Omgaan met cultuurverschillen

‘Verdiep je in het
culturele DNA van je
medewerkers’
Hoe communiceer je met arbeidsmigranten? Van welke leef- en
cultuurverschillen moet je je bewust zijn? Agata Wolters, taal- en
communicatietrainer van Language Switch, heeft er haar werk van gemaakt.
Ze ziet en hoort vaak onnodige misverstanden op de werkvloer.
“Nederlandse werkgevers kijken nog vaak vanuit hun eigen perspectief.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: Lizanne van de Werf, Henriëtte Angevaare

A

rbeidsmigranten zijn anders
opgevoed, denken anders. Ze
hebben vaak wel dezelfde normen en waarden, maar interpreteren ze anders. “Je kunt als werkgever
niet verwachten: ‘Ze werken hier, dus
moeten ze zich maar aanpassen en de
zaken accepteren.’ Dat werkt niet”, stelt
Agata Wolters vast. Het gaat nogal eens
mis in de communicatie tussen Nederlandse werkgevers en bijvoorbeeld Poolse
of Roemeense werknemers. Zo was ze eens
tolk bij functioneringsgesprekken tussen
een HR-manager en Poolse werknemers.
“De manager vroeg aan hen: ‘Ben je tevreden met je collega’s, je werk, je leidinggevende? Wat zou je binnen ons bedrijf
willen verbeteren?’ De een na de ander
antwoordde: ‘Alles is oké.’” Als geboren
Poolse zag ze echter dat velen toch iets
anders dachten. Ze kon het niet aanzien
en vroeg de HR-manager om de vragen

indirecter te stellen. “‘Hoe zou het zijn als
… of stel dat…’ Pas dan zal een arbeidsmigrant overwegen een antwoord te geven
waar de vragensteller naar op zoek is.”
Polen zijn namelijk in een hiërarchisch
land opgegroeid. Als kind word je niet
gestimuleerd je mening te geven of vragen
te stellen. Daarom durven ze niet altijd
kritisch te zijn over leidinggevenden of
collega’s of hen advies te geven. De in
Nederlandse bedrijven toegepaste 360
graden-feedback is hun totaal vreemd, laat
staan ‘zelfsturende teams’. Wantrouwen
speelt hun ook parten, want wat gaat de
werkgever doen met deze informatie?
“Soms zijn ze bang voor de gevolgen.”

OMARMEN
Wolters kijkt met drie vragen naar een
probleem tussen een leidinggevende en
een arbeidsmigrant: ‘Wat gaat er mis?’,
‘Waar komt dit gedrag vandaan?’ en ‘Hoe

‘Leid teamleiders goed
op en laat ze het goede
voorbeeld geven’
20

overbrug je dit probleem?’. Die zaken
moeten worden uitgeplozen. Haar advies:
“Verdiep je in het culturele DNA van je
medewerkers.” Ideaal zou zijn als werkgevers zelf naar het land van herkomst
van de arbeidsmigranten gaan. “Sommige
werkgevers doen dat ook.”
Maar het is natuurlijk niet noodzakelijk.
Het gaat erom dat werkgevers of leidinggevenden vragen leren stellen vanuit het
perspectief van mensen met een andere
culturele achtergrond. Dat ze dus moeite
doen hen te begrijpen en empathie tonen.
Verder is het raadzaam dat er binnen
het bedrijf ook een paar experts zijn die
fungeren als ‘brug’ tussen de werkgever
en de buitenlandse werknemers. Als een
bedrijf tijd en energie steekt in omgaan
met cultuurverschillen en de taalbarrière
zo veel mogelijk probeert te doorbreken,
verdient een bedrijf dat terug, weet Wolters zeker. “Het voorkomt miscommunicatie. Medewerkers worden dan beter
ingewerkt en voelen zich betrokken bij
het bedrijf. Dit leidt tot hogere prestaties,
een betere kwaliteit van het werk en
ze komen graag terug.” Als werkgevers
negatief omgaan met cultuurverschillen
kan etnocentrisme optreden. Dan ziet
men de eigen cultuur als de enige en de
beste cultuur. “Er ontstaan dan vooroordelen en discriminatie.”
Wolters geeft aan dat er zes dimensies
zijn om cultuurverschillen in kaart te
brengen. Ze grijpt hierbij terug op het
werk van Gert Jan Hofstede, professor aan
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WUR. Hij is samen met zijn vader Geert
Hofstede auteur van de boeken ‘Werken
met cultuurverschillen’ en ‘Allemaal
andersdenkenden’. “Interculturele
misverstanden kunnen worden teruggebracht naar zes dimensies (zie illustratie,
red.): kleine of grote machtsafstand ofwel
hiërarchie, individualistisch of collectivisme, sociale rollenverschillen tussen man
en vrouw, de tolerantie van het onbekende
– ofwel in hoeverre iemand zich bedreigd
voelt door onzekere situaties, de bereidheid tot langetermijndenken en de mate
van ongeremdheid.”
Zo zijn arbeidsmigranten meer hiërarchie
gewend. Ze verwachten een ‘baas’. “Niet
een man in een lichtroze hemd die op de
fiets naar het werk komt en hun werk
niet controleert. Dat is heel vreemd voor
ze. Ze kunnen daar niet mee omgaan.” En
Roemenen bijvoorbeeld zijn als groep heel
sterk; loyaal en beschermend naar elkaar.
Dat komt ergens vandaan; hoe groter de
armoede, hoe sterker een groep moet zijn.

Rollenspellen maken vaak deel uit van de cursussen en workshops van Language Switch.

Cultuurverschillen
De cultuurverschillen tussen Polen, Nederlanders, Roemenen en Bulgaren

Verschillen tussen Polen, Nederlanders, Roemenen en Bulgaren volgens de zes dimensies van Gert Jan Hofstede op een score van 1 tot 100*.
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Bron: Hofstede Insights

*De cultuurdimensies van Hofstede zijn een manier om per dimensie de dieperliggende drijfveren van een cultuur te vergelijken met een andere
cultuur. Dit is echter een sterk vereenvoudigde weergave om verschillende culturen te vergelijken en slaat niet op een individu. Het is meer een
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verwachtingspatroon van wat mensen normaal vinden uit een bepaalde cultuur. Voor meer informatie: www.geerthofstede.com.
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Wie is Agata
Wolters-Palacz?
Agata groeide op in Polen en kwam veertien jaar geleden naar
Nederland. Ze is getrouwd met een biologische fruitteler. Sinds
vijftien jaar heeft ze haar eigen bedrijf Language Switch. Ze werkt
samen met tien zelfstandige trainers die ze zelf traint en coacht.
Zij en de trainers geven taal -en communicatietrainingen bij bedrijven. Zowel aan arbeidsmigranten als aan Nederlandse medewerkers en teamleiders. Haar doel is om onderlinge cross-culturele
verschillen te laten begrijpen, te helpen om bedrijfsprocessen te
standaardiseren – bijvoorbeeld door duidelijke werkinstructies
voor arbeidsmigranten te maken – en teamleiders of werkgevers
beter leren leidinggeven aan arbeidsmigranten. Zo wordt er beter
gecommuniceerd en blijven werknemers gemotiveerd en tevreden. Dit alles met als positief gevolg: een beter bedrijfsresultaat
én plezierig werken voor iedereen. “Het gaat mij om een beter
teamgevoel, meer efficiëntie en rust op de bedrijven.” Wolters
begon in de agrarische sector maar is nu ook actief in sectoren
als industrie, zorg, transport en logistiek.

Wolters geeft taaltrainingen maar bijvoorbeeld ook trainingen om teamleiders of werkgevers beter leiding te laten geven aan arbeidsmigranten.

“Je krijgt bescherming van de groep in ruil
voor loyaliteit aan de groep.”
Wolters maakte mee dat een groep Roemenen werk weigerde omdat het te warm
was in de kas. Dat Poolse en Roemeense
productiemedewerkers niet altijd samengaan, hoort ze wel eens. Vaak is er
competitie tussen hen. Wolters merkt dat
Polen nationalistische trekjes hebben en
niet altijd tolerant zijn. “Dit maakt dat het
soms botst met andere culturen.” Tot haar
spijt ziet ze ook wel eens dat bijvoorbeeld
Poolse teamleiders elkaar beconcurreren.
“Ik vraag dan: is dat echt nodig? Hoe lang
werk je hier nu al? Maar dit gedrag is lastig af te leren, het zit in hun DNA.”

EMOTIES BEHEERSEN
Het liefst stimuleert ze arbeidsmigranten
meer te doen aan hun zelfontwikkeling.
Bijvoorbeeld door te werken aan het
beheersen van hun emoties. “Nederlanders zijn daar goed in. Dat komt omdat ze
dingen uitspreken en hierdoor kunnen ze
beter naar de toekomst kijken. Polen kun22

nen daarvan leren. Zij hangen vaak nog in
het verleden.”
Wolters kent ook genoeg voorbeelden
waarbij verschillende nationaliteiten op de
werkvloer goed samenwerken. Vaak heeft
een bedrijf dan duidelijke gedragscodes gecommuniceerd met de medewerkers. “Het
gaat dan om afspraken over hoe je wil dat
mensen met elkaar omgaan.”
Zo ontstaat één bedrijfscultuur waar iedereen zich veilig voelt. Ze raadt werkgevers aan met medewerkers te bespreken
waarom ze iets belangrijk vinden zodat ze
dat begrijpen. Veelal vindt een Nederlandse werkgever teamwork belangrijk. “Dan
weet je dat het beter is een collega te helpen in plaats van heel snel te gaan en de
rest achter je te laten.” Ook zijn werkgevers liefst snel op de hoogte van storingen
en vinden ze het belangrijk dat mensen op
tijd aan het werk zijn. “Anders wacht er
bijvoorbeeld een hele groep aan de band.”
Andere afspraken zijn bijvoorbeeld: elkaar
aankijken als er met elkaar gepraat wordt,
vragen stellen mag altijd en dat mensen

moeten komen als ze een probleem hebben. Werken aan één bedrijfscultuur kost
tijd en energie en is niet makkelijk als
werkgevers met wisselende uitzendkrachten werken of met tijdelijke medewerkers.
Haar ultieme tip: leid teamleiders goed
op en laat ze het goede voorbeeld geven.
“Bijvoorbeeld doordat zij geregeld openlijk
vragen stellen aan de werkgever.”

GESCHIKT OM AAN TE STUREN
Daarnaast moeten de teamleiders geschikt
zijn om met mensen te werken en ze aan
te sturen. Wolters vindt het goed dat er
in de praktijk Poolse teamleiders zijn
aangesteld, maar dan moet dit wel om
goede redenen zijn gebeurd. “Die persoon
moet het niet zijn geworden enkel omdat
hij of zij de Nederlandse taal spreekt of de
snelste van allemaal is of de meeste uren
maakt. Het is vooral belangrijk dat diegene tevreden is met zichzelf, sterk in zijn
schoenen staat en zijn eigen emoties kan
beheersen. Kortom, graag met anderen
samenwerkt en ze ondersteunt.”
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