
	
	
	
	
	
	
	 	
	

TIEN VARIABELEN VAN CULTUUR 
 
Door Philippa Collin, docent Interculturele Communicatie bij Hogeschool Inholland 
 
Je bewust zijn van jouw eigen culturele bagage, helpt je bij het samenleven met mensen met een 
andere culturele achtergrond. Wat `normaal’ is voor jou, kan enorm verschillen van wat 
`normaal’ is voor je buurman. Hieronder vind je tien variabelen van cultuur. In welke culturele 
waarden herken jij je?  
 

Variabele Eigenschap  Beschrijving van de verschillende waarden -  
Hoofdkenmerken voor elke variabele 

1 Omgeving  
 

Controle: Mensen kunnen hun omgeving beheersen; deze 
kan aangepast worden aan de menselijke 
behoeften. 

 Harmonie: Mensen dienen in harmonie te leven met de 
wereld om hen heen. 

 Restrictie: Mensen worden beperkt door de wereld om hen 
heen. Lot, geluk en verandering spelen een 
significante rol. 

   
2 Tijd Enge focus: Concentratie op één taak tegelijk; sterk 

vasthouden aan schema’s. 
 Brede focus: Nadruk op relaties en meerdere taken in plaats 

van op deadlines. 
   
 Vast: Punctualiteit strikt gehandhaafd. 
 Veranderlijk: Punctualiteit losser gehandhaafd. 
   
 Verleden: Er wordt veel waarde toegekend aan het 

voortzetten van tradities. 
 Heden: Gericht op de korte termijn en op snelle 

resultaten.  
 Toekomst: Bereid om winst op de korte termijn in te ruilen 

voor resultaten op lange termijn. 
   
3 Actie Doen: Taakgericht. Nadruk wordt gelegd op productieve 

activiteit, het bereiken van het doel en presteren.  
 Zijn: Relatiegericht. Nadruk wordt gelegd op het 

proces en ervaringen in plaats van op prestaties.  
   
4 Communicatie Hoge context: Gedeelde ervaring maakt dat bepaalde dingen 

duidelijk zijn zonder dat ze expliciet worden 



	
	
	
	
	
	
	 	
	

uitgesproken. Gespreks- en gedragsregels zijn 
impliciet opgenomen in de context. 

 Lage context: Nadruk op uitwisseling van feiten en informatie. 
Informatie wordt voornamelijk met woorden 
overgebracht, de betekenis wordt expliciet 
uitgedrukt. 

   
 Direct:  Voorkeur voor expliciete communicatie en 

duidelijkheid.  
 Indirect: Voorkeur voor impliciete communicatie en 

conflictvermijding.  
   
 Expressief: Emotionele en persoonlijke communicatiestijl 

met hoge mate van subjectiviteit. Nadruk op 
relaties. 

 Werktuiglijk: Emotieloze en onpersoonlijke communicatiestijl 
met hoge mate van objectiviteit. Nadruk op 
volbrengen van de taak. 

   
 Formeel: Grote nadruk op het volgen van protocollen en 

sociale omgangsvormen. 
 Informeel:  Nadruk op het afzien van vormelijkheid en starre 

protocollen. 
   
5 Ruimte Privé: Gebruik van de fysieke ruimte is gericht op het 

individu. Voorkeur voor afstand tussen personen. 
 Openbaar: Gebruik van de fysieke ruimte is gericht op de 

groep. Voorkeur voor dichte nabijheid. 
   
6 Macht Hiërarchie: Er wordt waarde gehecht aan machtsverschillen 

tussen individuen en groepen. 
 Gelijkheid: Er wordt waarde gehecht aan het minimaliseren 

van machtsverhoudingen. 
   
7 Individualisme Individualistisch:  “Ik” heeft de overhand over “wij”. 

Onafhankelijkheid wordt sterk gewaardeerd. 
 Collectivistisch: Individuele belangen zijn ondergeschikt aan het 

groepsbelang. Identiteit is gebaseerd op het 
sociale netwerk. Loyaliteit wordt sterk 
gewaardeerd. 

   



	
	
	
	
	
	
	 	
	

 Universalistisch:  Focus ligt op abstracte regels i.p.v. op relaties. Er 
kan worden vastgesteld wat waar, correct en 
geschikt is en dit kan op iedereen worden 
toegepast. Nadruk op maatschappelijke 
verplichtingen. 

 Particularistisch: Focus ligt op relaties i.p.v. op abstracte regels. Er 
wordt belang toegekend aan veranderende 
omstandigheden en persoonlijke verplichtingen. 

   
8 Sociaal gedrag Competitief: Prestaties, assertiviteit en materieel succes 

worden aangemoedigd. 
 Coöperatief: Nadruk wordt gelegd op levenskwaliteit, 

onderlinge afhankelijkheid en relaties.  
   
9 Structuur Orde: Grote behoefte aan voorspelbaarheid en regels 

(zowel geschreven als ongeschreven). Conflict 
vormt een bedreiging. 

 Flexibiliteit: Om kunnen gaan met onvoorspelbare situaties 
en dubbelzinnigheid. Afwijkende meningen 
worden geaccepteerd.  

   
10 Denken Inductief: Redeneren op basis van ervaring en 

experimenten. 
 Deductief: Redeneren op basis van theorie en logica. 
 Lineair: Voorkeur voor analytisch denken, waarbij 

problemen in kleine delen worden opgedeeld. 
 Systematisch: Voorkeur voor holistisch denken, waarbij de 

nadruk ligt op het grotere geheel en het 
onderlinge verband tussen de delen. 

 
 


