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UITGANGSPUNTEN EFFECTIEVE INTERCULTURELE COMMUNICATIE:

Grote verschillen in cultuur en wereldbeeld kunnen leiden tot afstand tussen de begeleid(st)er en
de anderstalige en tot problemen in de communicatie. Een begeleid(st)er met een middenklasse
achtergrond uit Haarlem heeft veel te overbruggen wanneer zU een oudere Turkse vrouw als
leerling heeít, die afkomstig is uit een klein dorp, alleen lagere school heeft gehad en met vijf
kinderen...

Soms wordt men als begeleider geconfronteerd met waarden die heel anders zijn dan de eigen
waarden en nornen. Een begeleid(st)er moet zich bewust zijn van het eigen wereldbeeld en de
bijbehorende culturele normen en waarden. Op deze manier kan men bedacht zijn op de
problemen die kunnen ontstaan als het eigen wereldbeeld afwijkt van of zelfs haaks staat op het
wereldbeeld van de anderstalige.

Relativeren
Als u zich bewust bent van de eigen normen en waarden, kun u die ook beter relativeren. Dat wil
zeggen dat u zich er van bewust wordt dat het normen en waarden zijn die voor u belangrijk zijn
maar die voor iemand anders helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Het kunnen relativeren van de
elgen waarden en normen is belangrijk omdat dit verhindert dat u er onbewust van uitgaat dat de
cliënt dezelfde nornen en waarden heeft en daarmee dezelfde doelen nastreeft.

Grenzen
In het voorgaande hebben we laten zien dat het belangrijk is dat het eigen wereldbeeld
gerelativeerd kan worden, zodat u niet uw eigen normen en waarden oplegt aan de ander. Er zijn
echter altijd een aantal normen en waarden uit de eigen cultuur die u zeer hoog aanslaat en die
dus moeilijker te relativeren zijn. Als u denK dat het verschil in normen en waarden het contact
echt in de weg staat is het belangrijk om hierover met de coórdinator of met andere begeleid(st)ers
te praten. Soms kan het dan beter zijn om uit elkaar te gaan.

Positieve intenties
Een hulpmiddel in situaties waarin u de ander niet begrijpt is het begrip 'positieve intentie'. Dit
houdt in dat u er van uitgaat dat het gedrag van de ander altijd 'het beste' is wat die persoon op
een bepaald moment kan doen. Cultuur en wereldbeeld zijn "instrumenten"die iemand heeft
aangeleerd om de wereld te kunnen begrijpen en daarin te functioneren. Het kan natuurlijk wel zo
zijn dat de instrumenten in de gegeven situatie niet werken of verkeerd gebruiK worden, of omdat
de persoon niet over andere instrumenten beschiK. Maar de bedoeling is toch vrijwel altijd om het
beste resultaat in een bepaalde situatie te behalen.

De aanduiding 'positieve' doet misschien anders vermoeden, maar'het beste dat iemand kan
doen' kan ook betekenen dat de persoon desÍuctief gedrag vertoont, liegt oÍ inconsequent is. Het
uitgangspunt is dat het door die persoon kennelijk als de beste optie wordt gezien om zich zo te
gedragen, in die bepaalde conte)d. ....

Om een goede strategie te vinden voor het omgaan met onbegrijpelijk oí initant gedrag, kan het
helpen om meerdere 'positieve' intenties te bedenken voor het gedrag van de anderstalige,
rekening houdend met het verschil in wereldbeeld. Vaak bent u vooral bezig met uzelf af te vragen
wat u van het gedrag vindt. Maar daar ligt niet de sleutel tot het vinden van een goede strategie
om er mee om te gaan of een aanvaardbaar alternatief aan te reiken. Stel u uzelf altijd de vraag
wat de anderstalige nu met dit soort gedrag zou willen bereiken.



Tips voor gespreksvoerin g

Investeer tijd in het opbouwen van een relatie. Hoe meer verschillen er zijn
tussen u en die ander, hoe meer tijd u nodig hebt om gemeenschappelijke
dingen te ontdekken. Als de relatie goed is durven mensen sneller te zeggen
wal ze graag willen en wanneer ze u niet begrijpen.
ln veel landen kent men nauwelijks vrijwilligerswerk. Leg eventueel uit wat
vrijwilligerswerk is en waarom u dat doet.
Maak duidelijk welke rolopvatting u heefl. Bent u begeleider, docent, vriend of
een combinatie?
Maak duidelijk wat uw veruachiingen zijn en welke regels er gelden.
Bijvoorbeeld: alt'rjd afbellen, geen televisie, zelÍ onderwerpen inbrengen et
cetera.
De tijdsbeleving van de ander is het uitgangspunt. lemand die in uren denK
en niet in minuten kan niet van de ene dag op de andere een ander
tijdsgevoel ontwikkelen. Vertel ook wat men verstaat onder op tijd komen en
bij welke afspraken men precies moet zijn. Leg uit hoe je een tijdsberekening
maakt om van A naar B te komen. Laagopgeleiden weten vaak ook niet hoe
ze een kaart moeten lezen. Besteed ook daar aandacht aan want mensen oD
straat de weg vragen werkt niel altijd. Help eventueel iemand ook met een
boekje met bust'rjden.
Houd rekening met het niveau en milieu van de ander. Soms is de docentenrol
de meest duidelijke en het meest wenselijke in de ogen van de ander. Vooral
bij man/vrouw verschillen geeft de docentenrol extra duidelijkheid. Denk aan
scène 4!. U kunt altijd later die docentenrol wat meer los laten.
Zorgt dat ef een uitdaging blijft voor de ander. Leert iemand snel? Stel dan
meer elsen.
Geef heel precies aan wat iemand goed doei en wat niet. Hoe preciezer, hoe
meer men dan ook over zichzelf leert. Maar bedenk hierbij dat men in veel
landen wel cijfers krijgt op school, maar geen precieze feedback.
Denk goed na over de Nederlandse gebruiken, zodat u die goed kunt
uitleggen.
lets kleins aannemen werK vaak beter dan geheel weigeren van eten en
drinken. Maar uw bord helemaal leeg eten betekent dat u wellicht meer had
gewild, dus laat ieis staan. Als mensen u spullen die u bewondert hebt mee
willen geven, weiger dan met een compliment. Bijvoorbeeld: "Bedankt, maar
zo mooi als het hier staat, staat het nergens".


