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Over de grenzen heen….. 

Wij zitten midden in de zomer en de vakantiefoto’s – van de achtertuin via mooie plekjes 
Nederland tot Europa – komen ons weer tegemoet. Een andere vakantie dan normaal – 
‘Corona stopt immers niet over de landsgrenzen’, zo is wereldwijd bekend. Iedereen heeft 
wereldwijd met hetzelfde virus te maken, maar nationale verschillen in beleid tegen corona 
zijn in deze crisis duidelijk herkenbaar. Deze verschillen zijn voor een belangrijk  deel terug te 
voeren tot cultuurverschillen.   

In het vergelijkingsgewijze meer individualistische Nederland met een sterke nadruk op 
eigen verantwoordelijkheid, gelijkheid en consensus, is het invoeren van een algemene 
mondkapjesmaatregel minder snel aan de orde geweest. Dat geldt in nog sterkere mate voor 
Zweden. Landen als Frankrijk en Italië daarentegen, die een grotere culturele machtsafstand 
kennen, kiezen sneller tot verplichte maatregelen en mondkapjes. 

Ook bestaan cultuurverschillen in de mate waarin mensen omgaan met bedreigingen en 
onzekerheden. Landen als België, Portugal en ook Duitsland houden wat minder van 
onzekerheden en zijn om deze reden geneigd, sneller het debat aan te gaan, strengere regels 
te stellen en maatregelen te treffen. De onzekerheid moet zich uiten en vooral letterlijk 
geregeld en opgelost worden.  Landen als Groot Brittannië, Zweden en ook wel Nederland 
accepteren wat meer onzekerheid en zullen wat minder snel geneigd zijn tot directe regels en 
maatregelen. Gezond verstand, eigen verantwoordelijkheid en enig risico worden wat meer 
geprefereerd.    
 
Wat het beste resultaat oplevert?! Die vraag is nauwelijks te beantwoorden en sowieso al 
cultureel bepaald. Veel waardevoller is het, om je wat bewuster te zijn van al je eigen en 
andermans gekleurde brillen. Mooie vakantie gewenst!      
 

  Strategy Culture Change 

mailto:klein@faziliconsulting.nl
https://www.faziliconsulting.nl/kopie-van-publicaties-1

