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‘CULTUURVERSCHILLEN  
HOEVEN GEEN SPELBREKER  

TE ZIJN’
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O
m de zoveel  
tijd duikt de enigs-

zins dramatische 

conclusie weer op: 

het overgrote deel 

van fusies en overnames mislukt. “Mis-

lukt” houdt in dit geval in dat de fusie 

of overname niet leidt tot het beoogde 

competitieve voordeel en de creatie 

van extra waarde. In 2014 stelde Hans 

Schenk, hoogleraar economie aan de 

Universiteit Utrecht zelfs dat dit geldt 

voor tussen de 65 en 85 procent van 

de overnames.

Uit het rapport “People Risks in M&A 

(Merger & Acquisition)” van consul-

tancybureau Mercer blijkt dat Neder-

landse bedrijven steeds vaker 

overwegen om een buitenlands bedrijf 

over te nemen of over te gaan tot een 

fusie. Dat zorgt ervoor dat de integra-

tie van culturen een steeds belangrij-

kere taak wordt voor HR. ‘Cultuur is 

iets ongrijpbaars, maar het heeft tege-

lijkertijd een grote impact op het suc-

ces van M&A. HR-afdelingen 

realiseren zich dit meestal wel, maar 

hebben niet altijd de juiste tools om 

ermee om te gaan’, zegt Thomas Bou-

chez, M&A specialist van Mercer.’

Nationale cultuur versus  

bedrijfscultuur

Om te kunnen begrijpen wat cultuur 

precies is, is het van belang om onder-

scheid te maken tussen nationale cul-

tuur en bedrijfscultuur. Een kenmerk 

van nationale cultuur is bijvoorbeeld 

egalitarisme, zoals we dat bijvoorbeeld 

in Nederland kennen versus een hië-

rarchische cultuur die men in Frank-

rijk en Italië kent. Een bedrijfscultuur, 

het DNA van een bedrijf, is lastiger te 

vatten maar wordt beïnvloed door 

nationale cultuur en bepaalt onder 

meer hoe bedrijven omgaan met risi-

co’s en innovatie of de autonomie van 

medewerkers. Beide vormen van cul-

tuur kun je zien als een set van 

gedeelde waarden en overtuigingen die 

ervoor zorgen dat we kunnen werken 

en leven zonder daarbij na te denken. 

Juist aan die menselijke factor wordt 

bij veel fusies en overnames te weinig 

aandacht besteed, stelt Monique Land-

man, Director Change Communicati-

ons bij communicatieadviesbureau 

Hill+Knowlton Strategies. ‘Bij de start 

van een fusie of overname wordt heel 

veel aandacht besteed aan de kwantita-

tieve en rationele aspecten. Daardoor 

zit het bedrijfseconomische verhaal van 

de deal goed in elkaar, maar wij zeg-

gen: je moet ook het mensverhaal mee-

nemen bij een fusie. Cultuur is voor 

een groot deel ook emotie, daar wordt 

soms te weinig rekening mee gehou-

den.’

Ook Jolanda Zeeman, intercultureel 

trainer bij het Koninklijk Instituut 

voor de Tropen (KIT) erkent het 

belang van emotie bij het erkennen en 

overbruggen van cultuurverschillen. 

‘Cultuur kan met zien als the space in 
between. Wij denken soms dat we 

boven die emoties staan en we alles 

rationeel en met cijfers kunnen oplos-

sen en beheersen. Maar cultuur is niet 

meetbaar, niet direct zichtbaar en 

wordt dus ook nooit als kostenpost 

meegenomen, terwijl het heel veel geld 

kost als mensen elkaar niet kunnen of 

willen begrijpen.’

Het KIT wordt vaak pas ingeschakeld 

om als de integratie van culturen stroef 

verloopt. Zeeman traint samen met 

haar collega’s voornamelijk internatio-

nale teams in Azië die als gevolg van 

een fusie of overname op elkaar zijn 

aangewezen. Wanneer een Nederlands 

bedrijf wordt overgenomen gaan veel 

vragen volgens Zeeman over het mana-

gen van Nederlanders. ‘Het egalitaire 

ideaal dat wij in Nederland kennen, is 

voor sommige buitenlandse managers 

lastig. Nederlandse werknemers wor-

den gezien als eigenwijs, dagen de 

manager soms uit en zeggen het als ze 

het ergens niet mee eens zijn. Mana-

gers die vanuit een hiërarchische cul-

tuur komen zijn dat niet gewend. 

Vergaderingen kunnen daardoor bij-

voorbeeld in hun ogen te lang duren 

omdat iedereen zijn zegje wil doen. Er 

zijn legio landen waar dat niet de 

bedoeling is en maar een beperkt aan-

tal mensen tijdens een vergadering 

spreekt.’

Humor is eveneens een belangrijk 

aspect waarin culturen van elkaar ver-

schillen en dat tot spanningen kan lei-

den. ‘In Nederland zijn we ook op het 

werk geneigd om het ijs te willen bre-

ken met een grapje. Dat vinden ze in 

Duitsland niet professioneel, daar is 

werk serious business. Humor kan ver-

binden, maar het kan ook uitsluiten. 

Zeker als je een grap maakt die ten 

koste gaat van iemand anders of als 

een buitenlandse collega jouw grap 

niet snapt’, aldus Zeeman.

Medezeggenschap niet overal  

even normaal

Een ander punt waarop de  

Nederlandse cultuur bij grensover-

schrijdende fusies vaak verschilt van 

andere culturen, is de omgang met 

medezeggenschap. In veel landen is het 

bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat 

ondernemingsraden een beslissing van 

de directie tot reorganisatie nog kun-

nen voorzien van advies, merkt Mathi 

Bouts, voorzitter van de Stichting 

Multinationale Ondernemingsraden 

(MNO) en oud OR-voorzitter van Air 

France-KLM. ‘Nederland is uniek als 

het gaat om de bevoegdheden van de 

medezeggenschap, die gaan veel verder 

dan in veel andere landen. Dat kan bij 

een fusie of overname wel eens tot 

Bij een fusie of overname zijn cultuurverschillen een 
belangrijk hoofpijndossier voor HR-afdelingen, zo blijkt 
uit onderzoek van M&A consultancybureau Mercer. 
Maar waarom zijn cultuurverschillen eigenlijk zo’n lastig 
obstakel? En hoe kan HR voorkomen dat een fusie of 
overname mislukt door botsingen tussen culturen?

Emiel Lijbrink, journalist, redactie@penoactueel.nl
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scheve gezichten leiden omdat een 

fusiepartner denkt dat de deal rond is, 

terwijl de OR zich nog moet uitspre-

ken.’

Door verschillen in medezeggenschap 

kan een OR na een fusie in het ergste 

geval buitenspel komen te staan. ‘Je 

ziet dat vooral gebeuren bij fusies en 

overnames met Angelsaksische bedrij-

ven. Amerikanen snapt echt totaal niet 

waarom we in Nederland zo aan mede-

zeggenschap hechten.’

Ook aan de positie van de onderne-

mingsraad worden in andere culturen 

andere waarden toegekend dan in 

Nederland, merkt Zeeman. ‘Een tijdje 

geleden klopte een Nederlandse OR-

voorzitter bij ons aan met een 

dilemma. Hij was door de directeur 

van het Aziatische moederbedrijf uit-

genodigd voor een sociaal evenement, 

waarvoor de top van het bedrijf was 

uitgenodigd. Een OR-voorzitter moet 

in Nederland het vertrouwen van 

medewerkers hebben en dan helpt het 

niet als je gezellig gaat feesten met de 

directie. Maar je moet ook een goede 

relatie onderhouden met de directie 

om het personeel te kunnen vertegen-

woordigen. In Azië is het dan heel 

belangrijk dat je ook aanwezig bent op 

sociale evenementen. Wij kijken dan 

als KIT naar de context en de relatie 

tussen de OR en directie en geven op 

basis daarvan advies. Uiteindelijk heeft 

de OR-voorzitter toch besloten om 

niet te gaan, maar het was een lastige 

beslissing.’

Cultuurverschillen overbruggen? 

Geen verrassingen!

Hoewel het erkennen van cultuurver-

schillen een belangrijke eerste stap is, 

komt er bij het voorkomen van cul-

tuurbotsingen meer kijken. Want hoe 

zorg je ervoor dat medewerkers zich 

bewust worden van hun automatismen 

en zich verdiepen in een fusie- of over-

namepartner? HR kan daaraan bijdra-

gen door interculturele teams, die 

bijvoorbeeld op afstand met elkaar 

moeten samenwerken, samen te bren-

gen voor een training. Wim Kooijman, 

HR-adviseur en oud HR-directeur van 

Air France-KLM, is in zijn internatio-

nale loopbaan betrokken geweest bij 

diverse activiteiten om cultuurverschil-

len te overbruggen. ‘Ik hanteer twee 

basisregels: je mag de ander niet verras-

sen met jouw gedrag en de andere mag 

beoordelen of hij wel of niet verrast 

wordt. Dat betekent dat je je heel erg 

bewust moet zijn van je gedrag en je je 

moet verplaatsen en verdiepen in de 

ander.’

Het klinkt misschien simpel, maar 

omdat culturen op sommige aspecten 

fundamenteel verschillen is dat allesbe-

halve het geval. Ook Kooijman ervoer 

dit toen KLM in 2009 een samenwer-

king aanging met de Italiaanse lucht-

vaartmaatschappij Alitalia. ‘Ik vloog 

voor een afspraak met een vertegen-

woordiger van Alitalia tweeënhalf uur 

naar Rome. Daar werd ik opgewacht 

door iemand die mij vertelde dat de 

meneer met wie ik een afspraak had 

niet kon omdat zijn zoon op bezoek 

kwam. Dat vinden wij in Nederland 

natuurlijk verschrikkelijk onbeschoft. 

Maar in de Italiaanse cultuur zijn 

familie en de verplichtingen die daarbij 

horen zeer belangrijk. Als je dat weet 

kan je je afvragen: wie is hier nou 

eigenlijk onbeschoft? Wij Nederlan-

ders die voortdurend werk boven fami-

lie stellen of de Italianen die familie 

boven werk stellen?’

Waar verschillen tussen nationale cul-

turen nog relatief eenduidig zijn, geldt 

dit voor bedrijfsculturen een stuk min-

der. Zo bestaan er binnen een bedrijf 

als KLM vaak al diverse cultuurver-

schillen tussen afdelingen. ‘Ik werk als 

purser en ik ben gewend om met men-

sen om te gaan en problemen zo nodig 

te verzachten. Maar bij de technische 

dienst wordt er in nullen en enen 

gedacht, iets werkt niet een beetje. Dat 

werkt ook door in hoe mensen met 

elkaar omgaan. Dat is veel strakker er 

directer’, aldus Mathi Bouts.

Bovendien hangt het van het type fusie 

of overname af in hoeverre culturen 

ook daadwerkelijk moeten integreren 

en medewerkers daar iets van merken. 

Bij Air France-KLM werd vanaf het 
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‘Je moet twee derde 
van je inspanningen 
richten op het winnen 
van de harten’

Jolanda Zeeman: ‘Het egalitaire ideaal dat wij in Nederland kennen, is voor sommige buitenlandse 

managers lastig.’ 
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begin door de CEO’s benadrukt dat 

het ging om een fusie tussen gelijk-

waardige partners. Het blauwe gevoel 

en daarmee de identiteit van KLM 

mochten onder geen beding verloren 

gaan. Dat verliep bijvoorbeeld heel 

anders bij de fusie tussen luchtvaart-

maatschappijen North West Airlines 

en Delta Air Lines. ‘De identiteit van 

North West Airlines verdween. Binnen 

zes maanden werden alle prints op de 

vliegtuigen vervangen door die van 

Delta en liep iedereen in hetzelfde uni-

form. Daarmee leg je een medewerkers 

een bepaalde cultuur op en stoot je 

ook mensen af die zich niet kunnen 

vinden in die nieuwe identiteit’, zegt 

Kooijman.

In veel gevallen kiest de overnemende 

partij daarom voor een andere strate-

gie. ‘Wij waren zeer recent betrokken 

bij een overname, waarbij een hippe 

tech-startup uit Berlijn werd overgeno-

men door een groot IT-bedrijf,’ vertelt 

Thomas Bouchez van Mercer. ‘De 

identiteit van de startup werd bij de 

overname bewust in stand gehouden 

omdat juist dat ondernemende, inno-

vatieve karakter van de startup voor de 

overnemende partij van heel veel 

waarde was.’

Zo ging dat ook bij de fusie tussen Air 

France en KLM zo blijkt uit het 

onderzoek “KLM na de fusie met Air 

France Cultuurverandering in het peri-

fere gezichtsveld” van de Universiteit 

Tilburg. Een KLM-medewerker, die 

voor het onderzoek werd geïnterviewd, 

vertelt: ‘Ik denk dat het grootste ver-

schil is dat wij op de korte termijn kij-

ken, denken en actie ondernemen en 

daarom ook snelle beslissingstrajecten 

hebben en daar is de organisatie ook 

op ingespeeld. Terwijl AF een veel log-

gere organisatie heeft en ook veel meer 

mensen, en dus op de korte termijn 

minder flexibel is, maar een veel lange-

retermijnvisie heeft. En dat ze dus het 

kortetermijnbelang ondergeschikt 

maken aan het langeretermijnplan. Als 

je dan kijkt op hoog niveau, is dat fan-

tastisch complementair. Als je goed en 

kort op de bal spelen combineert met 

een goede langetermijnvisie, dan heb 

je het beste van beide werelden.’

Verschillen in omgang met  

HR-systemen

Bij een fusie of overname kan HR de 

aanjager zijn van een cultuurpro-

gramma, maar het is goed om te besef-

fen dat HR zelf ook deel uitmaakt van 

een cultuur. Zo worden bijvoorbeeld 

prestatiebeoordelingssystemen en func-

tiehuizen in andere landen op andere 

manieren gebruikt. ‘Op technisch 

gebied heb ik nooit grote verschillen in 

HR-systemen ervaren. Als ik met 

internationale collega’s sprak, begrepen 

we elkaar vrijwel direct’, vertelt Kooij-

man. Toch is de omgang met de HR-

systemen in sommige gevallen wel 

verschillend. Wij zijn in Nederland 

heel direct, in Italië zeggen ze niet zo 

makkelijk waar het op staat en dat ver-

taalt zich ook in hoe zij omgaan met 

bepaalde systemen. Wij houden ons in 

Nederland graag aan alle regels die we 

opgesteld hebben om het gebied van 

functies en salarisschalen. Als je dan 

kijkt naar hoe de Italianen dat doen 

vraag je je af: hoe kan het dat iemand 

met deze functie dit salaris verdient? 

Als je doorvraagt blijkt daar een indivi-

dueel verhaal achter te zitten. Zo’n 

systeem is daar een indicatie, maar 

daar kan vanaf worden geweken. Daar 

leer je veel van want het helpt je om 

onze rigide omgang met dit soort 

systemen te relativeren. Soms zie je dat 

iemand een uitstekende bijdrage levert 

binnen de organisatie, maar daar kan 

je niets mee omdat het volgens het 

systeem niet mag. In andere landen 

hebben ze daar geen boodschap aan.’

Leiderschap als belangrijke  

succesfactor

Cultuurworkshops, CEO-roadtrips, 

leiderschapsprogramma’s. Er zijn legio 

mogelijkheden om cultuurbotsingen 

na een fusie of overname te voorko-

men. Maar waarom gaat het dan toch 

zo vaak fout? ‘Iedereen begint er vaak 

met goede moed aan. Maar na enkele 

maanden zie je dat, door de waan van 

de dag, de energie afneemt’, zegt 

Monique Landman. Daarom is het 

voor HR belangrijk dat ze de integratie 

van culturen blijven monitoren en zo 

nodig aan de bel trekken. ‘HR zit als 

het goed is al vroeg aan tafel, kan al in 

een vroeg stadium aandringen op vol-

doende resources voor een cultuurpro-

gramma en kan er bij de directie 

aandringen om vol te houden als het 

stroef loopt’, aldus Landman.

Zowel het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen als Hill+Knowlton Strategies 

en Mercer begeleiden bedrijven soms 

nog lang na een fusie of overname. ‘De 

integratie van culturen is niet iets dat 

binnen een paar weken is afgerond. Er 

gaat veel energie en tijd in zitten en 

dan is het fijn als een neutrale partij 

elke zes maanden met je meekijkt’, 

aldus Bouchez.

Het vertrouwen in de directie van het 

bedrijf is bovendien een belangrijke 

factor in het falen of slagen van een 

fusie of overname. ‘Een fusie of over-

name zorgt voor veel angst en onzeker-

heid en dat heeft invloed op de 

prestaties. Dan helpt het als er voor de 

fusie of overname vertrouwen is in de 

founding fathers’, aldus Kooijman. Lei-

derschap vormt daarom ook een 

belangrijk onderdeel van veel cultuur-

programma’s. ‘Leiders zijn binnen een 

bedrijf rolmodellen die een cruciale rol 

spelen in de totstandkoming van 

gedragsverandering op de werkvloer. 

Zij staan in verbinding met de rest van 

het bedrijf en moeten duidelijk aange-

ven wat de verwachtingen zijn. 

Daarom is het van belang dat de direc-

tie en het management volledig op één 

lijn zit en dat uitdragen in de commu-

nicatie richting de werkvloer’, zegt 

Bouchez.

Een heldere boodschap kan ervoor zor-

gen dat onzekerheid omslaat in ver-

trouwen en de wil om van elkaar te 

leren. ‘Een lonkend perspectief schet-

sen is zo belangrijk bij een fusie of 

overname’, besluit Landman. ‘Daarom 

zeggen wij: je moet twee derde van je 

inspanningen richten op het winnen 

van de harten. Cultuurverschillen hoe-

ven geen spelbreker te zijn. Ze geven je 

de mogelijkheid om met andere ogen 

naar de wereld te kijken. Culturen die 

elkaar aanvullen, kunnen fungeren als 

een voedingsbodem voor succes en een 

stimulans voor medewerkers om 

samen innovatieve ideeën en produc-

ten te ontwikkelen.’ 

‘HR moet de integratie 
van culturen blijven 
monitoren en zo nodig 
aan de bel trekken’


