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De koffers zijn gepakt, de agenda is vastgesteld. We zijn klaar voor vertrek. 
Maar één ding ontbreekt nog: een snel en handig overzicht van wat je kunt 
verwachten als je zaken wilt doen in China. De informatie in deze folder kan 
je daarbij helpen. 

Algemene informatie 
Chinezen hechten veel waarde aan respect, 

beleefdheid en geduld. Je eigen reputatie en eer 

hooghouden - maar ook de eer van de gemeenschap 

en de mensen om je heen. Houd daarom altijd je 

emoties onder controle; stel nooit iemands zwaktes 

bloot en drijf nooit de spot met jezelf of met iemand 

anders. 

In tegenstelling tot veel Nederlanders houden 

Chinezen niet van directheid en confrontatie. Dit kan 

een rol spelen bij een zakelijke deal. Chinezen zullen 

niet snel “nee” tegen je te zeggen, maar eerder iets in 

de trant van “Ik heb meer tijd nodig om hierover na 

te denken”. In het openbaar moet je je aan deze stijl 

aanpassen, en vermijden dat je met een direct “nee” 

antwoordt. Bovendien moet je er niet van uitgaan dat 

“ja” ook altijd ja betekent, of dat ze altijd bedoelen dat 

het “geen probleem” is. Ze kunnen gewoon te beleefd 

zijn om het tegendeel te zeggen.

Ondernemersklimaat
Chinezen geven in het algemeen de voorkeur aan 

persoonlijk, face-to-face contact, in plaats van 

andere vormen van communicatie. Daarom kunnen 

zakenreizen naar China van cruciaal belang zijn 

voor je succes in het land, vooral omdat het je de 

mogelijkheid geeft om relaties op te bouwen en een 

betrouwbare vriend van het bedrijf te worden. Dit 

benadrukt het belang van persoonlijke relaties bij 

het zakendoen in China – hier wordt ook wel naar 

verwezen als ‘Guanxi’. Het concept van ‘Guanxi’ 

betekent ‘netwerken’ en verwijst naar de netwerken  

die je ondersteunen bij het vinden van nieuwe 

zakelijke kansen en potentiële deals. 

Dit vertrouwen op persoonlijke connecties omvat ook 

de gewenste introductie via een tussenpersoon die 

kan instaan voor je geloofwaardigheid. Als je goede 

zakenpartners hebt die actief zijn op de Chinese 

markt, kan het verstandig zijn om samen met hen je 

mogelijkheden te onderzoeken.

Voorstellen en visitekaartjes
Ga zo mogelijk de kamer binnen in volgorde van 

belangrijkheid. De formele groet moet ook in deze 

volgorde plaatsvinden. Deze groet bestaat uit een 

korte en zachte handdruk, op initiatief van de Chinese 

persoon nadat deze zichzelf heeft voorgesteld. 

Vermeld je eigen functie binnen je bedrijf, gevolgd 

door je achternaam. Het kennen van de functienaam 
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WeChat
Omdat Whatsapp, Skype 

en andere berichtenapps in 

China allemaal geblokkeerd 

zijn, is het een goed idee 

om WeChat te gebruiken. 

Bijna iedereen in China 

gebruikt WeChat dat 

vergelijkbaar is met WhatsApp, en ook nog eens over 

de functionaliteit van Facebook, Twitter en PayPal 

beschikt. De meeste Chinese bedrijven gebruiken 

WeChat ook voor hun werk. 

Als je zaken doet met Chinezen, is WeChat de beste

manier om contact met elkaar te houden. Je kunt het

in een Engelse versie vooraf downloaden voordat

je naar China reist. Wanneer je in China bent, kun je

gemakkelijk mensen toevoegen aan je WeChat-

contacten om in de toekomst contact met hen te 

onderhouden voor zaken.

Luchtvervuiling
De luchtvervuiling is zeker een probleem in China. 

Maar als je er slechts voor korte tijd bent, moet 

het wel te doen zijn. Voor mensen met bepaalde 

gezondheidsproblemen, kan het wel problematisch 

zijn, vooral in de winter. Raadpleeg eventueel je 

huisarts voordat je vertrekt.

Wij wensen je hele goede zaken in China. Laat het ons 

gerust weten als je vertalingen nodig hebt of indien je 

graag meer informatie wilt ontvangen.

In samen- 
werking met:



van je Chinese zakenpartner kan nog belangrijker 

zijn dan hun echte naam.  De vertaalde visitekaartjes 

worden na het voorstellen uitgewisseld. Ze moeten 

met beide handen worden overhandigd en 

aangenomen. Presenteer ze met de Chinese kant 

naar je gesprekspartner toe en bekijk hun kaart met 

interesse en respect en leg deze vervolgens op tafel 

of in je kaarthouder. Stop het niet onmiddellijk weg, 

dat kan als een belediging opgevat worden.

Zakelijke bijeenkomsten
Zakelijke bijeenkomsten moeten ruim van tevoren 

worden georganiseerd, maar zorg ervoor dat je ze 

niet op een Chinese feestdag plant. Het is van cruciaal 

belang om je goed voor te bereiden op een zakelijke 

bijeenkomst met een Chinees bedrijf. Verdiep je in 

hun bedrijf, vertaal al het materiaal dat je hun wilt 

geven en stuur je bedrijfsbrochure en de agenda van 

de vergadering (met eventuele benodigdheden) ruim 

van tevoren op. 

Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de vergadering. 

Houd er tijdens de vergadering rekening mee dat 

stilte geen uitnodiging is om te praten; het wordt 

gezien als een gelegenheid om na te denken over wat 

er gezegd is en een passend antwoord te formuleren. 

Wijs de hoogste persoon aan als je woordvoerder, 

omdat dit als respectvol wordt beschouwd. Verder 

moet je aan het einde van de vergadering de hoogst 

aangestelde Chinese persoon als eerste laten 

opstaan. Loop vervolgens met ze mee tot buiten de 

deur of naar de lift.

Internet via VPN
Populaire websites zoals Google, Facebook, YouTube 

en Twitter worden geblokkeerd door ‘The Great 

Firewall of China’. Het gebruik van internet in China 

is een uitdaging omdat het wordt gemonitord door 

de overheid. Het kan erg frustrerend zijn wanneer je 

e-mail moet verzenden, vooral als je Gmail of Hotmail 

gebruikt. De beste manier om een betrouwbare 

internetservice te krijgen tijdens je bezoek aan China, 

is door voor je vertrek een VPN, zoals Tunnelbear of 

ExpressVPN, te downloaden. 

Politiek
Praten over politieke kwesties is altijd gevoelig, in 

elk land. Ook Chinezen houden van hun eigen land. 

Ze vinden dat China het goed heeft gedaan om hun 

huidige positie in de wereld te bereiken. Vermijd het 

onderwerp over de protesten in Hong Kong. Het is 

gewoon veiliger om er niet over te praten. 

Diners en borrels
In China is eten erg belangrijk. Soms kan er tijdens 

een gesprek aan tafel een deal worden gesloten. Dat 

is de manier waarop mensen zakendoen in China. 

Het is dus geen probleem om tijdens het eten over 

zaken te praten. Vooral als er bij gedronken wordt, 

zien ze jou als hun eigen broer of zus.

Tijdens het diner drinken Chinezen graag “Baijiu”, 

een sterke drank. Chinezen vinden het leuk als je 

meer drinkt, omdat je het drankje dan kennelijk 

lekker vindt. Als iemand op je wil proosten, moet je 

meedoen om je respect te tonen. Het is een goed 

idee om het Chinese woord voor ‘Proost’ - ‘Ganbei’ - 

te leren, wat zoveel als ‘Gezondheid’ betekent. En je 

moet het drankje opdrinken. Maak je geen zorgen, 

want je krijgt gewoonlijk maar een heel klein kopje. 

Als ze op je proosten, vergeet dan niet hetzelfde voor 

hen te doen, te beginnen met de hoogste baas aan de 

eettafel en daarna anderen.

Chinezen eten alles, dus wees niet verrast dat ze 

eendenekken of kippenpoten eten. Een zakelijk diner 

is normaal gesproken erg lekker en superduur, maar 

er kunnen gerechten bij zijn die er vreemd uitzien. Als 

je iets liever niet wilt eten, eet dat gerecht dan niet. 

Het wordt als zeer onbeleefd beschouwd als je laat 

merken dat je het vies vindt. Er is trouwens altijd wel 

iets lekkers te krijgen.

De avondmaaltijd begint gewoonlijk om circa 18:00 

uur en kan soms wel drie uur duren, dus houd daar 

rekening mee als je met Chinezen gaat dineren. Soms 

vragen ze je mee naar een massagesalon of een 

karaokebar. Het is aan jou of je wilt gaan of niet. Als 

je met stokjes kunt eten, zullen Chinezen daarvan 

erg onder de indruk zijn. Maak je geen zorgen als je 

het niet kunt, mes en vork zijn ook toegestaan. Ze 

verwachten niet dat je in korte tijd met stokjes leert 

eten.

Geschenken
Het is geweldig als je een traditioneel Nederlands 

geschenk kunt meebrengen. Chinezen nemen de 

eerste keer vaak ook traditionele geschenken mee, 

die de Chinese cultuur vertegenwoordigen. Daarom 

is het een goed idee om zelf een typisch cadeau uit 

Nederland mee te nemen. Het hoeft niet duur te zijn. 

Een kleine Nederlandse windmolen is prima. Als jij of 

een collega een boek heeft gepubliceerd, kan dit ook 

een heel goed cadeau zijn. Vergeet het niet te (laten) 

signeren. 

Verkeer
In grote steden zoals Beijing of Shanghai kan het 

verkeer nogal een probleem zijn. Als je geen Chinees 

spreekt, is het bijna onmogelijk om het openbaar 

vervoer te gebruiken. Metro’s en bussen zijn 

superdruk tijdens de spits. Met de app Didi, die je 

vooraf in een Engelse versie kunt downloaden, kun 

je heel makkelijk taxi’s boeken. Op werkdagen is het 

‘s ochtends vaak lastig een taxi te krijgen. De meeste 

taxichauffeurs nemen bestellingen aan met Didi en 

zijn daardoor op straat niet te krijgen. In het hotel 

lukt het wel vaak om een taxi te boeken, maar dat is 

wel duurder. Vergeet niet om het hotel te vragen hoe 

ver het is naar de plek van je afspraak. In Shanghai 

kan een kilometer wel 20 minuten duren.


