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Gezichtsuitdrukking
In een land als Japan laten mensen weinig blijken van hun emotie door gezichtsuitdrukking. Veelal blijft
het gezicht 'in de plooi'. Je hebt snel de neiging Japanners als niet geïnteresseerd te karakteriseren en
tijdens gesprekken krijg je weinig non-verbale feedback waardoor je behoorlijk onzeker kunt worden.

Fysieke afstand
In Nederland houden we over het algemeen een redelijke afstand tussen elkaar. Alleen wanneer we elkaar
goed kennen, gaan we dichter bij elkaar zitten. In andere landen ligt dat anders. Surinamers zijn gewend
veel dichter bij elkaar te staan tijdens de communicatie. Wij interpreteren dat snel als een bedreiging.

In Japan en in een Japans restaurant in Nederland is het heel gewoon om dicht naast elkaar, met mensen
die je niet kent, aan tafel te gaan en gezellig te eten. Voor Nederlanders heeft dat iets onwennigs.
We beslissen om niet naar het restaurant te gaan. Of we gaan wel. maar proberen toch een tafel uit te
zoeken waar nog weinig mensen zitten. Hetgeen nogal afwijktvan de normale gang van zaken in het
restaurant. Je sluit juist bij elkaar aan!

Kleding
Met de kleding die je draagt probeer je iets duidelijk te maken aan een ander. Kleding laat vaak zien wie
je bent of hoe je wilt worden gezien. Wanneer iemand extreme kleding draagt, bijvoorbeeld een zwarte
jurk met een sluier en veel kant, heb je de neiging diegene direct in een 'hokje' te plaatsen.

5.8. SAMENVATTING

Oe gastheerrol
De Lifeguard zorgt ervoor dat bezoekers (gasten) het naar hun zin hebben, hij treedt op als gastheer. Hij
zorgt dat de gasten zich op hun gemak voelen. Door een goede gastheer te zijn levert hij een bijdrage aan
een goede sfeer in de zwemaccommodatie, het welzijn van de gasten/bezoekers en draagt hij er aan bij
dat de gasten goed geïnformeerd zijn. Daarmee stimuleert hij dat de bezoekers tevreden zijn en vaker
deel zullen nemen aan activiteiten of diensten van het zwembad.

Om deze rol goed te kunnen vervullen moet je o.a.:
• kenmerken van bezoekers weten
• goed kunnen observeren en signalen van de observatie juist kunnen interpreteren
• vragen kunnen stellen
• een gesprek kunnen voeren
• informatie kunnen geven en ontvangen
• om kunnen gaan met klachten en conflicten vermijden
• je eigen rol goed in kunnen schatten en hier naar handelen.

Communiceren in vogelvlucht
Communicatie is contact en de interactie tussen mensen. Jezou communicatie ook kunnen definiëren als
het uitwisselen van boodschappen in woord en/of gebaar.

Bij het communiceren tussen een of meer mensen, wordt een boodschap overgedragen van een zender
naar een ontvanger. Er is sprake van tweerichtingsverkeer. De ontvanger reageert altijd op de zender.

Termen uit de tekst zijn o.a.
• bewuste informatieoverdracht
• coderen, decoderen en interpreteren.
• externe en interne ruis
• terugkoppeling of feedback (verbaal en non-verbaal)
• het wat en het hoe van een boodschap (een boodschap op inhoudsniveau en op betrekkingsniveau)
• non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukking, stem, gebaren, lichaamshouding, kleding, afstand)
• functies van non-verbale communicatie
• het gebruik van non-verbale communicatie
• wederzijdse beïnvloeding
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Observeren
Een van de belangrissst= "c;:;;~,;,?,,~t;.ei;'7':7:;~~~ngastheerschap is observeren. Door goed observeren kun je
problemen binnen het =-"i~'Z"\:::",:::C)f snel oplossen.

Observeren kan kijken naar uiterlijk, leeftijd en nationeltteitmaar ook
naar gedrag dat :~:;:7,·~,en (en dus allerlei informatie interpreteren) kent ook hele
duldeliike valkuilen .. :C,Zs andere mensen te herkennen en te plaatsen aan de hand
van hun gedrag of je beoordelen door gebruik te maken van stereotypen.
Zo beoordelen en maar soms blijkt het een grote valkuil. Het is van groot
belang om in je werk 2':5 mogelijk te blijven.

F- en G-culturen
Er wordt wel onderscheid en traditionele, of westerse en niet-westerse oftewel
G- en F-culturen. De G s:aa'r zijn slechts op hoofdzaken dingen (o.a.
gedragsregels) geregeld. Sr De F staat voor fijnmazig. In F-culturen is juist
heel veel geregeld. Er zijn is duidelijk 'hoe het hoort'. Er is sprake van
weinig persoonlijke vriiteb_
Je moet voorzichtig omgaa-s F- en G-culturen. Tijdens (interculturele)
communicatie moeten de als waarheden. De indeling biedt vooral
mogelijkheden om mensen achtergrond beter te leren begrijpen. Aspecten
om rekening mee te houeen-
• De rol van het individu
• Verbondenheid met de ~?"c::
• Schaamte en schuld
• Status en aanzien
• Opvoeding
• Man-vrouw verschillen
• Conflicten

':;T:Xltenlandnaar Nederland is gekomen of als zijn ouders naar
een persoon waarvan in ieder geval de vader of de moeder in

Allochtonen
Iemand is allochtoon ais
Nederland zijn gekomen. :::::.:;-;:"g;;S:Ë:;~;:;;';;[:-'
het buitenland geboren ,,';'
Een stereotype beeld oyer rol kan spelen tijdens de communicatie (ruis).
Er heersen nogal wat beé'~K.
• van allochtonen over :--.J~':>:":";::i/?.qf.:~';
• van Nederlanders over 2ii,:clj'1t'z,tiï;.1?

Misverstanden kunnen ontstaaR d:::''7i'T::r;J!.;2'l;$c?i3if;;."2'.7ii;;rt:;,?t
• Taal
• Gebaren
• Stemgebruik
• Gezichtsuitdrukking
• Fysieke afstand
• Kleding
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