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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Voorwoord
Wanneer u naar een ander land gaat of contacten legt met buitenlanders, dan moet u rekening houden met culturele verschillen. Ze kunnen een aantal thema’s betrefen - voeding, verhouding ten
opzichte van de tijd, gedragsregels, respect of de levensprioriteiten. U moet ook bewust zijn van de
zeer natuurlijke menselijke neiging om over de andere landen te generaliseren. Dit is nog afgezien
van een besef dat niet alle inwoners van een land op dezelfde manier zich gedragen - het gebruik
van stereotypen helpt niet bij het begrijpen van de verschillende culturele omstandigheden, en ook
niet om ze te accepteren. Hier zijn enkele tips m.b.t. specifiek van Chinese cultuur en het leggen
van persoonlijke of zakelijke contacten met Chinezen. Deze richtlijnen dienen te worden behandeld
met een geringe afstand, omdat - zodat als inwoners van andere landen - de Chinezen zijn anders.
Echter, de meesten van hun groeiden op in een soortgelijke werkelijkheid, dus over het algemeen
dezelfde kwesties vormen de sociale norm. We hopen dat de ,door ons verstrekte informatie zal het
uitgangspunt voor het verkennen van China en de rijkdom van hun cultuur worden.
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Een paar woorden over China
BASIC MODULE |
China is het grootste land van Azië en op twee na grootste - na Rusland en
Canada - land ter wereld. Het grondgebied van ongeveer 9 600 000 km 2
wordt bewoond door meer dan 1 300 000 000 mensen.

In China zijn er veel multi-miljoenen agglomeraties. Volgens gegevens uit 2009
van de Chinese Academie van Sociale
Wetenschappen, China heeft 118 steden
met meer dan 1 miljoen mensen en 4 steden
met meer dan 10 miljoen. De meest bevolkte
steden (gegevens van 2011) zijn: Chongqing
ongeveer 29,19 miljoen, Shanghai 23,47 miljoen, Beijing 20,18 miljoen. De de regio van
Hong Kong’s wordt bewoond „slechts” door
ongeveer 7.071.576 mensen.
China is de naam die door vreemden wordt gegeven . Traditioneel, de Chinezen zelf noemen
hun land Rijk van het Midden (Zhongguo), het
„Groot Land”, „Hemelse Rijk”. Inderdaad, de
Chinezen veronderstelden in het verleden dat
hun land is het middelpunt van de wereld. Tot
de dag van vandaag zijn de Chinezen erg trots
op hun cultuur, natie en staat. Tijdens een gesprek met een Chinees moet u nooit kritiek
over het land van zijn voorouders uitbrengen,
want onze gesprekpartner zal zich beledigd
voelen. Net als bij reizen naar andere landen, ook in China moet u uw eigen kritische
mening voor uzelf te houden. Dit geldt vooral voor dergelijke zaken-opgenoemd door
„Westerse Staaten”- als één-kind-beleid, de
mensenrechten en de „drie T” - Tibet, Taiwan
en Tianamen.


Volgens officiële cijfers van de regering, China wordt
bewoond door 56 etnische minderheden. Ze zijn
echt in minderheid, omdat 90% van de Chinezen behoren tot de Han natie met achterlating van 55 minderheden in het hele land. Niemand in China wil dat
het aantal minderheden achteruit gaat, dus vallen ze
niet onder de één-kind-beleid (het overheidsbeleid
van geboortebeperking).
Volgens onderzoek uit 2007 van Purdue University
meer dan de helft van de Chinese bevolking bestaat
uit atheïsten. Dit is vooral een gevolg van de Culturele
Revolutie. Daarnaast kunt u in China de volgelingen
van vrijwel elke religies - taoïsme, boeddhisme, islam, jodendom aantreffen.

Daarnaast kunt u in China
de volgelingen
van vrijwel elke religies

- taoï sme,
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Deeel 1

Etnische minderheden
BASIC MODULE |

Individuele benadering van de mens, als individu is kenmerkend voor de westerse cultuur.
De Chinezen al op jonge leeftijd worden geleerd dat de belangrijkste waarde de gemeenschap is -zijn goede is belangrijker dan het
welzijn van het individu. Daarom een Chinees
heel vaak doet wat anderen doen, denkt zoals
anderen denken en de beslissingen worden
gezamenlijk genomen. Tenslote, als allen op
een bepaalde manier handelen, heeft het een
zin. Fundamentele waarden die de Chinezen
hanteren, is harmonie in de groep. De, zich
onderscheidend van de menigte excentriekelingen en buitenbeentjes „biantai” (abnormale) zijn zeer negatief bekeken, hoeveel
deze trend is geleidelijk aan het veranderen.
Maar, hoewel de jongere generatie heeft een
grotere neiging tot individualisme, nog steeds
zeer sterk is gevoel van verbondenheid met
de familie, bedrijf of het land.
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Waarden en attitudes
BASIC MODULE |

De Chinezen geloven dat traditionele principes van
het taoïsme en het confucianisme fundamenteel
zijn voor hun cultuur en daarom bewaren ze ook
nu. Vaandaar komt het streven naar harmonie met
de wereld, zelfacceptatie en de vijf deugden van van
het sociale leven volgens Confucius: kennis, deugd,
etiquette, oprechtheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid.
Voor de Chinezen de belangrijkste is zgn. „behoud
van het gezicht”. Dit fenomeen kan worden geïdentificeerd met het westerse begrip van waardigheid,
eer en goede naam. Het respect bezit een persoon
die „houdt haar gezicht” en zorgt ervoor dat ook anderen zo kunnen doen. Voor een Chinees „gezichtsverlies” betekent tragedie. Het is daarom zo belangrijk om diplomatiek gesprekken te voeren. Directe
kritiek, vooral op een standpunt van een persoon,
kan tot een „gezichtsverlies” leiden en bijdragen aan
het doorbreken van potentiële vriendschap of zakelijke contacten.

De Chinezen houden niet van pronken. Ze waarderen bescheidenheid, en beleefdheid begrijpen als de
ontkenning van zichzelf, vergelijkbaar met westerse
ingetogenheid. Een Chinees zal altijd zichzelf te kleineren en verhogen de waardigheid van een andere
persoon. In restaurant zal kibbelen over wie moet
de rekening betalen, en op een compliment zal beantwoorden dat hij het niet waardig is. Goed om te
weten dat hetzelfde van zijn gesprekspartner wordt
verwacht .
Respect voor traditie bepaalt het leven van een
Chinees. Niet verrassend, gezien het feit dat ze
voortzetten unieke traditie die continu duurt enkele
duizenden jaren. Chinezen hebben bijgedragen aan
de ontwikkeling van de beschaving en menen (niet
zonder reden) dat dit van onschatbare waarde is.
Inderdaad, waar de mensheid zou zijn zonder papier,
pasta, porselein, decimale stelsel, paraplu, zijde,
kompas, kruiwagen, druk, buskruit, thee, tandenborstel en ... toiletpapier?



C H I N AA -- Twhai tn gms oTo
e t Kunw
ow
e t eBne fo
v or oe r Yo
d aut uG og a a t ?

Deeel 2

Kinderen in China
CHILDREN MODULE |
Kinderen in China worden gehouden. Hun bezit is het doel van
het leven. Kinderen worden niet gezien als aparte wezens, maar
als nakomelingen - een voortzetting van de familie. Een Chinees is
onlosmakelijk en levenslang verbonden met zijn familie, die houdt
en aanvaardt, maar is ook bij alles nauw betrokken en weet alles over
elke van zijn leden.

Vooral grootouders zich bezighouden met
baby in China . Kinderwagens zijn niet populair. Traditioneel worden kinderen op de
handen of op de rug gedragen en voor een
veel langere tijd dan hun leeftijdsgenoten
in de westerse landen. Kinderen blijven in
de ouderskamer ook langer slapen dan in
Europa. Men gaat ervan uit dat dit bij kinderen „geest van de gemeenschap” waakt zo
belangrijk voor een Chinees.

Het eenkindbeleid in China heeft sinds 1970 bijgedragen dat de
Chinezen voornamelijk enig kind opvoeden. Echter, als gevolg
van de toenemende rijkdom van de samenleving, de overheid
begint deze aanpak te veranderen. Het hebben van een groot
aantal kinderen is - naast het bezitten van dure auto’s en onroerend goed - een manifestatie van de familie rijkdom die zulke dingen kan zich veroorloven, om alle belastingen, geheven door de
staat te betalen. Het kind is het „centrum” van de familie en wordt
de „kleine keizer” genoemd. Zelfs in armere gezinnen, de familieleden proberen om aan kinderen alles beste te verschaffen.
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Kinderen in China
CHILDREN MODULE |

Een klein Chinees heeft niet veel vrije tijd. Chinese ouders zijn van mening dat er te veel vrije tijd een negatief effect op de leervooruitgang heeft. Echter, als
de vrije tijd komt, dan de kinderen kunnen vliegeren,
beoefenen kun-fu, het spelen van tafeltennis, badminton en andere buiten spelen. Ouders zien het als een
factor die algemene ontwikkeling van het kind bevordert.
De liefde van Chinese ouders uit zich vooral in bezorgdheid over de ontwikkeling van het kind. Een jonge
Chinees moet ijverig zijn en streven naar uitmuntendheid. De taak van de volwassenen is het uitrusten van
nakomeling in de vaardigheden voor het volwassen
leven. Gelijk als in andere landen wordt aan Chinese
kinderen niet toegestaan om bij televisie en computerspelletjes tijd te verspillen, hoewel de jongere generatie maakt steeds vaker gebruik van het internet.

Traditionele Chinese moeder denkt niet echt over een
zelfbeoordeling van het kind. Haar onvrede over zijn
werkresultaten drukt ze letterlijk en vaak zeer nadrukkelijk uit. Er is ze ook niet onder de indruk over alles
wat een kind zou doen- sommige dingen liggen voor
de hand en moeten niet worden beloond. Echter, de
successen en prestaties worden door het hele gezin
bewonderd. Onlangs echter, deze opvoedingsmethode wordt bekritiseerd in de Chinese media.

Grote aandacht in de kinderopvoeding richt men op
de deugd „dong shi”, dat wil zeggen om ervoor te
zorgen dat het kind zal altijd naar omstandigheden
zich gedragen. Kinderen moeten attent en volwassen zijn, eerst zorgen voor anderen, dan voor zichzelf. Een jongeman moet ook voorzien de behoeften
van anderen.
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Onderwijs
STUDENTS MODULE |
In China het onderwijs is zeer serieus behandeld en heeft voorrang
voor alle andere zaken. Met kinderen worden hoge verwachtingen
geassocieerd, en dus consequent leidt men tot de verwezenlijking
daarvan.
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De leraren in China worden behandeld met veel respect.
Het wordt beschouwd als onbeleefd om de leraar alleen
bij zijn naam te vragen - naast de naam van de leraar
dient men het woord „leraar” (Lao shi) toe te voegen.
Dus, als de leraar wordt genoemd bv. Wang,
dient men hem Wang Lao Shi (leraar Wang) te
benaderen.

Naast „dong shi” verschijnt deugd ‘zhengjing „of
dat ze juist is. Een jonge Chinees moet een goede
burger zijn - loyaal, eerbaar, deugdzaam, eerlijk en
gehoorzaam. Op geen enkele wijze zou hij afwijken
van aanvaarde normen.
Onderwijs in China begint op de 3-jarige leeftijd en
vanaf dat moment begint de strijd om de positie in
de maatschappij en het brengen van trots aan familie. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd aangeleert om te concurreren en voor de hoogste cijfers


te werken. Een 6 min kan een drama voor de familie
zijn. Onbevredigend leerresultaat resulteert in extra
oefeningen thuis in overeenstemming met stelregel
dat „oefening baart kunst.”
Chinese kinderen werken heel hard - brengen uren bij
de boeken door en regelmatig deelnemen aan extra
activiteiten, gekozen door hun ouders. Het zij meestal
lessen van Engels, bespelen van instrumenten, zwemmen en andere fysieke activiteiten.
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Onderwijs
STUDENTS MODULE |

De Chinese onderwijssysteem bestaat uit drie niveaus: het
basis-, middelbaar- en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Voortentamen aan de universiteit heet „hoge tentamen” (Gao
Kao) en wordt jaarlijks in juni in elke provincie uitgevoerd. Het
duurt drie dagen en omvat wiskunde, Chinese taal, vreemde
taal en extra onderwerp gekozen door de leerling conform
de eisen van toekomstige studierichting.

In 2011 functioneerden in China 2429 staats-en prive-universiteiten. Dit omvat niet militaire scholen of universiteiten
in Hong Kong en Macau (in China is er geen onderscheid tussen de verschillende soorten scholen). Op de Chinese universiteiten studeren momenteel ongeveer 34 000 000 personen. Na vier jaar studie, studenten ontvangen een bachelor en voor doctorandus moet men nog 2 - 3 jaar studeren.
Doctorale studies duren meestal 3-5 jaar.

Hoewel veel van de Chinese jeugd studeert (in 2011 studeerde
78,7% van de afgestudeerden van middelbare school ), concurrentie voor plaats bij de beste scholen is groot.
Soms is het nodig om één van de primusen in zijn provincie
te zijn om bij de beste universiteiten te komen. De concurrentie is hevig en soms slechts een fractie van een punt beslist
over toegang tot universiteit. Sommige hogescholen verrichten hun eigen voortentamen „Goa Kao,” of toelatingsexamen
in de vorm van een test.
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Onderwijs
STUDENTS MODULE |

De Chinezen ontvangen graag de buitenlandse studenten. Naast de wens om kennis
en ervaringen te delen, een motivatie om Chinese universiteiten voor buitenlanders te
openen is de wens om de internationale status van eigen universiteiten te verhogen.
De meeste Chinese studenten woonen in universitaire campussen. In de studentenhuizen zijn meestal 4-6 persoonskamers. Op de doctorandus niveau een kamer deelt
meestal 2 personen. De buitenlanders over het algemeen woonen niet samen met
Chinese studenten.
Het hoger onderwijs in China is niet gratis. Ook staatsscholen heffen collegegeld. Voor
de gemiddelde Chinese familie is dit een grote uitgave. Echter, opleiding van kinderen
is een prioriteit van elke familie. Zelfs met de enorme offer, de ouders en grootouders
sparen het geld om onderwijs voor hun kleinzoon te kunnen betalen. Educatie wordt
gezien als een paspoort voor betere banen en welvaart.
„Word een arts, ingenieur of geniale informaticus „- dat zijn de wensen van Chinese ouders. Deze beroepen worden als prestigieuze beschouwd. Ze worden als ideaal gezien
omdat ze veel aan de permanente educatie vergen en constante, levenslange kennisververving.

Hoewel de traditionele beroepen m.b.t. de
literatuur, talen en kunst zijn niet zo hoog
gewaardeerd als technische studies, geneeskunde of rechtenstudie, is het nu - als
ze kunnen geven de mogelijkheid van een
fatsoenlijke loon - zijn positief beordeeld.
Chinese ouders zijn zeer geïnteresseerd in
de toekomst van hun kinderen en de stabiliteit van hun carrière.

10
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Reizen en toerisme
TOURISTS MODULE |
Een European zal in China worden geconfronteerd met een compleet
andere wereld, met vriendelijke mensen, schone hotels waar geen
diefstal voorkomt. China is een vrij veilig land voor toeristen. China is
een groot land, dus om hem te leren kennen, moet u hem op en neer
rondrijden. U moet niet vergeten dat alleen buitenlandse toeristen
rondrijden. Miljoenen Chinezen houden ook van reizen.

Indien de reis valt, op de gehouden meerdere keren per jaarfeestdagen, moet u over het
boeken ruim van tevoren na te denken. Zeker
tijdens misschien wel het beroemdste Lente
Festival, veel Chinezen gaan hun ouderlijk
huis te bezoeken , dus houd er rekening mee
dat het openbaar vervoer zal worden klaargestoomd met overcapaciteit. Houd dus rekening mee in deze periode dat de kans om
te reizen en tickets te kopen vrij beperkt zijn.
In de steden - ook provinciale steden, de ooit
zo populaire fietsen werden vervangen door
auto’s en zijn er ontelbare files.

Vliegreizen
Op dit moment groeit in China het aantal low-cost maatschappijen die vluchten aanbieden tussen verschillende regio,s van
China. Het vliegen is een goede en veilige optie voor zakenmensen die snel willen van punt A naar punt B zich verplaatsen. Houd
er rekening mee on de plaatsen van tevoren te boeken - met
name tijdens vakanties en feestdagen.

11
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Reizen en toerisme
TOURISTS MODULE |

Reis met de trein
Het reizen met de Chinese train is een grote avontuur. Ze zijn snel en precies op tijd - vooral wat betreft de moderne hogesnelheidstreinen. De meeste
treinen zijn meestal overvol.
De treinkaartjes in China kunt u van tevoren aanschaffen en een plaats boeken een aantal dagen voor vertrek. Om een treinkaartje te kopen,
moet u checken wanneer is de voorverkooptermijn - dit is meestal 10 of 20 dagen voor vertrek.
Tijdens feestdagen het kopen van een kaartje is
bijna onmogelijk - de mensen kamperen op het station en letterlijk vechten voor een plaats in de trein.

12

Voor de rijken zijn zachte bedden,
voor de armen harde stapelbedden.
Zachte en harde zitbanken zijn bestemd voor opeenvolgende sociale
klassen.
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De Chinese feestdagen
Feestdag

Termijn

Aantal vrije dagen

Nieuwjaar

1 januari

3 dagen

Spring Festival
(Chinees Nieuwjaar)

Niet-vaste feestdag
(valt tussen eind januari en eind februari)

7 dagen

Qingming Festival
(Festival van het
schoonmaken
van grafstenen)

Niet-vaste feestdag
(valt op 104 dag vanaf de winterzonnewende,
dat wil zeggen ongeveer 2 - 4 april)

3 dagen

Dag van de Arbeid

1 mei

3 dagen

Drakenbootfestival

Gevierd op de 5e dag van de 5e maand
volgens maankalender

3 dagen

Maan Festival

Gevierd op 15e dag van 15e maand volgens
maankalender

1 dag

Nationale Dag

1 oktober

7 dagen

U moet niet ve
rgeten dat tijdens feestdage
n veel Chineze
n
neemt vakanti
e op en breidt
feestperiode u
it. Het is voora
l
populair tijden
s de Lente
Festival (Chine
es Nieuwjaar)
en
de Nationale D
ag (verjaardag
van Volksrepub
liek China). Op
dit moment all
e middelen van
vervoer zal zee
r druk zijn.
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Dialecten
In China zijn er veel dialecten, maar tellen alleen twee: Mandarijn en Kantonees. Mandarijn
wordt steeds belangrijker in woord en geschrift, als de officiële dialect. Beiden zijn tonale
talen. Dit betekent dat de betekenis van woorden is afhankelijk van de ton, en soms ook de
context. Een reiziger moet kennen enkele basis zinnen in het Chinees (of in bezit zijn van
de applicatie van C4EU project geïnstalleerd op eigen mobiele telefoon) want de meeste
Chinezen spreken niet zeer goed Engels.
Het Chinees is een van de meest complexe talen. Het is verdeeld in gesproken en geschreven
- dit betekent dat het opschrijven van een woord heeft niets te maken met zijn klank en uitspraak (zoals het geval is in Europese talen). Voor onderwijsdoelstellingen zijn vele pogingen
gedaan om het Chinees op te schrijven met behulp van het Latijnse alfabet. Op deze wijze
ontstond zgn. Pinyin (de fonetische vorm van het opschrijven van Chinese woorden), dat aan
een Europeaan de kans geeft om de taal van het Rijk van het Midden te leren. Tegenwoordig
de computers vergemakkelijken communicatie (geen gedoel met kalligrafie) - na het intypen
van een woord in pinyin ontvangt men de juiste Chinese karakter. Computers kunnen ook
deze karakters lezen.

Handel
en onderhandelingen
Met de Chinezen moet men onderhandelen. Het is lange handelstraditie - altijd dient men, of zelfs
moet men proberen om over een prijs te onderhandelen met name in de toeristische gebieden, zodat
de prijs kan aanzienlijk worden verlagt. U kunt bv. met 10% te beginnen. Als de verkoper geen Engels
spreekt, kunt u de rekenmachine te gebruiken om hem te laten zien hoeveel wilt u betalen. U moet
niet vergeten dat een goed verkoper kan probieren een emotionele chantage te gebruiken om een
hogere prijs te vragen en u aan te moedigen om meer goederen te kopen. Als u gaat winkelen moet
u bepalen of u een artikel echt wil kopen en of is dit voor u de moeite waard.
14

C H I N AA -- Twhai tn gms oTo
e t Kunw
ow
e t eBne fo
v or oe r Yo
d aut uG og a a t ?

Deeel 4

Reizen en toerisme
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Restaurants in China zijn bruisende, levendige
plekken waar tijdens eten en gesprek zakelijke bijeenkomsten worden gehouden. In sommige restaurants zijn er aparte zalen voor speciale evenementen en bestemd voor grotere groepen. Na een
uitnodiging door een Chinees kunt u verwachten
dat de bijeenkomst in één van die privézalen zal
gebeuren. Zoals in elk land zijn er in winkelcentra
zowel luxe restaurants alsook snackbars. Het menukaart is meestal een groot boek met de kleurrijke foto’s van gerechten. In sommige kaarten
staat ook een beschrijving van de gerechten in het
Engels maar is het nog niet wijdverspreid, zodat u
moet raden wat u gaat eten. Chinese keuken gebruikt veel vlees, zoals varkensvlees, kip, eend of
vis. U kunt zelfs uw eigen levende vis meebrengen
en vragen om het zijn in het restaurant te voorbereiden. Vegetariërs kunnen echter gerust worden Chinese keuken kent ook een breed scala van zeer
smakelijke groentegerechten.
Een toerist die houdt er niet van culinaire experimenten kan gaan eten bij de mondiale netwerken,
zoals Pizza Hut en McDonald’s. Ze worden steeds
populairder, maar ook aangepast aan de lokale
culinaire smaken. Je moet niet verwachten ze hetzelfde voedsel als in Europa.

15

Eten
Chinese keuken is verfijnd en zeer verschillend per
regio. De bekendste zijn de Sichuan keuken en de
keuken uit provincie Guangdong. Elke wordt gedomineerd door rijst of noedels die zijn een essentieel onderdeel van elk gerecht. Heerlijk Peking eend,
dumplings en Chinese soepen of overal verkocht
dumplings met vlees zijn bekend over de hele wereld. Echter, de kraaienpootjes, varkens snuitjes,
vogelnesten en insecten kunnen de eetlust van de
Europese toerist ontnemen - maar denk niet dat alle
Chinezen dergelijke lekkernijen slikken - een mythe.
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Andere gewoonten
Tijdens het reizen naar een ander land wordt u geconfronteerd met andere gewoonten en cultuur. U moet
rekening houden met het feit dat wat voor iemand
natuurlijk lijkt, kan voor een ander verrassend zijn, en
onbedoeld beledigend. China is in dit verband geen uitzondering.
De Chinezen tijdens het eten maken vaak geluiden, die
een teken van tevredenheid zijn, niet een gebrek aan
goede gewoonten. Trouwens, de Chinezen geloven dat
het beter „aan de buitenkant dan aan binnenkant,” zodat kan gebeuren dat ze overal spugen. Soms snotten
ze op de grond en het loslaten van de wind. Daarnaast
is de aanwezigheid van toiletpapier in toiletten niet
standaard, zodat beter is verzekerd zijn in dit verband.
We moeten ook rekening mee houden dat in China vaak
zgn. hurktoiletten in gebruik zijn.
De Chinezen niet begrijpen veel van Europese gewoonten bv. het stoppen van zakdoekje na gebruik weer
in achterzak, het nagelbijten, gutsen aan zijn tanden,
het aanraken van mond met vingers, gezichten maken
en zwaaien met de handen, en in het bijzonder wijzen
met een vinger.
De onderhandelingen met de Chinezen worden
meestal een langdurig proces. Een zakenman
moet geduld hebben, optimistisch en rustig
zijn en niet vergeten dat de Chinezen meestal
hun mening niet direct uiten. Ze vermijden
traditioneel directe confrontatie, herhalen
de probleembenadering en proberen een andere oplossing te vinden.
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Zakelijk etiquette
BUSINESS MODULE |
Voor Chinese ondernemer het belangrijkste is, bij het opzetten van
handelssamenwerking, de bevoegdheid van de zakenman. Daarom,
al tijdens de eerste bijeenkomst, zijn inhoudelijke kennis op dit
gebied wordt gecontroleerd. Van zijn deskundigheid in de bepaalde
branche is afhankelijk hun respect, of anders zullen proberen zijn
onwetendheid te gebruiken.

Als de gesprekspartners zulke termen gaan gebruiken
als „waarschijnlijk”, „zullen we later op terugkomen”
of „we zullen zien” u moet het verstaan als „nee”.
Opgemerkt dient te worden dat in de traditionele
Chinese taal geen woorden „ja” of „nee” er zijn.
De Chinezen hebben enorm respect voor de hiërarchie
zowel in het prive-leven als in het bedrijfsleven. Eerst
naar de vergaderzaal komen de hoofden van de delegaties, en ze gaan te onderhandelen. Partners moeten ervoor zorgen dat ze gelijk in rang zijn. Teamleden
moeten geen andere meningen uiten dan de standpunt van de leider.
Overtreding van het zakelijk etiquette wordt door
Chinezen ervaren als grote overtreding en kan leiden
tot verbreking van onderhandelingen. Wie zaken wil
doen met een Chinees, kan nooit hem openlijk bekriteseren, de grappen over hem maken en hem te behandelen in strijd met de positie die hij bezit in het bedrijf.
De stiptheid word zeer gewaardeerd - een gemiste afspraak betekent een persoonlijke belediging.
Bijeenkomst begint met het openingsgesprek van de
gastheer - teamleider. Dan komt hetzelfde begroeting van gastzijde (een persoon met overeenkomstige
rang). De triviale onderwerpen, aangeroerd tijdens
het gesprek, moeten het sfeer aan te passen en een
aangename stemming in te voeren. Begroetingsteken
tijdens een bedrijfsbezoek kan het applaus zijn. Het
moet worden beantwoord.
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Wie wil de zakelijke contacten met Chinezen te leggen, dient een aantal visitekaartjes te maken - zij
hechten veel belang aan de prachtige handschrift.
Het geven of aannemen van een visitekaartje gebeurt
met beide handen. We moeten het visitekaartje niet
on de zak gaan stoppen bij de eigenaar. Het is beter
het visitekaartje tijdens bijeenkomst op de tafel te
plaatsen - het helpt bij het onthouden van de namen en functies van de gesprekpartner.
Maak tijdens ontmoeting geen gebaren, gezichten, iemand aanraken, giechelen en lachen zonder zin! De
Chinezen waarderen de ingetogen gedrag en rust. Het
wijzen met uw vinger wordt niet getolereerd. Als u
wilt iets opwijzen, moet u de hele hand te gebruiken.

Zakelijke kleding
Zakelijke kleding is conservatief, dus donkere
pakken en schoenen, ingetogen stropdassen.
Smoking wordt niet toegelaten. Voor vrouwen
businesetiquette voorziet donkere jurken of pakken en niet te hoge schoenen. De korte rokken,
opvallende sieraden, diepe decolletes zijn niet
welkom. In de zomer mannen mogen geen stropdassen en jassen te dragen. De donkere broeken
en een losgeknoopt hemd zijn aanvaardbaar.

In het zakendoen met Chinezen denk eroom dat
de onderhandelingen kunnen lang duren. Ze verstaan de tijd in „kosmische zin” en plannen altijd
op lange termijn. Een haastige European wilt alles snel hebben. De leveringstermijnen moeten
worden afgesproken met een paar weken reservetijd.
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Groeten en afscheid
Tijdens begroeting of het afscheidnemen, het is beter
om te wachten op het initiatief van de Chinese partner. Meestal is een westerse handdruk gebruikelijk.
Soms, echter, kunt u een blunder maken want in de
Chinese traditie een knik is al voldoende. Kusjes op
de wang worden als te intiem beschouwd en worden
niet toegelaten bij de eerste bijeenkomsten. Het moet
ook aandacht worden besteed aan manier om handelspartner te benaderen. In China wordt de achternaam altijd voor de voornaam genoemd. Als iemand
een diploma bezit, moet het voor de naam worden
toegevoegd . Uit respect, de bedrijfsdirecteur wordt
genoemd „Chairman ...” Belangrijk is dat u goed onthoudt dat de Chinezen niet graag met handelspartners naar „je” te overstappen.

Geven van geschenken
Een belangrijk onderdeel van het bedrijfs- en maatschappelijkecontacten in China is de traditie
van het geven van cadeautjes. De Chinezen gaven cadeautjes en verwachten ze ook. Het geschenk moet mooi worden verpakt. De beste kleuren zijn rood/goud en zilver/roze. Denk erom,
wit in China is de kleur van rouw. De Chinezen zijn heel pragmatisch en dat kan in hun relatie
tot giften worden gezien. In het zakendoen worden de volgende dingen goed gezien, zoals
elegante zakelijke voorwerpen, artistieke geschenken uit het land van de relatie, elegante bureau-accessoires. Een gift moet niet te goedkoop zijn, wat een gebrek aan respect betekent, en
niet te duur om Chinese partner zal zich niet te schaamen vanwege te lage waarde van zijn gift.
Van speciale betekenis wordt toegeschreven aan de bepaalde cijfers. Het cijfer „4” is verboden
want doet denken aan het woord „dood”. Zij waarderen het cijfer „8”, die doet denken aan het
woord van welvaart en ontwikkeling.
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De Olympische Spelen in Peking werden geopend op
08.08.2008. Terwijl het „9” betekent de lange relatie.
Tijdens de huisbezoeken is het noodzakelijk om
een geschenk aan vrouw van gastheer te geven.
Chocoladjes of cognac worden gewaardeerd.
Geschenken worden niet geopend bij de gever.
Volgens een gewoonte moet men aangeven alsof zij
niet wil om het geschenk te aanvaarden. De tweede
persoon moet erop staan. Alleen dan zult men hem
accepteren en letterlijk jezelf te verliezen in dankbaarheid. Geschenken worden overhandigd en aangenomen met beide handen.
Sommige geschenken zijn verboden. Geeft u geen
klokken ( het teken herinnert eerbetoon aan de overleden), paraplu (kan scheiding betekenen), groene
hoed is het teken van bedrogen man. Het schenken
van messen is ook geen goed idee.

Zakelijk diner
Meer belangrijk dan de officiële bijeenkomsten zijn de
persoonlijke contacten. De vaardigheid om het vertrouwen van de Chinese partner tijdens samenzijn te winnen, is de sleutel tot succes. Lunches of formele en informele diners zijn een manier om partnerschappen op te
bouwen, dus wees niet verbaasd als het te velen zijn. De
informele bijeenkomsten zijn prive en niet per se moeten leiden tot zakelijke gespreken. Maar wordt goed gezien een levendige belangstelling voor China, dat wordt
als een teken van vriendelijkheid gezien. Denk erom om
geen kritiek op Chinese levensstijl te uiten en geen politieke onderwerpen te aanroeren.
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Een zeer belangrijk element van persoonlijke contacten is uitnodiging voor s’avonds banketten. Een
Chinees verwacht dat de gastheer zal hem bij de ingang te begroeten en kiest plaats aan de tafel die
overeenkomt met zijn positie in het bedrijf. Als de
meest vooraanstaande wordt beschouwd een centrale plaats vis a vis de deur of gericht naar het oosten, het is natuurlijk gereserveerd voor de belangrijkste gast (met de hoogste rang). De volgende gasten
worden volgens hiërarchie geplaatst, die dat hoger in
de hiërarchie zijn, zitten dichter bij de belangrijkste
gast. Als banket vindt plaats in het huis, dan de gastheer neemt de minst belangrijke plaats en de meest
waardige, zoals altijd, valt aan belangrijkste gast.
Bij een ronde tafel de belangrijkste plaats bevindt zich
tegenover de deur. Vandaar, na rechts en links inde
volgoorde nemen plaats de personen met hoogste
naar laagste statuut - totdat allen ontmoeten zich
aan de andere kant.

Het menu van een zakelijk diner wordt vooraf vastgelegd en moet men niet verwachten om
iets anders te kiezen. Verwacht u ook niet dat wordt u gevraagd of het eten was goed.
Op de tafel moet ongeveer 20 gerechten staan. Het toont gastvrijheid van de gastheer en respect voor de genodigden. De gastheer begint het feest, door het indienen op de plaat van de
eregast een portie van de beste gerecht. U moet een beetje van alles proeven en aan het eind
een klein beetje op de plaat te laten - het is een teken van verzadiging. WAARSCHUWING! De
Chinezen behandelen abstinenten met argwaan. Zulke personen worden vaak op de proef
gesteld op het einde van de maaltijd. Tijdens het diner, moet u niet vergeten om traditie
getrouw de toasten uit te brengen. Een toast voor de gastheer is verplicht. Echter, u moet
niet vergeten dat nog veel meer wordt getoast. Een glas moet u leeg drinken. Het is ook te
verwachten dat als uw glas helemaal leeg is, zal het snel worden aangevuld.
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Etiquette bij het gebruik
van eetstokjes
Het gebruik van eetstokjes wordt steeds populairder. Dit
is te wijten aan de opkomst van een groeiend aantal oosterse restaurants. Echter, in China het gebruik van stokjes is een onderdeel van etiquette, ontwikkeld door duizenden jaren. U moet de basis regels te leren kennen om
geen foux pas te maken of zelfs iemand te beledigen.
De Chinezen gebruiken bij het eten liever de eetstokjes. Europeanen hebben echter slechte gewoonten in
dit verband door het gebruik van bestek. De parallelle
plaatsing van stokjes op de plaat is een slecht voorteken.
Het verbonden geluid de Chinezen associëren met de
bedelaars, die een kom met stokjes, slaan om aandacht
te trekken. Het prikken van iets met het stokje of stokjes
wordt beschouwd als onbeleefd. De niet genoeg malse
stukjes worden gewoon met de traditionele lepel gegeten. Als gebrek aan etiquette wordt beschouwd als er
iemand wijst met de eetstokjes wijst op een andere persoon aan de tafel of zelfs gaat met ze te zwaaien. Laat
nooit de stokjes in een kom verticaal geprikt! Dit doet
denken aan wierook geplaatst ter ere van de doden.
Voor het oneigenlijk gebruik van de eetstokjes de schuld
zullen de ouders van het kind krijgen die verantwoordelijk zijn voor zijn opvoeding. Traditioneel, iedereen
maakt gebruik van „zijn eigen” stokjes om een gerecht
op zijn eigen bord op te leggen, om aan andere gasten
op te dienen. Tegenwoordig zijn er vaak „gezamenlijke
eetstokjes” toegepast die worden gebruikt om het eten
aan zichzelf of aan anderen op te dienen. Na gebruik
dient u ze in de gezamenlijke kom terugleggen, waarvan
zij kunnen dus door anderen worden gebruikt.
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Tijdens de maaltijd het wordt aangenomen dat de oudere personen als de eersten beginnen.
Het is onaanvaardbaar de eetstokjes „ondersteboven” te gebruiken. Zo’n gebruik is
toegestaan in het geval van het verplaatsen van de eetrestjes naar een andere
kom en dan nog alleen in gevallen waarin
er geen reserve stokjes op de tafel liggen.
Prik het eten niet met stokjes, of rommel
in het niet. Het wordt geassocieerd met
het grafgraven en is dus onaanvaardbaar.
Het opzijleggen van stokjes op de rand
van eigen kom betekent dat een maaltijd
werd afgesloten. Plaats ze op een speciale onderzetter aan de zijde van bekleding
slechts als u maaltijd wil onderbreken.
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Stempels
In het westen worden de stempels vooral toegepast
op belangrijke documenten of brieven. Het stempel
verwijst naar de afzender, geef de status van een persoon of soms een beroep aan. In China, elk bedrijf
geregistreerd in Kamer van Koophandel en goedgekeurd door Veiligheidsbureau is verplicht om het officiële stempel (CHOP) te redistreren. Hij blijft op de
officiële documenten en wordt gebruikt tijdens de
beslechting van geschillen. Een bedrijf kan ook andere stempels gebruiken, afhankelijk van branche en
de grootte van de organisatie. Ze kunnen worden gebruikt om financiële overeenkomsten en andere documenten te stempelen. Het recht om de stempels
te gebruiken, hebben alleen de personen die vervullen verantwoordelijke posities binnen het bedrijf. Dit
betekent dat het kan als een soort medeondertekening in het bedrijf te fungeren.

Kleinere bedrijven hebben geen toestemming om de
stempels te gebruiken in zulke mate als de grote bedrijven. Het westers bedrijf moet rekening houden
met het feit dat het zal worden gevraagd om de officiële stempels van het bedrijf te tonen en op allerlei
zakelijke documenten te gebruiken. Zorg er dus voor
om dergelijke stempels te maken want Chinezen
zullen geen andere bevestigingen te aanvarden.
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