

en leiderschap. WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) noemt actief luisteren als een 

competentie op dit gebied. 

Opvallend is dat vrijwel alleen van der Zee en Piekstra (2003) en Kelley en Myers (1993 in: Spencer-

Oatey & Franklin, 2009) ook competenties benoemen op het gebied van persoonlijke emotie. Kelley 

en Myers (1993 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) noemen deze competentie emotionele  

veerkracht en van der Zee en Piekstra (2003) gebruiken de term emotionele stabiliteit. 

Zoals hier boven is beschreven verschillen de visies over de competenties die te leren of te trainen 

zijn per auteur. De visies over hoe deze competenties al dan niet te leren of te trainen zijn verschillen 
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minstens net zo veel als de visies over welke competenties te leren of te trainen zijn. Berthoin Antal 

en Friedman (2008), Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007), Liaw (2006) en WorldWork Ltd. (in: Spencer-

Oatey & Franklin, 2009) beschrijven hun visies over hoe interculturele competenties geleerd of 

getraind  kunnen worden. Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007) en Berthoin Antal en Friedman (2008) 

beschrijven methoden die vrij klassiek genoemd kunnen worden. In beide gevallen gaat het om 

training waarbij de trainee (in een groep) (intensieve) begeleiding krijgt van een expert terwijl 

iedereen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig is.  

Berthoin Antal en Friedman (2008) beschrijven de manier waarop negotiating reality te leren is. 

Volgens Berthoin Antal en Friedman (2008) is negotiating reality te leren in zes stappen. Ze geven 

een schema met daarin de doelen van elke stap in het leerproces en hoe deze doelen tijdens de 

training bereikt kunnen worden (Berthoin Antal & Friedman, 2008: 371). Het proces begint met het 

leren begrijpen van de eigen cultuur en hoe de eigen cultuur de manier van denken en handelen 

beïnvloedt en het eindigt met het experimenteren met verschillende manieren van reageren op een 

bepaalde case. Daar tussenin zitten stappen als het onderzoeken hoe men realiteitsbeelden en 

mentale modellen ontwikkelt en het ontdekken van verschillende manieren om een conflict te 

framen (Berthoin Antal & Friedman, 2008: 371).   

Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007) onderscheidt vier concepten op het gebied van training en 

beschrijft de sterke en zwakke kanten van ieder concept. De vier trainingconcepten zijn; 

cultuuroverstijgende informatieve training, cultuurspecifieke informatieve training, 

cultuuroverstijgende interactie georiënteerde training en cultuurspecifieke interactie georiënteerde 

training. 

Volgens Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007) is cultuuroverstijgende informatieve training een goede 

manier om interculturele communicatie processen te leren begrijpen maar het is vaak wel een zeer 

abstracte manier van trainen. Cultuurspecifieke informatieve training, richt zich op het leren 

begrijpen van de systemen van een bepaalde cultuur, hierdoor zijn standaard do’s en don’ts lijstjes 

onvermijdelijk (Bolten, 2001 in: Rost-Roth, 2007). Cultuuroverstijgende interactie georiënteerde 

training, zorgt er voor dat in cultureel diverse groepen de interculturele interactie vaak direct ervaren 

kan worden, maar omdat er gebruik gemaakt wordt van rollenspellen is het vaak het geval dat de 

trainees de situatie niet zo serieus nemen als wanneer ze er in het dagelijks leven mee 

geconfronteerd zouden worden (Bolten, 2001 in: Rost-Roth, 2007). Het laatste training concept van 

Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007) is de cultuurspecifieke interactie georiënteerde training, deze 

training kan in een bi-culturele groep voor redelijk authentieke ervaringen zorgen, maar het gevaar is 

dat de trainees de ervaringen als standaard gaan zien voor de betreffende cultuur wat vaak niet het 

geval is. 

Waar Bolten (2001 in: Rost-Roth, 2007) en Berthoin Antal en Friedman (2008) het leren of trainen 

van interculturele competenties vrij klassiek aanpakken bekijken Liaw (2006)en WorldWork Ltd. (in: 

Spencer-Oatey & Franklin, 2009) het trainen van interculturele competenties op een meer moderne 

manier. In de wereld waar internet en digitalisering steeds belangrijker wordt vinden Liaw (2006) en 

WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) het dus niet raar dat er ook een digitale manier 

is om interculturele competenties te trainen. In het artikel “E-learning and the development of 

intercultural competence” bespreekt Liaw (2006) een project gericht op studenten Engels die via de 

online leeromgeving kunnen werken aan hun interculturele competenties. De studenten moeten 
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artikelen over hun eigen cultuur lezen zodat ze bewust worden van hun eigen culturele bagage. Op 

een e-forum kunnen de studenten in contact komen met andere studenten (van andere culturen) en 

zo worden interculturele discussies bevorderd. Verder krijgen de studenten ook toegang tot twee 

online referentie tools die de studenten ondersteunen bij het lezen van de verschillende artikelen.   

Hoewel WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) het trainen van competenties ook op 

een digitale manier aanpakt verschilt de methode toch aanzienlijk van de methode die Liaw (2006) 

hanteert. WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009) laat de persoon die aan zijn 

interculturele competenties wil werken eerst een vragenlijst invullen, The International Profiler (TIP). 

Aan de hand van het invullen van deze vragenlijst ontvangt de persoon een scorelijst met de 

persoonlijke score op verschillende dimensies waarna de persoon met behulp van een bijgeleverd 

“feedback book”, een coaching-handleiding en ander materiaal zelfstandig  aan de competenties kan 

werken. 

Men kan dus concluderen dat interculturele competentie te leren of te trainen is en dat er 

verschillend gedacht wordt over welke competenties te leren of te trainen zijn en hoe dat het best 

kan gebeuren. De meeste competenties die te trainen zijn zijn onder te verdelen in de drie punten 

die Spencer-Oatey en Franklin (2009) noemen, kennis, competenties en attitudes. Verder verschillen 

de trainingsmethoden van klassiek, individuele of groepstrainingen onder begeleiding van een 

trainer, tot  meer moderne trainingsmethoden via online hulpmiddelen. Dan rest de vraag hoe kan 

men er achter komen of een competentie zich heeft ontwikkeld. Hoe kan men interculturele 

competentie evalueren? 

De meest voorkomende manier om interculturele competentie te evalueren is geheel of deels aan de 

hand van self-assesment (Kelley & Myers (1993 in: Spencer-Oatey & Franklin, 2009), van der Zee & 

Piekstra (2003), van der Zee & Brinkmann (2004) en Prechtl & Davidson Lund (2007)). Alleen de 

manier waarop deze self-assesment is ingedeeld en ingevuld verschilt per auteur. 

Van der Zee en Piekstra (2003) en van der Zee en Brinkmann (2004) hebben twee tools ontwikkeld 

waarmee interculturele competenties geëvalueerd kunnen worden, de Multiculturele 

Persoonlijkheid Vragenlijst (MPV of MPQ) en de Intercultural Readiness Check (IRC). De MPV is 

ontwikkeld op basis van de Big Five; extraversie, aangenaamheid, consciëntieusheid, emotionele 

stabiliteit en openheid (Rigter, 2004). De MPV bevraagt culturele empathie (13 items), open-

mindness (14 items), sociaal initiatief (17 items), emotionele stabiliteit (20 items) en flexibiliteit (13 

items) (van der Zee & Brinkmann, 2004). De IRC is qua omvang wat uitgebreider dan de MPV en 

checkt zes dimensies; interculturele sensitiviteit (29 items), interculturele communicatie (28 items), 

het bouwen van interculturele relaties (14 items), conflict management (8 items), leiderschap (15 

items) en tolerantie van ambiguïteit (8 items).  In beide vragenlijsten kan de respondent antwoorden 

door middel van een schaal waarbij de respondent aangeeft of een stelling in meer of mindere mate 

van toepassing is. Zoals hierboven al aangegeven is zijn de MPV en de IRC op verschillende manieren 

geoperationaliseerd. In tabel 1 zijn per test (MPV en IRC) voorbeelden gegeven van de manier van 

operationaliseren en het aantal items per bevraagde competentie. 
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Tabel 1: De competenties en bijbehorende voorbeeldvragen van de MPV en IRC. 

MPV Voorbeeld stelling IRC Voorbeeld stelling 
Culturele empathie 
(13 items) 

“heeft het door als iemand anders 
problemen heeft” 

Interculturele 
sensitiviteit 
(29 items) 

“is zich bewust van de eigen 
culturele waarden” 

Open-mindness 
(14 items) 

“vindt andere godsdiensten 
interessant” 

Interculturele 
communicatie 
(28 items) 

“weet het juiste moment te kiezen 
om gevoelige onderwerpen aan te 
snijden” 

Sociaal initiatief 
(17 items) 

“durft zich uit te spreken” Bouwen 
interculturele relaties 
(14 items) 

“voelt zich ongemakkelijk om 
contacten met anderen te starten” 

Emotionele stabiliteit 
(20 items) 

“blijft rustig bij tegenslag” Conflict management 
(8 items) 

“weet verschillende waarden met 
elkaar te combineren om de 
uitkomst te maximaliseren voor alle 
betrokken partijen” 

Flexibiliteit 
(13 items 

“gaat avontuur uit de weg” Leiderschap 
(15 items) 

“vraagt teamleden welke werkwijze 
ze prefereren” 

  Tolerantie 
ambiguïteit 
(8 items) 

“voelt zich op zijn gemak als de 
plannen gewijzigd moeten worden” 

 

De Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI) van Kelley en Myers (1993 in: Spencer-Oatey & 

Franklin, 2009) gebruikt 50 items om emotionele veerkracht, flexibiliteit en openheid, perceptuele 

gevoeligheid en persoonlijke autonomie te bevragen. Kelley en Myers (1993 in: Spencer-Oatey & 

Franklin, 2009) voegen de competenties open-mindness en flexibiliteit van van der Zee en Piekstra 

(2003) samen tot één competentie. Door middel van een zespunt-schaal kan de respondent, net als 

bij de MPV en de IRC, aangeven of een stelling op hem van toepassing is of niet. Ook de gebruikte 

items komen redelijk overeen met de manier waarop van der Zee en Brinkmann (2004) de 

competenties hebben geoperationaliseerd. Zo gebruiken Kelley en Myers (1993 in: Spencer-Oatey & 

Franklin,2009: 183-184) stellingen als; “Ik heb manieren om met stress van nieuwe situaties om te gaan.”, 

“Ik probeer de gevoelens en denkbeelden van anderen te begrijpen als ik met ze praat.”, “Ik vind het leuk 

om met verschillende soorten mensen contacten aan te gaan.” en “Als ik met mensen werk met andere 

culturele achtergronden is het belangrijk voor me dat ik hun goedkeuring krijg.”. 

De TIP (The International Profiler) van WorldWork Ltd. (in: Spencer-Oatey, 2009) is opgebouwd uit 80 

items die elk weer bestaan uit drie stellingen. Deze items bevragen tien competenties die weer 

bestaan uit 22 dimensies. Net als de MPV, IRC en CCAI vraagt de TIP aan de respondent om aan te 

geven of de stelling op hem van toepassing is. Alleen doet de TIP dit niet met een schaal zoals de 

MPV, IRC en CCAI maar door middel van het rangschikken van de stellingen. Per item worden er drie 

stellingen genoemd, de respondent dient de stelling die het meest op hem van toepassing is te 

scoren met een 5 of een 4 (afhankelijk van de mate waarin de stelling van toepassing is), de stelling 

die op de tweede plaats komt dient de respondent een 3 of een 2 te geven. De stelling die het minst 

van toepassing is moet onbeantwoord blijven (voorbeeld 1). Ook deze stellingen komen redelijk 

overeen met de vragen in de MPV, IRC en CCAI alleen is hier de manier van antwoorden anders.  
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Voorbeeld 1: Vragen zoals gesteld in The International Profiler (TIP) ( Spencer-Oatey & Franklin 2009: 186) 

         Eerste keus Tweede keus 

Als ik in het buitenland ben 

a. denk ik aan de indruk die ik achterlaat bij de lokale bevolking. 5   4  3  2 

b. pas ik me aan aan de lokale manier van doen.   5   4  3  2 

c. zoek ik actief naar informatie over het land en de bevolking. 5   4  3  2 

Ook het INCA model (Prechtl & Davidson Lund, 2007) werkt net als de MPV, IRC, CCAI en TIP met 

stellingen waarbij de respondent kan aangeven of deze van toepassing is of niet. Alleen heeft de 

INCA de verschillende stellingen ingedeeld per competentie en op drie niveaus. De respondent kan 

door middel van de stelling te kiezen die het meest van toepassing is aangeven op welk niveau zijn 

competentie zich bevindt. Zo kan de respondent bij bijvoorbeeld de competentie communicatieve 

awareness kiezen uit; niveau 1 basis) “Ik weet dat anderen op een manier kunnen communiceren die ik 

niet gewend ben”, niveau 2 gemiddeld) “Ik pas mijn gedrag aan in nieuwe situaties aan de hand van 

ervaringen uit eerdere interculturele situaties.”  en niveau 3 hoog) “Ik begrijp de verschillende 

communicatieve struikelblokken die in een interculturele situatie kunnen voorkomen en ik beschik over 

verschillende strategieën om deze struikelblokken te overwinnen.” (Prechtl & Davidson Lund, 2007: 476). 

Naast de verschillende vragen werkt het INCA model ook met een portfolio, waarin de betreffende 

persoon zijn interculturele competentie dient te tonen. Zo zijn er cognitieve en affectieve 

schrijfopdrachten en groepsopdrachten die zich focussen op het gedrag. Dit profolio wordt door 

experts op het gebied van interculturele competentie beoordeeld, waarna het duidelijk is in hoeverre 

iemand intercultureel competent is. 

Geconcludeerd kan worden dat interculturele competentie geleerd of getraind kan worden door 

middel van training in een klassieke setting waarbij trainer en trainee samen om de tafel zitten of 

door middel van moderne technologieën zoals online zelfstudie en online groepsinteractie.  Verder is 

de mate van interculturele competentie op verschillende manieren te evalueren. Toch lijkt self-

assesment door middel van het invullen van vragenlijsten de meest voorkomende manier te zijn om 

de mate van interculturele competentie te evalueren. 

Het feit dat de mate van interculturele competentie zich door middel van training kan verbeteren zou 

kunnen betekenen dat expats die training op het gebied van interculturele competentie hebben 

gehad intercultureel competenter zijn dan andere expats. Deze verschillen in de mate van 

interculturele competentie door training kan dus ook van invloed zijn op het geluk en het succes van 

de expat tijdens de uitzending. 

Expat re-entry. 
Interculturele competentie en training zijn vaak zaken waar de expat en zijn werkgever aan denken 

voor de uitzending aanvangt. Als een expat wordt uitgezonden wordt er vaak gedacht aan hoe de 

expat zich zal redden in de nieuwe cultuur en of hij wel (intercultureel) competent genoeg is om de 

uitzending tot een goed einde te brengen. Waar vaak niet aan gedacht wordt is het feit dat de 

uitzending niet eeuwig duurt en dat de opdracht van de expat er op een bepaald moment op zit en 

hij dus weer terug komt. De beperkte aandacht die de terugkeer oftewel re-entry van de expat krijgt 
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is opvallend omdat uit verschillende literatuur blijkt dat de voorbereiding op re-entry minstens net zo 

belangrijk en misschien wel ingewikkelder is dan de uitzending zelf en het verwerven van 

interculturele competentie. 

Sociologen Gullahorn en Gullahorn (1963 in: Martin & Harrell, 2004) onderkenden het belang van 

een goede voorbereiding op de re-entry al in 1963 toen ze de term “omgekeerde cultuur schok” 

(reverse culture shock) en de bijbehorende W-curve introduceerden. De term omgekeerde cultuur 

schok laat zien dat bij terugkomst de expat weer een cultuur schok meemaakt en zich weer moet 

aanpassen aan de cultuur waarin hij zich bevond vóór aanvang van de uitzending. Bij terugkeer (re-

entry) doorloopt de expat een dynamisch proces waarin hij de eigen cultuur, het thuisland, de 

familie, de professionele functie en de organisaties waar de expat bij hoort opnieuw in een kader 

moet plaatsen (Gullahorn & Gullahorn, 1963 in: Martin & Harrell, 2004). 

Ook Stroh et al (2005 in: Edelkoort 2011) stellen dat de re-entry minder simpel is dan vaak gedacht 

wordt en dat de voorbereiding op een goede terugkeer plaatsvindt in drie fases van de uitzending; 

vóór de uitzending, tijdens het verblijf in het buitenland en bij de terugkomst in het land van 

herkomst. Edelkoort (2011) voegt hier in sommige gevallen een extra fase aan toe die tijdens de 

uitzending plaatsvindt. Zo stelt Edelkoort (2011) dat de periode tijdens de uitzending ook in twee 

delen opgesplitst kan worden, namelijk; tijdens de uitzending en vlak voor terugkomst. 

Volgens Gullahorn en Gullahorn (1963 in: Martin & Harrell, 2004) worden bij terugkomst de behaalde 

resultaten in het buitenland vaak besproken en is het niet altijd duidelijk of de expat bij terugkomst 

weer een functie binnen de organisatie kan bekleden. Door slechte communicatie tussen de 

werkgever en de expat kunnen de verwachtingen van de werkgever en de expat moeilijk gemanaged 

worden en dit zorgt bij terugkomst voor onduidelijkheid en soms teleurstelling aan de kant van de 

expat. Ook spelen er vaak financiële vraagstukken omdat het expat salaris vaak veel rianter is dan het 

salaris als gewone werknemer. Daarom is het volgens Stroh et al (2005 in: Edelkoort 2011) belangrijk 

voor de expat om gedurende de drie fases van uitzending zijn verwachtingen van het gastland, het 

land van herkomst en de re-entry te managen. Vooral het managen van de verwachtingen van de 

situatie in het land van herkomst kan een grote rol spelen in het soepel verlopen van het re-entry 

proces (Edelkoort, 2011) 

Black en Gregersen (1999  in: Rost-Roth, 2007) delen de mening van Gullahorn en Gullahorn (1963 in: 

Martin & Harrell, 2004) en Edelkoort (2011) over het belang van een goede voorbereiding van de re-

entry. Bedrijven die structureel succesvolle expat uitzendingen hebben karakteriseren zich door drie 

factoren: ze doen aan kennisontwikkeling en de ontwikkeling van global-leadership, ze zijn 

intercultureel competent en ze beschikken over een goed ontworpen re-integratieprogramma (Black 

& Gregersen, 1999 in: Rost-Roth, 2007). 

Waar Stahl (1998 in: Rost-Roth, 2007) expats indeelt aan de hand van de duur van de uitzending 

heeft Edelkoort (2011) deze twee categorieën (lange uitzendingen oftewel klassieke expats en korte 

uitzendingen oftewel short-term expats) verder uitgediept door te kijken naar het doel van de 

uitzending (kennisoverdracht A, competentieontwikkeling, carrièreontwikkeling en kennisoverdracht 

B). Deze categorieën zijn gebaseerd op de manier waarop Evans, Pucik en Barsoux (2002) de expats 

indelen. Volgens Evans et al (2002) zijn er vier typen uitzendingen te onderscheiden op basis van de 

duur en het doel van de uitzending; kennisoverdracht (duur: lang, doel: kennis overdragen), 

competentieontwikkeling (duur: lang, doel: kennis opdoen), probleem oplossen (duur: kort, doel: 
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kennis overdragen) en carrièreontwikkeling (duur: kort, doel: kennis opdoen). Echter komt Edelkoort 

(2011) in haar onderzoek het derde type uitzending van Evans et al (2002), probleem oplossen, niet 

tegen maar wel een tweede soort van het type kennisoverdracht (kennisoverdracht B). 

Volgens Edelkoort (2011) hebben de vier uitzending types die zij onderscheidt elk andere 

communicatiebehoeftes als het gaat om het doorlopen van de re-entry cyclus. De twee typen 

kennisoverdracht uitzendingen komen overeen als het gaat om de communicatie behoeften 

(Edelkoort, 2011). In beide gevallen onderscheidt Edelkoort (2011) vier fases waarin verschillende 

communicatiestromen plaats dienen te vinden; 1) in de fase voor het vertrek is het belangrijk dat de 

werkgever en de expat het doel van de uitzending definiëren, zodat beide partijen weten wat de 

verwachtingen zijn. 2) tijdens de uitzending dient de expat op de hoogte te blijven van de gang van 

zaken binnen de thuisorganisatie. Dit kan o.a. door het aanstellen van een mentor binnen de 

thuisorganisatie die regelmatig contact onderhoudt met de expat. 3) in de periode vlak vóór de 

terugkeer is het belangrijk dat de thuisorganisatie en de expat het strategische doel van de terugkeer 

bespreken. 4) eenmaal terug is het belangrijk dat de expat zo snel mogelijk weer aansluiting weet te 

vinden bij de collega’s die achter zijn gebleven bij de thuisorganisatie. 

Hoewel de twee typen kennisoverdracht uitzendingen in de communicatiebehoeftes overeenkomen, 

verschillen de achtergronden van de thuisorganisatie en de daarbij horende mogelijke 

struikelblokken in communicatie wel. Het eerste type kennisoverdracht uitzending vindt meestal 

plaats in organisaties die niet gewend zijn expats uit te zenden. De expat is dus vaak een uitzondering 

binnen de organisatie en heeft (in de ogen van collega’s) een “bevoorrechte” positie (Edelkoort, 

2011). Het tweede type kennisoverdracht uitzending vindt meestal plaats in organisaties die ervaren 

zijn in het uitzenden van expats. De expat wordt uitgezonden om kennis over te brengen naar een 

vestiging in het gastland en veel werknemers kiezen bewust voor dit soort organisaties omdat ze een 

internationale carrière ambiëren (Edelkoort, 2011). 

De expats die uitgezonden worden op een competentieontwikkeling uitzending komen vaak uit 

internationale organisaties die hun uitzending- en re-entryprocedures redelijk gestandaardiseerd 

hebben. Werknemers binnen deze organisaties weten vanaf dag één vrijwel zeker dat ze een 

internationale carrière tegemoet gaan (Edelkoort, 2011). Vaak is er bij dit soort uitzendingen geen 

sprake van terugkeer omdat de expat van de ene locatie wordt uitgezonden naar de volgende. Deze 

expat komt dus vaak niet terug maar moet een doorstart maken in een nieuw land. De communicatie 

is dan ook iets anders dan bij een kennisoverdracht uitzending. De eerste drie fases waarin 

communicatie plaats dient te vinden komen overeen met die van een kennisoverdracht uitzending 

(vóór vertrek, tijdens uitzending en vóór het eind van de uitzending). Alleen is het bij een 

competentieontwikkeling uitzending nog belangrijker dat de expat op de hoogte blijft van de gang 

van zaken en gebeurtenissen bij de thuisorganisatie gedurende de uitzending. Verder wordt er in de 

laatste fase niet specifiek gesproken over terugkeer maar over de vervolgstappen na de uitzending 

(Edelkoort, 2011). 

De laatste categorie uitzendingen is de carrièreontwikkeling uitzending. Deze uitzending is in die zin 

anders dan de rest omdat dit vaak relatief korte uitzendingen zijn (short-term). Dit soort 

uitzendingen zijn er volgens Edelkoort (2011) op gericht dat de vaak jonge werknemer een bepaald 

leerproces ondergaat. Bedrijven die dit soort uitzendingen vaak doen zijn zich uitermate bewust van 

het belang van een goede terugkeer en proberen hier dan ook van alles aan te doen. Bij dit soort 
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short-term uitzendingen is vóór vertrek het doel van de uitzending duidelijk bij beide partijen, 

namelijk kennis verkrijgen. Omdat de uitzending vaak maar van korte duur is, is het extra belangrijk 

dat de expat in contact blijft met het thuisfront. Ook is Edelkoort (2011) van mening dat een mentor 

hier zowel het leerproces kan bevorderen als kan dienen als contact- en informatiepersoon vanuit de 

thuisorganisatie (een soort brugfunctie). Behalve het contact met de thuisorganisatie is het in dit 

soort uitzendingen erg belangrijk om contact te hebben met collega’s in het gastland, het gaat 

immers om het leren van nieuwe dingen. Vervolgens dient de thuisorganisatie vóór de terugkeer van 

de expat samen met deze de functie van het terugkeren bespreken. 

Over het algemeen kan men dus zeggen dat voor een goede terugkeer het belangrijk is dat de 

verwachtingen gemanaged worden, vóór het vertrek de verwachtingen m.b.t. de uitzendingen en 

vóór de terugkeer de verwachtingen m.b.t. nieuwe functies etc. Ook is het belangrijk dat de expat, in 

wat voor soort uitzending dan ook in contact blijft met de thuisorganisatie en dat beide partijen niet 

van elkaar vervreemd raken. 

Vraagstelling. 
Uit al de voorgaande theorieën is te concluderen dat cultuur, interculturele competentie en re-entry 

zeer dynamisch zijn en dat de meningen vaak verschillen. Wel is men er over uit dat interculturele 

competentie zeer belangrijk is in een wereld waar internationalisering en globalisering aan de orde 

van de dag zijn. Het is dus belangrijk dat personen die zich regelmatig bevinden op intercultureel 

terrein intercultureel competent zijn. Deze competenties zijn te leren, trainen of ontwikkelen maar 

welke competenties dat dan zouden moeten zijn en hoe dat het best kan gebeuren daar verschillen 

de meningen over. 

Ook de re-entry vergt meer inspanning dan vaak verwacht wordt. De focus ligt meestal vooral bij het 

vertrek en het verloop van de uitzending maar vaak wordt vergeten dat de terugkeer ook nog 

onderdeel is van het slagen van de uitzending. Het belang van een goede communicatie tussen 

werkgever, expat en het thuisfront is groot en begint al voor de uitzending start en eindigt pas als de 

expat bij terugkomst zijn draai weer heeft gevonden. 

Zoals de bovenstaande literatuur laat zien hangt het slagen van een expat dus af van vele factoren. 

Hierdoor is de volgende vraag ontstaan: 

 Welke factoren bepalen het profiel van een gelukkige expat? 

Dit is meteen de hoofdvraag voor dit onderzoek.  De reden dat er in dit onderzoek is gekozen om 

naar het geluk van de expat te kijken in plaats van het succes van de expat is omdat het eigen geluk 

waarschijnlijk beter ingeschat kan worden  door de expat zelf dan de mate van succes (voor de mate 

van succes zou de inbreng van bijvoorbeeld de werkgever ook belangrijk zijn). Verder geven Vance en 

Ensher (2002) aan dat 16 tot 40% van de expat uitzendingen mislukt omdat de expat en/of zijn gezin 

niet gelukkig is tijdens de uitzending. Geluk hangt dus waarschijnlijk wel samen met de mate van 

succes terwijl succes niet te maken hoeft te hebben met de mate van geluk. Wel dient te worden 

opgemerkt dat de mate van geluk afhankelijk is van verschillende factoren zoals het geluk van het 

gezin tijdens de uitzending, de kwaliteit van leven, de werksfeer etc.  
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Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is er ook gekeken naar 

verschillende subvragen. Deze subvragen geven inzicht in de feitelijke situatie van expats  en de 

interculturele competenties die een rol spelen in het expat bestaan. Deze subvragen zijn als volgt 

geformuleerd: 

 Hoe bereiden expats zich voor op hun uitzending? 

 Welke (hulp)middelen gebruiken expats tijdens hun uitzending om de uitzending zo goed 

mogelijk te laten verlopen? 

 Hoe belangrijk vinden expats training op het gebied van taal, interculturele communicatie en 

competentie, cultuur, zakencultuur en re-entry? 

 Welke wensen hebben expats als het gaat om (hulp)middelen ter bevordering van een goede 

uitzending? 

 Welke relatie is er tussen training en de duur van de uitzending en de ontwikkeling van 

interculturele competenties? 

 Zijn er andere factoren die in relatie staan met de ontwikkeling van interculturele 

competenties? (leeftijd, expat ervaring, functie en doel van de uitzending) 

 Hoe verloopt de communicatie tussen de expat en de achterblijvers tijdens de uitzending? 

 Hoe gelukkig is de expat (en zijn gezin) tijdens en na de uitzending? 

Bij al deze vragen horen ook een aantal hypotheses.  

 De meeste expats zullen vóór de uitzending daadwerkelijk van start gaat actie ondernemen 

om het succes van de uitzending te bevorderen. 

Deze hypothese vloeit voort uit het feit dat vóór de uitzending van start gaat alles nog vreemd,nieuw 

en spannend is voor de expat. De expat (en mogelijk zijn gezin) leeft toe naar een nieuwe start in een 

nieuw en vreemd land en door de onderzekerheid die deze nieuwe start met zich meebrengt lijkt het 

logisch dat de expat zo veel mogelijk wil ondernemen om die onzekerheid te verminderen. Terwijl 

tijdens de uitzending de expat daadwerkelijk het nieuwe leven leeft en dus meer zekerheid heeft en 

minder de behoefte om zaken te ondervangen. 

 De meeste expats zullen een re-entry training het minst belangrijk vinden en een 

zakencultuur training het belangrijkst.  

Uit de literatuur van onder andere Gullahorn en Gullahorn (1963 in: Martin & Harrell, 2004), Black en 

Gregersen (1999  in: Rost-Roth, 2007) en Edelkoort (2011) blijkt dat een goede voorbereiding op de 

terugkeer minimaal net zo belangrijk is als een goede voorbereiding op het vertrek. Maar wat Stroh 

et al (2005 in: Edelkoort, 2011) ook laten zien is dat dit vaak niet wordt erkend. Veel expats 

verwachten dat de terugkeer geen problemen zal opleveren en dus zullen ze training op het gebied 

van re-entry ook niet zo belangrijk vinden. 

De training op het gebied van de zakencultuur van het land waar de expat naar toe zal verhuizen 

daarentegen zal wel belangrijk gevonden worden door de expat. Deze verwachting bestaat omdat 

het hoofddoel van een uitzending toch is functioneren in de professionele wereld van het land waar 

de expat naar toe gaat. Te verwachten is dus ook dat de expat een zakencultuur training het 

belangrijkst vindt. 
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 Expats die training hebben gehad en/of voor lange tijd worden uitgezonden zullen 

intercultureel competenter zijn dan andere expats. 

Onder andere Rost-Roth (2007), Berthoin Antal en Friedman (2008) en Spencer-Oatey en Franklin 

(2009) stellen dat competenties te trainen zijn, daarom zou het logisch zijn dat expats die training 

hebben gehad voor of tijdens hun uitzending intercultureel competenter zijn dan andere expats. En 

expats die voor een langere tijd zijn uitgezonden hebben meer tijd om de interculturele 

competenties op een natuurlijke manier te ontwikkelen dan expats die maar voor een korte periode 

zijn uitgezonden. 

 Expat ervaring, functie en het doel van de uitzending heeft een effect op de ontwikkeling van 

interculturele competenties. 

Hoe meer ervaring een expat heeft in het expat zijn en het zich bevinden in interculturele situaties 

hoe intercultureel competenter hij zal zijn (hij heeft immers meer tijd gehad om de competenties te 

ontwikkelen). Verder vergen de functie van de expat en het doel van de uitzending ieder 

verschillende competenties. Het lijkt dus logisch dat de bepaalde competenties die bij een bepaalde 

functie of een bepaald doel horen bij de ene expat beter zijn ontwikkeld dan bij de ander (die weer 

een ander(e) functie en/of doel heeft). 

 De communicatie tussen de expat en de achterblijvers verloopt moeizaam. 

Uit onderzoek van Edelkoort (2011) blijkt dat de expat vaak stuit op onbegrip van de achterblijvers. 

Vaak zien de achterblijvers het expat bestaan als een vakantie gevuld met luxe en ontspanning. De 

realiteit is echter vaak minder rooskleurig, de expat maakt lange dagen, moet een geheel nieuw 

leven opbouwen en moet al het vertrouwde missen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de expat zijn ei 

niet kwijt kan bij de achterblijvers en de communicatie dus moeizaam verloopt. 

 Een gelukkige expat heeft een gelukkig gezin (als het gezin mee is), is intercultureel 

competent en kan goed met het thuisfront communiceren. 

Uit de literatuur is gebleken dat dit drie punten zijn die erg belangrijk zijn voor het slagen van een 

uitzending en dus ook voor het geluk van de expat. Vance en Ensher (2002) geven aan dat 16 tot 40% 

van de expat uitzendingen mislukt omdat de expat en/of zijn gezin niet gelukkig is tijdens de 

uitzending. Liaw (2006), Rost-Roth (2007), Berthoin Antal en Friedman (2008) en Spencer-Oatey en 

Franklin (2009) zijn enkele auteurs die het belang van interculturele competentie beamen. En als 

laats is er nog Edelkoort (2011) die het belang van een goede communicatie met het thuisfront 

bepleit. 
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Methodologie. 

Onderzoeksontwerp. 
Het doel van dit onderzoek is, door middel van een surveyonderzoek onder expats, de factoren 

achterhalen die invloed hebben op het geluk van de expat. Er zijn zes onafhankelijke variabelen 

geselecteerd die gekoppeld zijn aan de verschillende interculturele competenties als afhankelijke 

variabele. Deze onafhankelijke variabelen zijn: 

 Het al dan niet hebben gevolgd van training. 

 De duur van de uitzending (klassieke uitzending vs. short-term uitzending). 

 Leeftijd van de expat. 

 Expat ervaring (Hoe vaak is een expat uitgezonden?). 

 Doel van de uitzending. 

 Functie van de expat. 

De termen klassieke expat en short-term expat worden door het KIT-IMC gedefinieerd als “expat die 

voor tussen de 3 en 5 jaar wordt uitgezonden” (klassieke expat) en “expat die maximaal een jaar 

worden uitgezonden” (short-term expat). Omdat dit een groep expats die tussen 1 en 3 jaar wordt 

uitgezonden niet meerekent is er in dit onderzoek gekozen om de definities van klassieke - en short- 

term expat iets op te rekken. De twee soorten expats zijn als volgt geoperationaliseerd: 

Klassieke expat:  Een expat die voor een periode van langer dan 18 maanden uitgezonden 

wordt. 

Short-term expat: Een expat die voor maximaal 18 maanden uitgezonden wordt. 

De afhankelijke variabelen (interculturele competenties) zijn in dit onderzoek, op basis van literatuur 

en de gestelde vragen geoperationaliseerd zoals hieronder staat aangegeven. Naast de uitleg van wat 

de competenties inhouden staat er ook aangegeven uit hoeveel items de competentie in de 

vragenlijst bestaat en wordt er een voorbeeldvraag uit de gebruikte enquête gegeven. De “F” en het 

getal wat achter de competentie staat is de factor die later terug komt bij de factor analyse. 

Effectief kunnen communiceren (F1):  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.   

6 items:  “Ik pas mijn communicatiestrategie aan aan 

mijn communicatiepartner.”  
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Awareness (F2):  Bewustzijn van het feit dat verschillende aspecten de 

eigen communicatie met anderen kunnen 

beïnvloeden.  

3 items:  “Mijn eigen waarden en normen 

beïnvloeden mijn interactie met mensen uit 

andere culturen.” 

Ondernemend / avontuurlijk zijn (F3):  Geïnteresseerd zijn in nieuwe en onbekende situaties 

zonder hier (al te veel) stress van te ondervinden. 

4 items: “Ik vind het leuk om met mensen van andere 

culturen om te gaan.”  

Sensitiviteit (F4):  Het kunnen inleven in de leefwereld, situatie en 

denkbeelden van een ander. 

3 items: “Ik heb het door als een ander problemen 

heeft.” 

Flexibiliteit (F5):  De mate van behoefte aan zekerheid in en 

vertrouwdheid met bepaalde situaties. 

3 items:  “Avontuur ga ik liever uit de weg.” 

Cultuurspecifieke kennis (F6):  Het beschikken over kennis van de cultuur, 

geschiedenis, politiek, economie, actuele zaken etc. 

van het land waar men verblijft. 

2 items: “Tijdens mijn uitzending kon ik goed 

meepraten met locals over onderwerpen 

zoals de politiek, geschiedenis en het geloof 

van het betreffende land.” 

Managen van emoties (F7):  Eigen emoties herkennen en daar op een non-

destructieve manier mee om gaan. 

2 items: “Bij tegenslag blijf ik rustig.” 

Organisatiedrang (F8):  De mate waarin de behoefte bestaat om alles van te 

voren vast te leggen en niet of zo min mogelijk van de 

plannen afwijken. (Dit is een negatieve competentie). 

1 item: “Ik werk volgens een strak schema.” 
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Kennis van interculturele communicatie (F9): Het beschikken over kennis op het gebied van 

interculturele communicatie. 

2 items:  “In elke situatie waarin je in contact komt 

met andere culturen krijg je te maken met 

verwachtingen die niet waar worden 

gemaakt.” 

Er is ook gekeken naar de wensen en feitelijke situatie van de expats. Om te kijken of er een relatie is 

tussen het moment van de uitzending waarin de expat zich bevindt en hoe belangrijk hij training op 

een aantal gebieden vindt is hier gekozen voor de fase van de uitzending als onafhankelijke variabele 

en de mate waarin de expat bepaalde trainingen belangrijk vindt als afhankelijke variabele. 

Verder is er gekeken naar enkele feiten op het gebied van: 

 Welke acties expats hebben ondernomen om een succesvolle uitzending te bevorderen. 

 De wensen van de expat op het gebied van hulpmiddelen ter bevordering van een 

succesvolle uitzending. 

 Het moment waarop expats het liefst training krijgen. 

 De mate van geluk en kwaliteit van leven tijdens en na de uitzending van de expat en zijn 

gezin. 

 De kwaliteit van de communicatie tussen de expat en de achterblijvers. 

Bij de eerste drie punten is er ook gekeken of de duur van de uitzending ook invloed heeft op hoe de 

expat antwoordt. Hier is de duur van de uitzending (klassiek vs. short-term) als onafhankelijke 

variabele gebruikt. 

Als laatst is er gekeken of er nog opvallende opmerkingen te vinden zijn bij de opmerkingen van de 

expats. Indien dit het geval is zijn deze opvallende opmerkingen ook in de resultaten onder het kopje 

overige bevindingen opgenomen. 

Respondenten voor het onderzoek. 
De respondenten voor dit onderzoek zijn op verschillende manieren gezocht en benaderd. In totaal 

zijn er ongeveer 1000 respondenten bereikt door middel van verschillende methoden. Het KIT-IMC 

heeft een bestand met gegevens van personen die van 2007 tot begin 2011 trainingen (bedoeld voor 

expats) hebben gevolgd bij het KIT-IMC. Na het filteren van mensen die meerdere malen een training 

bij het KIT-IMC hebben gevolgd bleven er 702 personen over die benaderd zouden kunnen worden.  

Naast de personen die de trainingen bij het KIT-IMC volgen heeft het KIT-IMC ook een bestand met 

landenexperts die benaderd kunnen worden. Landenexperts zijn personen die tijdens een training 

een onderdeel verzorgen wat zich niet zo zeer focust op interculturele competentie en communicatie 

maar voornamelijk op landenspecifieke informatie. Deze landenexperts (250 personen) komen veelal 

aan hun kennis doordat ze zelf expat zijn geweest of omdat ze om een andere reden voor lange tijd 

in het buitenland hebben gewoond en gewerkt.  

Ook zijn er twee personen van de HR afdelingen van PON en Rabobank benaderd omdat deze twee 

bedrijven (vaker dan andere bedrijven die trainingen bij het KIT-IMC aanvragen) personen uitzenden 
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voor korte periodes (short-term expats). De onderzoeker is eerst bij deze personen geïntroduceerd 

door de commercieel manager van het KIT-IMC die regelmatig contact heeft met de HR afdelingen 

van deze bedrijven. Vervolgens heeft de onderzoeker via de mail contact opgenomen met deze 

personen om nog wat verdere uitleg te geven over het onderzoek. Waarna zij de link naar de online 

enquête hebben ontvangen en die hebben doorgemaild aan al het personeel dat ooit uitgezonden is 

geweest of op dat moment midden in een uitzending zat. De omvang van deze groep is onbekend. 

De collega’s (14 personen: trainers, managers etc.) vormen de laatste groep die via het KIT-IMC is 

benaderd. Veel van de werknemers van het KIT-IMC zijn zelf ooit expat geweest of hebben voor 

langere tijd in het buitenland gewoond en gewerkt.  

Naast de personen die benaderd zijn via de mail zijn er ook een aantal berichten met de link naar de 

online enquête geplaatst op Facebook pagina’s voor Nederlanders die in het buitenland wonen. In 

totaal is het bericht op 8 Facebook pagina’s geplaatst. Verder is er een soortgelijk bericht geplaatst 

op LinkedIn.  

Tussen al de mensen die benaderd zijn zaten er een aantal die door een taalbarrière niet aan het 

onderzoek kunnen deelnemen. Omdat het KIT-IMC zich voornamelijk focust op Nederlandse expats 

die naar het buitenland worden uitgezonden is er gekozen om de enquête alleen in het Nederlands 

op te stellen. Doordat sommige mensen die aangeschreven zijn geen Nederlands spreken hebben zij 

niet kunnen deelnemen aan dit onderzoek, deze groep was echter niet heel groot. Verder zaten er 

ook een aantal mensen tussen die wel training hebben gevolgd bij het KIT-IMC maar uiteindelijk 

nooit uitgezonden zijn als expat of die de training om een andere reden hebben gevolgd 

(bijvoorbeeld intensieve samenwerking met vestigingen of klanten in het buitenland). En ondanks 

het feit dat er is geprobeerd om de expat partners er uit te filteren (omdat zij niet tot de doelgroep 

behoren) zaten er mogelijk ook enkele expat partners tussen. 

De enquête is door 252 personen ingevuld. Deze groep van 252 bestaat uit 209 mannen (82,9%) en 

uit 42 vrouwen (16,7%) slechts één persoon heeft geen geslacht ingevuld. De gemiddelde leeftijd van 

deze groep is 42,2 jaar. De jongste respondent is 26 jaar en de oudste is 71 jaar. De gemiddelde duur 

van de uitzending is 31,3 maanden en ze zijn gemiddeld 1,9 keer uitgezonden als expat. Van de 

personen die de duur van hun laatste uitzending hebben ingevuld (226 personen) is van 77,9% (176 

personen) de uitzending een klassieke uitzending van 18 maanden of langer. De overige 22,1% (50 

personen) heeft een zogenaamde short-term uitzending die maximaal 18 maanden duurt. Van de 

ondervraagde expats heeft 72,2% vóór vertrek enige vorm van training gevolgd op het gebied van 

taal, interculturele communicatie, landencultuur en/of zakencultuur, en tijdens de uitzending is dit 

slechts 37,7%. 

Opgemerkt dient te worden dat voor de enquête is uitgezet er is gehoopt op 200 respondenten. 50 

klassieke expats die training hebben gevolgd, 50 klassieke expats die geen training hebben gevolgd, 

50 short-term expats die training hebben gevolgd en 50 short-term expats die geen training hebben 

gevolgd is vastgesteld als ideale verdeling onder de respondenten. Het minimum aantal 

respondenten is gehaald maar de gewenste verdeling niet. De groep respondenten met een klassieke 

uitzending en de groep respondenten die training hebben gevolgd ter bevordering van een 

succesvolle uitzending zijn uiteindelijk veel groter dan het aantal respondenten met een short-term 

uitzending en zonder training. 
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Aparatus. 
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is er gebruik gemaakt van een grootschalige enquête. Deze 

enquête is opgesteld aan de hand van informatie uit de literatuur over expats, interculturele 

competenties en het trainen en evalueren van interculturele competenties. Daarnaast is de kennis 

die het KIT-IMC over expats bezit ook bij de vragenlijst betrokken en is er overlegd met hoogleraren 

van de Universiteit Utrecht, departement Nederlandse taal en cultuur studies. 

Er is gebruik gemaakt van een online enquête2, hiervoor is de online vragenlijsttool van Net-Q 

gebruikt. De link naar deze enquête is vervolgens via verschillende wegen verspreid onder de 

potentiële respondenten.  

Voor alle verzonden e-mails3 is het e-mail adres  van de onderzoeker bij het KIT-IMC gebruikt. De 

reden hiervoor is dat de benaderde personen dan contact zouden kunnen opnemen met de 

onderzoeker om bijvoorbeeld vragen te stellen. Verder werd er zo meer positieve reacties verwacht 

dan wanneer de uitnodigingen voor de enquête verstuurd zouden worden door de provider van de 

online enquête omdat vrijwel iedereen die benaderd is bekend is met het KIT-IMC. 

Op de Facebook pagina’s; Nederlanders in Oeganda, Nederlanders in the USA, Nederlanders in 

Krakow, Nederlanders in Florida, Nederlanders in Guatemala, Nederlanders in Oman, Nederlanders in 

Luxemburg en Nederlanders in Ankara, is onderstaand bericht geplaatst. 

Beste (voormalig) expat, 

Voor mijn afstudeer onderzoek doe ik onderzoek naar de behoeften van expats. Ik kijk onder andere naar de 

benodigde interculturele competenties en naar het effect hierop van training en de duur van de uitzending. 

U zou me erg helpen als u de volgende vragenlijst (anoniem) zou willen invullen. 

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785 

Bij voorbaat dank! 

Op de Linkedin pagina NTCC (Netherlands Thai Chamber of Commerce) is het volgende verzoek 

geplaatst; 

Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek naar expat competenties.Hiervoor ben ik op zoek naar expats die 

ooit voor korte of lange tijd in het buitenland hebben gewerkt en mijn enquête willen invullen. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (Master Interculturele Communicatie) in opdracht 

van het Koninklijk Instituut voor de Tropen afdeling Intercultureel Management & Communicatie. Deelname 

aan het onderzoek is geheel anoniem.  

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785 

Via Net-Q is de verzamelde data geëxporteerd naar een Pdf en een Excel bestand. Het Excel bestand 

is vervolgens weer geëxporteerd naar SPSS. Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van SPSS 

Statistics 19.0.  

                                                             
2
 Zie bijlage 1 voor de gehele vragenlijst. 

3 Zie bijlage 2  voor de gebruikte e-mails. 

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785
http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785
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Procedure. 
Aan de basis van alles ligt natuurlijk het grondig verkennen van de literatuur op het gebied van 

expats, interculturele competentie en het trainen en evalueren van interculturele competentie. 

Nadat deze vragenlijst is ingevoerd in de Net-Q vragenlijsttool is deze naar twee medewerkers van de 

Universiteit Utrecht, één student Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht, één 

student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan een trainer van het KIT-IMC 

gestuurd. Deze hebben vervolgens gekeken of de vragen van de vragenlijst duidelijk en logisch zijn en 

of er technische mankementen waren. 

Na enkele stilistische aanpassingen te hebben gemaakt is de volgende fase in gang gezet. Vervolgens 

zijn de 702 respondenten die uit het trainingsbestand van het KIT-IMC komen voor de eerste keer 

benaderd. Deze personen hebben elk een persoonlijke e-mail3 ontvangen met daarin een uitleg over 

het onderzoek en hoe de contactgegevens zijn verkregen. In deze mail is ook de mail met de link naar 

de enquête aangekondigd. 

Na het verzenden van de introductiemail is er besloten om de termijn om de enquête in te vullen te 

verlengen van twee naar drie weken. De reden hiervoor is dat de enquête werd uitgezet in een 

vakantieperiode en bij het verzenden van de eerste mail werd duidelijk dat er een grote groep op 

vakantie was en waarschijnlijk een week na de oorspronkelijk gestelde deadline terug van vakantie 

zou komen. 

Een week later heeft deze groep respondenten een algemene e-mail3 ontvangen via een BCC met 

daarin de link naar de vragenlijst en de einddatum voor het invullen van de enquête. Op dezelfde dag 

is er ook een BCC mail3 verzonden naar 250 landenexperts die (regelmatig) expat trainingen bij het 

KIT-IMC ondersteunen. In deze mail is uitleg over het onderzoek en de link naar de online vragenlijst 

gegeven. Er is bewust gekozen om deze landenexperts geen introductiemail te sturen met daarin 

uitleg hoe er aan de contactgegevens is gekomen omdat het e-mail adres van het KIT-IMC genoeg 

duidelijkheid zou moeten bieden. 

Ook hebben de contacten op de HR-afdeling van de Rabobank en PON deze dag de e-mail ontvangen 

met daarin de link naar de vragenlijst en nog een korte uitleg. Deze contacten hebben vervolgens de 

mail verspreid onder de werknemers die binnen de doelgroep van dit onderzoek vallen. 

De 14 collega’s binnen het KIT-IMC hebben deze dag ook een mail ontvangen met de link en het 

verzoek de link onder zo veel mogelijk contacten, die binnen de doelgroep vallen, door te sturen. 

Enkele dagen nadat de verschillende e-mails zijn verzonden is er ook nog een bericht geplaatst op 

verschillende Facebook pagina’s en Linkedin met daarin de link naar de vragenlijst. 

Twee weken na het verzenden van de e-mail met de link naar de enquête is er nog een 

herinneringsmail verzonden3. Maar gedurende de hele periode waarin de enquête heeft uitgestaan is 

er via mail contact geweest met sommige respondenten. Respondenten hebben o.a. vragen gesteld 

over het onderzoek, zaken die ze onduidelijk vonden of technische problemen. Ook hebben veel 

respondenten laten weten enthousiast te zijn over het onderzoek. 

Na het sluiten van de enquête is de data ingevoerd in SPSS. Voordat er aan de daadwerkelijke 

analyse begonnen is, is er van de vragen met betrekking tot de verschillende interculturele 

competenties per competentie getest hoeveel van de gevonden verschillen systematisch is met 
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behulp van de Cronbach’s Alpha. Ondanks het feit dat sommige vragen door andere onderzoekers 

gevalideerd zijn, is dit in dit onderzoek niet het geval. 

Omdat de vragen die bij de van te voren geselecteerde competenties sensitiviteit, kennis, flexibiliteit 

en stressbestendigheid, effectief communiceren en awareness horen in dit onderzoek niet 

gevalideerd kunnen worden is er met behulp van factoranalyse een nieuwe indeling gemaakt van de 

verschillende vragen.  De factoranalyse heeft uitgewezen dat de vragen die de verschillende 

interculturele competenties bevragen in te delen zijn in negen factoren. 

Aan deze negen factoren zijn vervolgens interculturele competenties gekoppeld. Om te bepalen 

welke competentie bij welke factor4 hoort is er gekeken naar de vragen die binnen elke factor vallen 

en bij welke competentie deze vraag oorspronkelijk hoorde. In sommige gevallen komt het 

merendeel van de vragen in de nieuwe factoren overeen met de oorspronkelijke verdeling, in dat 

geval is ervoor gekozen om deze factor de naam te geven van de oorspronkelijke competentie. In 

andere gevallen is er gekeken naar de vragen die binnen de factor vallen en is er een competentie 

aan gekoppeld. Na dit te hebben gedaan is er een extra controle gedaan om te kijken of de 

verschillende factoren echt niet met elkaar correleren, dit was niet het geval. In  tabel 2 staan de 

correlaties tussen de verschillende factoren. 

In tabel 2 is te zien dat alleen de correlatie tussen effectief communiceren en 

ondernemendheid/nieuwsgierigheid (r = .533) en  effectief communiceren en sensitiviteit (r = .424) 

relatief gezien wat hoog is maar verder correleren de verschillende factoren vrijwel niet. Dit wil dus 

zeggen dat de factoren daadwerkelijk elk iets anders (een andere competentie) meten. Alleen bij de 

competenties effectief communiceren en ondernemendheid/nieuwsgierigheid (r = .533) en  effectief 

communiceren en sensitiviteit (r = .424) is het mogelijk dat er iets van overlap is tussen de 

competenties, maar niet genoeg om er één competentie van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Zie bijlage 3 voor de factoren en bijbehorende vragen 
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Tabel 2:  De correlaties tussen de factoren. (F9 is Kennis van interculturele communicatie en competentie) 

 
F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

         F1 
 r = .004 r = .533 r = .424 r = .173 r = .179 r = .358 r = -.187 r = .187 

Effectief 
communiceren 

r min =   
-.113 

r min = 
.350 

r min = 
.264 

r min = 
.030 

r min = 
.061 

r min = 
.237 

r min =   -
.306 

r min = 
.044 

 

r max = 
.209 

r max = 
.651 

r max = . 
563 

r max = 
.313 

r max = 
.286 

r max = 
.465 

r max =   
-.058 

r max = 
.330 

         F2   r = .148 r = -.098 r = -.051 r = .025 r = -.016 r = .077 r = .068 

Awareness   
r min =   
-.022 

r min =   
-.256 

r min =   
-.186 

r min =   
-.093 

r min =   
-.172 

r min =   -
.053 

r min =   
-.098 

 
  

r max = 
.305 

r max = 
.064 

r max = 
.087 

r max = 
.142 

r max = 
.136 

r max = 
.095 

r max = 
.211 

         F3 
    r = .324 r = .266 r = .204 r = .255 r = -.028 r = .112 

Ondernemendheid 
/ Nieuwsgierigheid     

r min = 
.120 

r min = 
.145 

r min = 
.076 

r min = 
.119 

r min =   -
.150 

r min =   
-.056 

 
    

r max = 
.506 

r max = 
.404 

r max = 
.319 

r max = 
.386 

r max = 
.095 

r max = 
.273 

F4       r = .187 r = .169 r = .318 r = -.013 r = .074 

Sensitiviteit       
r min = 
.066 

r min = 
.032 

r min = 
.186 

r min =   -
.145 

r min =   
-.075 

 
      

r max = 
.314 

r max =  
.298 

r max = 
.444 

r max = 
.126 

r max = 
.224 

         F5         r = .081 r = .049 r = .039 r = -.098 

Flexibiliteit         
r min =   
-.029 

r min =   
-.071 

r min =   -
.079 

r min =   
-.221 

 
        

r max = 
.199 

r max = 
.170 

r max = 
.167 

r max = 
.028 

F6 
          r = .045 r = -.017 r = -.199 

Cultuurspecifieke 
kennis           

r min =   
-.086 

r min =   -
.162 

r min =   
-.327 

 
          

r max = 
.170 

r max = 
.129 

r max = 
.056 

         F7 
             r = -.109 r = .060 

Managen van 
emoties             

r min =   -
.246 

r min =   
-.066 

 
            

r max = 
.015 

r max = 
.186 

F8               r = -.067 

Organisatiedrang               
r min =   
-.182 

 
              

r max = 
.067 
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Nadat de verschillende competenties geïdentificeerd zijn zijn er verschillende frequentie- en 

variantieanalyses gedaan. Voor alle competenties is gekeken of training, de duur van de uitzending, 

leeftijd van de expat, het aantal uitzendingen waarop de expat uitgezonden is (ervaring), de functie 

van de expat en het doel van de uitzending effect hebben op de mate waarin deze competenties zich 

hebben ontwikkeld. 

Er is ook gekeken welke acties expats hebben ondernomen om een succesvolle uitzending te 

bevorderen, welke wensen ze hebben op het gebied van hulpmiddelen om een succesvolle 

uitzending te bevorderen en op welk moment ze het liefst training krijgen. Voor deze punten is er 

ook gekeken of de duur van de uitzending invloed heeft. 

Het geluk van de expat en zijn gezin en de kwaliteit van de communicatie tussen de expat en het 

thuisfront zijn ook bevraagd. En uiteindelijk is er besloten om naar een drietal expat profielen te 

kijken; de gelukkige, de neutrale en de ongelukkige expat. Hier is gekeken naar het geslacht, de 

leeftijd, duur van de uitzending, expat ervaring, doel van de uitzending, functie van de expat,  de 

kwaliteit van leven tijdens de uitzending, het geluk van het gezin, de kwaliteit van communicatie, de 

verschillende competenties en het geluk van de expat en zijn gezin na afloop van de uitzending. 
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Resultaten onderzoek. 

De respondenten van dit onderzoek hebben zoals eerder is aangegeven een aantal kenmerken 

waarop ze van elkaar verschillen. In het onderzoeksontwerp is uitgelegd dat er naar de volgende 

onafhankelijke variabelen is gekeken: 

 Het al dan niet hebben gevolgd van training. 

 De duur van de uitzending (klassieke uitzending vs. short-term uitzending). 

 Leeftijd van de expat. 

 Expat ervaring (Hoe vaak is een expat uitgezonden?). 

 Doel van de uitzending. 

 Functie van de expat. 

Deze onafhankelijke variabelen zijn afgezet tegen de verschillende interculturele competenties (zoals 

omschreven in het onderzoeksontwerp) als afhankelijke variabele. De resultaten van dit onderzoek 

zijn hieronder als volgt besproken. Eerst is er een antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen 

van dit onderzoek. Onder het kopje “De meest gebruikte (hulp)middelen om de uitzending zo goed 

mogelijk door te komen.” is er antwoord gegeven op de vragen, “Hoe bereiden expats zich voor op 

hun uitzending?” en “Welke (hulp)middelen gebruiken expats tijdens hun uitzending om de 

uitzending zo goed mogelijk te laten verlopen?”. Vervolgens is er een antwoord gegeven op de 

deelvragen “Hoe belangrijk vinden expats training op het gebied van taal, interculturele 

communicatie en competentie, cultuur, zakencultuur en re-entry?” en “Welke wensen hebben 

expats als het gaat om (hulp)middelen ter bevordering van een goede uitzending?”. 

Vervolgens  zijn onder het de paragraaf Interculturele competenties de subvragen “Welke relatie is 

er tussen training en de duur van de uitzending en de ontwikkeling van interculturele competenties?” 

en “Zijn er andere factoren die in relatie staan met de ontwikkeling van interculturele competenties? 

(leeftijd, expat ervaring, functie en doel van de uitzending)” beantwoord. 

In de paragraaf “De communicatie tussen de expat en de achterblijvers.” is er antwoord gegeven op 

de vraag “Hoe verloopt de communicatie tussen de expat en de achterblijvers tijdens de 

uitzending?”. De laatste resultaten die zijn besproken vormen het antwoord op de vraag “Hoe 

gelukkig is de expat (en zijn gezin) tijdens en na de uitzending?”. 

Training en andere (hulp)middelen ter bevordering van een 

succesvolle uitzending. 
Het belang van training op het gebied van interculturele competenties voor personen die voor hun 

werk regelmatig met personen van andere culturen in contact komen wordt benadrukt door o.a. 

Rost-Roth (2009).  Training is natuurlijk niet de enige manier waarop de expat een succesvolle 

uitzending kan bevorderen, vandaag de dag zijn er tal van mogelijkheden variërend van informatie 

zoeken via het internet tot coaching. Maar wat vindt de expat zelf? Vindt hij training en een 

voorbereiding eigenlijk wel belangrijk? Of ziet hij training en voorbereiding  als een verplicht iets en 

eigenlijk als een verspilling van tijd. 
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De meest gebruikte (hulp)middelen om de uitzending zo goed mogelijk door te komen. 

Om een beter beeld te krijgen van de feitelijke middelen die expats hebben gebruikt om de kans op 

een succesvolle uitzending te vergroten is hier naar gevraagd. De expats kregen in de enquête de 

mogelijkheid om meerdere keuzeopties te selecteren. Uiteindelijk zijn er twee overzichten ontstaan 

van de meest en minst gebruikte methoden, één van voor het vertrek en één van tijdens de 

uitzending. Vervolgens is er ook gekeken of er een verschil te vinden is tussen de middelen die 

klassieke- en short-term expats gebruiken ter bevordering van een succesvolle uitzending. 

Opvallend is dat klassieke expats over het algemeen veel meer voorbereidingen lijken te treffen voor 

de uitzending van start gaat. Alleen van de trainingen op het gebied van taal en interculturele 

communicatie en competenties (ICC) lijken short-term expats vaker gebruik te maken dan de 

klassieke expats. 30% van de ondervraagde short-term expats geeft namelijk aan een taaltraining in 

de taal van het betreffende land te hebben gevolgd voor ze op uitzending vertrokken, tegenover 22% 

van de ondervraagde klassieke expats. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

klassieke expats er van uit gaan dat ze tijdens de uitzending de tijd hebben om de taal te leren waar 

short-term expats dit niet hebben. 

Bij de interculturele communicatie en competentie (ICC) trainingen geeft 36% van de ondervraagde 

short-term expats aan dat ze zo een training hebben gevolgd tegenover 32% van de klassieke expats. 

Ook hier kan de beperkte tijd die short-term expats hebben een rol spelen. Juist doordat de 

uitzending maar kort duurt kan de short-term expat het zich minder veroorloven om interculturele 

fouten te maken en daar dan van te leren. Het is veel belangrijker dat de communicatie zo snel 

mogelijk en met zo min mogelijk interculturele fouten verloopt. 

Ook is opvallend dat short-term expats vaker geen enkele voorbereiding treffen (8%) dan klassieke 

expats (5%). Reden hiervoor zou kunnen zijn dat klassieke expats langer worden uitgezonden en dus 

graag zo goed mogelijk voorbereid willen zijn. Ze zullen zich namelijk voor lange tijd daar moeten 

redden. Waar short-term expats vaak al weer snel terug zijn. 

Interessant is dat het percentage expats wat elke vorm van voorbereiding heeft afgewezen vrijwel 

nihil is. Dit zou dus kunnen betekenen dat het merendeel van de expats het toch wel belangrijk vindt 

om zich op de een of andere manier op de uitzending voor te bereiden. 

In grafiek 1 staat weergegeven hoe de expats zich op verschillende manieren hebben voorbereid vóór 

hun vertrek naar het buitenland. De expats zijn in drie soorten verdeeld; algemeen (dit zijn het totaal 

aantal expats en personen die tussen verschillende landen heen en weer reizen dat de enquête heeft 

ingevuld), de klassieke expats (dit zijn de expats die aan de enquête hebben deelgenomen en op een 

klassieke uitzending uitgezonden zijn (geweest)) en de short-term expats (dit zijn de expats die aan 

de enquête hebben deelgenomen en op een short-term uitzending uitgezonden zijn (geweest)). 
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Grafiek 1: Getroffen voorbereidingen door alle respondenten, klassieke- en short-term expats.* 

 

* Totaal:   het percentage van het totaal aantal respondenten dat per keuzeoptie heeft aangegeven  gebruik te 

hebben gemaakt van het (hulp)middel. 

 Klassieke expat:  het percentage van het aantal klassieke expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven gebruik te 

hebben gemaakt van het (hulp)middel. 

 Short-term expat: het percentage van het aantal short-term expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven gebruik te 

hebben gemaakt van het (hulp)middel. 

 De verschillende kolommen en rijen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat per kolom zowel de klassieke 

expat en de short-term expat elk 100% kunnen scoren. Het totaal is geen duidelijke optelsom van de twee soorten 

expats omdat de ondervraagde groep klassieke expats en de groep short-term expats aanzienlijk van elkaar 

verschillen in omvang. Verder zijn de weergegeven percentages afgerond. 

Ook tijdens de uitzending is het opvallend dat de klassieke expat veel meer actie onderneemt dan 

zijn short-term collega. De short-term expat onderneemt tijdens zijn uitzending veel vaker niets 

(54%) ter bevordering van het succes van de uitzending dan de klassieke expat (45%). Dit verschil kan 

net zoals het verschil bij de voorbereidingen voor het vertrek verklaard worden door het gebrek aan 

tijd wat de short-term expat heeft. Tijdens de uitzending heeft de short-term expat veel minder tijd 

om zijn opdracht uit te voeren dan een klassieke expat en hij heeft daarom dus ook veel minder tijd 

te besteden aan andere zaken zoals training. Wel dient te worden opgemerkt dat de actie die tijdens 

het verblijf wordt ondernomen door alle expats (zowel klassiek als short-term) veel lager is dan vóór 

het vertrek. Zo geeft voor het vertrek 5% van de klassieke en 8% van de short-term expats aan niets 

te hebben gedaan waar dit percentage tijdens de uitzending voor beide groepen rond de helft ligt. 

Opvallend is dat het percentage expats wat hulp tijdens de uitzending heeft afgewezen iets hoger is 

dan voor de uitzending. Bij zowel de klassieke expat  als bij de short-term expats is er een stijging van 
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2%. Hoewel dit een laag percentage is zou dit kunnen beteken dat de behoefte aan informatie en/of 

begeleiding tijdens de uitzending lichtelijk afneemt. 

In grafiek 2 staan alle acties die de expats tijdens de uitzending hebben ondernomen ter bevordering 

van een succesvolle uitzending. De verdeling van soorten expats komt overeen met de verdeling 

zoals die in grafiek 1 geldt. 

Grafiek 2: Ondernomen acties tijdens de uitzending door alle respondenten, klassieke- en short-term expats.* 

 

* Totaal: het percentage van het totaal aantal respondenten dat per keuzeoptie heeft aangegeven  gebruik te hebben 

gemaakt van het (hulp)middel. 

 Klassieke expat: het percentage van het aantal klassieke expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven gebruik te 

hebben gemaakt van het (hulp)middel. 

 Short-term expat: het percentage van het aantal short-term expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven gebruik te 

hebben gemaakt van het (hulp)middel. 

 De verschillende kolommen en rijen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat per kolom zowel de klassieke 

expat en de short-term expat elk 100% kunnen scoren. Het totaal is geen duidelijke optelsom van de twee soorten 

expats omdat de ondervraagde groep klassieke expats en de groep short-term expats aanzienlijk van elkaar 

verschillen in omvang. Verder zijn de weergegeven percentages afgerond. 

Het belang van training. 

Hierboven is duidelijk geworden dat expats over het algemeen op verschillende manieren actie 

ondernemen om een goede afronding van de uitzending te bevorderen. Maar vinden de expats deze 

acties eigenlijk wel belangrijk? Of doen ze het alleen omdat bijvoorbeeld een werkgever ze ertoe 

verplicht. De expats is gevraagd hoe belangrijk ze training vinden op het gebied van de taal van het 

betreffende land, interculturele communicatie en competentie (ICC), de cultuur/culturen van het 

betreffende land, de zakencultuur van het betreffende land en de terugkeer na uitzending. De expats 
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konden op een vijfpunt-schaal aangeven hoe belangrijk ze training op het gebied van de 

bovenstaande onderwerpen vinden waarbij 0 geheel onbelangrijk was en 5 heel erg belangrijk. Naast 

de overall score van het belang van de verschillende trainingen is er ook gekeken hoe de 

verschillende trainingen gescoord worden door klassieke expats en hun short-term collega’s.  

In grafiek 3 is te zien hoe belangrijk de expats de verschillende trainingen vinden. Ook in deze grafiek 

is er een verdeling gemaakt zoals in de bovenstaande grafieken. De percentages geven in dit geval 

aan hoeveel procent van de betreffende groep respondenten een training “zeer belangrijk”, 

“belangrijk”, “onbelangrijk” of “geheel onbelangrijk” vindt. 

Grafiek 3: Het belang van training volgens alle respondenten, klassieke- en short-term expats.* 

 

* Totaal:  het percentage van het totaal aantal respondenten dat per training heeft aangegeven deze training zeer 

belangrijk, belangrijk, onbelangrijk of geheel onbelangrijk te vinden.  

 Klassieke expat:  het percentage van het aantal klassieke expats dat per training heeft aangegeven deze training 

zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk of geheel onbelangrijk te vinden.  

 Short-term expat: het percentage van het aantal short-term expats dat per training heeft aangegeven deze training 

zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk of geheel onbelangrijk te vinden.  

 Per training kunnen de kolommen (zeer belangrijk tot geheel onbelangrijk) per rij (totaal, klassieke expat en short-

term expat) bij elkaar worden opgeteld tot 100%. Het percentage wat overblijft is het aantal respondenten wat de 

training neutraal heeft gewaardeerd.  Het totaal is geen duidelijke optelsom van de twee soorten expats omdat de 

ondervraagde groep klassieke expats en de groep short-term expats aanzienlijk van elkaar verschillen in omvang. 

Verder zijn de weergegeven percentages afgerond. 

Training over de cultuur van het land waar de expat naar toe zal gaan is bij zowel de klassieke expats 

als de short-term expats meest populair. In beide gevallen vindt 92% van de ondervraagden training 

op het gebied van cultuur belangrijk tot heel erg belangrijk. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het 

functioneren en leven in een andere cultuur de meeste zorgen opwekt bij de expat. Om deze zorgen 

te ondervangen kan het dus zo zijn dat training over de cultuur belangrijk is. Opvallend is wel dat 
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percentueel gezien short-term expats deze training belangrijker vinden dan klassieke expats. Zo vindt 

28% van de short-term expats training over cultuur heel erg belangrijk tegenover 24% van de 

klassieke expats. Omdat short-term expats korter de tijd hebben om de cultuur waar ze naar toe 

gaan te leren kennen kan het zijn dat zij het dus belangrijk vinden om van te voren zo veel mogelijk 

over deze cultuur te weten te komen. 

Bij de short-term expats scoort de interculturele communicatie en competentietraining (ICC) net zo 

hoog als de cultuur training, bij de klassieke expats komt de interculturele communicatie en 

competentie training op de derde plaats. 84% van de klassieke expats vindt interculturele 

communicatie en competentietraining belangrijk tot heel erg belangrijk. Net als bij de cultuurtraining 

is de interculturele communicatie en competentietraining belangrijker voor de short-term expat dan 

voor klassieke expat. 26% van de short-term expats vindt interculturele communicatie en 

competentietraining heel erg belangrijk, dit komt overeen met het feit dat short-term expats ter 

voorbereiding op de uitzending vaker dan de rest een interculturele communicatie en 

competentietraining volgt.  

Op de tweede plaats komt bij beide groepen de zakencultuur training. Deze training lijkt voor 

klassieke expats (89%) belangrijker te zijn dan voor hun short-term collega’s (86%). Maar als dit 

belang verder wordt toegespitst blijkt dat de short-term expats deze training hoger scoren dan de 

klassieke expats. 30% van de short-term expats vindt een zakencultuur training heel erg belangrijk 

tegenover 26% van de klassieke expats. Omdat short-term expat veel minder tijd heeft dan andere 

expats om de zakelijke opdracht uit te voeren heeft hij ook minder tijd om uit te vinden hoe de 

zakencultuur werkt en om fouten te maken. Dit kunnen redenen zijn waarom short-term expats door 

middel van training meer te weten willen komen over de zakencultuur om zo tijd te besparen. 

De op een na laatste training als het gaat om de belangrijkste tot minst belangrijke training is ook nu 

voor zowel klassieke als short-term expats hetzelfde, de taaltraining. Ook nu weer is training voor 

short-term expats belangrijker dan voor klassieke expats. 82% van de short-term expats vindt 

training op het gebied van de taal van het betreffende land belangrijk tot heel erg belangrijk 

tegenover 69% van de klassieke expats. Het belang van taaltraining voor short-term expats komt 

overeen met het feit dat zij vaker een taaltraining volgen voor de uitzending van start gaat dan de 

rest.  

De re-entry training komt op de laatste plaats, 47% van de klassieke expats en 46% van de short-term 

expats vindt dit belangrijk tot zeer belangrijk. Ook is het percentage expats dat deze training 

onbelangrijk tot geheel onbelangrijk vindt voor deze training het hoogst (16% van de klassieke expats 

en 14% van de short-term expats).  

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat veel expats geen problemen verwachten bij 

terugkeer omdat ze “terug naar huis” komen, maar de literatuur laat zien dat dit vaak niet het geval 

is. Na de uitzending komen de expats vaak terug in een situatie waarin zaken anders zijn dan toen ze 

vertrokken, waar de functie die de expat voor vertrek had niet meer bestaat en eigen denkbeelden 

door de buitenland ervaring zijn veranderd (Martin & Harrell, 2004). Black en Gregersen (1999 in: 

Rost-Roth, 2007) laten zien dat een goede begeleiding bij het re-entry proces  vaak net zo belangrijk 

is als training ter voorbereiding van het vertrek. Ze noemen een goed re-entry programma als één 

van de drie kenmerken van een organisatie die expats op een succesvolle manier uitzendt.  Martin en 

Harrell (2004) maken duidelijk dat veel expats de re-entry shock vaak onderschatten waardoor de 
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culture shock bij terugkeer als heviger kan worden ervaren dan bij vertrek omdat de expat zich er nu 

niet op in heeft gesteld, hij keert immers “terug naar huis”. 

Het zou dus best zo kunnen zijn dat expats die nog in hun uitzending zitten anders denken over het 

belang van training dan expats die al weer terug zijn. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat expats 

die aan het begin van hun uitzending zitten training over de terugkeer als onbelangrijk zien maar 

expats die al weer terug zijn en problemen bij de terugkomst hebben ervaren training hierover juist 

wel belangrijk vinden. Het kan dus zijn dat de fase van de uitzending een rol speelt bij het waarderen 

van bepaalde training. 

 In dit geval heeft 38% van de ondervraagden de uitzending er al opzitten op het moment van 

deelname aan dit onderzoek. De rest van de ondervraagden geeft aan in de eerste drie maanden tot 

in het vierde jaar of langer van de uitzending te zitten of regelmatig op en neer te reizen tussen 

verschillende landen. Maar in dit onderzoek kan er geen relatie worden aangetoond tussen de fase 

van de uitzending, waarin de respondent zich bevindt en hoe belangrijk bepaalde trainingen 

gevonden worden. 

De wensen van de expat op het gebied van training en (hulp)middelen om de uitzending 

zo goed mogelijk door te komen. 

Om te kijken of de expats tevreden zijn over de mogelijkheden die ze hebben gehad om een 

succesvolle uitzending te bevorderen is hier ook naar gevraagd. Als de expats niet tevreden zijn is er 

gevraagd welke andere middelen ze dan graag tot hun beschikking zouden hebben gehad. 

Uiteindelijk is gebleken dat over het algemeen de respondenten tevreden zijn over de 

mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een pre-visits,  een taaltraining, een zakencultuur training, en 

coaching, die ze hebben gehad (55%). Maar als de groep respondenten wordt opgesplitst naar de 

duur van de uitzending blijkt dat klassieke expats veel meer tevreden zijn (60 %) dan de short-term 

expats (46%). Dit kan er op wijzen dat short-term expats veel vaker te kort worden gedaan doordat 

ze te weinig middelen ter ondersteuning aangeboden krijgen (door bijvoorbeeld de werkgever). 

In grafiek 4 staan de wensen van de respondenten als het gaat om (hulp)middelen die ze tot hun 

beschikking willen hebben. Opvallend is dat short-term expats opvallend hoger scoren dan de rest als 

het gaat om de wens een pre-visit, taaltraining, interculturele communicatie en competentietraining, 

een re-entry training en coaching tot hun beschikking te hebben gehad ter ondersteuning bij de 

uitzending. 

Het feit dat short-term expats liever dan andere expats bepaalde middelen tot hun beschikking 

hebben kan er op wijzen dat short-term expats redelijk aan hun lot worden overgelaten. 

Waarschijnlijk is dat de uitzendende organisaties minder geld willen investeren in werknemers die 

maar voor korte duur worden uitgezonden omdat ze verwachten dat deze expats ook minder 

voorbereiding nodig hebben, ze zullen immers maar voor een korte periode in een ander land 

verblijven. De wensen van deze short-term expats laten echter zien dat de behoefte aan 

hulpmiddelen wel degelijk aanwezig is. Vooral de behoefte aan taaltraining (18% , interculturele 

communicatie en competentie training (12%) en coaching (22%) verschilt aanzienlijk bij de short-

term expats ten opzicht van de rest van de respondenten. Het grootste verschil is te vinden bij de 

behoefte aan taaltraining, hier is de behoefte bij short-term expats 9% hoger dan bij klassieke expats. 

De behoefte aan coaching en interculturele communicatie en competentietraining is bij short-term 

expats respectievelijk 6% en 5% hoger dan bij klassieke expats. Werkgevers die voor korte periodes 
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werknemers uitzenden kunnen dus nog veel doen om deze zo goed mogelijk te ondersteunen en dus 

tevreden te houden. 

Grafiek 4: Aanvullende wensen van alle respondenten, de klassieke- en short-term expats.* 

 

* Totaal: het percentage van het totaal aantal respondenten dat per keuzeoptie heeft aangegeven graag de 

mogelijkheid zou hebben gehad gebruik te maken van het (hulp)middel. 

 Klassieke expat: het percentage van het aantal klassieke expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven graag de 

mogelijkheid zou hebben gehad gebruik te maken van het (hulp)middel. 

 Short-term expat: het percentage van het aantal short-term expats dat per keuzeoptie heeft aangegeven graag de 

mogelijkheid zou hebben gehad gebruik te maken van het (hulp)middel. 

 De verschillende kolommen en rijen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat per kolom zowel de klassieke 

expat en de short-term expat elk 100% kunnen scoren. Het totaal is geen duidelijke optelsom van de twee soorten 

expats omdat de ondervraagde groep klassieke expats en de groep short-term expats aanzienlijk van elkaar 

verschillen in omvang. Verder zijn de weergegeven percentages afgerond. 

Het beste moment om training aan te bieden. 

Gezien het feit dat training op het gebied van taal, interculturele communicatie en competentie, 

cultuur, zakencultuur en re-entry op verschillende momenten van de uitzending gegeven kunnen 

worden is het interessant om te weten op welk moment deze trainingen het best aangeboden 

kunnen worden. Dit is dan ook de reden dat hier naar gevraagd is. Geconcludeerd kan worden dat de 

eerste drie maanden vóór vertrek de beste periode is om training te geven. 70% van de short-term 

en 71% van de klassieke expats geeft aan te denken dat de periode voor de uitzending daadwerkelijk 

aanvangt het meest geschikt is voor training. 

Op de tweede plaatst komen de eerste zes maanden van de uitzending. Voor klassieke expats is deze 

periode geschikter (22%) dan voor short-term expats (14%). Het feit dat sommige short-term 

uitzendingen soms slecht een maand duren verklaart dit. Slechts 6% van de klassieke expats en 2% 

van de short-term expats denkt dat training overbodig is. Het feit dat het percentage expats dat 

training overbodig vindt lager is bij de short-term expats dan bij klassieke expats kan er op wijze dat 
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training voor expats die voor een korte periode worden uitgezonden toch belangrijker is dan gedacht 

wordt. 

De interculturele competenties. 
Nu duidelijk is welke acties expats ondernomen hebben ter bevordering van een gelukkige en 

succesvolle uitzending is het mogelijk om de volgende stap te zetten en te kijken naar hoe de 

verschillende onafhankelijke variabelen (waaronder dus ook training ter bevordering van een 

geslaagde uitzending) in relatie staan tot de mate van ontwikkeling van de verschillende 

interculturele competenties. 

De relatie tussen training en de verschillende competenties. 

Expats die uitgezonden worden krijgen vaak verschillende mogelijkheden om er voor te zorgen dat 

de uitzending zo goed mogelijk verloopt. Één van de mogelijkheden is training en in dit onderzoek is 

er voornamelijk gekeken naar training op het gebied van taal, interculturele communicatie en 

competentie, landencultuur, zakencultuur en de terugkeer (de zogenaamde re-entry) na de 

uitzending. Dit onderzoek heeft gekeken naar twee momenten waarop deze trainingen gegeven 

kunnen worden namelijk vóór het vertrek naar het buitenland en tijdens het verblijf in het 

buitenland. Uit de gegevens van dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagden (79%) 

vóór, tijdens of op beide momenten één of meer van de bovengenoemde trainingen gevolgd heeft. 

De meeste expats (72%) volgenen echter vóór het vertrek één of meer trainingen. Tijdens het verblijf 

in het buitenland volgt slechts 38% van de expats één of meer trainingen. Hieruit blijkt dat het 

merendeel van de expats toch iets onderneemt om zijn verblijf zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Maar staan deze acties ook in relatie met de benodigde competenties? Training lijkt in relatie te 

staan met slechts één competentie, namelijk awareness (F(1,247)=11.58 ; p=.001). Bij deze 

competentie scoren expats die wel training hebben gehad gemiddeld  aanzienlijk hoger (3,3) dan 

expats die geen training hebben gehad (3,0). Verder kan er geen andere relatie tussen training en de 

verschillende competenties worden aangetoond. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in dit 

onderzoek geen rekening is gehouden met welke training de ondervraagden hebben gevolgd en 

hoeveel dit er zijn geweest. Verder is er ook geen voormeting geweest van de mate van competentie 

voordat de ondervraagden voor de eerste keer één van de bovengenoemde trainingen heeft gevolgd. 

Hierdoor is het dus onduidelijk op welk niveau de competentie van de expat zich bevond voor de 

eerste training en of er na de training zich een verandering in de mate van competentie heeft 

voorgedaan. Verder zitten in dit onderzoek de expats die slechts één training hebben gevolgd in de 

zelfde categorie als de expats die bij wijze van spreken twintig trainingen hebben gevolgd. Het is dus 

te verwachten dat binnen de groep de verschillen ook groot kunnen zijn omdat iemand die maar één 

training heeft gehad waarschijnlijk minder competent is (en net iets hoger scoort dan iemand die nog 

nooit training heeft gehad) dan iemand die al twintig trainingen heeft gevolgd. 

Wat wel opvallend is is dat expats die wel training hebben gehad veel stabieler scoren op vrijwel alle 

competenties dan expats die geen training hebben gehad. Dit zou er op kunnen duiden dat training 

toch wel een verschil maakt maar dat deze relatie door de indeling van dit onder zoek niet 

aangetoond kan worden. In tabel 3 staan de gemiddelde scores en standaarddeviaties per 

competentie bij het al dan niet volgen van training vóór en tijdens de uitzending en de gemiddelde 

scores per competentie bij het wel of niet volgen van training in het algemeen. De scores zijn 
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aangegeven op een vijfpunt-schaal waarbij  een waarde van 1 de competentie het minst aanwezig is 

en bij een waarde van 5 de competentie het meest aanwezig is. Opgemerkt dient te worden dat bij 

alle competenties een hogere score beter is dan een lagere score behalve bij de competentie 

organisatiedrang in dit geval is een zo laag mogelijke score beter. De reden hiervoor is dat naar mate 

de organisatiedrang hoog is de flexibiliteit dus laag is en dit is in het geval van interculturele 

competentie niet positief. 

Tabel 3:  Gemiddelde scores en standaarddeviaties per competentie bij het wel/niet volgen van training. 

 TRAINING 

COMPETENTIES 

 

Effectief 
communiceren Awareness 

Ondernemend 
/ Nieuwsgierig Sensitiviteit Flexibiliteit 

Cultuur-
specifieke 
kennis 

Emotie 
management 

Organisatie-
drang 

Kennis 
ICC 

ALGEMEEN 
Ja      (n 198) 2,7 (0,4) 3,3 (0,5) 3,1 (0,4) 2,7 (0,4) 3,0 (0,5) 2,3 (0,8)* 2,8 (0,6) 1,9 (0,8) 2,3 (0,8) 

Nee  (n 54) 2,7 (0,6) 3,0 (0,7) 3,0 (0,6) 2,8 (0,6) 2,8 (0,7) 2,3 (0,7) 2,9 (0,7) 1,9 (0,9) 2,3 (0,8) 

VOOR DE 
UITZENDING 

Ja      (n 182) 2,7 (0,4) 3,2 (0,5) 3,1 (0,4) 2,7 (0,4) 2,9 (0,6) 2,3 (0,8)* 2,8 (0,6) 1,9 (0,8) 2,3 (0,7) 

Nee  (n 70) 2,7 (0,6) 3,1 (0,7) 3,0 (0,6) 2,8 (0,5) 2,8 (0,7) 2,3 (0,7) 2,8 (0,8) 2,0 (0,9) 2,3 (0,8) 

TIJDENS DE 
UITZENDING 

Ja      (n 95) 2,7 (0,4) 3,3 (0,5) 3,1 (0,4) 2,7 (0,4) 2,9 (0,5) 2,3 (0,8)* 2,8 (0,7)** 2,0 (0,8)** 2,2 (0,7) 

Nee  (n 157) 2,7 (0,5) 3,1 (0,6) 3,1 (0.5) 2,7 (0,5) 2,9 (0,6) 2,3 (0,7) 2,9 (0,7) 1,8 (0,8) 2,3 (0,8) 

* = uitzondering, in dit geval scoort de groep dit geen training heeft gehad stabieler. 

** = uitzondering, in dit geval scoren de beide groepen even stabiel. 

De relatie tussen de duur van de uitzending en de verschillende competenties. 

Dit onderzoek deelt de uitzending in twee groepen die de lengte van de uitzending weergeven in. 

Aan de ene kant staan de klassieke expat uitzendingen die tussen de 19 maanden en 5 jaar duren en 

aan de andere kant staan de short-term uitzendingen, uitzendingen die niet langer duren dan 18 

maanden. Onder deze groep short-term expats vallen ook de personen die tussen twee of meer 

landen regelmatig op en neer reizen voor zeer korte periodes variërend van 3 dagen per week tot 

tien keer per jaar een week. De reden dat er in dit onderzoek is besloten om de short-term expats en 

de personen die regelmatig op en neer reizen in één groep te doen is omdat het aantal respondenten 

wat op en neer reist slecht een kleine groep beslaat. In feite heeft de groep respondenten die 

regelmatig op en neer reist regelmatig te maken frequente mini uitzendingen. 

De gemiddelde duur van de laatste uitzending van de ondervraagde expats is 31,3 maanden (ruim 2,5 

jaar). De meeste expats uitzendingen vallen onder de klassieke uitzending (78%) van 18 maanden of 

langer, de rest (21%) had tijdens de laatste uitzending een zogenaamde short-term uitzending. 

De duur van de uitzending lijkt een effect te hebben op de mate van ondernemendheid en 

nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen van de expat (F(1,212)=4.56 ; p=.034). Expats die op een short-

term uitzending worden uitgezonden lijken iets avontuurlijker en nieuwsgieriger ingesteld te zijn dan 

klassieke expats. Short-term expats scoren met gemiddeld een 3,2 op een schaal van 5 hoger dan 

klassieke expats (3,1). Het kleine verschil tussen short-term expats en klassieke expats zou verklaard 

kunnen worden door het feit dat short-term expats een relatief korte tijd op één plek zijn en dus ook 

minder tijd hebben om te wennen of een leven op te bouwen zoals ze gewend waren. 

Naast de relatie tussen de mate van ondernemendheid en nieuwsgierigheid en de duur van 

uitzending is er geen andere relatie aan te tonen tussen de duur van de uitzending en de 

ontwikkeling van de competenties. Ook qua homogeniteit van de twee groepen is er geen verschil te 



 

Happy Expat     Resultaten onderzoek. 

42  

zien (tabel 4), alleen op de competenties flexibiliteit, cultuurspecifieke kennis en  kennis van 

interculturele communicatie lijkt de short-term expat stabieler te scoren dan de klassieke expat. Dit 

zou er op kunnen wijzen dat short-term expats toch iets flexibeler zijn en meer cultuurspecifieke 

kennis en kennis van interculturele communicatie hebben dan klassieke expats. Een mogelijke reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat short-term expats maar een beperkte tijd hebben om de opdracht uit te 

voeren in het buitenland, hierdoor is het belangrijk dat ze zo veel mogelijk weten over de cultuur van 

het land en interculturele communicatieprocessen zodat ze zo snel mogelijk goed kunnen 

functioneren en zo min mogelijk (inter)culturele fouten maken. De flexibiliteit kan voor short-term 

expats belangrijker zijn omdat ze in korte tijd moeten zien te functioneren en een nieuwe omgeving, 

ze moeten zich dus snel kunnen aanpassen aan nieuwe en onbekende situaties en vasthouden aan 

wat men gewend is is in zo een geval niet bevorderlijk. 

 Tabel 4:  Gemiddelde scores en standaarddeviaties per competentie bij klassieke- en short-term uitzending. 

SOORT 
UITZENDING 

COMPETENTIES 

Effectief 
communiceren Awareness 

Ondernemend 
/Nieuwsgierig Sensitiviteit Flexibiliteit 

Cultuur-
specifieke 
kennis 

Emotie 
management 

Organisatie-
drang 

Kennis 
ICC 

KLASSIEK    
(n 176) 2,8 (0,4) 3,1 (0,5) 3,2 (0,4) 2,8 (0,4) 3,0 (0,5) 2,4 (0,7) 3,0 (0,7) 1,8 (0,8) 2,3 (0,7) 

SHORT-TERM 
(n 50) 2,8 (0,4) 3,3 (0,5) 3,1 (0,4) 2,7 (0,4) 2,9 (0,8) 2,3 (0,8) 2,8 (0,6) 1,9 (0,8) 2,3 (0,8) 

 

De relatie tussen de leeftijd van de expat en de verschillende competenties. 

Men zegt vaak “kennis komt met de jaren” maar is dit ook het geval met de ontwikkeling van 

interculturele competentie? Wordt men naarmate de jaren verstrijken competenter? Of heeft 

leeftijd niets met de mate van competentie te maken? Om antwoord op deze vraag te geven is er in 

dit onderzoek ook gekeken naar het effect van leeftijd op de ontwikkeling van interculturele 

competentie. Er is in dit onderzoek echter geen relatie aantoonbaar tussen leeftijd en de mate van 

competentie van expats. Dit zou dus kunnen beteken dat een jonge expat het niet perse beter of 

slechter doet qua competentie dan zijn oudere collega. 

De relatie tussen het aantal uitzendingen (expat ervaring) en de verschillende 

competenties. 

Omdat er verschillen zijn in het aantal keren dat expats uitgezonden zijn en dus ook in de mate van 

ervaring in het omgaan met het expat bestaan is er gekeken of dit ook een effect heeft op de 

ontwikkeling van verschillende competenties. Gemiddeld zijn de ondervraagde expats 1,9 keer 

uitgezonden, met een uitschieter van één persoon die zegt 40 keer uitgezonden te zijn (meerdere 

malen voor korte duur). 

Verwacht wordt dat een ervaren expat beter scoort op de verschillende competenties dan een wat 

meer onervaren expat. De ervaren expat heeft immers vaker de mogelijkheid gehad om aan de 

competenties te werken. Toch lijkt expat ervaring alleen een effect te hebben op de competenties 

effectief communiceren (F(3,244)= 3.04 ; p= .030) en flexibiliteit(F(3,234)=2.74 ; p= .044). De 

respondenten die nul keer zijn uitgezonden (en regelmatig tussen verschillende locaties op en neer 

reizen) en expats die vaker dan vijf keer zijn uitgezonden scoren hier beter (3,0) dan expats die één 

keer (2,6) of twee tot vier keer (2,8). 
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Dit verschil in de mate van competentie als het gaat om effectief communiceren zou kunnen liggen 

aan het feit dat de respondenten die regelmatig op en neer reizen en de expats die vaak (vaker dan 

vijf keer) zijn uitgezonden veel meer ervaring hebben in het communiceren met mensen met andere 

culturele achtergronden. Hierdoor weten ze beter hoe ze in interculturele situaties kunnen handelen 

om zo effectief mogelijk te kunnen communiceren en dus de ruis en verlies van de boodschap te 

beperken. 

Expats die twee tot vier kier zijn uitgezonden scoren weer beter op de competentie flexibiliteit (3,0) 

dan de respondenten die nooit (2,3), één keer (2,9) of vaker dan vijf keer (2,8) zijn uitgezonden. De 

reden hiervoor kan zijn dat de respondenten die nooit of vaak (vaker dan vijf keer) zijn uitgezonden 

zo regelmatig te maken hebben met interculturele situaties dat ze een eigen manier van doen 

hebben ontwikkeld die ze toepassen op alle situaties waarin ze terecht komen, ze hebben een 

bepaalde routine ontwikkeld. Deze routine kan echter wel ten koste gaan van de mate van flexibiliteit 

er is immers een standaard manier van doen. Bij expats die maar één keer zijn uitgezonden is deze 

routine er waarschijnlijk nog niet en is de expat zoekende naar een nieuwe mate van flexibiliteit om 

zich staande te kunnen houden in een interculturele omgeving. Bij expats die twee tot vier keer zijn 

uitgezonden kan het zo zijn dat de flexibiliteit van de expat optimaal is. Hij heeft immers meer 

ervaring in het omgaan met veranderingen dan iemand die voor de eerste keer wordt uitgezonden, 

maar te weinig ervaring om een routine te ontwikkelen. 

Ondanks het feit dat er naast de twee bovengenoemde competenties  geen andere relatie tussen 

expat ervaring en de ontwikkeling van de competenties is aan te tonen lijkt het er wel op dat expats 

die vaker dan vijf keer zijn uitgezonden, en dus zeer ervaren zijn, homogener scoren (op vijf van de 

negen competenties; effectief communiceren, ondernemendheid/nieuwsgierigheid, sensitiviteit, 

flexibiliteit en kennis van interculturele communicatie ) dan de andere respondenten (tabel 5). Het 

zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat ervaring wel een rol speelt in de ontwikkeling van 

interculturele competentie. 

Tabel 5:  Gemiddelde scores en standaarddeviaties per competentie op basis van expat ervaring. 

AANTAL 
UITZENDINGEN 

COMPETENTIES 

Effectief 
communiceren Awareness 

Ondernemend 
/ Nieuwsgierig Sensitiviteit Flexibiliteit 

Cultuur-
specifieke 
kennis 

Emotie 
management 

Organisatie-
drang 

Kennis 
ICC 

0         (n 8) 3,0 (0,6) 3,4 (0,5) 3,2 (0,5) 2,8 (0,5) 2,3 (0,8) 2,6 (0,9) 2,8 (0,3) 2,0 (0,6) 2,4 (0,8) 

1         (n 150) 2,6 (0,4) 3,2 (0,6) 3,0 (0,4)) 2,7 (0,4) 2,9 (0,6) 2,3 (0,7) 2,8 (0,7) 1,9 (0,8) 2,3 (0,7) 

2 - 4    (n 83) 2,8 (0,5) 3,2 (0,5) 3,1 (0,5) 2,6 (0,5) 3,0 (0,6) 2,2 (0,7) 2,8 (0,7) 1,9 (0,9) 2,3 (0,8) 

5+        (n 11) 3,0 (0,4) 3,0 (0,6) 3,2 (0,3) 2,8 (0,4) 2,8 (0,5) 2,6 (1,0) 3,0 (0,5) 1,6 (1,0) 2,4 (0,7) 

 

De relatie tussen de expat functie en de verschillende competenties. 

De enquête heeft laten zien dat de expats verschillende functies hebben tijdens hun uitzending. De 

meeste expats hebben tijdens hun uitzending een management functie(81%) vervuld. De meest 

voorkomende management functies zijn vervuld in het hoger management (39%) of het midden 

management (33%). 14% van de ondervraagden heeft aangegeven tijdens de uitzending geen 

management of leidinggevende functie te hebben vervuld, 9% heeft een lager management functie 

vervuld en 6% heeft een ander soort functie dan de bovengenoemde functies vervuld. 
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Bij de verschillende functies horen ook verschillende verantwoordelijkheden en mogelijk ook andere 

benodigde vaardigheden en competenties. Echter staat de functie waarvoor de expat uitgezonden 

wordt alleen in relatie tot de mate van ondernemend/nieuwsgierig zijn van de expat (F(4,242)=4.04 ; 

p= .003). Zo lijken expats in hogere functies gemiddeld iets hoger op deze competentie te scoren dan 

gemiddeld. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat expats in deze functie ook meer vrijheid hebben om 

keuzes te maken, waar iemand die geen management of leidinggevende functie heeft toch meer 

gebonden is aan de wil en visie van de persoon boven zich. 

Ondanks het feit dat er geen relatie aantoonbaar is tussen de functie die de expat tijdens de 

uitzending bekleed en de ontwikkeling van de verschillende competenties lijken de scores van expats 

in het lager management homogener (tabel 6) dan de rest (zeven van de negen competenties; 

effectief communiceren, ondernemendheid en nieuwsgierigheid, sensitiviteit, flexibiliteit, 

cultuurspecifieke kennis, emotiemanagement en kennis van interculturele communicatie). Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat hoe lager in de organisatie des te meer de expat in 

contact komt met de lokale bevolking van het land waar de expat naartoe uitgezonden is. Hierdoor 

kan het zo zijn dat er in het lager management meer een beroep wordt gedaan op de interculturele 

competentie en dat hoe hoger de functie hoe meer “de westerse norm” van handelen geldt. 

Waarschijnlijk is interculturele competentie belangrijker voor iemand in het lager management dan 

voor iemand die geen management of leidinggevende functie heeft, ondanks het feit dat 

laatstgenoemde lager in de organisatie staat en dus meer met locals werkt, omdat managers vaak 

een soort brugfunctie hebben. Managers in het lager management functioneren dus waarschijnlijk 

als brug tussen de werknemers (mogelijk laag opgeleid en van de locale bevolking) en het midden 

management (hoger opgeleid en mogelijk expat). Hierdoor is het belangrijk dat de expat in het lager 

management goed kan schakelen tussen verschillende communicatiestijlen en etiquette en is 

interculturele competentie dus ook belangrijk. 

Tabel 6:  Gemiddelde scores en standaarddeviaties per competentie op basis van expat functie. 

FUNCTIE 

COMPETENTIES 

Effectief 
communiceren Awareness 

Ondernemend 
/ Nieuwsgierig Sensitiviteit Flexibiliteit 

Cultuur-
specifieke 
kennis 

Emotie 
management 

Organisatie-
drang 

Kennis 
ICC 

HOGER 
MANAGEMENT 
(n 98) 2,8 (0,5) 3,2 (0,6) 3,2 (0,51) 2,8 (0,5) 3,0 (0,5) 2,3 (0,9) 3,0 (0,7) 1,8 (0,9) 2,4 (0,8) 
MIDDEN 
MANAGEMENT 
(n 83) 2,6 (0,4) 3,3 (0,6) 3,0 (0,4) 2,6 (0,4) 2,9 (0,6) 2,3 (0,7) 2,8 (0,7) 1,9 (0,8) 2,2 (0,7) 

LAGER  
MANAGEMENT 
(n 22) 2,5 (0,4) 3,1 (0,5) 2,9 (0,3) 2,4 (0,4) 2,7 (0,5) 2,2 (0,5) 2,7 (0,6) 1,7 (0,8) 2,4 (0,6) 

GEEN MANAGEMENT 
OF LEIDINGGEVENDE 
FUNCTIE 
(n 34) 2,7 (0,5) 3,1 (0,5) 2,9 (0,5) 2,8 (0,3) 2,8 (0,7) 2,3 (0,8) 2,8 (0,6) 2,0 (0,7) 2,2 (0,9) 
OVERIG 
(n 15) 2,7 (0,4) 3,2 (0,4) 3,2 (0,4) 2,8 (0,4) 2,7 (0,8) 2,3 (0,6) 2,8 (0,8) 2,4 (0,8) 2,1 (0,8) 
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De relatie tussen het doel van de uitzending en de verschillende competenties. 

Zoals uit het onderzoek van Edelkoort (2011) is gebleken hebben expat uitzendingen niet altijd het 

zelfde doel. Voor dit onderzoek zijn de doelen van uitzending zoals omschreven door Evans et al 

(2002) in stand gehouden (expertise overdragen naar de organisatie in het gastland, problemen 

oplossen in het gastland, expertise opdoen voor de uitzendende organisatie en persoonlijke 

kennis/ervaring opdoen) naast deze vier doelen is er nog een optie overig toegevoegd. 

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de expats is uitgezonden om expertise over te dragen 

naar de organisatie in het buitenland (57%) gevolgd door 21% van de expats die om een andere 

reden dan de genoemde zijn vertrokken. 12% van de ondervraagde expats wordt uitgezonden om 

een probleem op te lossen bij de organisatie in het buitenland en 8% van de expats gaat om zichzelf 

te ontwikkelen. Opvallend is dat slechts 2% van de ondervraagde expats is uitgezonden om kennis te 

halen voor de uitzendende organisatie. Omdat deze laatste groep zo klein is is er voor gekozen om 

verder niet naar deze groep te kijken. 

Net zoals verschillende functies verschillende verantwoordelijkheden vaardigheden en competenties 

vergen, geldt dit ook voor het doel van de uitzending. Het is dus ook goed mogelijk dat het doel van 

de uitzending de ontwikkeling van de competenties ook beïnvloedt. Dit blijkt het geval bij de 

competenties effectief communiceren (F(4,243)=3.53 ; p=.008) en flexibiliteit(F(4,242)=3.35 ; p=.011)  

Expats die worden uitgezonden om een probleem op te lossen scoren beter op de competentie 

effectief communiceren dan andere expats.  Dit zou te verklaren kunnen zijn omdat deze expats met 

een zeer specifiek doel uitgezonden worden, het zo snel mogelijk oplossen van een probleem. Het is 

dan dus ook belangrijk dat deze expats goed kunnen communiceren met de mensen van de 

organisatie waar ze naartoe worden gezonden. Ze moeten zo snel mogelijk zien te traceren waar het 

probleem zit en dan de oplossing naar de rest van de organisatie communiceren. 

Op de competentie flexibiliteit lijken expats die worden uitgezonden om persoonlijke ervaring op te 

doen het slechter (2,7) te doen dan de rest (2,9). Wat hier de mogelijke reden voor is dat deze expats 

puur voor eigen gewin worden uitgezonden en dus meer kunnen vasthouden aan de eigen interesses 

en belangen, waar andere expats voornamelijk voor de organisatie worden uitgezonden en zich dus 

mogelijk flexibeler moeten opstellen. 

Anders dan bij de andere factoren die effect (kunnen) hebben op de ontwikkeling van competenties 

is er in dit geval geen groep te onderscheiden die systematisch stabieler scoort dan andere groepen. 

De communicatie tussen expat en de achterblijvers. 
Edelkoort (2011)  laat in haar onderzoek zien dat de communicatie met de mensen die achter 

gebleven zijn erg belangrijk is voor de expat. Het contact speelt een grote rol in de bevordering van 

een succesvolle terugkomst. Daarom is er ook gevraagd naar de communicatie tussen de expats en 

de personen die achtergebleven zijn. De kwaliteit van het contact met de achterblijvers werd met 

gemiddeld een 6,4 gewaardeerd, het verloop van dit contact scoorde gemiddeld een 6,3 (met 1 als 

uiterst moeizaam en 10 perfect). Het onbegrip bij de achterblijvers kwam bij de open vragen ook 

enkele keren terug. De personen die dit onderwerp aanhaalden vertelden dat achterblijvers een 

uitzending vaak zien als vakantie. De expat kan dan ook moeilijk bij familie, vrienden of (oud) 

collega’s terecht als ze het even moeilijk hebben tijdens hun uitzending. Deze kloof tussen het idee 
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wat de achterblijvers hebben van de uitzending en de werkelijkheid zorgen er o.a. voor dat het voor 

de expat moeilijk is om terug te keren. Dit is ook iets wat expats erkenden in de open vragen. Vaak 

zijn de expats (en het mogelijke gezin) op een andere manier ontwikkeld door de ervaringen in het 

buitenland, waardoor de klik met de mensen die achter zijn gebleven veranderd kan zijn omdat die 

deze ontwikkeling en verandering van omgeving niet mee hebben gemaakt. 

38% van de expats denkt dat begeleiding of informatie over het (managen) van het contact met de 

achterblijvers belangrijk of heel erg belangrijk is. 33% denkt echter precies het tegenovergestelde en 

is van mening dat begeleiding of informatie over het (managen) van het contact met het thuisfront 

onbelangrijk of geheel onbelangrijk is. 

Het geluk van de expat en familie. 
Naast het functioneren van de expat is ook het geluk van de expat een belangrijke factor voor het al 

dan niet slagen van de uitzending. Als de expat niet lekker in zijn vel zit is de kans op falen ook groter. 

Naast de het geluk van de expat is de literatuur ook duidelijk over de rol van de partner en het gezin 

in het slagen van de uitzending. Rost-Roth (2007) haalt in haar artikel het onderzoek van Vance en 

Ensher (2002 in: Rost-Roth, 2007: 447) aan waaruit blijkt dat 16 tot 40% van de expat uitzendingen 

vroegtijdig afgebroken wordt omdat de expat zelf niet goed functioneert of omdat het gezin niet 

gelukkig is. Het geluk van de partner en het gezin spelen vaak een net zo grote rol en soms zelfs 

grotere rol dan het geluk van de expat zelf. 

Gemiddeld gezien zijn de expats redelijk gelukkig tijdens hun uitzending, ze geven hun geluk tijdens 

het verblijf in het buitenland een 7,9. De kwaliteit van leven geven ze gemiddeld een 8. Training ter 

voorbereiding van hun vertrek of tijdens de uitzending lijkt geen effect te hebben op de mate van 

geluk van de expat. Ook heeft het al dan niet volgen van training geen effect op de mate van geluk bij 

terugkeer na de uitzending. Gemiddeld geeft men het geluk bij terugkeer een 7,3, dit is iets lager dan 

tijdens de uitzending maar nog steeds goed. Wel werd bij de open vragen aangegeven dat het geluk 

op de werkvloer vaak iets anders was.   

“Kwaliteit van werk wordt aan voorbij gegaan, die zou ik nl. een stuk lager cijfer hebben gegeven   -6 . Hard 

werken, en weinig appreciation”. – Quote expat (2011) 

Wat opvalt is dat er een duidelijk verschil is in de mate van geluk tijdens de uitzending en de mate 

van geluk na afloop van de uitzending (F(1,212)=33.06 ; p= <.001). Tijdens de uitzending zijn zowel de 

expats die wel training hebben gehad als de expats die geen training hebben gehad gelukkiger dan na 

afloop van de uitzending. 

Verder is er ook een interactie effect aantoonbaar tussen de mate van geluk tijdens en na afloop van 

de uitzending en of de expat training(en) gevolgd heeft (F(1,212)=3.69 ; p= .06). Zo lijkt bij expats die 

wel een training hebben gevolgd  het geluk na afloop van de uitzending (van 7,9 naar 7,4) minder te 

dalen dan bij expats die geen training hebben gevolgd (van 8,0 naar 7,0). Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat training de expats voorbereid op de verschillende struikelblokken die expats na 

afloop van hun uitzending tegen kunnen komen. Hierdoor kunnen de expats zich hier op 

voorbereiden en kunnen ze de mate van geluk van tijdens de uitzending zo veel mogelijk vast 

houden. Waar expats die geen training hebben gevolgd redelijk in het diepe gegooid worden bij 

terugkeer waardoor onverwachte struikelblokken voor een daling in de mate van geluk zorgen.  
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Niet alle ondervraagde expats zijn uitgezonden met een partner en/of een gezin, maar de partners 

en gezinnen die wel mee zijn gegaan op de uitzending scoren gemiddeld een 6,9 als het om geluk 

gaat. Dit is een punt minder dan de expat die met een duidelijk doel is uitgezonden. Bij terugkomst 

blijft te score van geluk van de partner en/of het gezin op 6,9 staan, ook dit is lager dan het geluk van 

de uitgezonden expat. Ook hier werden bij de openvragen opmerkingen gemaakt over het belang 

van het geluk van de partner en het gezin. Meerdere expats hebben aan gegeven dat een goede 

voorbereiding op het vertrek en een begeleiding voor en tijdens het verblijf voor de partner en het 

gezin erg belangrijk is. 

Het profiel van “de gelukkige en ongelukkige expat”. 

De uitkomsten van de enquête kunnen een beter beeld geven in de profielen neutrale, gelukkige en 

ongelukkige expats. Deze inzichten kunnen belangrijk zijn om zo een beter beeld te krijgen waar het 

verschil zit tussen gelukkig en ongelukkig. Zodra deze verschillen duidelijk zijn kunnen er in de 

toekomst stappen worden ondernomen om de kansen op een succesvolle en aangename uitzending 

te vergroten en om de factoren die een risico vormen voor een succesvolle uitzending te 

minimaliseren. 

Het basisprofiel “de neutrale expat”. 

In dit onderzoek geeft 69% van de respondenten aan het geluk tijdens de uitzending tussen een 6,5 

en een 8,5 te geven. Deze respondenten geven hun geluk gemiddeld een 7,7 (iets onder het 

algemeen gemiddelde 7,9). De kwaliteit van leven tijdens de uitzending van de respondenten die 

binnen deze groep vallen is gemiddeld een 7,8. 

De neutrale expat is een man van gemiddeld 42 jaar in een hoger management functie.  Hij heeft er 

gemiddeld 1,8 uitzendingen op zitten van gemiddeld 28,4 maanden (klassieke uitzending) met als 

doel expertise overbrengen naar het gastland.  Als de neutrale expat met zijn gezin naar het 

buitenland gaat scoort de mate van geluk van het gezin een 6,8 tijdens de uitzending. Bij de terug 

keer is het gezin van de neutrale expat gelukkiger (6,7) dan de expat zelf (6,4). 

De competenties awareness (3,2), ondernemendheid / nieuwsgierigheid (3,0) en flexibiliteit (2,8) 

heeft de neutrale expat het best ontwikkeld.  

Het  basisprofiel van “de gelukkige expat”. 

De groep gelukkige expats is kleiner dan de groep neutrale expats. 22% van de respondenten geeft 

zijn geluk tijdens de uitzending een score tussen de 9 en 10. Gemiddeld geeft de gelukkige expat zijn 

geluk tijdens zijn uitzending een 9,1. De kwaliteit van leven tijdens de uitzending van de gelukkige 

expat scoort gemiddeld een 8,6. 

De gelukkige expat is een man van 42,5 jaar in een hoger management functie. Hij heeft er 

gemiddeld 2,2 uitzendingen op zitten van 27,9 maanden (klassieke uitzending) met als doel expertise 

overbrengen naar het gastland. Als de gelukkige expat met zijn gezin wordt uitgezonden scoort het 

geluk van zijn gezin tijdens de uitzending gemiddeld een 7,6. Bij terugkeer zijn de gelukkige expat en 

zijn gezin even gelukkig (7,3).  

De best ontwikkelde competenties bij de gelukkige expat zijn ondernemendheid / nieuwsgierigheid 

(3,2), awareness (3,1), flexibiliteit (3,1) en emotiemanagement (3,0).  
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Het basisprofiel van “de ongelukkige expat”. 

De groep ongelukkige expats is het kleinst, slechts 5% van de respondenten geeft zijn geluk tijdens de 

uitzending maximaal een 6,5. Gemiddeld scoort het geluk van de ongelukkige expat een 5,2, ook de 

kwaliteit van leven tijdens de uitzending scoort niet al te hoog (6). 

De ongelukkige expat is een man van 43,2 jaar met een midden management functie of een functie 

zonder leidinggevende of management taken. Hij heeft er gemiddeld 1,7 uitzendingen op zitten van 

gemiddeld 26 maanden (klassieke expat) met als doel expertise overdragen naar het gastland. Als de 

ongelukkige expat met zijn gezin wordt uitgezonden scoort het geluk van zijn gezin tijdens de 

uitzending een 6,7. Bij terugkeer is zijn gezin gelukkiger (6,8) dan de expat zelf (4). 

De ongelukkige expat heeft de competenties awareness (3,2), flexibiliteit (2,9) en effectief 

communiceren (2,8) het best ontwikkeld. 

De drie profielen verder onder de loep. 

Hierboven is globaal omschreven hoe de verschillende soorten expats (op basis van hun geluk tijdens 

de uitzending) in dit onderzoek zijn te herkennen. Maar om meer duidelijkheid te hebben over welke 

factoren de belangrijkste rol spelen in het geluk van de expat tijdens de uitzending is het belangrijk 

om de drie groepen met elkaar te vergelijken.  

Met betrekking tot de mate van competentie is er een duidelijk interactie effect aantoonbaar met de 

mate van geluk (F(16,460)=2.14 ; p = .006). Bij de verschillende competenties in grafiek 5 is duidelijk te 

zien dat gelukkige expat over het algemeen gemiddeld beter scoort dan de neutrale en ongelukkige 

expat. Dit zou er dus op kunnen wijzen dat de mate van interculturele competentie wel degelijk een 

belangrijke rol speelt in de mate van geluk en succes van de expat. Hieronder zal dit verder worden 

toegelicht. 

Op de competenties ondernemendheid / nieuwsgierigheid, sensitiviteit, flexibiliteit, cultuurspecifieke 

kennis en emotiemanagement scoort  de gelukkige expat aanzienlijk beter dan zijn minder gelukkige 

collega’s.  Op de competentie organisatiedrang scoren de gelukkige expat en de neutrale expat gelijk, 

maar beter dan hun ongelukkige collega. Omdat organisatiedrang een negatieve competentie is, de 

drang om alles volgens een strak georganiseerd plan te laten verlopen, is in tegenstelling tot andere 

competenties een zo laag mogelijke score voor de expat het best om stand te kunnen houden in een 

nieuwe situatie. 

Opvallend is dat de neutrale expat op zijn beurt, op ongeveer dezelfde punten als de gelukkige expat, 

weer beter scoort dan de ongelukkige expat. De competenties ondernemendheid / nieuwsgierigheid, 

cultuurspecifieke kennis en emotiemanagement zijn bij de neutrale expat beter ontwikkeld dan bij 

zijn ongelukkige collega. Dit zou dus kunnen betekenen dat de ontwikkeling van deze drie 

competenties samen met zo min mogelijk organisatiedrang bepalend zijn voor het al dan niet 

ongelukkig zijn van de expat tijdens de uitzending. 
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Grafiek 5:  Gemiddelde score op de verschillende competenties op basis van mate van geluk van de expat 

tijdens de uitzending op een vijfpunt-schaal. 

 

De competenties zijn niet de enige factoren die bepalend zijn in het geluk van de expat.  Zoals Vance 

en Ensher (2002 ) al aan hebben aangegeven speelt het gezin en de mate waarin het gezin gelukkig is 

een belangrijke rol. Ook bij de respondenten van de onderzoek lijkt de mate van geluk samen te 

hangen met het geluk van het gezin tijdens de uitzending. Zo is het gezin van de gelukkige expat 

veruit het gelukkigst en is het gezin van de neutrale expat weer gelukkiger dan het gezin van zijn 

ongelukkige collega (grafiek 6). 

Ook na afloop van de uitzending blijken de gelukkige expat en zijn gezin veruit het gelukkigst te zijn, 

gevolgd door de neutrale expat en zijn gezin. Wat wel opvallend is dat de gelukkige expat en zijn 

gezin, de neutrale expat en zijn gezin en de ongelukkige expat gelukkiger zijn tijdens de uitzending 

dan bij terugkeer (grafiek 6). Alleen het gezin van de ongelukkige expat is gelukkiger als de uitzending 

er weer op zit. Deze daling in de mate van geluk bij re-entry kan betekenen dat de expats te weinig 

begeleiding krijgen bij terugkeer maar dat dit wel nodig is. Er is dus mogelijk nog veel te winnen op 

dit gebied.  

Opmerkelijk is ook dat het merendeel van de neutrale (83%), de gelukkige (71%) en de ongelukkige 

(69%) expats op enig moment van de uitzending training heeft gehad. Training lijkt dus niet zo een 

sterke invloed te hebben op het geluk van de expat als verwacht. Maar omdat niet duidelijk is welke 

expats welke training precies hebben gevolgd en hoe gelukkig de expats waren vóór de uitzending 

kan het effect van training op het geluk van de expat niet worden uitgesloten. 
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Grafiek 6 : Het geluk van de expat en zijn gezin tijdens en na de uitzending. 

 

Ook valt op dat tegen verwachtingen in de ongelukkige expat de beste communicatie met het 

thuisfront heeft (7,3) en de gelukkige expat met een score van 5,9 de slechtste communicatie. De 

communicatie met het thuisfront van de neutrale expat ligt hier tussenin (6,5). Een mogelijke 

verklaring voor het feit dat de ongelukkige expat de communicatie met het thuisfront beter scoort 

dan de gelukkige expat kan zijn dat de ongelukkige expat meer vast blijft houden aan zijn leven thuis 

en dus nachtenlang achter de computer blijft zitten om contact te houden met de familie en 

vrienden thuis die in een andere tijdzone leven. Hierdoor is het contact goed, maar dit kan wel het 

gevoel van heimwee en ongeluk versterken. 

De gelukkige expat pakt het mogelijk anders aan dan zijn ongelukkige collega en blijft mogelijk 

ondanks het tijdsverschil niet wakker om met zijn familie en vrienden te praten. Hij is meer bezig met 

zijn leven in het nieuwe land op te bouwen dan met zijn oude leven thuis. Hierdoor verwatert het 

contact met het thuisfront gemakkelijker waardoor de kwaliteit van de communicatie ook achteruit 

kan gaan. 

Overige bevindingen. 

Naast de standaardvragen die in dit onderzoek gesteld zijn aan de respondenten is er ook de 

mogelijkheid gegeven om extra opmerkingen te maken over de uitzending of training die ze gehad 

hebben.  Uit deze opmerkingen kwamen een aantal interessante zaken. Met enige regelmaat is 

hiërarchie naar voren gekomen als (mogelijk) struikelblok tijdens de uitzending. Veel expats geven 

aan dat de mate van hiërarchie in Nederland relatief laag is vergeleken met de rest van de wereld. 

Veel expats hebben ook echt moeten wennen aan dit verschil, ook in de gevallen waarin de expat 

hoger in rang is dan de ander. De verschillen in hiërarchie vragen een andere manier van 

communiceren en handelen van de expat waar de expat zich aan dient aan te passen. Hetzelfde geldt 

voor de mate van directheid, ook hier hebben de expats veel verschillen ervaren waar ze erg aan 

hebben moeten wennen. 
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Naast de verschillen in hiërarchie en directheid is het woord respect ook regelmatig door de expats 

naar voren geschoven. Veel expats geven aan dat het respecteren van de waarden en normen van de 

ander en de persoon zelf met wie men te maken heeft een hele belangrijke rol speelt in het 

faciliteren van een aangename omgang. Dit geldt voor de omgang met alle mensen van wat voor 

geslacht, sociale -, culturele -, religieuze - of etnische achtergrond dan ook. 

“De basis van de mens is in mijn perceptie wereldwijd hetzelfde. Een ieder wenst met respect en 

waardigheid behandeld te worden. Die stelregel heeft mij nimmer in problemen gebracht. De Nederlandse 

cultuur is de laatste decennia veranderd. Het "je en jouwen" en de verhouding "manager - medewerker" // 

"scholier - leraar" is bijv. zeer amicaal geworden. Ik denk dat wij met de Nederlandse cultuur alert moeten 

zijn dat dit (wereldwijd) niet altijd gangbaar is en men zich in de regel in het buitenland veel formeler 

opstelt.” – Quote expat (2011) 

Het respecteren van de ander wordt door veel expats dus gezien als basis voor een fijne en 

vruchtbare interculturele interactie. Dit respecteren zou men kunnen herleiden van de competentie 

awareness. Voordat men een ander of iets wat anders is kan respecteren dient men zich eerst 

bewust te zijn van het feit dat er verschillen zijn. De expat dient bewust te zijn van zijn eigen 

identiteit en culturele achtergrond en het feit dat dingen anders zijn en niet perse beter of slechter. 

Hieruit zou men kunnen concluderen dat awareness een van de belangrijkste en misschien wel de 

belangrijkste (interculturele) competentie is als het gaat om interculturele communicatie en 

interactie. Deze relatie is in dit onderzoek echter niet aantoonbaar gebleken. 
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Conclusie. 

Nu alle deelvragen zijn beantwoord is het mogelijk om een duidelijk antwoord te geven op de 

hoofdvraag: 

Welke factoren bepalen het profiel van een gelukkige expat? 

In de mate van geluk van de expat spelen interculturele competentie en het gezin een belangrijke rol.  

De neutrale en de gelukkige expat hebben de competenties ondernemendheid / nieuwsgierigheid, 

cultuurspecifieke kennis en emotiemanagement beter ontwikkeld dan de ongelukkige expat. Ook 

hebben ze minder organisatiedrang dan hun ongelukkige collega. 

De competenties sensitiviteit en flexibiliteit geven de doorslag of een expat neutraal of gelukkig is. 

Deze competenties zijn bij de gelukkige expat beter ontwikkeld dan bij zijn neutrale collega. Ook het 

geluk van het gezin van de expat bepalen de mate van geluk van de expat. Hoe gelukkiger het gezin 

van de expat tijdens de uitzending is hoe gelukkiger de expat zelf is. 

Geconcludeerd kan worden dat de gelukkige expat goed en zelfs beter dan de rest scoort op de basis 

competenties om in ieder geval niet ongelukkig te worden (ondernemendheid / nieuwsgierigheid, 

cultuurspecifieke kennis, emotiemanagement en organisatiedrang) en ook sensitiever en flexibeler is 

dan de overige expats. Hierdoor is de gelukkige expat beter in het aanvoelen van situaties en kan hij 

zijn reactie en handelen beter aanpassen op deze situatie. Daarnaast kan hij makkelijker omgaan met 

dingen die anders gaan en onverwachte wijzigingen in de plannen. 

Verder kan geconcludeerd worden dat het overgrote deel (94%) van de expats actie onderneemt ter 

bevordering van een succesvolle en gelukkige uitzending. Vóór de uitzending daadwerkelijk van start 

gaat komen dezelfde hulpmiddelen naar voren in de top drie van zowel de klassieke als short-term 

expat. Beide soorten expats gebruiken de pre-visit, informatie over de cultuur van het land waar ze 

naartoe gaan en training over de cultuur van het betreffende land het meest ter voorbereiding van 

hun uitzending. 

Tijdens de uitzending doet het merendeel van de short-term expats (54%) en iets minder dan de helft 

van de klassieke expats (45%) niets ter bevordering van de uitzending. Als de expats wel wat doen 

dan komen bij beide soorten expats taaltraining en informatie over de cultuur van het land waar ze 

naar toe gaan in de top drie. Bij de short-term expats komt daar training over de cultuur van het 

betreffende land bij en bij de klassieke expats informatie over de zakencultuur van het betreffende 

land. 
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Discussie. 

Ondanks de toewijding en de precisie waarmee er aan dit onderzoek is gewerkt zijn er wel een aantal 

punten waar rekening mee gehouden dient te worden. Ook hebben de beperkte tijd en middelen 

ervoor gezorgd dat niet alle aspecten die aan dit onderwerp gerelateerd zijn konden worden 

onderzocht, daarom hieronder nog enkele opmerkingen van de auteur m.b.t. dit onderzoek.  

Volgens de resultaten lijken de verschillende competenties niet heel erg beïnvloedbaar. Veel van de 

effecten lijken niet significant te zijn. Een mogelijke reden hiervoor is dat er gewerkt is met een 

vragenlijst waarin expats is gevraagd zichzelf te beoordelen. In sommige gevallen zijn personen zeer 

goed in staat om zichzelf te beoordelen maar vaak is het ook heel erg moeilijk en klopt het 

eigenbeeld niet met wat anderen denken. Dat een expat een 4 scoort  op een bepaalde competentie 

wil dus niet zeggen dat deze expat zeer competent is, deze score laat zien dat de expat denkt zeer 

competent te zijn. Hier moet bij het bekijken van de resultaten van dit onderzoek rekening mee 

gehouden worden. 

Een mogelijke oplossing om er in vervolg onderzoek voor te zorgen dat risico’s van self-assesment 

verminderd worden is een retrospectieve voormeting (Sprangers, 2006). Hierbij worden de expats 

vóór of tijdens hun uitzending gevraagd naar de mate van competentie met betrekking tot de 

verschillende interculturele competenties. Vervolgens worden dezelfde expats na afloop van de 

uitzending weer ondervraagd. Nu krijgen ze naast dezelfde vragenlijst die ze al eerder hebben 

ingevuld een extra vragenlijst die vraagt naar de mate van competentie ten opzichte van het moment 

waarop ze de eerste keer de vragenlijst hebben ingevuld. Volgens Sprangers (2006) laat deze laatste 

vragenlijst de ontwikkeling van de competenties goed zien. Verder verminderd het risico dat de 

expats zichzelf overschatten want hoe minder ervaring iemand heeft met bijvoorbeeld interculturele 

situaties des te groter de kans dat deze persoon de moeilijkheid van interculturele situaties 

onderschat. 

Ook moet er bij het effect van training rekening gehouden worden met de individuele verschillen 

tussen expats. Iedere expat is anders en heeft zijn eigen geschiedenis, karakter en ontwikkeling, 

hierdoor geeft training nooit hetzelfde resultaat bij alle expats. 

Met betrekking tot de respondenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek moet gezegd 

worden dat de gewenste omvang van de verschillende groepen niet gehaald zijn. Voor de start van 

dit onderzoek was de wens om in totaal 200 expat te ondervragen waarvan 50 klassieke expats die 

training hebben gehad ter bevordering van een succesvolle uitzending en 50 klassieke expats die 

geen training hebben gehad. Verder was het de bedoeling dat er ook nog 50 short-term expats die 

wel training hebben gehad ter bevordering van een succesvolle uitzending en 50 short-term expats 

die geen training hebben gehad zouden worden bevraagd. 

Uiteindelijk zijn er 252 enquêtes ingevuld door expats waarvan slechts 50 expats short-term expats 

waren. Ook had het merendeel van alle expats enige vorm van training gehad voor vertrek. Hierdoor 

werden de condities die aan het begin van dit onderzoek gesteld werden niet vervuld. Het was dus 

erg moeilijk om de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. 
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De beperkte uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook liggen aan de manier waarop dit onderzoek is 

geoperationaliseerd. De vragen in de verstuurde vragenlijst die de interculturele competentie van de 

respondenten zouden moeten meten zijn gebaseerd op de vragen van de Intercultural Readiness 

Check (IRC) van van der Zee en Brinkmann (2004). Omdat niet alle vragen van de IRC ter beschikking 

stonden is het noodzakelijk geweest om op basis van de vragen van de IRC die wel beschikbaar waren 

nieuwe vragen te bedenken. Dit is waarschijnlijk ook de verklaring waarom de reeds 

geoperationaliseerde competenties van de IRC na het afnemen van de enquête voor dit onderzoek 

niet meer correct zijn. In het vervolg zou het beter zijn om dit onderzoek over te doen met de juiste 

groepen respondenten (klassieke en short-term expats met en zonder training) en dan naast de 

overige vragen uit de enquête de competenties te meten aan de hand van de gehele IRC. 

Voor vervolg onderzoek zou het verder zeer interessant zijn om te kijken naar het geluk van de expat 

op het werk en hoe dit in relatie staat tot de ervaren werkdruk en de waardering voor het geleverde 

werk en de mate van interculturele competentie. Uit de enquête die voor dit onderzoek is gebruikt 

kwam namelijk in de opmerkingen naar voren dat het geluk in de vrije tijd in sommige gevallen niet 

overeenkomt met de mate van geluk die op het werk ervaren wordt. Onderzoek naar dit onderwerp 

zou organisaties kunnen helpen om het vroegtijdig afbreken van uitzendingen te verminderen en het 

functioneren van de expat te verbeteren, want zoals Rost-Roth (2007) in haar artikel laat zien kan het 

percentage geslaagde expat uitzendingen wel wat opgeschroefd worden. 

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek ontstond ook de vraag of er aanzienlijke verschillen zijn 

tussen “gewone” werknemers en (succesvolle) expats als het gaat om de mate van interculturele 

competentie. In dit onderzoek kon daar niet naar worden gekeken omdat de vragenlijst alleen werd 

ingevuld door expats. Voor vervolg onderzoek zou gekeken kunnen worden of succesvolle expats een 

andere mate en/of samenstelling hebben van interculturele competentie dan werknemers die niet 

uitgezonden (wensen te) worden. Als blijkt dat succesvolle expats anders in elkaar zitten kunnen 

organisaties mogelijk d.m.v. tests van te voren bepalen of ze een werknemer uitzenden of niet en zo 

het aantal mislukte uitzendingen verminderen. 
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Bijlage 1: Vragenlijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de doelen, de opzet en de duur van de uitzending van functionarissen en werknemers  door organisaties en 

bedrijven. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de manier waarop werknemers zich kunnen en moeten voorbereiden op hun uitzending. Deze 

vragenlijst is er op gericht om er achter te komen wat hun trainings- en informatiebehoeften zijn op het gebied van interculturele communicatie, afhankelijk 

van de duur van de uitzending. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, afdeling Intercultureel Management & Communicatie (KIT-IMC), 

door de Universiteit Utrecht, Departement Nederlands (Master Interculturele Communicatie). De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt door 

het KIT-IMC om meer inzicht te krijgen in de verschillende behoeften van expatriates en de huidige trainingsprogramma's voor expatriates hier aan aan te 

passen. 

Deelname aan dit onderzoek is anoniem en de gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Het invullen van deze enquête zal 15-20 minuten in 

beslag nemen. 

We danken u voor uw deelname. 

Huidige werkgever 

 

 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

Leeftijd 

 

Hoe vaak bent u (in uw leven) in totaal uitgezonden geweest als expat? 

 

Wat zijn de laatste drie uitzendingen voor u als expat geweest? Noteer op volgorde van eerste naar laatste uitzending:  

 Werkgever  

 Land van uitzending  

 (geplande) duur van de uitzending (van maad/jaar tot maand/jaar) 

 

 

In welke fase van uw (laatste) uitzending zit u nu? 

Eerste 3 maanden 

Eerste 6 maanden 

Eerste jaar 

Tweede jaar 



 

Happy Expat     Bijlage 1: Vragenlijst. 

58  

 

In welke fase van uw (laatste) uitzending zit u nu? 

Eerste 3 maanden 

Eerste 6 maanden 

Eerste jaar 

Tweede jaar 

Derde jaar 

Vierde jaar of langer 

Ik reis op en neer tussen twee of meerdere landen. 

Ik ben al weer terug in Nederland 

Welke functie bekleed(de) u tijdens uw (laatste) uitzending? 

Hoger Management 

Midden Management 

Lager Management 

Werknemer zonder management- of leidinggevende functie 

Overig 

Wat is/was het belangrijkste doel van uw (laatste) uitzending? 

Expertise overdragen naar de organisatie in het 'gastland'. 

Op korte termijn problemen oplossen. 

Expertise opdoen voor de uitzendende organisatie. 

Persoonlijke kennis / ervaring opdoen 

Overig 

In volgende vragen zal er gesproken worden over training en informatie. Onder training wordt hier verstaan; het onder begeleiding krijgen en 

behandelen van informatie en mogelijk ook het daadwerkelijk trainen of coachen van competenties. Onder informatie worden zaken als 

informatieboekjes, websites met oefenmateriaal etc. bedoeld. 

Hoe heeft u vóór uw (laatste) vertrek de mogelijkheid gehad om u op uw vertrek voor te bereiden? (meer antwoorden mogelijk) 

Pre-visit aan het land waar u zich zou gaan vestigen. 

Taaltraining in de taal van het betreffende land. 

Interculturele communicatie & competentietraining. 

Training over de cultuur/culturen van het betreffende land. 

Informatie over de cultuur/culturen van het betreffende land. 

Training over de zakencultuur van het betreffende land. 

Informatie over de zakencultuur van het betreffende land. 

Contact met expats die al in het betreffende land werkzaam zijn of zijn geweest. 

Training over de terugkeer na de uitzending. 

Informatie over de terugkeer na de uitzending. 

Overig 

Ik heb helemaal geen voorbereidende training gevolgd of acties ondernomen. 

Ik heb de mogelijkheid om me op mijn vertrek voor te bereiden d.m.v. training, informatie en/of begeleiding afgewezen. 
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Overig 

Ik heb helemaal geen voorbereidende training gevolgd of acties ondernomen. 

Ik heb de mogelijkheid om me op mijn vertrek voor te bereiden d.m.v. training, informatie en/of begeleiding afgewezen.  

Hoe heeft u tijdens uw (laatste) verblijf training en/of begeleiding gehad? (meer antwoorden mogelijk) 

Taaltraining in de taal van het betreffende land. 

Interculturele communicatie & competentietraining. 

Training over de cultuur/culturen van het betreffende land. 

Informatie over de cultuur/culturen van het betreffende land. 

Training over de zakencultuur van het betreffende land. 

Informatie over de zakencultuur van het betreffende land. 

Training over de terugkeer na de uitzending. 

Informatie over de terugkeer na de uitzending. 

Coaching. 

Overig 

Ik heb geen training of begeleiding gekregen tijdens mijn verblijf in het buitenland. 

Ik heb de mogelijkheid op training en/of begeleiding tijdens mijn verblijf in het buitenland afgewezen. 

Had u wel graag enige vorm van voorbereiding of begeleiding gehad? (Meer antwoorden mogelijk. U kunt hier ook aangeven welke training, 
begeleiding etc. u graag had ontvangen naast hetgeen wat u wel heeft gehad.) 

Ja, een pre-visit naar het land waar ik me zou gaan vestigen. 

Ja, een taaltraining in de betreffende taal. 

Ja, een interculturele communicatie & competentie training. 

Ja, een training over de cultuur van het betreffende land. 

Ja, informatie over de cultuur van het betreffende land. 

Ja, een training over de zakencultuur van het betreffende land. 

Ja, informatie over de zakencultuur van het betreffende land. 

Ja, een training en/of informatie over de terugkeer na mijn uitzending. 

Ja, coaching tijdens mijn verblijf in het buitenland. 

Ja, overig 

Nee, ik ben/was tevreden met de mogelijkheden die mij aangeboden zijn. 

Nee, ik heb/had geen enkele behoefte aan welke vorm van training, informatie, begeleiding etc. dan ook. 

Welke periode van de uitzending lijkt u het meeste geschikt om training aan te bieden? 

In de drie maanden vóór het vertrek. 

In de eerste zes maanden van het verblijf in het buitenland. 

Gedurende de gehele uitzending. 

Overig 

Training is niet nodig. 
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Hoe belangrijk is volgens u training/begeleiding op het gebied van de volgende zaken? 

 

Geheel 
onbelangrijk 

Onbelangrijk  Neutraal  Belangrijk  
Heel erg 

belangrijk  

Taal van het betreffende 
land. 

     

Interculturele 
communicatie & 
competentie.      

De cultuur/culturen van 
het betreffende land.  

     

De zakencultuur van het 
betreffende land. 

     

De terugkeer na de 
uitzending. 

     

 

Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt u verzocht te denken aan uw laatste uitzending.  

Kunt u bij de volgende stellingen aangeven of u dit nooit of vaak doet? 

 

Nooit  Zelden  Soms  Vaak  Altijd  

De gewoontes en gebruiken van andere culturen neem ik 
in overweging. 

     

Ik pas mijn communicatie strategie aan aan mijn 
communicatiepartner. 

     

Ik weet het juiste moment te kiezen om gevoelige 
onderwerpen aan te snijden. 

     

Tegenslag kan ik in perspectief plaatsen. 
     

Tijdens mijn uitzending kon ik goed meepraten met locals 
over onderwerpen zoals de geschiedenis, politiek en het 
geloof van het betreffende land.      

Kunt u bij de volgende stellingen aangeven of ze al dan niet op u van toepassing zijn? 

 

Helmaal niet 
van toepassing  

Niet van 
toepassing  

Neutraal  
Van 

toepassing  
Geheel van 
toepassing  

Mijn handelen wordt beïnvloed door mijn culturele 
achtergrond. 

     

Vóór mijn uitzending verdiep ik mij in de 
cultuur/culturen van het land van mijn uitzending. 

     

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

     

Avontuur ga ik liever uit de weg. 
     

Bij tegenslag blijf ik rustig. 
     

Ik ben bang om te falen. 
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Kunt u bij de volgende stellingen aangeven of u het oneens of eens met deze stellingen bent? 

 

Helemaal mee 
oneens  

Mee oneens  Neutraal  Mee eens  
Helemaal 
mee eens  

De regels voor interculturele communicatie gelden 

alleen voor interactie met mensen met een niet-
Westerse achtergrond.      

Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn 

interactie met mensen uit andere culturen. 
     

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. 

     

Kunt u bij de volgende stellingen aangeven of u dit nooit of vaak doet? 

 

Nooit  Zelden  Soms  Vaak  Altijd  

In mijn interactie met mensen uit een andere 
cultuur mijd ik onderwerpen als lokale 
geschiedenis, politiek en religie.      

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

     

Ik vraag teamleden welke werkmethode ze 
prefereren. 

     

Ik weet mijn vooroordelen uite te schakelen in mijn 
interactie met mensen uit andere culturen. 

     

Ik werk volgens een strak schema. 
     

 

Kunt u bij de volgende stellingen aangeven of ze al dan niet op u van toepassing zijn? 

 

Helemaal niet 

van 
toepassing  

Niet van 
toepassing  

Neutraal  Van toepassing  
Geheel van 
toepassing  

Ik begrijp hoe anderen zich voelen. 
     

Ik heb het door als een ander problemen heeft. 
     

Ik vind het leuk om met mensen van andere 

culturen om te gaan. 
     

Ik vind het makkelijk om een nieuw leven op te 

bouwen op een nieuwe plek. 
     

Ik weet wat de standaard effecten zijn van 
interculturele communicatie, ongeacht de 

betrokken culturen.      

In een andere cultuur voel ik me ongemakkelijk. 
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Bij de onderstaande vragen is het mogelijk om een cijfer te geven met een decimaal achter de komma.  

Hoe gelukkig bent/was u tijdens uw laatste uitzending? (Cijfer tussen de 1 en 10 waarbij 1 geheel ongelukkig is en 10 zeer gelukkig.) 

 

 

Als u de kwaliteit van uw leven tijdens uw laatste uitzending zou moeten beoordelen wat voor cijfer zou u het dan geven? (Cijfer tussen de 1 en 
10 waarbij 1 waardeloos is en 10 perfect.) 

 

 

Hoe gelukkig is/was uw partner/gezin tijdens uw laatste uitzending? (Cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 geheel ongelukkig is en 10 zeer 
gelukkig.) 

 

 

Als u het contact met de achtergebleven mensen (familie en vrienden) tijdens uw laatste uitzending een cijfer zou mogen geven welk cijfer zou 
dat dan zijn? (Cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 perfect) 

 

 

Hoe verliep volgens u het onderhouden van contact met de achtergebleven mensen (familie en vrienden) tijdens uw laatste uitzending(Cijfer 
tussen de 1 en 10, waarbij 1 uiterst moeizaam is en 10 perfect) 

 

 

Is het volgens u zinvol om voor/tijdens uw uitzending enige vorm van begeleiding of informatie te krijgen over hoe u het contact met de 
achtergebleven mensen (familie en vrienden) het best kunt managen? 

Heel erg zinvol 

     

Heel erg nutteloos 

De volgende vragen hoeft u alleen in te vullen als u al weer terug bent gekeerd van uw uitzending.  

Hoe gelukkig was u in het eerste half jaar na uw terugkeer in Nederland? (Cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 geheel ongelukkig is en 10 zeer 
gelukkig.) 

 

Hoe gelukkig was uw partner/gezin in het eerste half jaar na uw terugkeer in Nederland? (Cijfer tussen de 1 en 10, waarbij 1 geheel ongelukkig is 

en 10 zeer gelukkig.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog andere opmerkingen? (U kunt hier ook uw contactgegevens noteren met mogelijke vragen zodat we contact met u kunnen 



 

Happy Expat     Bijlage 1: Vragenlijst. 

63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste twee vragen zijn niet verplicht om in te vullen, maar zouden het onderzoek wel interessante inzichten kunnen geven. 

Kunt u een situatie tijdens uw uitzending omschrijven waarin u tegen culturele verschillen aanliep? Kunt u beschrijven hoe u deze situatie heeft 

aangepakt, hoe u deze situatie op dat momen beleefde, wat de uitkomst was van uw handelen en of u het achteraf gezien anders zou hebben 
aangepakt en waarom wel/niet? 

 

 

Heeft u nog andere opmerkingen? (U kunt hier ook uw contactgegevens noteren met mogelijke vragen zodat we contact met u kunnen opnemen.) 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname! Als u op de knop enquête voltooien klikt wordt de enquête opgeslagen en verzonden. 
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Bijlage 2: Gebruikte e-mails. 

Introductiemail contacten KIT-IMC. 
Geachte meneer/mevrouw, 

Uw gegevens zijn aan mij verstrekt door het Koninklijk Instituut voor de Tropen, afdeling 

Intercultureel Management & Communicatie (KIT-IMC), waar u in de afgelopen jaren eens of 

meerdere malen een training heeft gevolgd ter voorbereiding op uw expat uitzending. 

Ik ben Sonia Ait Taleb en in opdracht van het KIT-IMC doe ik vanuit de Universiteit Utrecht (Master 

Interculturele communicatie) onderzoek naar onder andere de behoefte van expats aan begeleiding 

en training voorafgaand aan hun expat uitzending. Het KIT-IMC zal de uitkomsten van dit onderzoek 

gebruiken om meer inzicht te krijgen in het fenomeen “expat” en om waar mogelijk haar diensten 

aan te passen aan de behoeften van expats.  

In de loop van deze week zult u een e-mail ontvangen met een link naar een vragenlijst. Namens het 

KIT-IMC zou ik u willen verzoeken om deel te nemen aan dit onderzoek zodat we in de toekomst 

mogelijk meer kunnen betekenen voor u en andere expats. U zou het onderzoek erg helpen en uw 

deelname zou dus ook zeer worden gewaardeerd. Deelname aan dit onderzoek is overigens 

anoniem. 

Ik hoop u middels deze mail voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben 

dan kunt u mij altijd mailen. 

Met vriendelijke groet, 

Sonia Ait Taleb 

BCC-mail met link, contacten KIT-IMC. 
Geachte heer/mevrouw, 

Onlangs heeft u van mij een mail ontvangen met daarin informatie over een onderzoek van het 

Koninklijk Instituut voor de Tropen, afdeling Intercultureel Management & Communicatie (KIT-IMC) 

naar de behoeften van expats. In deze mail kunt u de link vinden naar de vragenlijst. De vragenlijst is 

bedoeld voor expat die nu op uitzending zijn of ooit uitgezonden zijn geweest. Ook al komt dit 

onderzoek vanuit het KIT-IMC, het is niet noodzakelijk dat u ooit een training bij ons heeft gevolgd. 

Het belangrijkste is dat u ooit uitgezonden bent geweest voor korte of lange tijd. 

Ik zou u willen verzoeken om de vragenlijst vóór maandag 22 augustus in te vullen.  

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785 

Bij voorbaat dank voor uw tijd en inzet! Mocht u nog vragen hebben dan u kunt u mij altijd mailen. 

Met vriendelijke groet, 

Sonia Ait Taleb 

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785
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BCC-mail met link, landenexperts. 
Beste meneer/mevrouw, 

Mijn naam is Sonia Ait Taleb, en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeer onderzoek bij het KIT-

IMC, vanuit mijn Master Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Voor mijn 

onderzoek kijk ik naar de interculturele competenties van expats en het effect van training en de 

duur van de uitzending daarop. 

De doelgroep van mijn onderzoek is iedereen die Nederlands spreekt en ooit voor korte of lange 

periode uitgezonden is geweest met of zonder training vooraf. Het maakt dus niet uit wanneer de 

uitzending heeft plaatsgevonden en hoe lang men al weer terug is van de uitzending. 

Ik wil u vragen om deel te nemen aan dit onderzoek door de onderstaande vragenlijst in te vullen. 

Mocht u nog meer expats kennen die aan de doelgroep voldoen voel u dan vrij om de link door te 

sturen. 

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785 

Vriendelijke groet, 

Sonia 

Herinneringsmail na 2 weken, contacten KIT-IMC. 
Geachte meneer /mevrouw, 

Enige tijd geleden heeft u van mij een e-mail ontvangen over een onderzoek naar expat 

competenties. In die mail stond een link naar een vragenlijst en het verzoek om aan dit onderzoek 

deel te nemen. 

Middels deze mail wil ik u eraan helpen herinneren dat de vragenlijst op maandag 22 augustus zal 

sluiten. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld maar nog wel willen deelnemen aan het 

onderzoek dan wil ik u verzoeken dit voor maandag 22 augustus via onderstaande link te doen.  

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785 

Mocht u de vragenlijst al wel hebben ingevuld dan wil ik u hier hartelijk voor bedanken. 

Als u geen interesse heeft in dit onderzoek of geen tijd heeft om deel te nemen aan dit onderzoek 

dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen. 

Hartelijk dank voor uw tijd! 

Met vriendelijke groet, 

Sonia Ait Taleb 

http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785
http://questionnaire.netq-survey.com/09a205fa-206c-4ebe-9df5-688e81cef785
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Bijlage 3: Factoren en vragen. 

F1 Effectief kunnen communiceren 

 De gewoontes en gebruiken van andere culturen neem ik in overweging. 

 Ik pas mijn communicatiestrategie aan aan mijn communicatiepartner. 

 Ik weet het juiste moment te kiezen om gevoelige onderwerpen aan te snijden. 

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

 Ik vraag teamleden welke werkmethode ze prefereren. 

 Ik weet wat de standaard effecten zijn van interculturele communicatie, ongeacht de betrokken culturen. 

F2 Awareness 

 Mijn handelen wordt beïnvloed door mijn culturele achtergrond. 

 De regels voor interculturele communicatie gelden alleen voor interactie met mensen met een niet-

Westerse achtergrond. 

 Mijn eigen waarden en normen beïnvloeden mijn interactie met mensen uit andere culturen.  

F3 Ondernemend/nieuwsgierig naar nieuwe dingen 

 Tegenslag kan ik in perspectief plaatsen. 

  vóór mijn uitzending verdiep ik mij in de cultuur/culturen van het land van mijn uitzending. 

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

  Ik vind het makkelijk om een nieuw leven op te bouwen op een  nieuwe plek. 

F4 Sensitiviteit 

 Ik weet mijn vooroordelen uit te schakelen in mijn interactie met mensen uit andere  culturen. 

 Ik begrijp hoe anderen zich voelen. 

 Ik heb het door als een ander problemen heeft. 

F5 Flexibiliteit 

 Avontuur ga ik liever uit de weg 

 Ik ben bang om te falen 

 In een ander cultuur voel ik me ongemakkelijk. 

F6 Cultuurspecifieke kennis 

 Tijdens mijn uitzending kon ik goed meepraten met locals over onderwerpen zoals de geschiedenis, 

politiek 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. 

F7 Managen van emoties 

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

 Bij tegenslag blijf ik rustig. 

F8 Georganiseerd zijn/ werken volgens strak schema 

  Ik werk volgens een strak schema. 

F9 Kennis ICC 

 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. 


