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DE CHINESE WEG

FRANSEN OF CHINEZEN

CHINEES OM TE LEREN

Think long-term,
act short-term!

Anders dan je op
het eerste gezicht
zou denken, lijken
Fransen als 2
druppels water op
Chinezen - of is
het omgekeerd?

Chinezen willen
graag veel van ons
leren, maar wat
zijn wij bereid te
leren van het
Chinese succes?

Het maakt niet uit
of de kat wit of
zwart is, als deze
maar muizen vangt!
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FRANSEN
OF
CHINEZEN
Waarom Carrefour de
Chinese markt nu verovert
en Albert Hein zichzelf in de
voet schoot!
Als je eenmaal die twee
landen met elkaar
vergelijkt, struikel je
over de parallellen tussen
Fransen en Chinezen. Ze
slapen weliswaar in een
verschillend bed, maar als
je hun dromen bekijkt,
lijkt het alsof ze al
jaren hetzelfde bed delen!
Het bed van AH/NL, ja dat
staat wel erg ver weg van
China.

Sommige gelijkenissen zijn opvallend, andere stellen
ogenschijnlijk niets voor, terwijl hun impact vrij groot is!
•

In beide landen is het bestuur centraal geregeld - Paris, c'est le centre du
monde!! - In Parijs of Beijing worden de hogere doelen bepaald en het
kader omschreven waarbinnen lokaal kan worden geopereerd.

•

De bevolking is vrij volgzaam en bewondert het centrale gezag, zolang dit
het land goed weet te besturen. Gaat het fout, dan gebeurt lange tijd niets,
want de bevolking komt niet snel in actie. In beide landen is het centrale
bestuur echter bang voor volkswoede, ze weten immers dat dit funest is
en eenmaal op gang niet meer te stoppen valt. Hoe raar het ook klinkt, het
centrale gezag is bang voor het volk en niet omgekeerd. (Dit is een vrij
uitzonderlijke situatie in de wereld!)

•

Samenwerken gebeurt op basis van
vertrouwen en niet op basis van
afspraken.

•

Zaken doen met onbekenden, in
welke vorm dan ook, betekent
eerst een tijdje elkaar
'besnuffelen'. Er wordt dus
eerst gewerkt aan elkaar leren
kennen en het opbouwen van
vertrouwen !

•

Restaurants zijn de plaats waar
men elkaar graag besnuffelt en de
uiteindelijke
samenwerkingsverbanden zich vormen.

•

Lekker eten is in beide culturen van
uitzonderlijk belang! (Niet verwonderlijk dus, dat beide culturen beschikken
over een bijzonder aantrekkelijke keuken!)

•

Leiders worden gekozen om hun capaciteiten die stroken met de
vooropgestelde doelen, niet omwille van hun charisma. De voorkeur gaat
uit naar leiders die het doel voorop zetten boven hun eigen ego. (Beide
landen kennen de gevolgen, denk aan Napoleon en Mao)
• Beide culturen zijn bang voor gezichtsverlies.
• Men onderhandelt alleen onder gelijken.
• Beide landen hebben grote machtige overheidsbedrijven
die de belangen van het land bewaken tegen inmenging
van buitenaf.
• Kopiëren van andere culturen dient alleen om te leren,
daarna wordt er altijd een eigen culturele invulling of
draai aan gegeven.
• De bevolking koopt bij voorkeur
producten uit eigen land. (Wat Frans of
Chinees is, moet wel beter zijn!)
• Fransen hebben hun wijn, Chinezen hun
thee.
• Intellectuelen en Kunstenaars genieten een
groot aanzien (Art does not teach. It awakens).
• Beide landen hebben veel kleine boertjes die
amper kunnen overleven, ze zijn de producenten van
een veelheid aan unieke streekproducten met een
uitzonderlijk grote keuze aan unieke smaken.
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