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die de doeltaal niet o f nauwelijks
beheerst.[l] H et kan o ok gaan om
inhoudelijke missers, bijvoorbeeld door
dat h et product in kwestie wel is vernieuwd, maar de informatie daaraan nog niet is aangepast.
En soms ook is de kloof zo groot tussen de eisen die de bediening van het product stelt en de
vaardigheden die de doelgroep bezit die m et dat product aan het werk moet, dat die door geen
enkele vorm van bijkom ende informatievoorziening m eer te overbruggen valt.

M aar meestal is er iets anders aan de hand waardoor instructieve teksten niet de hulp bie
den waar de lezers ze voor ter hand nem en. Terwijl die lezers prim air geïnteresseerd zijn in
150

T i jd s c h r if t v o o r T a a lb e h e e r s in g - 2 2 e j a a r g a n g , n r . 2 , 1 50-159

i

'¿ .o werkl Jat. H e t ontwerp van instructieve teksten

het uitvoeren van een concrete taak, is in de teksten die zij daartoe w illen raadplegen vaak
een heel ander perspectief te herkennen. In veel handleidingen, gebruiksaanwijzingen en
toelichtingen bij form ulieren is de drang van de auteurs herkenbaar om toch maar vooral
te beschrijven hoe het product o f de regeling in kwestie is geconstrueerd, welke functies er
zijn geïm plem enteerd, en als het enigszins kan o o k nog welke beslissingen er tijdens het
ontw erpproces van product o f regeling o m welke redenen zijn genom en (zie-Jansen &
Steehouder, 1989; Jansen e.a., 1989; S teehouder &r Jansen, 1997).
H oe goed o ok te verklaren mag zijn dat schrijvers van instructieve teksten geneigd zijn het
perspectief van de organisatie te kiezen —zeker als ze zelf to t het team behoord hebben dat
verantw oordelijk was voor de realisatie van het product o f de dienst waarover uitleg m oet
worden verschaft, het is duidelijk dat een docum ent dat niet vanuit h et perspectief van de
lezer is opgezet voor de com m unicatie tussen producent en consum ent ronduit schadelijk
kan zijn. Al in het begin van d e ja re n tachtig hebben Flower et al. (1983) in een onderzoek
naar het leesgedrag bij overheidsdocum enten laten zien dat dat gekenm erkt w ordt d o o r w at
zij het scenario-principe gedoopt hebben. H u n hardop denkende proefpersonen bleken het
bestuderen van het bureaucratische proza dat ze voorgelegd kregen, frequent te onderbre
ken door uitingen als de volgende.
• ‘O h, dus als ik zou verhuizen naar gebied [A], zou ik geen recht m eer hebben op [B]’,
of
• ‘Als ik het goed begrijp, heb ik alleen recht op bedrag [C] als m ijn inkom en lager is dan
bedrag [D ]’.
Bij de interpretatie van de teksten die w aren geschreven vanuit het perspectief van de orga
nisatie bestond er kennelijk een voortdurende behoefte aan een vertaalslag naar inform atie
die voor de lezers in de eigen situatie relevantie zou k u n n en hebben. D e conclusie voor
ontw erpers van instructieve docum enten ligt voor de hand. Voorkom en m oet w orden dat
de lezer zo’n vertaalslag uit m oet voeren. D at verm indert de tijd en de cognitieve inspan
ning die er van de lezer w ordt gevraagd, en belangrijker misschien: het verkleint ook de
kans op interpretatiefouten.[2] Voor de hand ligt de vraag hoe het dan kom t dat h et gebruikersperspectief in veel vorm en van instructieve com m unicatie nog maar m oeilijk herken
baar is. H et antw oord is verm oedelijk niet erg gecompliceerd. In veel organisaties waar
m oderne technologie-producten het licht zien, is m en er nog niet van overtuigd dat bete
re instructieve docum enten voor de organisatie zelf aanzienlijke voordelen k u n n en opleve
ren. Toch kan een kw alitatief hoogstaande, o f op zijn m inst acceptabele instructieve tekst
interessanter zijn voor de organisatie die die tekst verspreidt dan wel eens w ordt veronder
steld. D at blijkt bijvoorbeeld uit Schriver (1997), waar een onderzoek wordt gerapporteerd
onder zo n 200 Amerikaanse consum enten die w erden geïnterview d bij h et verlaten van
een elektm nica-w inkel in de buurt van Pittsburgh. E en van de vragen die w erden gesteld,
was o f positieve ervaringen m et de handleiding bij een product van een bepaald m erk, ertoe
zouden leiden dat m en een volgende keer bij een ander product weer de voorkeur aan datze fde m erk zou geven. D e overgrote m eerderheid (79%) zei daarop stellig‘ja ’.[3] H et mag
an zo zijn dat kopers van een videorecorder, een m obiele telefoon o f een audioset in de
wi el slechts zelden naar de handleiding vragen, de resultaten van dit onderzoek geven aan
e com m unicatieve kwaliteit van een instructieve tekst wel degelijk een rol speelt bij
toekomstige aankoopbeslissingen (Schriver, 1997: 223).
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G oed ontw orpen instructieve teksten zijn niet alleen van belang voor de organisatie die ze
verspreidt. R elevant voor de lezer is vooral o f ze bijdragen tot, o f in elk geval geen afbreuk
doen aan de directe gebruikswaarde van het product o f de dienst in kwestie. D at geldt niet
alleen voor handleidingen bij producten voor de consum entenm arkt, maar ook - en mis
schien wel klem m ender - voor de docum enten die overheidsinstellingen verstrekken bij de
vele regelingen waar burgers m ee geconfronteerd kunnen w orden (zie o n d er m eer Jansen
& Steehouder, 1992).

Wat voor rol nu speelt h et w etenschappelijk onderzoek bij de kw aliteitsverbetering van dit
soort zakelijke docum enten? Ligt hier eigenlijk wel een taak voor de universiteit, en dan
m et name voor com m unicatiekundigen? D e laatste jaren is de overtuiging gegroeid dat die
vraag positief m oet w orden beantw oord (zie bijvoorbeeld Schellens e.a., 2000). Behalve aan
het op beschrijving en verklaring van taalsysteem en taalgebruik gerichte w erk zoals dat er
binnen de taalkunde w ordt verricht, is er in onze samenleving ook behoefte aan onderzoek
waar de oplossing van problem en in de professionele com m unicatie de centrale doelstelling
is. D at betekent niet dat er aan N ederlandse universiteiten m eer ruim te zou m o eten wor
den gecreëerd voor com m unicatie-onderzoek dat slechts ad hoc oplossingen voor inciden
tele problem en oplevert. H et w etenschappelijke onderzoek m oet verder te reiken, en m oet
gericht zijn op em pirisch beproefde oplossingsm ethoden voor probleemcategorieën.
N oodzakelijk voor dit type onderzoek is dat er bij het genereren van mogelijke oplossin
gen een route w ordt gekozen die kan w orden aangeduid m et de term U-bochtconstructie. H et
gaat erom dat de w eg van probleemanalyse naar oplossingsontwerp in ieder geval leidt langs
w at er beschikbaar is aan relevante m odellen en theorieën. E enkennigheid is daarbij niet
gewenst, niet op het niveau van specifieke m odellen o f theorieën en ook niet op h et niveau
van de disciplines waar een tekstontw erponderzoeker te rade kan gaan. M aar een eclecti
sche benadering betekent nog niet dat het bij tekstontw erp volstaat om simpelweg de han
digste theorie o f het m eest geschikte model in de literatuur op te sporen en daar vervol
gens direct een praktische vertaling aan te geven. Daar lenen theorieën zich nu eenmaal
lang niet altijd voor. E n minstens zo belangrijk: vaak bestaan er ook lacunes in w at er aan
theoretisch w erk beschikbaar is. D an zal er eigen, theoriegericht onderzoek gedaan m oe
ten worden.

Figuur 1: U-bochtconstructie
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M et deze U -bochtconstructie w ordt het gevaar verm eden waar Schriver (1989) op wijst,
als zij constateert dat tekstontw erpers er in d e ja re n zeventig en tachtig vaak voortreffelijk
in geslaagd zijn om w at zij noem t ‘lokale com m unicatieproblem en’ aan te pakken, maar veel
m inder goed in staat zijn gebleken om problem en op te lossen m et m eer algemene tekst
soorten, die de grenzen van een bepaald bedrijf o f een specifiek producttype overschrijden,
ü e verdieping van het vakgebied waar Schriver tien jaar geleden voor pleitte, is er zeker
gekom en, niet in het m inst d o o r de bijdragen van N ederlandse onderzoekers.

Opm erkelijk is dat er in ons land, maar ook daarbuiten, tot nu toe aan een van de belang
rijkste uitdagingen op het gebied van tekstontw erponderzoek vrijwel is voorbijgegaan. In
een tijd waarin de samenleving in veel landen invloeden van steeds m eer verschillende cul
turen ondergaat, waarin bedrijven op mondiale schaal opereren, waarin de m obiliteit alleen
maar toeneem t en ook reizen over grote afstanden steeds gew oner w orden, in een tijd ook
waarin grensoverschrijdende com m unicatie via het Internet een kwestie van een o f twee
klikken met de muis gew orden is, in deze tijd w ordt de behoefte aan praktisch toepasbare
kennis op het gebied van interculturele com m unicatie alleen maar groter. In de advieslitera
tuur op het gebied van tekstontw erp is dat besef m eer en m eer aan h et doordringen. Er
wordt vrijwel geen handboek over instructieve o f technische com m unicatie meer gepubli
ceerd waar niet ten minste kort wordt ingegaan op de problem atiek van de afstemming op
een internationaal en multicultureel publiek. Helaas m oet w orden geconstateerd dat op de
wijze waarop dat them a aan de orde kom t, nogal w at valt af te dingen. Veel adviezen blijven
steken op liet wel zeer concrete niveau van de conventies m et betrekking to t het papierfor
maat, verschillen in m aat- en gewichtsystemen, en tegenw oordig ook wel de keuze van pic
togram m en die in de ene cultuur wel en in de andere cultuur beter maar niet gebruikt kun
nen worden. O p com m unicatiestrategieën o f op inhoudelijke o f stilistische keuzes gerichte
adviezen zijn er nauwelijks te vinden (zie bijvoorbeeld Johnson Rew , 1993; H orton, 1994).
H et belangrijkste probleem echter in de adviesliteratuur rond interculturele com m unicatie
is de gebrekkige fundering daarvan. Z o stelt H oft (1995) dat h et goed is bij het vertalen van
Amerikaanse docum entatie naar het Frans flink te schrappen in de herhalingen die ken
merkend zouden zijn voor Engelstalige teksten. Franse lezers zouden een m inder redím 
ante tekst verkiezen. Als enige bron in de argum entatie fungeren hier: “ many E nglish-toFrench translators” . Verdere onderbouw ing ontbreekt.
Er zijn uitzonderingen. Soms w ordt er in de adviesliteratuur over interculturele instructie
ve conununicatie (bijvoorbeeld in Warren, 1994) w él verw ezen naar em pirisch onderzoek.
ijna altijd betreft dat sociaal-wetenschappelijk w erk als dat van Hofstede (1984; 1995), dat
ls gericht op het inventariseren en clusteren van cultuurverschillen. D irecte conclusies over
k
enm erken die in de ene cultuur m eer en in de andere m inder adequaat zouden zijn,
'k '01' 1 r UIt ^at Soort stud*es echter niet getrokken w orden. D aarvoor is em pirisch onderj_OC n°d ig naar de feitelijke invloed van cultuurverschillen op de effectiviteit van zakelijSten' O nlangs is in de afdeling Bedrijfscomm unicatie van de Letterenfaculteit van de
N ijm egen een project van start gegaan m et de bedoeling aan dat soort onderzoek een
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bijdrage te leveren, o f preciezer misschien: to t dat soort onderzoek het initiatief te nem en
W ant opm erkelijk genoeg is onderzoek naar de relatie tussen tekstontw erp en cultuurver
schillen nog nauwelijks verricht.
In het betreffende project, dat de naam IC A T O heeft gekregen (Interculturele Aspecten van
T ekstO ntw erp), gaat de aandacht niet alleen uit naar instructieve teksten, maar ook naar
persuasieve, op overtuigen gerichte docum enten. Een voorlopige verw achting daarbij is dat
het effect van cultuurverschillen bij de laatste tekstsoort het opvallendst zal zijn. Bij overtuigingspogingen im m ers w ordt frequenter en nadrukkelijker dan bij instructieve com m u
nicatie een beroep gedaan op n o rm en en waarden van de ontvanger. Precies die norm en
en waarden vorm en de kern van een cultuur, als we dat com plexe concept m ogen begrij
pen zoals dat door H ofstede, de m eest geciteerde auteur op dit gebied, w ordt beschouwd.
Van Hofstede ook is de inmiddels w ijd verbreide notie afkomstig dat cultuurverschillen zich
goed laten beschrijven in een beperkt aantal dimensies van sam enhangende kenm erken. Uit
de resultaten van een grootschalig survey-onderzoek dat eind jaren zestig, begin jaren
zeventig in tw ee etappes onder m eer dan 100.000 IBM -m edew erkers in ru im 70 landen
werd gehouden, destilleerde H ofstede in eerste instantie vier cultuurdimensies.
Machtsafstand
In welke m ate verwacht en accepteert m en dat de m acht in een samenleving
ongelijk verdeeld is?
Onzekerheidsvermijding
H oe bedreigend w orden nieuwe, onbekende situaties gevonden, en hoe groot is
de behoefte aan form ele o f inform ele regels om onaangenam e verrassingen te
voorkom en?
Masculiniteit versus femininiteit
H oe gescheiden o fju ist overlappend zijn de sociale sekserollen; zijn m annen voor
al gericht op carrière en succes, zijn vrouwen eerder bescheiden en gericht op de
kwaliteit van h e t bestaan, o f is dat onderscheid veel m inder scherp?
Collectivisme versus individualisme
Is m en vanaf de geboorte opgenom en in een hechte groep die levenslange
bescherm ing biedt in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit, o f zijn de onderlinge
banden tussen individuen heel los, en zorgt iedereen prim air voor zichzelf en de
zeer naaste familie?
Aan deze dimensies w erd op basis van onderzoek van B ond in onder m eer een aantal lan
den in het verre oosten, later n og een vijfde dimensie toegevoegd. [4]
Lange-termijn- versus korte-termijnoriëntatie
In welke m ate is m en bereid zich offers te getroosten o m daarm ee op längere ter
m ijn succes te behalen?
H et voert te ver hier de verschillende dimensies verder u it te w erken en de posities van ver
schillende landen op de vijf dimensies te bespreken, ho e boeiend zo ’n exercitie op zichzelf
oo k m oge zijn.[5] H etzelfde geldt voor de beperkingen die er kleven aan het op zichzelf
bewonderenswaardige w erk dat H ofstede m et zijn cultuuronderzoek heeft verricht. [6]
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Wel van belang is hier de constatering dat het naïef en daarmee uit eindelijk ook weinig
productief zou zijn o m uit het soort cultuurverschillen waartoe Hofstede concludeert,
directe voorspellingen a f te leiden over de effecten van tekstverschillen op lezersgedrag. E en
eenvoudig m odel als dat in figuur 2 kan niet een afdoende theoretische basis vorm en voor
onderzoek naar interculturele aspecten van tekstontw erp.

F:iguur 2

Ten minste zal o ok de relatie in ogenschouw m o eten worden genom en tussen cultuurdimensies op groepsniveau en w aardenpatronen op individueel niveau.
Een goede illustratie van het belang van een onderscheid tussen deze niveaus levert de stu
die waarover w ordt gerapporteerd in Earley (1989). In dit onderzoek werd nagegaan in
hoeverre een in een westerse culturele omgeving al vaak gevonden sociaal-psychologisch
fenom een zich o o k voordoet in een oosterse samenleving, in dit geval de Chinese. H et ging
hier in concreto o m w at ‘social loafing’ w ordt genoem d: het verschijnsel dat de prestaties
van individuen teruglopen als die w eten o f in elk geval veronderstellen dat ze deel uitm a
ken van een groep w aarin ook anderen hun aandeel aan de w erkzaam heden m oeten leve
ren, en w aarin de individuele bijdragen in het eindresultaat niet herkenbaar zijn. D it
‘loafing’- o f in m ooi N ederlands ‘lanterfant’-gedrag doet zich sterker voor naarm ate de
groep waarvan m en denkt deel uit te maken in om vang toeneem t, zo blijkt uit herhaalde
studies. Wat Earley nu w ilde w eten, was o f ‘social loafing’ een universeel verschijnsel is o f
dat het zich beperkt to t een bepaalde cultuur.
De variantie-analyse die op de data werd uitgevoerd, leverde in eerste instantie een statis
tisch significant hoofdeffect op voor nationaliteit. Bij de A merikanen bleek er, zoals ver
wacht, w él sprake te zijn van ‘social loafing’, bij de Chinezen niet. M aar toen er een regressie-analyse op de resultaten werd uitgevoerd, waarbij als predictor-variabele naast nationa
liteit ook de individuele score op een speciaal geconstrueerde waarden-vragenlijst werd
gehanteerd, w erd duidelijk hoe de variantie in de uitkom sten werkelijk verklaard moest
worden. H et bleek dat het belang dat de individuele proefpersonen hechtten aan collectivistische w aarden als groepsloyaliteit, versus individualistische waarden als onafhankelijk
heid, feitelijk het grootste deel van de variantie verklaarde. W anneer die variabele in de ana
lyse w erd betrokken, was de bijdrage van nationaliteit niet langer significant.
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Anders gezegd: o f iem and m eer gaat lanterfanten als er in een grotere groep w ordt gewerkt
waar de individuele verantw oordelijkheden niet direct zichtbaar zijn, hangt blijkens dit
onderzoek niet prim air a f van de nationaliteit van de betrokkene, m aar veeleer van h et per
soonlijke belang dat hij o f zij toekent aan waarden als groepsloyaliteit o f juist onafhanke
lijkheid. H oew el uit het onderzoek van Earley een duidelijke sam enhang van het individu
ele waardenpatroon blijkt m et nationaliteit, w ordt minstens zo helder dat iemands waardenen norm enpatroon zich niet direct laat voorspellen uit deze variabele, maar voor een
belangrijk deel w ordt bepaald d o o r individuele achtergronden en karaktereigenschap
pen. [7]
Wat betekent dat voor h et m odel dat de basis m oet vorm en voor intercultureel tekstontw erponderzoek? In ieder geval zal daarin expliciet plaats m oeten w orden ingeruim d voor
de invloed van individuele persoonskenm erken, en ook van variabelen als sexe, leeftijd en
opleiding op het resulterende persoonlijke norm en - en w aardenpatroon. M aar m e t zo’n
m odel is de w erkelijkheid nog te weinig recht gedaan. Expliciet zal ook m oeten worden
gem aakt w at de rol is van attitudes en overtuigingen, enerzijds ten aanzien van de specifie
ke objecten, gebeurtenissen, personen en symbolen die in de te onderzoeken teksten aan
de orde kom en, en anderzijds ten aanzien van het com m unicatiem edium w aarvoor geko
zen is. D at kan een tekst zijn in de m eer traditionele betekenis van de term , een brochure
dus bijvoorbeeld o f een handleiding bij een product. M aar h et kan ook een digitale infor
matiedrager in de brede zin van het w oord betreffen. E en m odel dat de realiteit al dichter
zou k unnen benaderen, is afgebeeld in figuur 3.

Figuur 3: Voorlopig IC A T O -tnodel
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O ok dit model is nog niet geschikt om uiteindelijk in het IC A T O -project als onderzoeks
kader te kunnen functioneren. D aarvoor is het te statisch en te zeer gedacht als een o n o n 
derbroken causale keten, en laat het te w einig ruim te voor de dynam iek en wederzijdse
beïnvloeding die kenm erkend zijn voor com m unicatie. H et m odel zal dan ook in de loop
van het IC A TO -project beslist nog w orden bijgesteld. M aar h et biedt ten minste voorlopig
enig inzicht in mogelijk relevante relaties tussen com ponenten uit het probleemveld van de
interculturele zakelijke com m unicatie, het sluit aan bij de beschikbare literatuur, en het valt
statistisch te toetsen. Al m et al schept het m odel uit figuur 3 voorlopig een w erkbaar kader
voor het type onderzoek waar het de com m unicatiekundigen in de Nijmeegse letterenfa
culteit primair om gaat: onderzoek naar effecten van tekstverschillen op lezers, in dit geval
niet een verschillende culturele achtergrond.
Hoewel duidelijk moge zijn dat in zulk onderzoek ook steeds plaats m oet w orden ingeruimü voor de andere elem enten uit het m odel dat hierboven is gepresenteerd, k unnen
toch al enkele voorbeelden w orden genoem d van mogelijke interacties tussen tekst- en cultuurvariabclen die zich voor onderzoek zouden lenen. Voor wat betreft persuasieve com 
municatie is onderzoek mogelijk naar bijvoorbeeld de interactie tussen de cultuurdim ensie
machtsafstand en het gew icht dat er in een voorlichtingstekst w ordt toegekend aan de des
kundigheid van de bron. O o k kan w orden gedacht aan onderzoek naar een mogelijk ver
band tussen de score van de lezers op een masculiniteits-index en het type argum enten dat
wordt aangevoerd in een brochure over bijvoorbeeld een onderw erp als schoolkeuze.
Denkbaar zijn o ok experim enten waar de interactie w ordt onderzocht tussen enerzijds collectivisme-individualisme-scores en anderzijds de wijze waarop er aan de lezer w ordt gere
fereerd (met ‘m en ’ o f met ‘u ’) in bijvoorbeeld een tekst die waarschuwt tegen riskante voe
dingsgewoontes. O o k op het gebied van instructieve teksten zijn er aantrekkelijke m oge
lijkheden om onderzoek te doen naar interactie-effecten van cultuurdimensies en tekstva
riabelen. Gedacht kan worden aan onzekerheidsverm ijding gerelateerd aan plaats en gede
tailleerdheid van waarschuwingen, aan lange-term ijngerichtheid en de verdeling van decla
ra tiv e en procedurele inform atie in handleidingen, en aan machtsafstand en het gebruik
van directe stijl, m eer in het bijzonder van imperatiefconstructies.
H et zijn slechts enkele voorbeelden van studies die in de kom ende jaren in IC A T O -verband ondernom en kunnen worden. D uidelijk is dat er veel m eer interessante them a’s zijn
op het snijvlak van cultuuronderzoek en tekstontw erp, die uitnodigen tot het opzetten en
uitvoeren van experim enten. M aar duidelijk is o o k dat er een flinke hoeveelheid voorberei end werk w acht voordat er zinvol geëxperim enteerd kan worden. Z o is er behoefte aan
va datie en deels nieuwe ontw ikkeling van instrum enten w aarm ee relevante cultuuraspecen gem eten kunnen worden. Belangrijk is ook dat er gedegen cross-cultureel opgezette
^orpus-analyses plaatsvinden om een beeld te krijgen van verschillen en overeenkom sten
le er estaan tussen persuasieve en instructieve teksten die in uiteenlopende taal- en cul
tuurgebieden geproduceerd worden. En vanzelfsprekend zullen er vragenlijsten, tekstvan en en leesopdrachten m oeten w orden geconstrueerd en getest, w aarm ee proefpersoinet verschillende culturele achtergronden in een experim entele setting aan het w erk
bin
nnen worden. Er valt, om kort te gaan, in de kom ende jaren nog veel werk te doen
jc j en e *hematiek van het interculturele tekstontwerp. D e w eg die m oet w orden afges ongetwijfeld lastig en niet zonder valkuilen. M aar de problem en die er w achten zijn
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gezien de expertise en de inzet van de stafleden uit de afdeling Bedrijfscom m unicatie van
de K U N ijm egen zeker niet onoverkom elijk. E n de uitdaging is m eer dan serieus. N iet
alleen om dat het gaat om een terrein dat w etenschappelijk gezien vrijwel braak ligt, maar
ook vanwege de snel toenem ende maatschappelijke behoefte aan m eer inzicht in proble
m en en oplossingen rond interculturele zakelijke com municatie.

*

De volledige tekst van de oratie is uitgegeven door Nijm egen University Press (ISBN 90 373 0492 3).

1

Van dit fenomeen kunnen nog te vaak voorbeelden worden aangetroffen. Z o valt in de Engelse versie van een
recente gebruiksaanwijzing bij de Otietvorld 3 5 mm Compact Camera te lezen dat “the Lens Cover is interloc
ked with the safety mechanism o f the cam era” . In de als Nederlands bedoelde tekst is dat geworden: “De Lens
Dekken is interlocked bij de blijf-van-inijn-lijfhuis de fototoestel.” H et is moeilijk voorstelbaar dat zo’n vert
aling is gemaakt door van iemand die de doeltaal beheerst.

2

Voor onderzoek waarin de veronderstelling steun vindt dat instructieve docum enten geschreven vanuit het
perspectief van de gebruiker, effectiever en efficiënter zijn dan teksten waarvan het bouwplan bepaald wordt
door de kenmerken van product o f regeling, zie bijvoorbeeld de speciale aflevering van Technical
Communication (42, 1, 1995) over het thema ‘value added’ bij kwalitatief hoogstaande gebruikersdocum enta-

tie. Voor een Nederlandse voorbeeld: zie Jansen, Klatter & De Vet (1991).
3

In een Nederlands replicatic-onderzoek worden de conclusies van Schriver in grote lijnen bevestigd (Jansen
& Balijon, te verschijnen).

4

Voor een uitwerking van deze en de andere cultuurdirncnsies, zie onder m eer Hofstede (1984; 1995).

5

Zie behalve Hofstede (1984; 1995) en de verwijzingen aldaar ook bijvoorbeeld Gerritsen (1998).

6

Z o heeft Hofstede s aanpak tot gevolg dat het beeld dat uit zijn analyses naar voren komt van ‘de’ Z uidAfrikaanse cultuur, een grote gelijkenis vertoont m et de cultuur die hij als typerend voor Groot-Brittannië
presenteert. De verklaring ligt in de herkomst van Hofstede’s respondenten. Zeker ten tijde van zijn onder
zoek vormde de Britse cultuur een belangrijk referentiekader voor de bevolkingsgroep in Zuid-Afrika waar
uit veel van de IBM-mcdcwerkcrs afkomstig zullen zijn geweest die de onderzoeksdata leverden. Evident is
dat die groep niet representatief was en is voor de gehele Zuid-Afrikaanse bevolking.

7

O ok Hofstede zelf waarschuwt overigens al tegen stereotypering. Uitspraken over cultuur zijn geen uitspra
ken over individuen, zo valt te lezen in het slothoofdstuk van Hofstede (1995).
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