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Hoe definieer je wat ‘normaal’ is als sociaal werker? 
 

In de huidige Nederlandse maatschappij komen we steeds meer in aanraking met 

mensen uit een andere cultuur. Naast de bekende groepen immigranten uit de 

twintigste eeuw zijn daar meer recent ook Somaliërs, Eritreeërs, Polen, Afghanen, 

Ghanezen en Syriërs bij gekomen. In deze nieuwe situatie zien autochtone Nederlanders 

zich geconfronteerd met andere culturen en moeten hier mee leren omgaan. 

Tegelijkertijd worden immigranten in een Nederlandse cultuur geplaatst die ze maar 

moeilijk kunnen begrijpen en accepteren. Ook zij moeten leren met de Nederlandse 

cultuur om te gaan. 

 

Voor professionals in de sociale sector, met name in multiculturele steden, zijn 

interculturele competenties dan ook een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. 

Met deze competenties wordt bedoeld: gevoel ontwikkelen (culturele sensitiviteit) 

wanneer culturele zaken en culturele misverstanden een rol spelen. Heb je kennis van de 

valkuilen van culturele communicatie? 

Eén van de grootste valkuilen is dat mensen in eerste instantie denken dat extra kennis 

en competenties over cultuurverschillen niet nodig is. Een uitspraak zoals “Als iedereen 

normaal doet is er niks aan de hand”, geeft blijk van de vaak heersende onderschatting 

van culturele verschillen. Wat namelijk ‘normaal’ is voor de één, is dat niet voor 

de ander. Wiens ‘normaal’? Dat van jou of dat van mij? Normaal bestaat niet in de 

communicatie tussen culturen. 

 
Hoe definiëren we ‘normaal gedrag’? 

Wat in een cultuur normaal wordt gevonden is afgeleid van eeuwenoude aannames 

hoe we met de wereld en de mensen om moeten gaan. Deze aannames, onze 

overtuigingen, worden in onze vroegste jeugd door onze ouders, familie, vriendjes, 

school en directe sociale omgeving in ons hoofd geprent. Het maakt ons tot wie wij 

zijn en het bepaalt grotendeels onze identiteit. Normaal gedrag is als software, als een 

computerbesturingssysteem in onze hersenen geprogrammeerd. Maar iemand uit België, 

China of Somalië heeft een heel ander programma geïnstalleerd gekregen in zijn sociale 

omgeving. Denk hierbij aan een iPhone en een Samsung: beide zijn smartphones en 
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doen uiterlijk hetzelfde, maar hebben een ander besturingssysteem. Onderling kunnen 

ze prima communiceren, maar wanneer ze met elkaar willen communiceren levert dat 

allerlei miscommunicaties op. Bij mensen werkt het net zo. 

 

Onze overtuigingen over wat goed en fout is en de bijbehorende normen over hoe je 

je dient te gedragen worden op hun beurt duidelijk tastbaar en zichtbaar in rituelen, 

gedrag, tradities en symbolen. Je mag je ouders en docent aanspreken of zelfs 

tegenspreken, in andere culturen is dit volstrekt onacceptabel. Wanneer je te maken 

hebt met andere culturen is het van belang te beseffen dat elke cultuur zijn eigen 

waarden en overtuigingen heeft die ze als ‘waar’, ‘goed’, fatsoenlijk’ en ‘normaal’ 

beschouwen. 

 
Om dit soort verschillen tussen culturen inzichtelijk te maken, hebben onderzoekers 

zoals Geert Hofstede modellen ontwikkeld. Het model van Hofstede1 is gebaseerd op de 

keuzes die een cultuur lang geleden gemaakt heeft uit zes culturele dilemma’s. Hofstede 

noemt deze dilemma’s ‘culturele dimensies’: 

1. Hoe ervaren mensen ongelijkheid in macht? --> Machtafstand 

2. Wat bepaalt mijn identiteit? --> Collectivisme tegenover individualisme 

3. Assertief of bescheiden? --> Femininiteit tegenover masculiniteit 

4. Hoe gaan we om met angst voor de toekomst? --> Onzekerheidsvermijding 

5. Wat is een deugdelijk laven? --> Lange of korte termijngerichtheid 

6. In hoeverre mag je genieten van het leven? --> Hedonisme tegenover soberheid 

Op elk van de zes dimensies kan een cultuur hoog of laag scoren. Voor een specifieke 

cultuur is het hun variatie op wat ‘normaal’ is. Op deze manier kunnen verschillende 

landenculturen met elkaar vergeleken worden. 

 
Als voorbeeld worden de Marokkaanse en Nederlandse cultuur met elkaar vergeleken. 

Het blijkt dat deze twee culturen op alle zes punten van Hofstede van elkaar verschillen. 

Twee daarvan worden hier nader toegelicht: Identiteit (voel je je een individu of 

deel van een groep) en Assertief of bescheiden gedrag (vertaald naar mannelijk of 

vrouwelijk gedrag). 

 

Assertief of bescheiden gedrag in de Marokkaanse en Nederlandse cultuur 

Hofstede laat zien dat er in de Nederlandse cultuur veel overlap is tussen de rollen 

(gedrag) van man en vrouw: Nederland heeft een bescheiden ‘vrouwelijke’ cultuur, de 

rollen en het gedrag van man en vrouw lijken erg op elkaar. Twee belangrijke waarden 

die bij een vrouwelijke cultuur horen zijn gelijkheid en bescheidenheid. Mannen 

en vrouwen kunnen dezelfde dingen doen, extreem mannelijk (macho) of extreem 

vrouwelijk (Barbie) gedrag wordt niet gewaardeerd. Uitblinken is opscheppen, dus doe 

maar gewoon. Dit betekent bijvoorbeeld dat op school de gemiddelde student als norm 

wordt beschouwd, een zesje is goed. Immers, er moet ook tijd over blijven voor sociale 

contacten na school. Slechte studenten worden aangemoedigd, goede niet. Meedoen is 

belangrijker dan winnen. 
 

 

1. Kijk voor meer informatie over dit model op www.hofstede-insights.com: onder ‘our models’ bij ‘country comparison 

tool’ staat een tool om landen met elkaar te vergelijken. 

http://www.hofstede-insights.com/
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De Marokkaanse cultuur is volgens Hofstede daarentegen een assertieve ‘mannelijke’ 

cultuur. De verschillen tussen de rollen die mannen en vrouwen hebben zijn groot. 

Mannen moeten assertief, competitief en hard zijn. Vrouwen zijn zacht, zorgen voor 

huis, man, kinderen en mensen in het algemeen. Mensen zijn zeker niet gelijk, sommigen 

staan boven jou, anderen weer onder jou. Mannen en vrouwen zijn duidelijk verschillend 

in gedrag en kleding. Winnen is belangrijk. Mensen in een mannelijke cultuur maken dit 

zichtbaar door grote, dure auto’s te kopen als statussymbolen van hun succes. Andere 

statussymbolen zijn bijvoorbeeld dure kleding en horloges. 

 
Identiteit van de Nederlandse en Marokkaanse cultuur 

Marokkanen groeien op in een collectivistische samenleving. Er zijn constant 

familieleden en andere leden van de culturele groep aanwezig en een Marokkaans kind 

groeit op met het beeld dat hij of zij een deel is van ‘wij’. Er is nauwelijks een ‘ik’. De 

persoonlijke relatie is belangrijker dan taken. In ruil voor veiligheid en bescherming moet 

iemand zijn leven lang loyaal blijven. Het breken van die loyaliteit is één van de ergste 

dingen die iemand in een collectivistische samenleving kan doen. Er heerst een sterke 

wederzijdse afhankelijkheid: gezichtsverlies van een individu is een ramp voor de hele 

groep, men schaamt zich. Bijvoorbeeld als iemand ontslagen wordt. 

Nederlandse kinderen groeien op in een individualistische samenleving, vaak in kleine 

gezinnen. Het kind ziet zichzelf als een ‘ik’ en ziet dat als zijn identiteit. Het kind kan zelf 

kiezen met wie hij of zij speelt, wat hij of zij wil eten. De ouders leren het kind op eigen 

benen te staan en onafhankelijk te zijn van anderen. Taken komen voor de persoonlijke 

relatie. Het is een deugd om te zeggen wat je denkt. Waarheid is een belangrijke waarde: 

de waarheid moet verteld worden, ook al levert dit confrontaties op met anderen en is 

het soms pijnlijk voor de ander of voor jezelf. Gezichtsverlies kan gebeuren, eigen schuld 

en niet zo’n ramp. Een individu voelt zich hooguit schuldig, bijvoorbeeld als deze een 

examen niet haalt. 

 
Uit deze twee voorbeelden van Hofstede wordt duidelijk dat veel van het gedrag wat 

we om ons heen zien, verklaard kan worden vanuit culturele achtergronden. Eigenlijk 

is bijna al ons gedrag en onze communicatie cultureel bepaald. Er is slechts een klein 

deel universeel gedrag wat voor alle mensen geldt (iedereen voelt verdriet, angst, 

honger, boosheid en vreugde) en een klein deel is individueel (je eigen keuzes en 

voorkeuren). Volwassen mensen die vanuit Marokko naar Nederland emigreren, hebben 

een Marokkaanse cultuur. De tweede en derde generatie die hier geboren zijn met 

een Marokkaanse achtergrond, hebben een Nederlandse cultuur met Marokkaanse 

invloeden: ook al hebben ze dat vaak niet door, ze zijn veel Nederlandser dan ze denken! 

Hier geboren en opgegroeide ‘Marokkaanse’ mannen zien zichzelf bijvoorbeeld vaak als 

lid van een groep maar ook als individu. Ze spreken autoriteiten tegen en die directheid 

en individualiteit is typisch Nederlands. ‘Marokkaanse’ jonge vrouwen zien zichzelf als 

gelijkwaardig aan mannen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in opleidingen en carrière. 

Culturele modellen zoals dat van Hofstede geven inzicht en handvatten bij het omgaan 

met mensen uit andere culturen. Bij elk individu moet je je afvragen of het gedrag wat 

je ziet een culturele achtergrond heeft of dat het individueel of universeel gedrag is. Dat 

is interculturele sensitiviteit en die competentie groeit door de jaren heen, naarmate je 

meer ervaring krijgt met andere culturen. En onthoud dat ‘normaal doen’ niet bestaat. 
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