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Coaching is vaak intercultureel. We hebben niet alleen te 
maken met nationale culturen, maar bijvoorbeeld ook met 
beroepsculturen, bedrijfsculturen en allerlei groepscultu-
ren. Met behulp van een schema kun je culturen in kaart 
brengen. Zo kun je culturele verschillen benoemen en be-
spreekbaar maken. Daarmee kun je parels in zowel je eigen 
cultuur als andere culturen ontdekken. Als je zulk waardevol 
gedrag gaat waarderen, kun je ervoor kiezen om dat gedrag 
ook zelf toe te passen. Zo breid je je eigen handelingsopties 
uit. De coach is bij uitstek geschikt om deze ontdekkingsreis 
naar parels structureel te begeleiden.

Interculturele coaching

Ontdek parels  in een cultuur

Je eigen cultuur is heel vanzelfsprekend. Vaak 
kom je niet eens op het idee dat je dingen 
ook anders kunt doen. Zo hebben nationale 
culturen grote invloed op gedrag en gevoe-
lens van mensen. Dit kan van alles betreffen, 
zoals tijdsbeleving, manier van communice-
ren, wat men privé vindt en wat publiek. Een 
Nederlandse werknemer zal een compliment 
op zijn werk meestal zeer waarderen. Maar in 
sommige Aziatische landen kun je een werk-
nemer met een compliment juist in grote 
verlegenheid brengen. Vooral als hij gewend 
is zijn identiteit te ontlenen aan een groep. 
Een compliment komt dan de groep toe en 
niet het individu. 

Behalve nationale culturen zijn in dit verband 
de culturen van allerlei groepen, zoals 
godsdienstgroepen, scholen, beroepsgroe-
pen, bedrijven, sociale klasse, verenigingen, 
familie en vrienden ook relevant. Ieder mens 
neemt deel aan een aantal (sub)culturen. Je 
gedraagt je in de ene groep deels anders dan 
in de andere; thuis ben je anders dan op je 

werk. Je zou je identiteit kunnen beschou-
wen als een persoonlijke combinatie van de 
invloeden van al deze verschillende culturele 
omgevingen. 

Het Cultural Orientations Framework
Voor een goed coachingsproces is het 
belangrijk dat je als coach oog hebt voor 
culturele achtergronden van je cliënt. 
Met een open houding en de wil om van 
je cliënt te leren, kun je daar veel over te 
weten komen. Om culturele aspecten te 
integreren in coaching is het belangrijk om 
gestructureerd te werk te gaan. Er is immers 
een bijna onbegrensde variatie in culturele 
waarden, normen en gedrag. Eén van de 
tools om structuur aan te brengen is het 
Cultural Orientations Framework (COF), dat 
Philippe Rosinski heeft geïntroduceerd in zijn 
boek Coaching Across Cultures (2003). Voor 
dit raamwerk heeft hij culturele oriëntaties 
geselecteerd die relevant zijn voor coaching. 
Een culturele oriëntatie definieert hij als ‘een 
neiging om te denken, voelen of handelen 
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op een cultureel bepaalde manier’. Het 
COF bevat zeven categorieën met in totaal 
zeventien culturele oriëntaties (zie de tabel). 
Voor elke oriëntatie geeft Rosinski twee, soms 
drie mogelijkheden. Al deze mogelijkheden 
hebben potentiële voor- en nadelen, geen 
enkele is goed of fout. Het COF biedt zo de 
mogelijkheid om zonder te (ver)oordelen 
met culturele verschillen te werken.

Profielen maken
Bij onderzoek van formeel/informeel com-
municatiepatroon kunnen we tegenkomen 
dat iemand op zijn werk hoofdzakelijk 
formeel communiceert, maar thuis en in zijn 
vriendenkring informeel. Werk en privé zijn 
twee verschillende culturele omgevingen en 
zowel formele als informele communicatie 
behoort tot de identiteit van deze persoon. 
Tijdens coaching kun je van deze diversiteit 
gebruikmaken. Stel dat een formeel commu-
nicatiepatroon de cliënt in het functioneren 
op zijn werk belemmert. Dan kan het hem 
helpen als hij er zich bewust van wordt dat 
hij in een andere omgeving anders com-
municeert. Hij ziet dan dat hij alternatieve 
handelingsopties tot zijn beschikking heeft. 

Bij dit eenvoudige voorbeeld heb je het 
COF niet nodig, maar als meerdere culturele 
factoren een rol spelen, dan helpt het COF 
om structuur aan te brengen. Je kunt met dit 
raamwerk een cultureel profiel van de cliënt 
maken. Dat profiel kan specifiek of algemeen 
zijn. Specifieke profielen betreffen specifieke 
situaties. In bovenstaand voorbeeld maak 
je één specifiek profiel voor de werksituatie 
en één voor de thuissituatie. Een algemeen 
profiel geeft inzicht in een gemiddelde van al 
je situaties.

Figuur 1. Grafische voorstelling COF, modificatie van  grafiek van Philippe Rosinski, 

Coaching Across Cultures, Nicholas Brealey Publishing, 2003

Grafische voorstelling van het COF
Bij een culturele oriëntatie/voorkeur om 
bepaald gedrag te vertonen, is het niet 
meteen gezegd dat je erin uitblinkt. Je kunt 
in dit gedrag meer of minder bekwaam zijn. 
Daarom is het belangrijk om de relatie te 
tonen tussen een culturele oriëntatie en de 
bekwaamheid om deze oriëntatie in daden 
om te zetten. Rosinski heeft hiervoor een 
grafische voorstelling van het COF gemaakt. 
Op zijn website www.COFassessment.com 
staat een variant hiervan. Als je daar je cultu-
rele oriëntaties invoert, met de bijpassende 

bekwaamheid, dan kun je je eigen culturele 
profiel vaststellen. Uiteraard kun je dat ook 
bereiken door de grafiek, per oriëntatie, op 
papier in te vullen. In dit artikel presenteer 
ik een modificatie van de oorspronkelijke 
grafiek van Rosinski. Door deze modificatie 

nemen de toepassingsmogelijkheden van de 
grafiek toe. Figuur 1 toont de gemodificeerde 
grafiek. Langs de (horizontale) x-as wordt de 
culturele oriëntatie weergegeven. De x-as 
toont een schaal van 
-2 tot +2. Dit is een semikwantitatieve 
maat langs een continuüm. Hoe dichter de 
culturele oriëntatie bij de -2 of +2 wordt 
aangegeven, des te uitgesprokener is deze 
oriëntatie. Het minteken of plusteken geeft 
geen (moreel) waardeoordeel. Bij 0 is er geen 
culturele voorkeur. De (verticale) y-as meet 
de bekwaamheid van slecht tot uitstekend.

De grafiek invullen
Meestal zal de cliënt zelf, eventueel samen 
met de coach, de grafiek invullen. Aan de 
hand van figuur 2 wordt uitgelegd hoe je de 
grafiek invult. Het betreft hier de oriëntatie 
direct/indirect communicatiepatroon. De 
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culturele oriëntatie/voorkeur van de cliënt is 
directe communicatie. Deze voorkeur is ma-
tig uitgesproken: -1 op de x-as en wordt aan-
gegeven met een stippellijn. In principe kan 
bij een culturele voorkeur elke bekwaam-
heid voorkomen. Deze cliënt heeft voor zijn 
culturele voorkeur een goede bekwaamheid: 
3 op de verticale as. De handelingsopties 
van de cliënt zijn echter uitgebreider dan 
deze culturele voorkeur. Als een situatie een 
sterke oriëntatie op directe communicatie 
vergt, dus een positie -2 op de x-as, dan kan 
de cliënt daaraan tegemoetkomen. Voor zo’n 
uitgesproken vorm van directe communica-
tie heeft hij een redelijke bekwaamheid, 2 op 
de y-as. Als er echter indirecte communicatie 
wordt gevraagd, dan blijkt hij daar minder 
goed in te zijn: +1 op de x-as en 0 op de y-as. 
Als je de genoemde meetpunten door een 
lijn verbindt en het gebied eronder inkleurt, 
dan geeft het ingekleurde gebied aan binnen 
welke grenzen de cliënt meestal handelt. Het 
staat hem uiteraard vrij om buiten dit gebied 

te handelen. Bouwt hij daar bekwaamheid in 
op, dan breidt hij zijn handelingsopties uit en 
kan het ingekleurde gebied worden vergroot. 
Wordt hij gecoacht om beter indirect te com-
municeren, dan kan hij in de figuur aangeven 

welke positie hij graag wil bereiken. Zo kan 
zijn ontwikkeling tijdens het coachingspro-
ces visueel worden gevolgd.

Vergelijking van culturen
De gemodificeerde grafiek leent zich er 
uitstekend voor om culturen met elkaar te 
vergelijken. Ik kan dit illustreren met een per-
soonlijke ervaring. Voordat ik mijn carrière als 
intercultureel coach startte, werkte ik jaren-
lang als chirurg in Azië en Afrika. Het cultuur-
verschil tussen deze beide beroepen is goed 
aan te geven voor de oriëntatie hiërarchie/
gelijkheid. Figuur 3 toont mijn beleving van 
het verschil tussen beide beroepsculturen 
en tegelijkertijd het verschil tussen mijn ver-
trouwde professionele culturele oriëntatie en 
de oriëntatie waar ik naar streef. Als chirurg 
probeer je in kort tijdsbestek alle relevante 
informatie van de patiënt te krijgen, je stelt 
de diagnose, je adviseert een behandeling, 
je voert de behandeling uit en geeft nazorg. 

Figuur 2.  Het ingekleurde gebied geeft aan binnen welke grenzen de cliënt meestal communiceert

Figuur 3.  Verschil tussen beroepsculturen van chirurgen en coaches op de oriëntatie hiërarchie/gelijkheid.

Tevens verschil tussen mijn persoonlijke vertrouwde professionele gedrag als chirurg en mijn nieuwe na te 

streven professionele gedrag als coach.
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Cultural Orientations Framework

Categorieën Oriëntaties Beschrijving

Macht en verantwoordelijkheid controle/nederigheid

Controle: macht/verantwoordelijkheid zelf je leven te vormen.
Nederigheid: accepteer onvermijdelijke natuurlijke beperkingen.

Omgaan met tijd

schaars/overvloedig Schaars: benut/verantwoord elke minuut.
Overvloedig: neem de tijd.

monochroon/polychroon Monochroon: één activiteit/relatie tegelijkertijd.
Polychroon: meerdere taken/relaties tegelijkertijd.

verleden/heden/toekomst
Verleden: van verleden leren, op vroegere resultaten bouwen.
Heden: op hier-en-nu focussen, kortetermijn resultaten.
Toekomst: langetermijn resultaten, verreikende visie stimuleren.

Identiteit en doel

zijn/doen Zijn: nadruk op leven zelf, ontwikkeling talenten/relaties.
Doen: nadruk op zichtbare resultaten.

individualistisch/collectivistisch Individualistisch: nadruk op individuele eigenschappen/projecten.
Collectivistisch: nadruk op behoren bij een groep.

Inrichting van organisaties

hiërarchie/gelijkheid
Hiërarchie: rangen/standen in maatschappij/organisaties nodig voor goed functioneren.
Gelijkheid: mensen gelijk, hun rollen verschillend.

universalistisch/particularistisch
Universalistisch: alles/iedereen op dezelfde manier behandelen. Dit leidt tot grotere ef-
ficiëntie.
Particularistisch: nadruk op uitzonderingen. Decentralisatie, oplossingen-op-maat.

stabiliteit/verandering

Stabiliteit: statische/ordelijke omgeving belangrijk. Systematisch/gedisciplineerd werken 
bevordert efficiëntie. 
Verandering: dynamische/flexibele omgeving belangrijk. Aanpassing/innovatie verhoogt 
effectiviteit.

competitie/samenwerking
Competitie: succes/vooruitgang door competitieve stimulatie.
Samenwerking: succes/vooruitgang door onderlinge ondersteuning, uitwisselen succesvolle 
ervaringen, solidariteit.

Domeinen en grenzen beschermen/delen

Beschermen: persoonlijke leven/gevoelens voor jezelf houden (mentale grenzen), binnen-
dringen van anderen in je fysieke ruimte beperken (fysieke grenzen).
Delen: anderen deelgenoot maken van je psychologische/fysieke domeinen om relaties op 
te bouwen.

Communicatiepatronen

impliciet/expliciet Impliciet: gebaren/houding/stem/context belangrijker dan woorden.
Expliciet: alleen woorden relevant. Duidelijke/gedetailleerde instructies.

direct/indirect Direct: boodschap duidelijk overbrengen met risico dat je beledigt/kwetst.
Indirect: behouden van goede relatie belangrijker dan duidelijke boodschap.

affectief/neutraal Affectief: emoties/warmte tonen, relaties zijn belangrijkste.
Neutraal: duidelijk/nauwkeurig/zakelijk.

formeel/informeel Formeel: strikte protocollen/rituelen.
Informeel: familiariteit/spontaneïteit.

Denkwijze

deductief/inductief

Deductief: door logische redenering praktische toepassingen/oplossingen afleiden van 
algemene principes/theorieën/concepten.
Inductief: door intuïtie algemene modellen/theorieën formuleren uit concrete situaties/
ervaringen.

analytisch/systemisch Analytisch: probleem/situatie in kleinere onderdelen ontleden.
Systemisch: relaties tussen onderdelen onderzoeken en in coherent geheel verzamelen.

Samengevat en vertaald vanuit: Philippe Rosinski (2003). Coaching Across Cultures, New Tools for Leveraging National, 
Corporate & Professional Differences. Nicholas Brealey Publishing, www.globalcoaching.pro. 
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Hoewel de patiënt in elk stadium uitleg krijgt, 
kan meepraten en degene is die beslist wat 
er gebeurt, is er geen sprake van gelijk-
heid in de relatie. Er bestaat een kennis- en 
ervaringshiërarchie. De relatie tussen coach 
en cliënt is een heel andere. De kennis en 
ervaring van de cliënt zijn hier essentieel. De 
coach ondersteunt. Coach en cliënt hebben 
ieder hun eigen rol, maar de relatie heeft veel 
kenmerken van gelijkheid. In figuur 3 is er 
enige overlap van de ingekleurde gebieden. 
Opvallend zijn echter de grote gebieden 
die elkaar niet overlappen. En zo ervaar ik 
het ook. Het is een grote cultuursprong van 
actief adviserende en handelende chirurg 
naar luisterende, niet-adviserende coach. Ik 
besteed nu veel aandacht aan het opbouwen 
van meer bekwaamheid voor de culturele 
oriëntatie gelijkheid. Ik breid mijn hande-
lingsopties uit. Zo rijg ik weer een parel aan 
mijn culturele parelketting.

Voor het maken van een volledig cultureel 
profiel van twee of meer culturen kun je 
van alle (relevante) oriëntaties grafieken 
maken. Indien gewenst kun je nog oriënta-
ties toevoegen. Zo krijg je een overzicht van 
overeenkomsten in en verschillen tussen 
culturen. De ingekleurde gebieden kunnen 
elkaar overlappen of een kloof vertonen.
Behalve voor individuele coaching is het COF 
ook uitstekend geschikt voor groepscoa-
ching. Bijvoorbeeld coaching bij inburge-
ringstrajecten, integratievraagstukken, fusies 
van twee bedrijven, verbetering van samen-
werking tussen afdelingen van één instelling.

COF in het coachingsproces
Het nut van het COF gedurende het gehele 
coachingsproces kan worden geïllustreerd 

aan de hand van een inburgeringstraject. Al-
lereerst worden culturele profielen opgesteld 
van het land van herkomst en Nederland. 
Hierdoor wordt de inburgeraar zich bewust 
van overeenkomsten en verschillen. De 
overeenkomsten zullen de inburgeraar het 
vertrouwen geven dat niet alles anders is. 
De verschillen vormen een uitdaging. Deze 
worden besproken en de inburgeraar kan 
nieuwe culturele keuzes maken. Coaching 
ondersteunt het opbouwen van bekwaam-
heid in het gekozen nieuwe culturele gedrag. 
De grafiek maakt visueel inzichtelijk wat het 
oorspronkelijke verschil is, waar de inburge-
raar naar streeft en de voortgang tijdens het 
proces. De inburgeraar krijgt meer hande-
lingsopties tot zijn beschikking. Per situatie 
kan hij kiezen uit verschillende, op dat mo-
ment cultureel acceptabele alternatieven.
Kortom, interculturele coaching is boeiend 
en uitdagend. Als de parels uit verschillende 
culturen worden gecombineerd, kan er een 
aantrekkelijk nieuw geheel ontstaan, dat 
mooier is dan beide culturen apart.
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