
Werken over de 
grens lijkt gemak-
kelijk: je zoekt een 
baan, boekt een 
vliegticket en daar 
ga je dan. Helaas 
komt er iets meer bij 
kijken, zoals de ein-
deloze hoeveelheid 
praktische zaken ter 
voorbereiding. Maar 
ook daar ter plaatse 
zul je merken dat niet 
alles zo verloopt als 
je verwacht. 

D 
it alles geldt voor landen dichtbij 
maar vooral ook voor landen ver 
weg. Zo zal China je keer op keer 
verrassen: vooral in positieve zin, 
maar je zult ook dingen tegen-

komen waar je niets van begrijpt. In dit 
artikel wordt een tipje van de Chinese sluier 
opgelicht. 

China behoort met Brazilië, Rusland en India 
tot de BRIC-landen. Dat wil zeggen dat deze 
landen als economische machten worden 
beschouwd die in het jaar 2050 de meeste 
van de huidige rijkste landen van de wereld 
hebben ingehaald. Maar ook in China, een 
exportafhankelijk land, worden de gevolgen 
van de economische crisis gevoeld. Toch 

wordt voor het komende jaar een groei van 
ongeveer 8 procent verwacht. Hier liggen dus 
mogelijkheden... maar vergeet niet dat je in 
een totaal andere cultuur terecht komt!

Opbouwen netwerk
Een zeer belangrijke voorwaarde voor succes 
in China is het verwerven van guanxi. Guan 
betekent ‘poort’ of ‘doorgang’, en de appendix 
‘xi’ werd vroeger gebruikt voor hiërarchie. 
Guanxi betekent dus zoiets als de poort 
naar de hiërarchie of groep. In de praktijk 
draait alles in China dus om het opbouwen, 
onderhouden en uitbreiden van je netwerk. 
Businessdeals zullen niet van de grond 
komen tot je het vertrouwen van de Chinees 
hebt gewonnen. Pas dan zal zal hij je als ken-
nis beschouwen en toegang verlenen tot een 
bepaalde groep, guanxi. Het verschil tussen 
guanxi en de sociale netwerken die in het 
westen worden opgebouwd, wordt zichtbaar 
in de duur van de vertrouwensband. Guanxi 
is namelijk voor de lange termijn waar wij 
gewend zijn aan kortdurende zakelijke con-
tacten in het bedrijfsleven. Het belang van 
het guanxi-systeem wordt wel minder be-
langrijk in de loop der tijd, maar zal zeker niet 
verdwijnen. Om dingen gedaan te krijgen, is 
het in de jungle van de Chinese bureaucra-
tie – en de daarbij behorende corruptie – van 
belang en af en toe noodzakelijk, om de juiste 
mensen op de juiste 
plek te kennen.

Reputatie
Een ander belangrijk 
aspect binnen het 
Chinese zakenleven 
is mianzi, oftewel 
gezicht. Iemands 
reputatie of sociale 
status staat of valt 
met het geven of 
verliezen van mianzi. 
Bij onderhandelingen of 
het sluiten van busi-
nessdeals is het dan ook 

essentieel om je (toekomstige) compagnon 
niet in het openbaar te ‘beledigen’. Dit be-
tekent dat je iemand niet zomaar interrum-
peert tijdens een vergadering. In dat geval 
verliest de Chinees zijn ‘gezicht’ wat gevolgen 
zal hebben voor het doen van zaken. De Ne-
derlandse directheid is in dit kader dan ook 
niet op zijn plaats!

Paradoxen
China is een land van paradoxen. Niets is 
wat het lijkt en als je denkt te begrijpen hoe 
het werkt, blijkt het later toch weer anders. 
Je kunt er gouden bergen vinden, maar door 
de jaren heen zijn er ook talloze onderne-
mers gestrand in de wirwar van Chinese 
(overheids)regels. De taalbarrière en het 
enorme cultuurverschil dat moet worden 
overbrugd, dragen hier ook aan bij. Een ge-
degen voorbereiding, veel doorzettingsver-
mogen en het opbouwen van goede relaties 
blijken vereisten om succesvol te zijn in 
China. De gids Looking for work in China van 
Expertise in Labour Mobility (ISBN: 978-90-
5896-065-8) kan hieraan bijdragen. Hierin 
vind je informatie over zaken doen in China. 
Bijvoorbeeld of je rood nu wel of niet mag 
dragen tijdens bepaalde gelegenheden, en 
de regels omtrent het overhandigen van een 
businesskaart.  n
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