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Voorwoord 

MKB ondernemers met een exportgroeiambitie denken bij een 

potentiële exportmarkt vaak direct aan Duitsland. Meestal wor-

den argumenten genoemd zoals: de nabijheid, de zes tot acht 

keer zo grote markt, we spreken Duits en we “snappen” Duit-

sers. De eerste twee argumenten zijn feitelijk waar. De andere 

twee argumenten zijn echter twijfelachtig. En achteraf blijkt 

dan ook vaak dat men juist dat verkeerd had ingeschat.

Duitsland is al vele jaren de grootste exportpartner van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Wij praten uit ervaring als we bewe-

ren dat de grensoverschrijdende zakenrelatie heel goed kan 

gaan, maar dat dit ongeveer evenzo vaak niet zo soepel verloopt 

als men had gewenst. Soms verloopt de Nederlands-Duitse 

samenwerking ronduit rampzalig met een verbreken van de 

relatie tot gevolg.

Het Nederlandse MKB is gebaat bij een goed inzicht in de zake-

lijke mentaliteit van Duitse business partners en hun manier 

van denken en handelen. Geen moeilijk theoretische economi-

sche boeken maar eenvoudige duidelijke uitleg en praktisch toe-

pasbare tips.

De auteur is door haar passie voor het onderwerp als geen ander 

in staat de cultuurverschillen diepgaand inzichtelijk te maken 

voor Nederlandse ondernemers. Zij geeft uitleg vanuit haar 
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native achtergrond en helpt zo het begrip over Duitsers te ver-

beteren.

Dit boek geeft de Nederlandse ondernemer een scherpe kijk op 

de onderlinge overeenkomsten en verschillen in de zakelijke 

context. En met het makkelijk toepasbare stappenplan kun je 

ongeacht de branche meteen aan de slag.

Een dergelijk boek hebben wij niet eerder gezien. Wij zijn ervan 

overtuigd dat deze aanpak een grote bijdrage levert aan het suc-

ces van Nederlandse ondernemers op de Duitse markt! Wij wen-

sen u veel leesplezier “und viel Erfolg”.

Kerst Doornhof en Eric Oving

Business Boost International B.V.
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1. Introductie

Motivatie

Toen ik in 1997 naar Nederland verhuisde, had ik niet meer 

bij me dan een aantal cursusboeken over de Nederlandse taal. 

Door mijn ervaringen uit mijn jeugd – we woonden met de fami-

lie anderhalf jaar in India – wist ik dat taalbeheersing uiterst 

belangrijk is om voet aan de grond te krijgen en te kunnen inte-

greren. Taalvaardigheid maakt het mogelijk om achter de scher-

men van een maatschappij te kunnen kijken, te ontdekken hoe 

ze daar doen en denken en de culturele finesses te begrijpen. 

India was makkelijk. Je werd tenslotte elke seconde van de dag 

geconfronteerd met een volstrekt andere wereld.

Nederland was heel andere koek. Ik deed er jaren over om de 

Nederlandse cultuur en mentaliteit te leren kennen en aanvoe-

len. Waarom? Mijn persoonlijke ervaring en mening is dat de 

verschillen aan de buitenkant minder zichtbaar zijn en dat er 

dieper moet worden gezocht om ze te leren begrijpen. Het zijn 

subtiele finesses waar je maar moeilijk de vinger op kunt leg-

gen; stereotypes en vooroordelen uit een ver verleden die weer 

om de hoek komen kijken wanneer het eens niet zo goed loopt. 

Vooral in het zakenleven kan daar veel van afhangen.

In mijn beginjaren werd ik in Nederland niet altijd met open 

armen ontvangen. Het Clingendael-onderzoek uit 1993 en 1997 
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schetste een schrikbarend negatief Duitslandbeeld onder de 

Nederlandse bevolking. En die antipathie voelde ik nu en dan, 

ook op het werk. Een snelle beheersing van de Nederlandse taal 

was mijn redding. Als doctorandus universele taalkunde ging 

me dit gelukkig vlot af en kon ik al na twee maanden mijn eerste 

Nederlandse arbeidscontract ondertekenen.

Inmiddels zijn de negatieve gevoelens van toen gelukkig ver-

leden tijd en is het Duitslandbeeld ergens rond 2006 naar het 

positieve gekanteld. Met dank aan een zeer intensieve inzet en 

intensief beleid van de Nederlandse overheid met als doel de 

relatie met en kennis van de oosterburen te verbeteren.

Intussen woon en werk ik al bijna twintig jaar als Duitse in 

Nederland. Mijn ervaring heeft mij geleerd, dat je kunt leren 

denken en handelen als het andere volk, maar je zult nooit een 

native worden. Het is vrijwel onmogelijk om ineens anders te 

gaan voelen en denken dan de culturele normen en waarden 

waarmee jij bent opgevoed en opgegroeid. Op papier kun je de 

Nederlandse nationaliteit krijgen, maar in je hart en ziel zul je 

nooit helemaal Nederlander worden. En andersom geldt het-

zelfde.

Privé kunnen we elkaar opzoeken of uit de weg gaan. Zakelijk 

is dat niet zo makkelijk en zijn de risico’s te groot. Nederlan-

ders en Duitsers kunnen veel van elkaar leren en elkaar uitste-

kend aanvullen, mits we elkaars eigenheden willen en kunnen 

begrijpen en waarderen. Met dit boek wil ik mijn kennis van de 

consequenties van culturele, historische en maatschappelijke 

invloeden op het zakendoen met Duitsers delen.
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Over dit boek

In de afgelopen jaren heb ik diverse boeken gelezen over de 

twee buurlanden, hun uniciteit en geschiedenis door de jaren 

heen. Enkele uitzonderingen daargelaten bleven de boeken 

oppervlakkig wat betreft de typisch Duits-Nederlandse ver-

scheidenheden en was er niets te vinden over hoe deze infor-

matie kan worden benut in het zakenleven. Voor mij was dat de 

aanleiding en motivatie om in een boek vast te leggen wat ik in 

mijn dagelijkse advies aan Nederlandse mkb-bedrijven probeer 

uit te leggen.

Drie doelstellingen

1.  Verbeteren van de interculturele competentie van Nederlandse 

ondernemers 

De culturele verschillen tussen Nederlanders en Duitsers 

worden geschetst en verder uitgelegd aan de hand van een 

groot aantal situaties en activiteiten waar jij als ondernemer 

bij de Duitse marktbewerking mee in aanraking komt; denk 

daarbij aan beurzen, meetings, marketing, gesprekken, de 

consument, keurmerken, verwachtingspatronen en veel 

meer. 

2.  Introduceren van een makkelijke, doeltreffende, interculturele 

marktbewerkingsmethode 

Een belangrijk en terugkerend onderdeel in dit boek is een 

methode die een grote hoeveelheid strategische business 

development-activiteiten behelst, zonder te veel in academi-
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sche of economische terminologie te vervallen. Sterker nog: 

als jij deze vijf stappen weet te verinnerlijken, dan kun je ze 

voor elk initiatief – groot of klein – zelf leren toepassen.

3.  Branche-overstijgende benadering 

Dit boek is bedoeld voor iedereen die zakendoet met Duitse 

businesspartners, klanten en/of toeleveranciers. Het is 

geschreven voor ondernemers, zzp’ers, verkopers, inkopers, 

marketeers en andere werknemers, ongeacht de branche 

waarin zij werkzaam zijn. Inhoudelijk zullen daarom zowel 

elementen uit de B2B- als uit de B2C-business worden 

behandeld, evenals de online en de offline wereld van 

zakendoen.

Met deze informatie wil ik graag bereiken dat de Duits-Neder-

landse samenwerking begripvoller wordt en dat jij als onder-

nemer succesvoller leert te anticiperen en te handelen omwille 

van je omzet en groei.

Kanttekeningen en uitsluitingen

De inhoud van dit boek berust grotendeels op mijn eigen erva-

ringen in de interculturele, zakelijke omgang met Duitsers en 

Nederlanders, en op jarenlang onderzoek. Ik ben geen histori-

cus, socioloog, antropoloog of psycholoog. Daar waar onderwer-

pen deze gebieden raken, heb ik getracht belangrijke informatie 

naar beste weten uit betrouwbare bronnen te rechercheren en 

te integreren in dit boek.

Om een goede en duidelijke, culturele vergelijking op te kun-
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nen stellen in het kader van zakendoen in Duitsland moeten 

onderwerpen op een generaliserende manier worden beschre-

ven. Weet dat uitzonderingen de regel bevestigen. Gezien mijn 

persoonlijke ervaring met het Duits-Nederlandse zakenleven 

sta ik volledig achter hetgeen hierna geschreven staat. Mijns 

inziens kun je maar beter op deze generalistische wijze wor-

den voorgelicht. Uitzonderingen of zakenmensen met wie de 

omgang in Nederlandse ogen makkelijker en soepeler verloopt, 

zijn een luxe. Maar zaken hangen meestal niet van één persoon 

af – niet in Nederland noch in Duitsland.

Er zijn enkele trends te bespeuren in de Duitse zakenwereld, 

zoals:

 

• het tutoyeren onder collega’s;

• een groeiende behoefte aan meer teamgeest en 

samenwerking;

• een veranderende kijk op het historische verleden van het 

Duitse volk door de generatiewissel;

• het groeiende aantal werkzame personen dat de Engelse taal 

uitstekend beheerst.

Maar nogmaals, veranderingen duren lang. Zo ook de ver-

anderingen van het Duitslandbeeld bij de Nederlanders, dat 

meer dan zestig jaar belast was met de verschrikkingen van de 

Tweede Wereldoorlog. Er gaan generaties overheen.

We hoeven niet hetzelfde te zijn; we hoeven alleen maar te 

accepteren waarin we verschillend zijn.




