
De ene  
lens is  
de andere 
niet
Cultuurvaardig 
worden met de 
Cultural Detective 
methode

Is directe communicatie verhelderend of juist grof?  Is vooraf ieders mening polsen 
inefficiënt of net een garantie voor succes? Reis van west naar oost, van zuid naar noord 
en het antwoord zal telkens anders kleuren... Wat te doen om geen potten te breken? 
Etiquette aanleren? Weinig efficiënt, meent de Cultural Detective methode. Culturele 
geletterdheid is geen kwestie van regeltjes, maar vooral een competentie.
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H
eb je ooit een reisgids over je 
eigen land ingekeken? Een 
aanval op je lachspieren! Heel 
wat do's en don'ts roepen wel 
enige herkenning op, maar in 

tal van situaties zijn ze niet meer dan ka-
rikaturen. Regeltjes en theorieën over wat 
hoort en niet hoort laten je hulpeloos ach-
ter zodra zich een situatie voordoet waarin 
ze niet van toepassing zijn. Veel zinvoller 
is het om de waarden en normen die tot 
een bepaald gedrag leiden te vatten en zo 
begrip op te bouwen voor het gedrag van 
de andere. 

Niet goed, niet slecht
Jolanda Tromp is consultant, trainer en 
coach in Global Teamwork en gecerti-

Zij apprecieert vooral de eenvoud en prak-
tische inslag van deze aanpak. "De ins-
trumenten zijn direct inzetbaar bij een 
situatie van culturele 'confrontatie', terwijl 
cultuurtheorieën een vertaalslag vergen. 
Wat helpt het je te weten of een cultuur 
eerder direct dan wel indirect is, als je 
vervolgens niet weet waarom dat zo is en 
welke houding aan te nemen? Cultural 
Detective kiest een andere invalshoek. De 
methode is analytisch en procesmatig. Er 
wordt niet onmiddellijk betekenis aan een 
gedrag gegeven, maar de waarden en nor-
men die binnen een cultuur belangrijk zijn 
en aanleiding geven tot dat gedrag, wor-
den blootgelegd. Zo dragen Nederlanders 
openheid hoog in het vaandel terwijl men 
in Engeland eerder terughoudend is voor 
een al te directe communicatie. Geen van 

beide is positief of verwerpelijk, maar een 
uitdrukking van waarden. Onze perceptie 
is onze cultuurbepaalde lens waarmee we 
de werkelijkheid - een gedrag - beoorde-
len. Uiteraard heeft elk individu ook een 
eigen geschiedenis, waardoor hij zich er-
gens op het continuüm van de dominante 
waardenbeleving in zijn cultuur bevindt. 
Door bij een gedrag telkens de positieve en 
de negatieve interpretatie van de achter-
liggende waarde te verhelderen opent de 
Cultural Detective methode het vizier van 
de betrokken personen en vermijdt ze ste-
reotypering. Mensen worden zich bewust 
dat ze voortdurend interpreteren vanuit 
hun culturele lens."

“Attitudes zijn 
niet  positief of 
verwerpelijk. Ze 
zijn gewoon een 
uitdrukking van 
onze waarden.”



Mededogen en 
zelfvertrouwen
De Cultural Detective methode is een 

handelingen of conflicten, maar ook 
voor mensen die ontwikkelingsprojec-
ten leiden, reizen of verhuizen. "Door de 
ver schillende perspectieven (lenzen) te 
duiden leren we de culturen van beide par-
tijen te respecteren en naar een synergie te 
groeien", legt Jolanda Tromp uit. "In een 
cultureel divers team bijvoorbeeld zullen 
de culturele barrières eerst een hinder-
paal vormen, maar zodra de leden inter-
culturele competenties hebben verworven, 
wordt het teamwerk net sterker dankzij 
de diversiteit. Cultureel onbegrip leidt tot 
incidenten en vreet aan je zelfvertrouwen. 
Wie zich niet begrepen voelt, vertoont al 

gevolg. Dit kost nodeloos veel energie en 
in een professionele context draait het 
bovendien erg kostelijk uit als projecten 
daardoor falen. Wie een andere culturele 
lens kan hanteren, ontwikkelt een groter 
mededogen en zelfvertrouwen." 
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1. Subjectieve 
cultuur ontdekken

In eerste instantie leren de 

2. Culturele 
geletterdheid verwerven

3. Levenslang leren

|  zo werkt het
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Vijf dominante waarden
Cultural Detective heeft de normen en 
waarden van meer dan 50 culturen onder-
zocht en deze informatie vervolgens ver-
werkt in diverse modules. Global Team-
work, waaraan Jolanda Tromp meewerkte, 
is een van de meest recente. Daarnaast 
bestaan modules als ethiek, projectma-
nagement, verschillen tussen man en 
vrouw, of verschillen tussen generaties: 
tal van onderwerpen waarover projec-
ten of samenwerkingsverbanden kunnen 
struikelen. 

Wie opteert voor één van de thematische 
modules kiest daarbij ook de lens van de 
(sub)cultuur die hij wil leren kennen. Een 
lens beschrijft de top-vijf of -zeven van 
waarden en normen die in een bepaalde 
omgeving als dominant gelden. Er zijn 
lenzen van landen of regio's, maar ook 
van sociale subculturen. Deze waarden 
beïnvloeden het gedrag van de mensen 

Ik waardeer in de Cultural 
Detective methode voo-
ral dat culturen niet als 
vreemd, maar als gewoon 
ver schillend worden 
voorgesteld. De nadruk ligt 
op de diepere rijkdom, de 
waarden achter de cultuur. 
Waarden zijn gewoonlijk 
goed, maar kunnen negatief 
gepercipieerd worden. 
Door dit inzicht verzekert 
Cultural Detective een zekere 
objectiviteit. De module 'Self 
Discovery' is mijn favoriet. 
Ze vertrekt van eenvoudige 
vragen die beetje bij beetje de 
nationale stereotypen relati-
veren. Zo vraag ik aan mijn 
Amerikaanse studenten wat 
typisch Amerikaanse waar-
den zijn. Zelfredzaamheid, 
hard werken en vrijheid van 
mening komen steevast naar 
voren. Zelf vertel ik over 
de nationale waarden van 
Ghana, waarbij ze zich vaak 
verbazen over de verschillen. 
In een tweede fase vraag 

ik naar hun persoonlijke 
waarden. Die komen soms 
overeen met de nationale 
waarden, maar kunnen ook 
sterk verschillen. Niet zelden 
leunen mijn persoonlijke 
waarden heel dicht aan bij 
hun waarden. De individuele 
waarden maken ons men-
selijk. Uitwisselingen over 

fungeren gemakkelijk als 
brug. In interculturele 
uitwisseling is het logisch om 
te starten met een vergelij-
king van nationale waarden, 
maar vervolgens moeten zo 
snel mogelijk de gelijkenissen 
aan bod komen. De juiste 
houding om een culturele 
kloof te dichten? Geduld en 
aandachtig luisteren...

Angela Owusu-Ansah  
GHANESE DOCENT IN DE USA, GETRAIND IN CD

“Onze individuele waarden maken 
ons menselijk”

|  getuigenis“Wie een andere 
culturele lens 
kan hanteren, 
ontwikkelt een 
groter mededogen en 
zelfvertrouwen.”
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Elke waarde wordt beschreven met zijn 
positieve en negatieve interpretaties. De 
culturele lenzen worden door lokale, vrij-
willige experten (culturele antropologen, 
psychologen, sociologen etc.) geschreven. 
Zij brengen de informatie over hun cultuur 
in kaart vanuit de eigen expertise. Om de 
wetenschappelijke waarde te garanderen 
wordt elke lens opgesteld door meerdere 
experten en om de twee jaar herzien.

Tijdens het begeleidingstraject werkt de 
trainer met kritische incidenten: snapshots 
van momenten waar het misgaat. "Deze 
kritische incidenten zijn ware goudklomp-
jes", zegt Jolanda Tromp. "In die kleine 
momentopnames spelen de culturele 
misverstanden of wrijvingen zich echt af: 
goedbedoelde handelingen, die slecht ge-
percipieerd worden. De deelnemers leren 
de misverstanden te analyseren en gaan 
op zoek naar de positieve interpretatie van 
het gedrag. Dit is een stapsgewijs ontwik-
kelingsproces waarin men leert niet te snel 
te (ver)oordelen. 

SYLVIE WALRAEVENS

OPROEP Cultural Detective heeft reeds talrijke landen, regio's en subculturen in kaart gebracht. 
In Afrika ligt echter nog een groot onontgonnen terrein. Momenteel zijn Kameroen, West-Afrika 
en Zuid-Afrika opgenomen in het lenzenaanbod. De vraag naar experten, vooral over Afrika, is 
bijzonder groot. Iets voor u?

www.culturaldetective.com
Dianne Hofner Saphiere e.a., 
Communication Highwire: Leveraging 
the Power of Diverse Communication 
Styles, Intercultural Press, 2005
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