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Workshop

Doe maar gewoon: hoe 
‘multiculti’ zijn we?

Door:
Mohamad Khdeer
Aya Hamed
Tett Hoekstra
Mamadou Congo

dmEQfa2W

http://www.odat.nl/training_icw_nl/

Doel van deze workshop

• Wie zijn wij? 
• Doel van deze workshop
• Verschillen tussen de Nederlandse en Syrische 

cultuur
• Normen en waarden
• Definitie van cultuur
• Mentale programmering
• Cultuuruitingen
• 3 stappen methode
• Effecten van 3 stappen methode

Inhoud
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• Non-verbale lichaamstaal
• Gebaren
• Kennismaken en begroeten
• Omgaan met de Nederlander
• Vragen / terugblik

Inhoud

Een aantal 
cultuurverschillen tussen 
Nederland en Syrië

Familie

• Familie is heel belangrijk

• Elke week op bezoek bij familie en 
schoonfamilie

• Belangrijke keuzes met vader maken

• Broers zijn altijd samen 

https://m.youtube.com/watch?v=oaI_cepkJC4
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Eten

• Syrische mensen maken veel eten als er bezoek komt
• De tweede maaltijd is om 16.00 of 17.00 uur
• Pas als het bezoek stopt met eten, mag jij ook stoppen 

met eten 

Feesten

• Wij hebben twee belangrijke feesten per jaar
• Kinderen krijgen elk feest nieuwe kleding
• De eerste dag van het feest moet je naar familie

Begroeten

• De kinderen zoenen handen van de ouders
• Mannen begroeten elkaar met 3 kusjes op de wang
• Alleen vrouwen uit de familie mogen gekust worden (op  

de wang)
• Zoenen met partner mag niet op straat
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Wat is voor jou de betekenis van cultuur?

Definitie van cultuur

‘Cultuur is de collectieve mentale 
programmering die de leden van één groep 
of categorie mensen onderscheidt van de 
andere’ (Hofstede)

Mentale programmering
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Wat zie je?

Wat staat hier?

Cultuuruitingen

• De kern  waarden.

• Waarden zijn geen feiten, 
maar zij bepalen een 
mening
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Waarden

slecht tegenover goed
vuil tegenover schoon

onveilig tegenover veilig
verboden tegenover toegestaan

onfatsoenlijk tegenover fatsoenlijk
immoreel tegenover moreel

lelijk tegenover mooi
onnatuurlijk tegenover natuurlijk

abnormaal tegenover normaal
paradoxaal tegenover logisch

irrationeel tegenover rationeel

Wat voor gevoel krijg 
je bij de onderstaande 
cultuurgewoonten?

1. Je kan niet samenwonen zonder te trouwen

2. Ouders blijven bij jou wonen in 1 huis

Casus

Een Marokkaanse vader wil niet dat zijn 
dochter naar een gemengde zwemles gaat. 
Wat roept dit bij jou op?
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Casus
Een vader die weigerde zijn dochter met de gemengde zwemlessen 
mee te laten doen werd aanvankelijk alleen benaderd als moslim 
en als Marokkaan.
Zo probeerde de schooldirectie eerst met de hulp van een Imam en 
vervolgens met een video sportende jeugdigen in Marokko de man 
te overtuigen van zijn ongelijk. 

De schooldirectie werd er zich er later van bewust dat hier vooral 
een bezorgde vader sprak, die het beste wil voor zijn kind. 
Dit leverde voor de schooldirectie herkenning als ouder op – ze 
hadden immers ook kinderen voor wie ze het beste wilden. Vanuit 
deze herkenning kon de directie de vader erkennen in zijn 
bezorgdheid. 
De directie liet de verschillen in zienswijze en ging met de vader 
op zoek naar het gemeenschappelijke: een beste toekomst voor het 
kind.

• Waarom ontstaan er botsingen tussen 
culturen?

3 stappen methode

Stap 1

• Het leren kennen van de eigen normen en 
waarden.
Welke regels en codes zijn van invloed op het 
eigen denken, handelen en communiceren?
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3 stappen methode

Stap 2

• Het leren kennen van de normen en waarden en 
gedragscodes van
de ander. 
Daarbij dienen meningen over het gedrag van 
de ander gescheiden te worden van feiten. 
Men dient te onderzoeken wat het ‘vreemde’ 
gedrag van de ander betekent.

3 stappen methode

Stap 3

• Vaststellen hoe men in de gegeven situatie met de 
geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat.

• Vervolgens stelt men vast waar de eigen grenzen liggen voor 
wat aanpassing aan en acceptatie van de ander betreft.

• Deze grenzen worden vervolgens aan de ander duidelijk 
gemaakt op een wijze die men eventueel aanpast aan de 
communicatiecodes van de luisteraar.

Effect van ‘3 
Stappenmethode’

• vooroordelen wegnemen

• andermans normen en waarden begrijpen en 
daardoor gemakkelijker accepteren en 
respecteren, ook al wijken ze sterk af van eigen 
normen en waarden

• de eigen grenzen vaststellen en aan anderen 
duidelijk maken ter voorkoming van irritaties, 
onbegrip en overdreven tolerantie.
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Non-verbale lichaamstaal

• Azië
Niet met de voeten naar iemand wijzen
Niet het hoofd aanraken
Niet met je linkerhand iets eten

In sommige culturen vertellen ze je niet 
dat je een ongepaste lichaamshouding laat 
zien. 

Gebaren, wat betekenen ze?
1 2 3 4

5 6 7 8

Kennismaken en begroeten

• Man – vrouw
• Oogcontact
• ‘Hollandse stevige handdruk’
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Stelling

• Nederlanders hebben een hekel aan het 
woord: ‘moeten’.

• Nederlanders klagen vaak over het weer, 
omdat dat het enige is wat ze niet 
kunnen plannen.

Stelling

• Voor Nederlanders is het gezin 
belangrijker dan de familie.

• Nederlandse mannen fluiten vaak 
vrouwen na. 

Terugblik

• Verschillen tussen Nederland en Syrië 
• Definitie van cultuur
• Mentale programmering
• Cultuuruitingen
• 3 stappen methode
• Non-verbale lichaamstaal
• Gebaren
• Kennismaken en begroeten
• Stellingen
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Vragen?

Omgaan met verschillen

Hoe verschillen verschillen maken
En verschillen verschillen veranderen

En veranderingen verschillen
En verschillend hetzelfde

Veranderen in
Anderen

En je
zelf


