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VOORWOORD
Voor u ligt mijn scriptie, het product van een ruim 95 dagen durende afstudeerstage, ter afsluiting
van de opleiding ICT & Media Design aan Fontys Hogescholen Eindhoven. Deze scriptie is
geschreven in opdracht van BEST Websolutions te Grubbenvorst. Deze scriptie is het resultaat
van een uitgebreid onderzoek naar de verschillen in communicatie met betrekking tot media en
design in de Euregio (zie terminologie). Het doel van dit onderzoek is om een rapport te schrijven
dat gebruikt kan worden door BEST Websolutions om bedrijven die de grens over willen steken
binnen de Euregio te adviseren en ondersteunen.
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SAMENVATTING
Dit onderzoek is geschreven in opdracht van BEST Websolutions. BEST Websolutions is
een internet marketing optimalisatie bedrijf gevestigd in Grubbenvorst. BEST Websolutions
ontwikkelt niet alleen, maar helpt ook bedrijven meer rendement te halen uit bestaande
internet activiteiten.
BEST Websolutions ligt dicht bij de grens van Duitsland en is alleen actief in de Euregio, Rijn
Maas Noord. BEST Websolutions merkt dat er veel bedrijven vanuit Duitsland of Nederland de
grens over willen steken. Hier wil BEST Websolutions op inspelen en deze bedrijven adviseren
op het gebied van grensoverschrijdende communicatie met betrekking tot media & design en
helpen om zo succesvol mogelijk te zijn.
De opdracht was om te onderzoeken wat de concrete verschillen zijn tussen Nederland en
Duitsland in de Euregio op het gebied van communicatie met betrekking tot media & design.
Het onderzoek is begonnen met deskresearch als voorbereiding voor het kwalitatief onderzoek.
Er werd op internet gezocht naar bedrijven, personen, instanties, adviesdagen, workshops
en seminars die te maken hadden met grensoverschrijdende communicatie. Hierna werd
er een vragenlijst opgesteld en werden er verschillende Duitse en Nederlandse personen
geïnterviewd. Ook is er een workshop en een seminar bezocht. Gelijktijdig met het kwalitatief
onderzoek is er een online enquête opgesteld ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek
gericht op Nederlanders en Duitsers woonachtig in de Euregio. Het doel van deze enquête was
om bepaalde uitslagen, opgedaan uit de interviews, het seminar en de workshop te toetsen
met de uitslagen van de enquête.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er volgens deskundige wel degelijk verschillen zijn tussen
Nederland en Duitsland in de Euregio op het gebied van communicatie met betrekking tot
media & design. Toch zijn er ook punten waar de meningen van mensen die dagelijks bezig zijn
met grensoverschrijdende activiteiten, niet overeenkomen met wat er daadwerkelijk gebeurt.
Dit zijn juist de punten die heel erg belangrijk zijn voor BEST websolutions als bedrijf. Op deze
punten kan BEST Websolutions bedrijven die over willen steken, adviseren en helpen met
nieuwe informatie die uit het onderzoek is voortgekomen.
Na het onderzoek is er een webcommunity en een infographic ontwikkeld. Het onderzoek is
geplaatst op de webcommunity en mensen van buitenaf kunnen reageren op de geplaatste
artikelen, discussiëren met elkaar over verschillende onderwerpen, ervaringen delen en
wellicht samen gaan werken. De infographic is ontwikkeld om snel een beeld te geven van
de belangrijkste verschillen tussen Nederland en Duitsland in de Euregio op het gebied van
communicatie met betrekking tot media en design.
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SUMMARY
This research has been carried out on behalf of BEST Websolutions. BEST Websolutions is an
Internet marketing optimisation company located in Grubbenvorst, the Netherlands. BEST
Websolutions does not only develop new solutions, but also helps companies to gain more
from their existing Internet activities.
BEST Websolutions is situated close to the German border and is active solely in the Euregion
Rhine Maas North. BEST Websolutions has noticed that many companies are looking to cross
the border from the Netherlands to Germany and vice versa. BEST Websolutions wants to
respond to this trend, and provide such companies with advice on cross-border communication
with respect to media and design, and to help them become as successful as possible.
The research brief was to look at the specific differences between the Netherlands and
Germany in the Euregion in the field of communication in relation to media and design.
The research began with desk research in preparation for the qualitative field research. On
Internet, companies, individuals, organisations, consultancy events, workshop and seminars
were identified which were related to cross-border communication. A questionnaire was
then drawn up and various German and Dutch individuals were interviewed. A workshop
and seminar were also attended. At the same time as the qualitative research an on-line
survey was drawn up for the quantitative research, aimed at Dutch and Germans living in the
Euregion. The aim to this survey was to test certain conclusions arising from the interviews,
the seminar and the workshop against those of the survey.
The research has shown that according to the experts, there are definitely differences between
the Netherlands and Germany in the Euregion in communication with respect to media and
design. Yet there are also points where opinions of individuals involved daily in cross-border
activities, differ from the actual reality. These are precisely the points that are extremely
important for the commercial activities of BEST Websolutions. It is in these areas that BEST
Websolutions can advise companies looking to cross the border and help them with new
information arising from the research.
Following on from the research, a webcommunity has been set up and an infographic has
been developed. The research has been placed on the webcommunity and external people can
react to the articles, take part in discussions with each other regarding various topics, share
experiences and possibly look at ways to collaborate. The infographic has been developed
to provide a fast picture of the most important differences between the Netherlands and
Germany in the Euregion in the area of communication with respect to media and design.
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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding van het onderzoek
‘‘De Nederlandse welvaart heeft veel te maken met Duitsland, 132 miljard euro handelsvolume
vormen hiervan het beste bewijs”, begon Bernhard Wientjes op 21 september jl. zijn
toespraak tijdens de ”Duitsland-Borrel” van Anwaltskanzlei Strick. ”Er is geen ander land in
Europa dat zoveel handel drijft met zijn buurland”, aldus de voorzitter van de Nederlandse
werkgeversorganisatie VNO-NCW
(voor gehele artikel zie bijlage L).
BEST Websolutions is een internet marketing optimalisatie bedrijf in de Euregio. BEST
Websolutions heeft als bedrijf ervaren dat er in deze regio veel Nederlandse bedrijven
oversteken naar Duitsland en Duitse bedrijven oversteken naar Nederland. Dit gebeurt vaak
zonder succes. Na communicatie met verschillende bedrijven uit verschillende branches, is
BEST Websolutions erachter gekomen dat dit komt omdat de Nederlandse en Duitse bedrijven
zich niet aanpassen aan de markt aan de andere kant van de grens. De bedrijven houden
dezelfde strategie aan als in hun eigen land, zowel online als offline. BEST Websolutions
wil graag weten wat de verschillen zijn op het gebied van communicatie met betrekking tot
media en design in de Euregio. Met deze informatie kunnen ze deze bedrijven in de toekomst
adviseren en ondersteunen.
Tijdens het project is begonnen met het kijken naar de probleemstelling, vraagstelling
en doelstelling van het onderzoek. Hierna is het onderzoek van start gegaan. Tijdens het
onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen vier verschillende onderwerpen waarvan er
per onderwerp een inzicht wordt gegeven in de verkregen resultaten. Per onderwerp is
onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en Duitsers in de Euregio en is gekeken naar de
verbanden met de culturele achtergrond van de twee landen. Uit de resultaten zijn conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan.

1.2 Opbouw van de scriptie
Deze scriptie is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt informatie
gegeven over het bedrijf. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie uitgelegd in de Euregio.
In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd wat de vraag is vanuit BEST Websolutions. In hoofdstuk 5
wordt uitgelegd wat het doel is van het onderzoek. Hoofdstuk 6 staat in het teken van het
onderzoek. In hoofdstuk 7, 8. 9 en 10 worden de deelvragen beantwoord. In hoofdstuk 11 en 12
worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 13 geeft informatie over de opgeleverde producten.
Hoofdstuk 14 geeft de trajectbeschrijving weer, waarna er in hoofdstuk 15 gereflecteerd
wordt op de afgelopen periode. In hoofdstuk 16 is een dankwoord geschreven. Gevolgd door
de bronnenlijst in hoofdstuk 17 en de terminologie in hoofdstuk 18. In hoofdstuk 19 staan de
digitale bijlage.
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2. HET BEDRIJF
2.1 Missie en visie
Missie:
BEST Websolutions is een bedrijf dat informeert, adviseert, traint en ondersteuning geeft
op het gebied van internet marketing. BEST Websolutions helpt bedrijven om hun internet
marketing doelstellingen zo optimaal en efficiënt mogelijk te behalen. BEST Websolutions is
gespecialiseerd in de Nederlandse en Duitse markt.
Visie:
Internet Marketing is van groot belang voor iedere MKB onderneming. Het werken volgens een
rode draad brengt eenduidigheid, rust en resultaat. BEST Websolutions wil in de regio Limburg
en Noordrijn-Westfalen een belangrijke partner zijn voor het MKB bij een compleet internet
marketing plan met heldere stappen en resultaatoptimalisatie.

2.2 Organigram

Ep Leenders
(automatiseringsspecialist)
Eigenaar
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Daisy Leenders
(Internet marketing specialist)
Eigenaar

Annie Leenders
Financieel manager

Maikel Munsters
Afstudeerder
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3. HUIDIGE SITUATIE IN DE EUREGIO
3.1 Wat is er aan de hand in de Euregio?
Duitsland is voor het Nederlandse bedrijfsleven met afstand de belangrijkste afzetmarkt.

Volgens het artikel Duitsland: export met 20 procent toegenomen in 2010 (¹CBS, 2012).
Exporteerde Nederland in 2010 voor 90 miljard euro aan goederen en diensten naar onze
oosterburen. Volgens de Duits-Nederlandse Handelskamer zou dat nog aanmerkelijk meer
kunnen zijn als het Nederlandse bedrijfsleven de Duitse taal beter zou beheersen en meer
kennis van de Duitse cultuur zou hebben. Maar liefst 87 procent van de leden van de DNHKleden en van exportorganisatie Fenedex onderschrijft die mening, zo blijkt uit het artikel Duits
blijft onmisbaar voor bedrijfsleven (²DNHK, 2012).
Wil een Nederlands bedrijf succesvol zijn in Duitsland dan is het belangrijk om ook kennis te
hebben van de Duitse cultuur met betrekking tot communicatie.

3.2 In de media
Om aan te geven hoe erg het onderwerp speelt in de Euregio hier een aantal krantenknipsels:

zaterdag, 03 maart 2012

INVESTERINGEN Belangstelling voor economisch veel beter draaiend buurland afgelopen jaren sterk gestegen

se dochterbedrijv
dochterbedrijven zijn
ijn in’
‘Duitse
GPD
DEN HAAG – Steeds meer Neder-

landse bedrijven vestigen dochterondernemingen in buurland
Duitsland. Volgens de Duits Nederlandse Handels Kamer (DNHK) zijn de investeringen van
Nederlandse bedrijven in Duitsland de afgelopen jaren snel gegroeid.

Inmiddels hebben al meer dan
8.700 Nederlandse bedrijven een
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Duitse dochter. Omgekeerd zijn
bijna 3.400 Duitse ondernemingen
via dochters in Nederland aanwezig.
Vooral net over de grens, in
Nordrhein-Westfalen, zijn veel Nederlandse bedrijven aanwezig. Volgens de DNHK zijn maar liefst
3.743 Nederlandse dochterondernemingen geregistreerd in deze deelstaat die grenst aan Limburg, Gelderland en Overijssel. Samen zijn
ze volgens een schatting goed voor
ongeveer 70.000 arbeidsplaatsen.

Düsseldorf spant de kroon met 483
Nederlandse
dochterbedrijven.
Maar ook in steden als Berlijn (467)
en Hamburg (354) zijn steeds meer
Nederlandse bedrijven te vinden.
De belangstelling van Nederlandse bedrijven voor Duitsland is bepaald niet nieuw. De DNHK werd
al in 1905 in Düsseldorf opgericht
als Nederlandse Kamer van Koophandel in Duitsland. Maar vooral
de laatste jaren is de belangstelling
sterk gestegen, stelt woordvoerder
Lars Gutheil. Zo steeg het aantal le-

den van DNHK het afgelopen jaar
met bijna 70 bedrijven naar 950.
De DNHK adviseert bedrijven die
een Duitse dochter willen oprichten en brengt bedrijven in contact
met Duitse partners, klanten of personeel.
Vreemd is de sterk toegenomen
belangstelling voor Duitsland niet,
vindt Gutheil. „Nederlandse bedrijven zien dat het in Duitsland economisch veel beter gaat momenteel. Vorig jaar kende Duitsland
zelfs nog 3 procent economische

groei.” Terwijl in Nederland het
consumentenvertrouwen daalt en
de werkloosheid stijgt, is het in
Duitsland precies omgekeerd. „De
werkloosheid ligt er nog op een
wat hoger niveau (6,7 procent tegen 6 procent in Nederland, red.),
maar daalt. En het consumentenvertrouwen is er heel hoog. In
Duitsland is geen sprake van recessie. Dat biedt kansen en Nederlandse bedrijven zien die ook”, zegt
Gutheil van de Nederlandse Kamer
van Koophandel in Duitsland.
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donderdag, 16 februari 2012

FONTYS-STAGE

In Berlijn leren
over Duitsland
door onze verslaggever
VENLO – Nederlanders weten te wei-

nig van de Duitse cultuur en de manier van zakendoen in Duitsland,
stelt Fontys Internationale Hogeschool Economie in Venlo. Dus
komt de hogeschool volgend studiejaar met een pilot. Nederlandse studenten krijgen de mogelijkheid
hun eerste stage in Berlijn te volgen. In een halfjaar krijgen ze er
taallessen, lopen stage bij een bedrijf en volgen een minor aan een
Duitse hogeschool.
Zie ook Regio
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donderdag, 16 februari 2012

woensdag, 07 maart 2012

B14 ECONOMIE

‘Zakenkansen gemist
door slecht Duits’
Nederlandse bedrijven missen kansen op de Duitse markt doordat de
kennis van de Duitse taal en cultuur ernstig tekortschiet. Maar
liefst 87 procent van de ondervraagde bedrijven stelt dat het Nederlandse bedrijfsleven meer omzet
in Duitsland zou kunnen behalen
als medewerkers de taal beter zouden beheersen. Tegelijkertijd vindt
twee derde de Duitse taalkennis
van eigen personeel onvoldoende.

ONDERWIJS Extra taallessen Duits

Fontys: focus
op Duitsland
door Harry Lücker
VENLO – De Fontys Internationale

Hogeschool Economie (FIHE)
vindt dat studenten meer kennis
moeten hebben over Duitsland.
Fontys komt met een pilot waarin studenten een half jaar stage
en les volgen in Berlijn.
„Nederlandse studenten krijgen de
mogelijkheid om hun eerste stage
in Duitsland door te brengen. Dat
betekent dat ze een half jaar in de
omgeving van Berlijn zijn om er
taallessen te volgen, een ministage
bij een Duits bedrijf te lopen en
een minor aan een Duitse hogeschool te volgen”, legt adjunct-directeur van FIHE, Thomas Merz
uit.
Deelname is niet verplicht, maar
studenten worden wel gestimuleerd de stage te volgen. „Het gaat
om een pilotproject waarmee we
volgend studiejaar beginnen”, zegt
Merz. „We zijn een internationale
hogeschool en dat betekent veel lessen in het Engels en studenten van
over de hele wereld die naar Venlo
komen. Maar bij de opleidingen bedrijfseconomie en commerciële economie is dat veel minder. Daar zie
je nog een scheiding tussen Duitse
en Nederlandse studenten. Ik wil

die cultuur veranderen en mensen
over de drempel helpen. Dat betekent ook voor de Duitse studenten
aan die opleidingen, lessen in de
Nederlandse taal en het Nederlands belastingrecht. Waarom stage
in Berlijn? Dat ligt ver weg van de
Nederlandse grens. Anders keren
de studenten ‘s avonds terug naar
Nederland en ervaren ze nog niks.”
Nederlanders hebben te weinig
affiniteit met Duitsland, zegt Merz.
„Terwijl Duitsland de belangrijkste
handelspartner is. Het bedrijfsleven laat geld liggen door misverstanden tussen Duitsers en Nederlanders. Er zijn namelijk verschillen tussen de Nederlandse en de
Duitse cultuur. De Duitser is wat
zakelijker en degelijker. De Nederlander is juist wat creatiever, maar
heeft wel de neiging om af en toe
te losjes te zijn. Daar moet je wel
weet van hebben.”
Volgens directeur Jo Grouls
wordt hiermee ook de politieke discussie omgedraaid. „Er wordt gesteld dat er te veel Duitse studenten in Nederland zijn. Maar Duitse
studenten leren hier over de Nederlandse cultuur en manier van zaken doen. En Nederlanders over de
Duitse manier. Daar profiteert iedereen van. Geen minister kan zeggen dat we verkeerd bezig zijn.”

11

4. WAT WIL BEST WEBSOLUTIONS MET DEZE INFORMATIE?
Omdat BEST Websolutions een internet marketing optimalisatie bedrijf in de Euregio is, willen
zij een inzicht krijgen in de verschillen tussen Nederland en Duitsland in de Euregio op hun
eigen vakgebied. Dit om bedrijven die nu omzet mislopen en bedrijven die in de toekomst de
grens over willen steken binnen de Euregio zo gericht mogelijk te adviseren en ondersteunen.
BEST Websolutions wil de bedrijven adviseren en ondersteunen op de volgende vier gebieden
die betrekking hebben op communicatie met betrekking tot media en design:
•
•
•
•

12

Vormgeving van websites
Tekstgebruik op websites
Communicatie met bedrijven via e-mail
Social media gebruik
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5. WAT HEEFT BEST WEBSOLUTIONS NODIG OM BEDRIJVEN TE
ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN?		
5.1 Informatie
BEST Websolutions wil per gebied de verschillen weten tussen Nederland en Duitsland in de
Euregio. Om deze reden zal er begonnen worden met een onderzoek naar deze vier gebieden.
De resultaten uit het onderzoek worden vastgelegd in een rapport die een inzicht geeft in de
verschillen in communicatie met betrekking tot media en design in de Euregio. Hier worden
ook aanbevelingen gedaan voor bedrijven die de grens over willen steken van Nederland naar
Duitsland en van Duitsland naar Nederland in de Euregio.

5.2 Communicatie
BEST Websolutions wil geen eenmalige bron van informatie. Ze willen een bron die continue
up to date wordt gehouden. Dit willen ze omdat ze zo bedrijven in de toekomst kunnen blijven
ondersteunen en adviseren met nieuwe informatie.

5.2.1 Website
Om dit te realiseren zal het onderzoek worden omgezet naar een Duitse en Nederlandse
website waar bezoekers kunnen reageren, samenkomen en discussiëren over de verschillende
onderwerpen. Omdat er in de loop van de tijd gereageerd kan worden door verschillende
bezoekers, zal er elke keer weer nieuwe input komen op het onderzoek en blijft de informatie
up-to-date.

5.2.2 Infographic
BEST Websolutions wil na het onderzoek een zo toegankelijk mogelijke manier hebben om de
resultaten op een snelle en effectieve manier te presenteren. Om dit te realiseren zal er een
infographic worden ontworpen met de resultaten uit het onderzoek.

bsolutions 2011 - 2012

13

6. ONDERZOEK
Het onderzoek is begonnen met het opstellen van een hoofdonderzoeksvraag: ”Wat zijn
de verschillen in communicatie met betrekking tot media en design in de Euregio?” In het
onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen Nederland en Duitsland in de Euregio.
Naar aanleiding van de hoofdonderzoeksvraag is een hypothese opgesteld: ”Er wordt verwacht
dat er een aantal belangrijke verschillen zijn tussen Nederland en Duitsland in de Euregio op
het gebied van communicatie met betrekking tot media en design”.
De hoofdonderzoeksvraag is gesplitst in vier deelvragen:
•
•
•
•

Wat zijn de verschillen in vormgeving van websites tussen Nederland en Duitsland
in de Euregio?
Wat zijn de verschillen in tekstgebruik op websites tussen Nederland en Duitsland in
de Euregio?
Wat zijn de verschillen in contact via e-mail met een bedrijf tussen Nederland en
Duitsland in de Euregio?
Wat zijn de verschillen in social media gebruik tussen Nederland en Duitsland in de
Euregio?

6.1 Fases van het onderzoek
Het onderzoek was verdeeld in zes fases. Deze fases worden hieronder uitgelegd.

6.1.1 Fase 1: Bepalen wat voor onderzoek er gedaan gaat worden.
In de eerste fase is er nagedacht over wat voor soort onderzoek er gedaan moest worden om
tot antwoorden te komen op de deelvragen en op de hoofdonderzoeksvraag. Er was gekozen
om een marktonderzoek te doen onder de mensen in de Euregio. Hierin zouden de meningen
van de mensen die dagelijks bezig zijn of veel ervaring hebben met communicatie tussen
Nederland en Duitsland in de Euregio, de ”experts”, vergeleken worden met de meningen van
de ”gewone” mensen in de Euregio, de mensen die niet dagelijks bezig zijn of niet veel ervaring
hebben met communicatie tussen Nederland en Duitsland in de Euregio.
Dit is gedaan om te toetsen of de meningen van de ”experts” verschillen of overeenkomen met
de meningen van de ”gewone” mensen in de Euregio. Om dit te toetsen was ervoor gekozen
om de ”experts” in de Euregio te interviewen en voor de ”gewone” mensen in de Euregio een
online enquête op te stellen.

6.1.2 Fase 2: Het opstellen van de interview-en enquêtevragen.
In de tweede fase zijn de vragenlijsten voor de interviews en online enquêtes opgesteld. Voor
het interview is één vragenlijst opgesteld omdat er tijdens het interview nog doorgevraagd
kan worden en er dieper op de onderwerpen in kan worden gegaan. Voor de online enquêtes
is er gekozen om voor vier verschillende doelgroepen een vragenlijst op te stellen. De vier
doelgroepen waren:
•
•
•
•
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Duitse studenten
Nederlandse studenten
Duitse werkende
Nederlandse werkende
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Er is gekozen voor deze vier doelgroepen omdat zo de Nederlanders en de Duitsers en de
jongere en de oudere generatie met elkaar vergeleken konden worden.
De vragenlijsten voor de Duitsers zijn vertaald door Mediamixx in Kleve.
(Zie bijlage F voor de vragenlijst voor het interview)
(Zie bijlage G voor de enquêtevragen voor de Nederlandse en Duitse student)
(Zie bijlage H voor de enquêtevragen voor de werkende Nederlander en Duitser)

6.1.3 Fase 3: Het zoeken van de ”experts” (deskresearch) en verspreiden van de online
enquêtes.
Fase drie bestond uit het zoeken van ”experts” die geïnterviewd konden worden en het
verspreiden van de online enquêtes. Voor het zoeken van de ”experts” werd er gezocht op
internet en gekeken naar de relaties van BEST Websolutions. Met de gevonden personen werd
per e-mail contact gelegd.
Het verspreiden van de online enquêtes werd op drie verschillende manieren gedaan:
•
•
•

Via social media (om de Nederlandse studenten te bereiken).
Via nieuwsbrieven en e-mails gestuurd door BEST Websolutions en door relaties van
BEST Websolutions (om de Nederlandse en Duitse werkende te bereiken).
Via een contactpersoon van BEST Websolutions op het Fontys in Venlo (om de Duitse
studenten te bereiken).

Tijdens het zoeken zijn er ook een workshop en seminar gevonden die beide bezocht zijn.
(Voor een lijst met geïnterviewde personen, bezochte workshop en seminar zie bijlage E).

6.1.4 Fase 4: Het houden van interviews.
In fase vier zijn de interviews gehouden. In totaal zijn er zeventien interviews gehouden,
waarvan veertien face-to-face en drie telefonische interviews. Na elk interview werd een
verslag gemaakt en werden de gekregen antwoorden gegroepeerd op onderwerp. Tijdens deze
fase liepen de online enquêtes nog door.

6.1.5 Fase 5: Analyseren gegevens.
In fase vijf zijn de gegevens uit de interviews en de online enquêtes geanalyseerd. De
antwoorden uit de interviews zijn verwerkt in één document en gegroepeerd op onderwerp.
De antwoorden uit de online enquêtes zijn gesorteerd op doelgroep en verwerkt in
taartdiagrammen.

6.1.6 Fase 6: Vergelijken antwoorden uit interviews met antwoorden uit online
enquêtes.
In de laatste fase zouden de antwoorden uit de interviews worden vergeleken met de
antwoorden uit de online enquêtes. Tijdens het analyseren bleek dat de antwoorden uit de
online enquêtes niet goed vergeleken konden worden met de antwoorden uit de interviews.
De reden hiervoor was dat de vragen in de online enquête verkeerd gesteld waren, waardoor
het voor bijna alle antwoorden onmogelijk was om deze te vergelijken. Om deze reden is er
gekozen om de resultaten uit de online enquêtes te laten vallen en hier niet mee verder te
gaan.
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6.1.7 Cijfers van het onderzoek
Interviews:
12 Nederlandse personen geïnterviewd
5 Duitse personen geïnterviewd
(Geïnterviewde personen in bijlage E)
(Resultaten in bijlage K)
Online enquêtes:
Duitser werkende: 22 respondenten
Nederlander werkende: 32 respondenten
Duitse student: 63 respondenten
Nederlandse student: 26 respondenten
(Resultaten in bijlage I en J)
Overig:
1 bezochte workshop
1 bezochte seminar
(Bezochte workshop en seminar in bijlage E)
(Resultaten in bijlage K)
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6.2 Culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland
Omdat er niet is doorgegaan met de resultaten uit de online enquêtes, is ervoor gekozen om
het onderzoek breder te trekken. Er is nog een onderzoek gedaan naar de culturele verschillen
tussen Nederland en Duitsland.
”Cultuur is volgens Hofstede de collectieve mentale programmering, die de leden van één groep
of categorie mensen onderscheidt van die van een ander.”
In 1966 is een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in 50 verschillende landen
onder 116000 mensen. Het belangrijkste verschil tussen de respondenten was de cultuur.
Uit het onderzoek kwam de volgende conclusie: in alle landen komen gemeenschappelijke
problemen voor maar in ieder land worden er oplossingen gezocht, die verschillen met
betrekking tot de volgende punten:
•
•
•
•

Maatschappelijke ongelijkheid, waaronder de houding ten opzichte van gezag.
De verhouding tussen individu en groep.
De gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen: de maatschappelijke gevolgen
van het geboren worden als jongen of als meisje.
Manieren van omgaan met onzekerheid, waaronder de wenselijkheid van het
beheersen van agressie en van het uiten van emoties.

Op grond van deze resultaten heeft Hofstede deze vier culturele dimensies gedefinieerd:
•
•
•
•

‘Machtsafstand’ (van klein naar groot)
‘Collectivisme’ tegenover ‘Individualisme’
‘Femininiteit’ tegenover ‘Masculiniteit’
Onzekerheidsvermijding (van zwak naar sterk)

De vier culturele dimensies kort uitgelegd (volgens Hofstede):
Machtsafstand:
Machtsafstand wil zeggen of mensen het normaal vinden dat sommige mensen meer macht
hebben dan anderen. Landen met een grote machtsafstand vinden dit vanzelfsprekend; landen
met een kleine machtsafstand juist niet.
Collectivisme tegenover individualisme:
Collectivisme wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de groep waar eenieder bij
hoort. Individualisme wil zeggen dat men belangrijk vindt wat ze zelf doen en wat ze zelf
zijn. Hun eigen, persoonlijke identiteit is belangrijk.
Femininiteit tegenover masculiniteit:
Femininiteit wil zeggen vrouwelijk. Hecht een cultuur waarde aan de zogenaamde vrouwen
waarden, zoals mensen helpen, kwaliteit van het bestaan. Ook is deze cultuur gelijk. Hiermee
wordt bedoeld dat mannen en vrouwen hetzelfde worden behandeld. Masculiniteit is een soort
mannelijke cultuur. Geld verdienen en assertiviteit zijn daar belangrijke waarden. Er is sprake
van masculiniteit als er verwacht wordt dat vrouwen zich anders gedragen dan mannen.
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Onzekerheidsvermijding:
Dit heeft te maken met het omgaan met risico’s en in hoeverre zij daarvoor kiezen. Een
sterke/grote onzekerheidsvermijding, houdt in dat er veel angst is voor het onbekende. Men
neemt dus weinig risico.
De waardes die per culturele dimensie per land uit het onderzoek kwamen zijn in een tabel
gezet. Duitsland en Nederland zijn eruit gelicht omdat hier de focus lag in het onderzoek.
Waarden voor de vier dimensies tussen Nederland en Duitsland:
Land		
Duitsland
Nederland

PDI
35
38

UAI
65
53

IDV
67
80

MAS
66
14

PDI = Machtsafstand
UAI = Onzekerheidsvermijding
IDV = Collectivisme tegenover individualisme
MAS = Femininiteit tegenover masculiniteit

(bron: Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen, 1998)
Wat kan er opgemaakt worden uit de tabel:
Machtsafstand: De waardes van Nederland en Duitsland liggen zeer dicht bij elkaar
Onzekerheidsvermijding: Duitsland heeft een hogere onzekerheidsvermijding dan Nederland.
Collectivisme tegenover individualisme: Nederland is individualistischer dan Duitsland.
Femininiteit tegenover masculiniteit: Nederland is veel feministischer dan Duitsland.
Na het onderzoek naar de culturele verschillen, zijn er verbanden gelegd tussen de resultaten
van dit onderzoek en de resultaten uit de interviews. Er is per deelvraag gekeken naar wat voor
effect de culturele verschillen hebben op de resultaten uit de interviews.
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7. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN VORMGEVING VAN WEBSITES TUSSEN
NEDERLAND EN DUITSLAND IN DE EUREGIO?

7.1 Resultaten uit het onderzoek
Uit de interviews

= Aantal geïnterviewde personen die dit aangaven
Nederland						

Duitsland

Kleurgebruik is expressief			

Kleurgebruik is conservatief

6/17							
Dynamisch						

Traditioneel

3/17							
Up-to-date						

6/17

Wet van Barriérefreiheit*

3/17							
Brancheafhankelijk				

4/17

1/17

Brancheafhankelijk

3/17							
3/17
						
							
Overzichtelijk
								
3/17					
		
							
Zakelijk
						
								
4/17
							
Professioneel
				
								
4/17
			
* Sommige websites (zoals gemeentewebsites) moeten voldoen aan de wet van barrierefreiheit. Dit is
een wet die bepaalde websites oplegt dat ze toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten.
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7.2 Verband met culturele verschillen
De onzekerheidsvermijding in Duitsland is hoger dan in Nederland en dat is ook terug te zien
in de vormgeving. Volgens de geïnterviewde personen, wordt er in Duitsland op het gebied van
vormgeving nog heel voorzichtig gedaan. Voor bijvoorbeeld zakelijke websites worden geen
aparte indelingen, felle kleuren of rare vormen gebruikt. Wat het belangrijkste is, is dat de
vormgeving zakelijkheid en professionaliteit uitstraalt. Duitsers houden meer van een rustige
en overzichtelijke website. Ze spelen meer op zeker dan de Nederlanders.
Nederlanders zijn op het gebied van vormgeving progressiever en innovatiever. Nederlanders
zijn meer van de felle kleuren en aparte vormen, ook op zakelijke websites. Ook wordt er
meer gebruikt gemaakt van video’s en foto’s op websites. Ze durven meer te spelen met de
vormgeving en proberen sneller dingen uit.

7.3 Conclusie
De resultaten uit de interviews worden bevestigd door het cultuurverschil. In Duitsland
is het belangrijk dat er met bijvoorbeeld de vormgeving van een website professionaliteit
uitgestraald wordt die de Duitsers zekerheid geeft dat het bedrijf competent is. De Duitsers
zijn voorzichtig in het gebruik van aparte kleuren of indelingen die misschien voor Duitsers
geen professionaliteit of zakelijkheid uitstralen.
In Nederland wordt er minder waarde gehecht aan of de website wel of geen zakelijkheid of
professionaliteit uitstraalt. Er wordt meer geëxperimenteerd met kleuren en indelingen.
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8. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN TEKSTGEBRUIK OP WEBSITES TUSSEN
NEDERLAND EN DUITSLAND IN DE EUREGIO?

8.1 Resultaten uit het onderzoek
Uit de interviews

= Aantal geïnterviewde personen die dit aangaven
Nederland						

Duitsland

Weinig waarde aan taalgebruik			

Alles perfect geschreven

3/17							
Zo min mogelijk tekst (kort en krachtig)

Zoveel mogelijk informatie

5/17							
Schrijfwijze informeel				

9/17

Schrijfwijze formeel

5/17							
Inspelen op gevoel (emotie)			

11/17

5/17

Rationeel

3/17							
5/17
						
							
Datenschutz*
						
								
3/17
* De datenschutz is een wet voor privacybescherming in Duitsland.
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8.2 Verband met culturele verschillen
Uit het onderzoek bleek dat er een verschil te zien is in de onzekerheidsvermijding tussen
Nederland en Duitsland. Dit is ook naar voren gekomen in de resultaten uit de interviews.
De meeste geïnterviewde personen gaven aan dat wanneer er teksten voor een Duitse website
worden geschreven, deze perfect moeten zijn geschreven. Dit is voor de Duitsers een maatstaf
voor het bedrijf hoe competent het bedrijf is. De Duitsers denken dat als het bedrijf nog geen
correct Duits kan schrijven, waarom zouden ze dan wel een goed product of dienst kunnen
leveren?
Uit de interviews kwam ook naar voren dat de Duitsers altijd zoveel mogelijk informatie
willen over producten op websites. Ze willen van het product alles weten, van afmetingen tot
materiaal. In Duitsland zijn de teksten op websites ook vaak rationeel geschreven en spelen ze
niet in op het gevoel van de lezers.
Op de website van een bedrijf moet alle informatie te lezen zijn over het bedrijf zelf. De
Duitsers kijken heel goed naar de historie van een bedrijf, met wie heeft het bedrijf gewerkt etc.
Dit moet ook allemaal onderbouwd worden met referenties, foto’s, statistieken, certificaten en
ga zo maar door.
De meeste geïnterviewde personen gaven ook aan dat dit in Nederland juist tegenovergesteld
is. Er wordt niet zoveel waarde aan het taalgebruik gehecht en er staat zo min mogelijk tekst
op websites. Alles wordt kort en krachtig geschreven en er wordt niet zoveel informatie
gegeven over het bedrijf of over producten. In Nederland zijn de teksten in tegenstelling tot
Duitsland geschreven om in te spelen op het gevoel van de lezer.
Dat de datenschutz in Duitsland aanwezig is, is ook niet vreemd. Omdat Duitsland een hoge
onzekerheidsvermijding heeft wordt er ook veel met wetten en regels gewerkt. Hiervan is de
datenschutz een voorbeeld.
Hier is een duidelijk verschil te zien dat Duitsers alles willen weten en alles perfect moet
zijn tegenover de Nederlanders. De Duitsers willen zeker zijn van hun zaak en niet voor
verrassingen komen te staan.

8.3 Conclusie
De resultaten uit de interviews worden bevestigd door het verschil in cultuur. Duitsland
heeft een hogere onzekerheidsvermijding dan Nederland en dit is ook terug te zien in het
tekstgebruik op websites. De Duitsers willen zo min mogelijk risico lopen en willen alles weten.
Verder moet ook alles moet perfect geschreven zijn. De Nederlanders hechten hier minder
waarde aan. Dat ook de datenschutz aanwezig is in Duitsland en niet in Nederland bevestigd
het verschil in onzekerheidsvermijding.
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9. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN CONTACT VIA E-MAIL MET EEN BEDRIJF
TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND IN DE EUREGIO?

9.1 Resultaten uit het onderzoek
Uit de interviews

= Aantal geïnterviewde personen die dit aangaven
Nederland						

Duitsland

Communicatie informeel				

Communicatie formeel

6/17							
Taalgebruik niet zo belangrijk			

Taalgebruik op en top professioneel

2/17							
Korte e-mails					

3/17

Lange e-mails, men wil alles weten

6/17							
Wordt snel een e-mail gestuurd			

4/17

5/17

Veel met papier en post gewerkt

3/17							
2/17
						
							
Er wordt altijd met u gesproken
								
6/17					
		
							
Vaak titulatuur gebruikt
						
								
4/17
							
							

Nieuwsbrieven mogen niet zomaar
verstuurd worden.
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9.2 Verband met culturele verschillen
Het verschil in contact via e-mail met bedrijven tussen Nederland en Duitsland is vergelijkbaar
met het tekstgebruik op websites tussen Nederland en Duitsland. De geïnterviewde personen
gaven aan dat in Duitsland de e-mails altijd perfect zijn geschreven en het taalgebruik altijd op
en top professioneel is.
Als een Duits bedrijf voor de eerste keer een e-mail krijgt van een ander bedrijf, willen ze
precies weten wie er de e-mail stuurt, waarom die e-mail wordt gestuurd, vanuit welk bedrijf
de e-mail wordt gestuurd etc. Als er dan bijvoorbeeld een afspraak wordt gemaakt wil de
Duitser niet voor een verrassing komen te staan omdat hij iets niet weet over het bedrijf,
onderwerp of de persoon.
Uit de interviews kwam ook naar voren dat de Duitsers nog graag met papier en post werken.
Dit is omdat ze zo iets tastbaars in hun handen hebben in plaats van het digitaal op de
computer of laptop te hebben staan.
In tegenstelling tot Duitsland kwam er over Nederland het tegenovergestelde uit de interviews.
Het taalgebruik in e-mails is niet zo belangrijk. Een foutje wordt vaak door de vingers gezien en
hier zal een bedrijf of persoon ook niet op worden afgerekend.
Verder zijn in Nederland de e-mails juist heel kort. Een afspraak met een ander bedrijf kan
bijvoorbeeld worden gemaakt in twee zinnen. Ook wordt er heel snel een e-mail gestuurd naar
een ander bedrijf.
In het contact via e-mail met een bedrijf is het verschil in onzekerheidsvermijding terug te zien.
Ook hier willen de Duitsers precies alles weten en zoveel mogelijk risico’s vermijden. Ook door
het taalgebruik dat perfect moet zijn en omdat er nog veel met papier en met de post wordt
gedaan. Nederlanders vinden dit allemaal minder belangrijk en denken niet zo erg aan wat er
fout zou kunnen gaan.

9.3 Conclusie
Het verband tussen de cultuur en de communicatie via e-mail is hier duidelijk te zien. In
Nederland hoeft men niet persé alles te weten van een bedrijf of persoon voordat ze een
afspraak plannen. De Duitsers willen daarentegen juist wel precies alles weten zodat ze
niet voor een verrassing komen te staan. Er kan gezegd worden dat de Nederlanders eerst
handelen en dan pas nadenken terwijl de Duitser het juist andersom doet.
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10. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN SOCIAL MEDIA GEBRUIK TUSSEN
NEDERLAND EN DUITSLAND IN DE EUREGIO?

Uit de interviews

= Aantal geïnterviewde personen die dit aangaven
Nederland						

Duitsland

Gebruik onder jongeren groot			

Gebruik onder jongeren groot

6/17							

Zakelijk bijna alle mensen op Linkedin		

Zakelijk bijna alle mensen op Xing

4/17							

Facebook gebruikt door jongeren en		
ouderen						

4/17

Zakelijke informatie moet relevant
zijn

4/17							

						
							

11/17

Ouderen maken bijna geen gebruik
van social media

4/17							

Zakelijk wordt er persoonlijke en 		
privé dingen opgezet				

2/17

3/17

Zakelijk weinig Twitter gebruikt

								
2/17					
		
							
Afwachtend in het gebruik
						
								
3/17
							
Facebook meer op persoons dan op
							
bedrijfsniveau
				
								
2/17
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10.2 Verband met culturele verschillen
Dat Duitsland een hogere waarde heeft op de onzekerheidsvermijdingindex dan Nederland is
ook terug te zien in het gebruik van social media.
Uit de interviews kwam dat er in Duitsland veel minder Twitter gebruikt wordt dan in
Nederland. Omdat Twitter nog vrij nieuw is, wacht men In Duitsland af tot ze zeker weten dat
Twitter een meerwaarde heeft op zowel persoonsniveau als op bedrijfsniveau.
In Nederland wordt Twitter al volop gebruikt omdat Nederlanders een andere mentaliteit
hebben dan Duitsers. Nederlanders handelen eerst voordat ze weten of iets een toegevoegde
waarde heeft. De Duitsers denken juist andersom. Zij willen eerst zeker weten dat iets een
toegevoegde waarde heeft voordat ze het gaan gebruiken.
De Duitsers zijn wat dat betreft afwachtender in het gebruiken van iets nieuws. Ze willen geen
risico lopen als er bijvoorbeeld iets niet zo uitpakt als ze verwacht hadden.

10.3 Conclusie
Cultuur heeft een grote invloed op het social media gedrag van zowel Duitsland als Nederland.
Nederlanders nemen minder risico en proberen sneller iets nieuws dan de Duitsers die liever
risico vermijden en zeker weten dat iets van waarde is.
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11. AANBEVELING VAN NEDERLAND NAAR DUITSLAND IN DE EUREGIO
Aanbeveling voor een bedrijf op het gebied van
Vormgeving van de website:
•
•
•
•
•
•

Gebruik conservatieve kleuren.
Houdt bij websites vast aan een traditionele indeling.
Zorg dat er professionaliteit en zakelijkheid wordt uitgestraald.
Houdt in sommige gevallen rekening met de wet van barriérefreiheit.
Zorg ervoor dat je website overzichtelijk is.
Houdt er rekening mee dat het per branche kan verschillen.

Tekstgebruik op de website:
•
•
•
•
•
•

Zorg dat alles perfect is geschreven, zonder taal of grammatica fouten. Laat als het kan
de teksten door een Duitser vertalen die ook nog ervaring heeft in je branche.
Schrijf rationeel.
Schrijf alles formeel.
Geef zoveel mogelijk informatie over je product of dienst. Dit door middel van
specificaties, foto’s, statistieken, afmetingen etc.
Fundeer alles met diploma’s, certificaten en referenties etc.
Houdt rekening met de datenschutz.

Communicatie per e-mail
•
•
•
•
•
•
•

Schrijf formeel
Zorg dat alles perfect is geschreven, zonder taal of grammatica fouten.
Zet alles in je e-mail, wie je bent, de reden dat je een mail stuurt, voor welk bedrijf je
werkt etc.
Spreek altijd met u (Sie) ook na langer contact.
Noem de titels van de personen met wie je contact hebt.
Pas op met nieuwsbrieven versturen, dit is niet zomaar toegestaan.
Hele belangrijke documenten op papier drukken en eventueel op de post doen of
zelf afgeven.

Social media:
•
•
•
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Plaats zakelijk alleen relevante informatie en geen privé informatie.
Maak gebruik van het social media platform Xing.
Op Facebook zitten vooral jongeren, houdt hier rekening mee.
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12. AANBEVELING VAN DUITSLAND NAAR NEDERLAND IN DE EUREGIO
Aanbeveling voor een bedrijf op het gebied van
Vormgeving van de website:
•
•
•
•
•

Gebruik expressieve kleuren.
Zorg voor dynamische en interactieve content.
Zorg ervoor dat de website up-to-date is.
Zorg dat het modern is.
Houdt er rekening mee dat het per branche kan verschillen.

Tekstgebruik op de website:
•
•
•
•

Teksten hoeven grammaticaal niet perfect te zijn.
Zorg dat alles kort en krachtig wordt geschreven. Geen hele lange verhalen.
Schrijf informeel.
Probeer op het gevoel van de mensen in te spelen.

Communicatie per e-mail:
•
•
•
•

Schrijf informeel.
Schrijf geen hele lange e-mails maar houdt het kort en krachtig.
Taalgebruik is niet heel erg belangrijk.
Stuur binnen een korte tijd een e-mail terug.

Social media:
•
•

Maak gebruik van het social media platform Linkedin.
Op Facebook zitten zowel ouderen als jongeren.

bsolutions 2011 - 2012

29

13. WEBSITE EN INFOGRAPHIC
13.1 Website
De resultaten uit het onderzoek worden omgezet naar een website. Vanuit BEST
Websolutions zijn er een aantal eisen waaraan de website moet voldoen:
• Er moet per onderwerp een aparte pagina gemaakt worden, waar bezoekers
op kunnen reageren.
• De bezoekers moeten op elkaar kunnen reageren.
• Bezoekers moeten een discussie kunnen starten op een forum.
• Er moet een Nederlandse en Duitse versie aanwezig zijn.
De website moet daaraan voldoen om de volgende redenen:
• Bezoekers kunnen ervaringen delen en leren van elkaars ervaringen.
• Bezoekers komen bij elkaar en kunnen wellicht samen gaan werken.
• Bezoekers kunnen discussiëren over verschillende onderwerpen die voor hun van
belang zijn.
• Continue een bron van nieuwe informatie.
Gekeken naar de wensen en redenen was het de beste optie om een webcommunity te
ontwerpen en te bouwen.

13.1.1 Techniek
Voor het ontwikkelen van de website is er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om een
webcommunity te bouwen. Er is gekozen om gebruik te maken van een Content Management
System (CMS). De drie populairste volgens het artikel Joomla vs Drupal vs Wordpress (³Van
Eldijk, 2010) zijn:
•
•
•

Joomla
Drupal
Wordpress

Joomla
Te gebruiken voor: Blog websites of kleine sub-sites
Drupal
Te gebruiken voor: Community, intranet of extra net websites. In ieder geval websites met veel
gebruikers en content.
Wordpress
Te gebruiken voor: Corporatesites, portalsites en nieuws websites.
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Conclusie
De resultaten uit het onderzoek van, Van Eldijk wijzen uit dat van de drie content management
systemen Drupal het meest geschikt is om een webcommunity in te ontwikkelen. Dit
onderzoek in samenhang met de ervaring van BEST Websolutions in het gebruiken van content
management systemen gaf de doorslag voor het ontwikkelen van de webcommunity in Drupal.
Drupal
Drupal is opgebouwd uit verschillende modules. Hoe meer modules, hoe meer mogelijkheden
de website heeft. In Drupal zitten een aantal standaard modules en er kunnen modules
gedownload worden van internet.
De modules die ingebouwd in de webcommunity zijn:
Blogs
Module die de beheerder de mogelijkheid geeft om een blog bij te houden. Bezoekers kunnen
ook op de geplaatste berichten reageren.
Forums
Module waarin geregistreerde bezoekers deel kunnen nemen aan een discussie of zelf een
discussie kunnen starten.
Captcha
Module die de bezoeker verplicht om na het schrijven van een artikel/bericht een code in te
vullen om het bericht te plaatsen. Deze module is ingebouwd om spamrobots te vermijden.
Tinymce
Module die de beheerder en bezoeker de mogelijkheid geeft om de opmaak van een te plaatsen
artikel/bericht aan te passen. Er kan gebruikt worden gemaakt van verschillende lettertypes,
groottes, plaatjes, emoticons etc.
Als de website online is kunnen er altijd modules toegevoegd of verwijderd worden.

13.1.2 Vindbaarheid
Om bezoekers te genereren voor de website wordt er internet marketing strategie toegepast:
SEO (Search Engine Optimization)
Zoekwoordenonderzoek:
Door middel van een zoekwoordenonderzoek in Nederland gedaan door BEST Websolutions
en door een zoekwoordenonderzoek in Duitsland gedaan door de Duitse partner van BEST
Websolutions, Medien Zentrum. Wordt er een klein onderzoek gedaan naar de woorden
waar het meeste op wordt gezocht met betrekking tot het onderwerp. Deze woorden worden
toegevoegd aan de content van de website en zo zal de website sneller worden gevonden
wanneer er naar gezocht wordt.
Linkbuilding:
Door de website aan te melden op verschillende websites en bij verschillende zoekmachines
zal de website eerder worden gevonden in de zoekmachines. Het is belangrijk dat dit goede
links zijn.
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13.1.3 Ontwerp
Duitse versie
link: http://www.grenzueberschreitende-kommunikation-euregio.de				

Toelichting
Er is gekozen voor een website met een traditionele en overzichtelijke indeling. De website
bevat geen aparte vormen maar is strak gehouden. Het kleurgebruik is conservatief en zakelijk.
De papieren achtergrond is hetzelfde gehouden als de papieren achtergrond van de
Nederlandse versie. Dit is gedaan omdat men zo kan zien dat deze websites een verband met
elkaar hebben.
Door het logo van Fontys en de sponsoren op te homepagina weer te geven worden de
referenties meteen weergegeven.
Om zoveel mogelijk informatie te geven over het onderzoek is er op de homepagina een link
geplaatst naar de geïnterviewde personen.
De teksten op de website zullen worden vertaald door een professioneel vertalingbureau in
Duitsland.
De icoontjes van Xing en Facebook linken door naar de Xing en Facebook pagina’s van BEST
Websolutions.
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Nederlandse versie
link: http://www.grensoverschrijdende-communicatie-euregio.nl

Toelichting
Er is gekozen voor een website met ronde vormen. Zowel de header als de footer lopen rond
af en er is een schaduw aan de binnenkant toegevoegd. De header en de footer hebben
allebei een gele kleur en de verdere accenten op de website zijn donkergrijs gehouden om het
verband weer te geven met de Duitse website. De papieren achtergrond is ook hetzelfde als de
achtergrond van de Duitse website.
De teksten op de websites zijn kort gehouden en er is veel met plaatjes en icoontjes gewerkt.
De icoontjes van Facebook en Linkedin linken direct door naar de Linkedin en Facebook
pagina’s van BEST Websolutions.
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13.2 Infographic
In de infographic worden de resultaten uit het onderzoek per onderwerp weergegeven.
De infographic wordt ook weergegeven op de Nederlandse website.
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14. Trajectbeschrijving
14.1 Proces
In het gehele proces zijn een aantal fases volgens het boek (Competent afstuderen en
stagelopen, 2009). De te onderscheiden fases zijn:

14.1.1 De oriëntatiefase
De werkwijze van het bedrijf en de werknemers in het bedrijf waren al bekend. Dus er is vanaf
de eerste dag georiënteerd op het onderzoek en op het Project Initiation Document (PID). In
de PID staat wat de opdracht inhoudt, wat er wordt verwacht en op welke manier men dit
hoopt te bereiken. Nadat de 1e versie van de PID geschreven is wordt deze gekeurd door de
opdrachtgever en door de Fontys Hogescholen. Met de desbetreffende feedback wordt de PID
aangepast tot deze tot goed werd bevonden.

14.1.2.1 De onderzoeksfase, het verzamelen van gegevens
De onderzoeksfase begon in week één en eindigde in week veertien. Zoals gezegd was het
onderzoek het grootste deel van de opdracht, dus hier is veel tijd aan besteed. Om te beginnen
is er onderzoek gedaan naar hoe onderzoek te doen en welke onderzoeksvormen gebruikt
zouden worden. Vanuit hier is het daadwerkelijke onderzoek gestart.
Er was besloten om te beginnen met het interviewen van personen die dagelijks bezig zijn met
grensoverschrijdende activiteiten in de Euregio en met het bezoeken van workshops, seminars
en adviesdagen die in het teken stonden van grensoverschrijdende communicatie in de
Euregio. Er werd onderzoek gedaan naar welke personen interessant genoeg werden bevonden
om te interviewen en welke workshops, seminars of adviesdagen interessant genoeg werden
bevonden om te bezoeken. Nadat er een lijst was gemaakt van desbetreffende personen en
interessante workshops, seminars en adviesdagen is er per mail of telefoon contact gelegd met
deze personen of organisaties. In de loop van de tijd kwamen er meer interessante personen
of workshops, seminars en adviesdagen bij. Dit door geïnterviewde personen te vragen of ze
nog eventuele andere mensen in hun kring kenden die bezig zijn met grensoverschrijdende
activiteiten in de Euregio.
Naast zeventien personen te hebben geïnterviewd, één bezochte workshop en één bezochte
seminar. Werd er een enquête ontworpen voor studenten en werkende mensen, die niet direct
bezig zijn met grensoverschrijdende communicatie. Deze enquête werd ontworpen om te
kijken of de informatie verkregen uit de interviews, workshops en seminars overeenkomen
of juist verschillen met de uitslag van de enquêtes. De enquête werd in de Euregio verspreid,
zowel in Nederland als in Duitsland door middel van social media, nieuwsbrieven, telefonisch
contact en email.
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14.1.2.2 De onderzoeksfase, het analyseren en verwerken van gegevens
Na deze onderzoeken werden de verkregen gegevens geïnventariseerd en werden de uitslagen
van de enquêtes naast de verkregen informatie van de geïnterviewde personen, workshop
en seminars gelegd om zo de verschillen of overeenkomsten te analyseren. Nu konden er
conclusies worden getrokken en een beschrijving worden gegeven van de huidige situatie.

14.1.3 De invoeringsfase
De invoeringsfase begon in week vijftien en eindigde in week negentien. Deze weken stonden
in het teken van het beschrijvend rapport omzetten naar een website en infographic. Voor
de website werd er gekozen voor een webcommunity. Hier kunnen mensen een klein profiel
aanmaken, reageren op artikelen en een discussie starten in het forum. De infographic werd
ontworpen om een snelle weergave te geven van de onderzoeksresultaten in een mooie layout.
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15. Reflectie
15.1 Kritisch constructieve terugblik op onderzoek, resultaten en realisatie
Als ik terugkijk op mijn stage bij BEST Websolutions, kan ik eerlijk zeggen dat ik veel geleerd
heb. Het grote voordeel van dat het een klein bedrijf is, was dat ik altijd persoonlijk contact
had met mijn collega’s. We zaten samen in één ruimte waardoor de drempel erg laag was om
iets te vragen. En ook al is BEST Websolutions een klein bedrijf, ze hebben een groot netwerk
met verschillende bedrijven die allemaal erg behulpzaam waren. Zo heeft het zakennetwerk
mij vooral geholpen bij het invullen en verspreiden van de enquêtes. Er werd vanuit BEST
Websolutions een nieuwsbrief gestuurd naar de belangrijkste zakenpartners. Hierin werd
gevraagd of ze de enquêtes wilde invullen en doorsturen naar hun eigen zakenpartners.
Hierdoor steeg de respons op de enquêtes binnen korte tijd.

15.2 Eventuele aanbevelingen voor de toekomst
Ik heb geleerd (zoals elke andere student denk ik) dat de planning van cruciaal belang is. Mijn
planning was niet goed op orde en ik liep een beetje achter de feiten. Gelukkig heb ik mezelf
kunnen herpakken en heb ik uiteindelijk hard gewerkt om mijn afstudeeropdracht volledig af te
ronden. Het is dus belangrijk om een goede planning te maken en je hier ook aan te houden.

15.3 Welke drempels ben je tegen gekomen? Hoe ben je hier mee omgegaan?
Nadat het kwalitatief en kwantitatief onderzoek erop zat was het ”volgens de planning” tijd
om deze te vergelijken. Ik kwam erachter dat het vergelijken van kwalitatief en kwantitatief
onderzoek niet meeviel. Bijna alle verkregen antwoorden uit het kwalitatief onderzoek konden
gewoonweg niet worden vergeleken met het kwantitatief onderzoek.
Tijdens de interviews werd er door mij niet goed genoeg de lijn aangehouden van de vragenlijst
en het kwam erop neer dat er een gesprek ontstond in plaats van dat de respondent echt
gerichte antwoorden gaf op mijn interviewvragen. Ook bleken de enquête vragen niet goed
genoeg geformuleerd te zijn zodat deze concreet genoeg waren om te vergelijken met de
antwoorden uit de interviews. Hierdoor zijn er veel vragen onnodig beantwoord.
Het is wel belangrijk dat ik hier van heb geleerd en dit mee kan nemen naar een eventueel
volgend onderzoek.

15.4 Evaluatie verwachtingen theorie en praktijk: hoe is de praktijk
voorgespiegeld op school en wat gebeurt er in de praktijk zelf? Wat is je
mee- en tegengevallen en wat is jouw bijdrage geweest?
Tijdens de vier jaar durende opleiding op het Fontys is er nooit veel aandacht besteed aan
onderzoek doen. Mijn afstudeerstage stond juist vooral in het teken van onderzoek doen. Het
viel dan ook erg tegen om nu in de praktijk een onderzoek te doen. Ik vind dat ze vanuit school
meer aandacht mogen besteden aan onderzoek aangezien een groot deel van het afstuderen
bestaat uit onderzoek doen.
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16. Dankwoord
Toen ik begon aan mijn afstudeeropdracht wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten. Het
grote probleem was dat mijn kennis van de Duitse taal niet optimaal is, dus het was voor
mij een vraag hoe ik alles ging aanpakken. Door het hele proces bleek alles mee te vallen en
er spraken tot mijn verbazing heel veel Duitsers goed Nederlands. Bij elk interview met een
Duitser sprak of de Duitser zelf goed Nederlands of er zat een Nederlander bij die goed Duits
sprak en zo als tolk kon fungeren.
In het algemeen is het doen van onderzoek me erg goed bevallen. Omdat ik op Fontys
nog nooit een echt onderzoek heb gedaan, wist ik niet zo goed wat me te wachten stond.
Uiteindelijk mede door Ep Leenders, Daisy Leenders en mijn afstudeerbegeleider Peter van der
Post is het toch nog goed gekomen en heb ik naar mijn mening goed onderzoek kunnen doen.
Ik wil bij deze ook nog de gelegenheid pakken om een aantal mensen te bedanken. Om te
beginnen bedank ik nogmaals Ep, Annie en Daisy Leenders die altijd voor mij klaarstonden en
mij overal goed bij hielpen. Peter van der Post, mijn afstudeerbegeleider die nuttige feedback
gaf waar ik echt iets aan heb gehad. Alle mensen die tijd hebben vrij gemaakt om mij hun
te laten interviewen. De vertaalafdeling van Mediamixx die mijn enquêtes en blog wekelijks
vertaalde naar correct Duits en alle mensen die hebben geholpen mijn enquête te verspreiden
en in te vullen.
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17. Bronnenlijst
Literatuur:
Geert Hofstede (1998), Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen.
Amsterdam, Contact
Claes,M & Gerritsen,M (2011) Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief
Coutinho
Internet:
¹ http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/belangrijkstehandelspartners-nederland/2010-ih-duitsland-art.htm
² http://www.dnhk.org/nl/presse/pressemeldungen/
³ http://www.vaneldijk.nl/artikelen/joomla-vs-drupal-vs-wordpress
http://www.marketingfacts.nl/berichten/typisch-nederlands-op-social-media
http://www.interculturelecommunicatie.com/download/interculturele%20communicatie%20
shadid.pdf
http://www.springest.nl/artikelen/bewustwording-van-de-taal-en-cultuurverschillentussen-nederland-en-duitsland
http://www.duitslandweb.nl/dossiers
http://www.dnhk.org
http://www.drupal.be
http://www.drupal.org
Workshop:
Onderwerp: Grenzüberschreitende Geschäfte zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Locatie: Volksbank, Brüggen
Datum: 9 november, 2011
Foto’s te bekijken op:
http://www.brueggen.de/de/wirtschaft/bilder-vom-wirtschaftsforum.html
Seminar:
Onderwerp: Zakelijke Nederlands-Duitse cultuurverschillen.
Locatie: Anwaltskanzlei Strick, Kleve.

Datum: 13 september, 2011
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18. Terminologie
Euregio:

Dit is het gebied Rijn Maas Noord.

Organigram:

Schematische voorstelling van een organisatie.

Social media:

Social media is een verzamelbegrip voor diverse online platformen waar de gebruikers
zelfstandig de inhoud verzorgen. De gebruikers maken een profiel aan en personaliseren
deze met behulp van informatie over zich¬zelf. Tevens is er sprake van interactie tussen de
gebruikers onderling.

Deskresearch:

Bij deskresearch maak je - achter je bureau - gebruik van al bestaande gegevens, zoals
algemene literatuur, bestaande onderzoeken, internet of databases.

Taartdiagram:

Een taartdiagram is een grafiek ofwel diagram in de vorm van een cirkel, gebruikt om een
verdeling van bepaalde gegevens op eenvoudige wijze weer te geven.

Datenschutz:

Dit is een wet die ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens.

Infographic:

Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende
objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een
kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor
het overgedragen van informatie, data en kennis. Het wordt toegepast door journalisten in
nieuws- en achtergrond artikelen, in financiële jaarverslagen, in openbaar vervoerssystemen
als verklarend beeld, en voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden.

Webcommunity:

Een webcommunity (dynamisch) is de nieuwste vorm van interactief deelnemen en het delen
van kennis en is een belangrijk marketinginstrument om kennis en informatie meetbaar te
maken. De webcommunity biedt plaats voor de gebruikers om met hun eigen profielpagina
deel te nemen aan bijvoorbeeld discussies (forum) of een eigen blog (burgerjournalistiek) bij te
houden. Dit alles onder de noemer van gezamenlijkheid of het dienen van één doel.

Content Management System (CMS):

Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing,
meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder
veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren
(contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content
management system (inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens
zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden
gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen.
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Open source:

Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de
bronmaterialen (de source) van het eindproduct.

Spamrobot:

Spamrobots zijn de elke dag actief bezig om te zoeken naar e-mailadressen om die toe te
voegen aan hun database. Vervolgens kunnen deze spamrobots in grote hoeveelheden
ongewenste berichten gaan versturen.

SEO (Search Engine Optimization):

Dit houdt in zoekmachine optimalisatie, oftewel een website optimalizeren voor zoekmachines
zodat je sneller op een bepaald woord gevonden wordt.
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19. Digitale bijlage
De bijlage van dit document is alleen digitaal beschikbaar op de bijgevoegde CD-rom.
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Vergelijking interviews met enquêtes
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Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

