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I. INLEIDING 

De laatste jaren groeit de interesse in de problematiek van het ma- 
nagen van personeel in het buitenland. Volgens sommige auteurs is 
dit te wijten aan een toenemend aantal expatriate managers in mul- 
tinationals (Ronen (1986); Brewster and Myers (1990)). Andere on- 
derzoekers benadrukken de groeiende gevoeligheid van bedrijven 
voor de kosten die gepaard gaan met een buitenlandse mislukking 
(Zeira and Banai (1985)). Misa en Fabricatore (1979) constateren 
dat : "The cost involved in expatriate assignments that don't work out 
can be staggering. Assuming a moderate return rate of 25% and 
$55,000 per family, the expense amounts to more than a million dol- 
lars for 100 expatriate family units" (p.42). De gemiddelde kost bij 
repatriering van de manager en zijnlhaar gezin schommelt tussen 
$55,000 en $150,000, afhankelijk van de aard van de functie, de per- 
soon zelf, en het land waar de buitenlandse opdracht plaatsvindt (Co- 
peland and Griggs (1985); Hill (1977)). 

Naast de financiele kost van een voortijdig onderbroken opdracht 
zijn er ook de psychologische kosten voor de manager en de familie. 
Voor managers die hun buitenlandse opdracht niet succesvol beein- 
digen, kan dit een verlies aan zelfvertrouwen, een ernstige belemme- 
ring voor de verdere carriere, of verlies aan prestige bij collega's be- 
tekenen. Wanneer men zowel de financiele als de psychologische kos- 
ten in ovenveging neemt, is het duidelijk dat het voorkomen van 
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vroegtijdige repatriering een essentiele opdracht moet zijn voor elk 
bedrijf met personeei in het buitenianci. 

Dit artikel geeft een overzicht van de gepubliceerde studies om- 
trent deze problematiek. Wij bespreken de belangrijkste moeilijkhe- 
den waarmee expatriates en hun gezin geconfronteerd worden en be- 
schrijven de human resource management praktijken die bij deze pro- 
blematiek toegepast kunnen worden. 

11. AANTAL MISLUKKINGEN BIJ EXPATRIERING 

Een mislukking wordt in het algemeen gedefinieerd als een vroegtij- 
dige terugkeer van de werknemer en zijnlhaar gezin naar hun geboor- 
teland of oorspronkelijke woonplaats. 

Gegevens omtrent expatriering en mislukking lopen sterk uiteen. 
Desatnick en Bennet (1978) vermelden een mislukkingsratio van 50% 
bij Amerikaanse managers met een buitenlandse opdracht in indus- 
trielanden. Deze ratio stijgt zelfs tot 70% voor opdrachten in ontwik- 
kelingslanden. Een andere, meer recente studie (Tung (1986)) ver- 
meldt lagere mislukkingsratio's. In een steekproef van 80 Amerikaan- 
se multinationals, rapporteert 24% van de bedrijven een mislukkings- 
ratio van minder dan SO%, 69% van de bedrijven rapporteert tussen 
de 10 tot 20% mislukkingen, en slechts 7% heeft meer dan 20% mis- 
lukkingen. Deze gegevens worden bevestigd door een studie bij 639 
Zweedse expatriate managers in 26 landen (Torbiorn (1982)): 25% 
van de managers keerden vroegtijdig naar huis terug. Als belangrijkste 
reden voor deze repatriering venvijzen deze managers naar culturele 
aanpassingsmoeilijkheden. 

Men dient er tevens rekening mee te houden dat het percentage 
voortijdig onderbroken opdrachten slechts CCn maatstaf is voor succes 
of mislukking. De kosten en het te lijden gezichtsverlies bij vroegtij- 
dige terugkeer kan voortijdig repatriering verhinderen. Ook a1 vol- 
tooien expatriates hun termijn, hun gebrekkig functioneren brengt 
schade toe aan zowel het bedrijf als aan henzelf en hun gezin. Daarom 
zijn de hierboven vermelde mislukkingsratio's waarschijnlijk een on- 
derschatting van de echte mislukkingen bij expatriering. 

111. KENMERKENDE FACTOREN VOOR SUCCESSVOLLE 
EXPATRIERING 

Deze factoren kunnen in drie categorieen worden ingedeeld : (1) per- 
soonlijke kenmerken van de manager, (2) kenmerken van zijnlhaar 



gezin, en (3) factoren die de relatie tussen het moederbedrijf en het 
gastbedrijf beinvioeden. 

A. Persoonlijke kenmerken 

Heel wat studies hebben de persoonlijke kenmerken van succesvolle 
expatriates onderzocht (Miller (1972); Kapoor and McKay (1971)). 
De meeste van deze studies vermelden een hoog intelligentieniveau, 
veel zelfvertrouwen, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een 
hoog plichtbewustzijn bij deze managers. Phatak (1974) beschrijft de 
ideale expatriate als volgt : 

"Ideally, it seems, he (or she) should have the stamina of an 
Olympic swimmer, the mental agility of an Einstein, the con- 
versational skill of a professor of languages, the detachment 
of a judge, the tact of a diplomat, and the perseverance of an 
Egyptian pyramid builder. And if he is going to measure up 
the demands of living and working in a foreign country he 
should also have a feeling for culture ; his moral judgements 
should not be too rigid ; he should be able to merge with the 
local environment with chameleon-like ease; and he should 
show no signs of prejudice". 

Recruterings- en selectie verantwoordelijken beschouwen veel van 
deze kenmerken als essentieel (Miller (1972)). Andere studies daar- 
entegen betwijfelen de voorspellende waarde van deze persoonlijke 
eigenschappen voor de prestaties van de expatriate manager (Haem- 
merli (1978)). Maar hiertegenover staat de evidentie dat een manager 
bepaalde vaardigheden en eigenschappen moet bezitten indien men 
succesvol wil werken en leven in een vreemde omgeving. Deze vaar- 
digheden en eigenschappen kunnen als volgt worden samengevat : 

1 .  T e c h n i s c h e  v a a r d i g h e d e n  

De expatriate manager bezit in de eerste plaats de technische kennis 
noodzakelijk om de buitenlandse opdracht tot een goed einde te bren- 
gen. Hierbij aansluitend blijkt dat iemands vertrouwen in eigen kun- 
nen om de gestelde doelstellingen te bereiken even belangrijk is voor 
het succesvol bei'ndigen van een buitenlandse opdracht (Hays (1971); 
Tung (1981)). 



2 .  S t r e s s  t o l e r a n t i e  

Expatriates en hun gezin leven meestal in een voor hen stressvolle 
situatie. Wegtrekken uit je geboorteland, achterlaten van familie en 
vrienden, en verandering van culturele omgeving brengen over 't al- 
gemeen een gevoel van stress of emotionele venvarring met zich mee. 
Voor velen kan dit leiden tot gevoelens zoals overplaatsingsangst, cul- 
tuur schok, sociale ontwrichting, verbanningscomplex (gevoel verlaten 
te zijn door het hoofdkwartier), frustratie en teleurstelling (Brooke 
and Remmers (1977); Zeira and Harari (1977)). 

Recente studies (Torbiorn (1982); Adler (1986)) tonen aan dat er- 
varen expatriates effectieve en creatieve copingmechanismen hante- 
ren om deze stress te reduceren. Zo proberen bijvoorbeeld sommige 
expatriates en hun gezin de spanning te verminderen door enkel po- 
sitieve zaken te zeggen over de nieuwe fysische omgeving, cultuur, kli- 
maat of andere factoren die stress en frustratie veroorzaken. 

Volgens een studie van Ratiu (1983) blijkt dat ervaren expatriates 
'stabiliteitszones' creeren om de culturele aanpassingsproblemen te 
verminderen. Voorbeelden van succesvolle stabiliteitszones zijn 0.m. 
het bespelen van een muziekinstrument, het bijhouden van een dag- 
boek, het bekijken van video-films in de moedertaal, lid zijn van een 
internationale club of de vakantie doorbrengen met andere landge- 
noten. Met deze zones probeert men een omgeving te creeren die 
sterk gelijkt op 'thuis zijn' en die een hulpmiddel zijn wanneer de om- 
standigheden in het gastland te stressvol worden. Ratiu constateert 
dat de betrokkenheid van expatriates met hun nieuwe omgeving ge- 
kenmerkt wordt door een afwisseling van zich engageren in de nieuwe 
cultuur gevolgd door periodes van tijdelijke vervreemding. 

3 .  F l e x i b i l i t e i t  

Expatriates die zich kunnen aanpassen aan de nieuwe cultuur zijn 
veelal personen die een vervangmiddel in de vreemde cultuur vinden 
voor hun oorspronkelijke interessen en vrijetijds activiteiten (Men- 
denhall and Oddou (1985)). Voorbeelden van deze vervangende ac- 
tiviteiten zijn het leren waarderen van rauwe vis eerder dan frit met 
biefstuk in Japan, het bekijken van baseball in plaats van voetbal in 
de Verenigde Staten, het waarderen van inlandse muziek naast pop- 
muziek, en het ontdekken van nieuwe hobbies. Deze activiteiten wor- 
den als plaatsvervangend gezien voor datgene wat men thuis als aan- 



genaam ervaarde. Zij zijn een middel voor de expatriates en hun gezin 
om de gastcuituur te ieren waarderen. 

4 .  C o m m u n i c a t i e  v a a r d i g h e d e n  

Onderzoek (Abe and Wiseman (1983); Hammer et al. (1978); Harris 
(1973)) toont tevens aan dat goede relaties van de expatriate mana- 
gers met de lokale bevolking, zowel op werk als er naast, belangrijk 
zijn. Dit vereist voor de manager contactvaardigheid, bereidheid om 
met anderen te werken, en het opbrengen van respect voor de reli- 
gieuze en politieke overtuigingen van het gastland. 

Succesvolle expatriates vertonen tevens de bereidheid om de plaat- 
selijke taal te leren spreken. Zo constateren bijvoorbeeld Brein en 
David (1971) dat expatriates die de plaatselijke taal kunnen spreken, 
'gespreksvaluta's' verzamelen zoals spreekwoorden of informatie over 
plaatselijke sporthelden. Tijdens een gesprek met lokale inwoners ge- 
bruiken deze expatriates een 'gespreksmuntje' om aan te tonen dat 
zij 'CCn van hen' zijn ook a1 zijn zij oorspronkelijk afkomstig uit een 
ander land. 

5 .  C u l t u r e l e  e m p a t h i e  

Aanpassingsproblemen ontstaan meestal omdat expatriates de nieu- 
we culturele omgeving als tegenstrijdig zien met hun eigen waarden- 
systeem en levensgewoonten (Furnham and Bochner (1986)). Zo er- 
varen expatriates soms moeilijkheden in het leren van lokale gewoon- 
ten. Bijvoorbeeld, wanneer betekent 'ja' ook daadwerkelijk 'ja', wan- 
neer 'misschien', en wanneer 'neen'? Welke informatie is belangrijk 
en welke venvaarloosbaar ? Wanneer men in contact komt met de 
plaatselijke bevolking en hun verschillende veronderstellingen, ver- 
wachtingen, en gedragingen kan dit tot spanningen leiden. 

Het is evident dat het begrijpen van vreemde gewoontes belangrijk 
is bij de aanpassing aan de nieuwe cultuur. Zelfs de meest eenvoudige 
gedragingen kunnen onvenvachte en op het eerste gezicht onver- 
staanbare reacties oproepen (Ronen (1986)). Zo vertelt Triandis 
(1975) bijvoorbeeld het verhaal van een Amerikaanse expatriate die 
aan zijn Griekse collega vraagt hoe laat hij welkom is voor een etentje 
bij de Griek thuis. Het opleggen van beperkingen voor een gast wordt 
in Griekenland beschouwd als een belediging ten aanzien van de gast 
zodat de Griek antwoordt dat de Amerikaan welkom is op elk tijdstip. 
De Amerikaan daarentegen ervaarde dit antwoord als een teken van 



weigerachtigheid ten opzichte van zijn komst en ging niet in op de 
..:&-,.A;m; ul~lluul~lng.  

Om zulke communicatiestoornissen te vermijden moet een expa- 
triate manager in staat zijn om idiosyncratisch gedrag te onderschei- 
den van cultureel bepaald gedrag (Adler (1986)). Dit vereist het leren 
van lokale gewoonten, communiceren met mensen over hun dagda- 
gelijkse leven en gewoonten, en het vermijden om gebruik te maken 
van rigide veronderstellingen bij het zoeken naar verklaringen van an- 
dermans gedrag. Volgens Adler (1986) erkennen de meest succesvolle 
expatriates dat zij de situatie niet volledig begrijpen en dat zij op zoek 
moeten gaan naar betrouwbare informatie en kennis. Zij 'weten dat 
zij niet weten'. Zij beseffen tevens dat zij zich in een moeilijke situatie 
bevinden en dat zij in vergelijking met thuis niet zo effectief kunnen 
functioneren, vooral niet in de beginperiode van hun buitenlandse op- 
dracht. 

Ervaren expatriates en lokale werknemers die voorheen zelf met 
gelijkaardige problemen geconfronteerd werden, kunnen vaak een 
nieuwkomer helpen de gastcultuur te begrijpen. Een verhoogde indi- 
viduele gevoeligheid en verbeterde kennis van de plaatselijke situatie 
geeft een expatriate de mogelijkheid om lokaal gedrag beter te ver- 
staan en meer objectief te zijn in zijn visie op de nieuwe cultuur. 

B. Aanpassing van de partner 

Naast deze persoonlijke kenmerken van de manager zelf benadruk- 
ken veel studies het aanpassingsvermogen van de partner en kinderen 
met betrekking tot de vreemde omgeving (Gaylord (1979); Howard 
(1980); Tung (1982)). Veel expatriate vrouwen beweren niets om han- 
den te hebben met als gevolg dat zij zich vervelen en het gevoel heb- 
ben geen betekenisvolle rol of beroep te vervullen. 

De partner van een expatriate komt rechtstreekser in contact met 
de vreemde cultuur dan de manager zelf zodat de uitdaging om zich 
succesvol aan te passen zowel verschillend als moeilijker is. Bijvoor- 
beeld, gedurende de eerste paar maanden van de buitenlandse op- 
dracht moet de partner proberen uit te zoeken hoe men het huishou- 
den lopende kan houden, welke maatregelen getroffen moeten wor- 
den voor bedienden, waar men het best boodschappen kan gaan doen, 
of men prijzen moet afdingen, en zelfs waar men bepaalde produkten 
kan kopen op de zwarte markt. De partner moet kunnen omgaan met 



de vreemde cultuur op de meest directe, dagdagelijkse manier (Har- 
vey (1985)). 

Tegelijkertijd, tijdens de eerste maanden, kan de partner onder- 
vinden dat andermans gedrag niet altijd even zinnig lijkt of, en dit is 
voor haar meer verontrustend, dat haar eigen gedrag niet tot de ge- 
wenste resultaten leidt. Voor vele expatriate vrouwen is de constante 
frustratie om zaken niet te begrijpen en gedaan te krijgen geen ge- 
makkelijke opdracht. Ekn van hen drukt het als volgt uit: "It's the 
constant minor frustrations ... the phone never works, the electric po- 
wer is variable, and, oh yes, filling the water bottles at 4 a.m., just to 
be sure that we'd have some water" (Adler (1986)). 

Ervaring toont echter aan dat de meeste vrouwen gewoon worden 
aan deze Meine irritaties van beperkte watervoorraad, frequente elec- 
triciteitsuitschakelingen, of andere fjrsische factoren. Het gevoel van 
eenzaamheid en isolatie is voor velen moeilijker. De meeste expatria- 
tes vrouwen laten hun familie en vrienden, hun job, achter om hun 
man te volgen bij zijn buitenlandse opdracht. Door deze scheiding ver- 
wacht de vrouw meer tijd, aandacht en gezelschap van haar man. 
Maar de expatriate manager blijft vaak lange uren werken om het 
hoofd te bieden aan de vreemde werkomstandigheden. Hierdoor kan 
hij onvoldoende tijd doorbrengen met zijn familie om hun ontevre- 
denheid en onrustgevoelens te verminderen (Adler (1986)). 

Vrouwen van 'fast-trackers' staan tegelijkertijd ook weigerachtig 
tegen integratie en betrokkenheid bij de nieuwe gemeenschap. Er is 
immers de constante onzekerheid wanneer zij weer zullen verhuizen 
en hoe lang zij ditmaal op dezelfde plaats zullen blijven (Harvey 
(1985)). 

Kortom, het effect van een internationale transfer is vaak groter 
voor de vrouw dan voor de expatriate manager. Tenvijl de expatriate 
meestal in dezelfde organisatie blijft werken en de structuur van een 
job behoudt, moet zijn partner haar vrienden, job en carriere opgeven. 
Voor de meeste vrouwen is de moeilijkste taak dan ook een beteke- 
nisvol leven in het buitenland op te bouwen. Zij hebben vragen te 
beantwoorden zoals : Wat wil ik werkelijk doen ? Hoe kan ik dingen 
blijven doen die ik belangrijk vind ook a1 leef ik niet langer meer 
thuis ? 



Naast de aanpassingsmoeilijkheden van hun gezin komen expatriates 
ook vaak voor moeilijkheden te staan die voortvloeien uit de relatie 
van het hoofdkwartier met het buitenlandse bedrijf. In multinationals 
met een etnocentrische organisatiestructuur is de taak van een expa- 
triate manager voornamelijk het implementeren van doelstellingen en 
procedures opgesteld door het hoofdkwartier (Perlmutter and Hee- 
nan (1974)). Deze doelstellingen en procedures kunnen echter tegen- 
gesteld zijn aan de noden en verwachtingen van het buitenlands fi- 
liaal. Bijvoorbeeld, het filiaal zou het grootste deel van zijn winst wil- 
len herinvesteren in eigen operaties. Deze doelstelling kan echter 
onverenigbaar zijn met de algemene strategie van het bedrijf waarbij 
de winsten van buitenlandse filialen gerepatrieerd worden om te in- 
vesteren in een ander buitenlands filiaal of locatie. Het is duidelijk 
dat zulke belangenverschillen de oorzaak zijn van rolconflicten bij de 
expatriate managers (Rahim (1983)). Of, zoals Ronen (1986) het uit- 
drukt, de expatriate 'may end up caught in the middle'. 

Bijkomend kunnen deze belangenconflicten ook de prestatie van 
de expatriate manager be'invloeden. Indien het hoofdkwartier beper- 
kingen oplegt over de beslissingsbevoegdheid van het filiaal, vermin- 
dert zij tegelijkertijd de mogelijkheid van de expatriate om lokale pro- 
blemen aan te pakken. 

Een andere factor die de effectiviteit van de manager bei'nvloedt 
is de 'informatiekloof' die kan ontstaan tussen de expatriate en zijn 
collega's in het moederland (Chorafas (1967)). Wanneer het hoofd- 
kwartier niet gelegen is in het gastland waar de expatriate werkt, zien 
managers in het hoofdkwartier vaak niet de noodzaak in om te com- 
municeren met hun collega's in het buitenland. Dit leidt er echter toe 
dat expatriate managers geen informatie doorkrijgen over belangrijke 
activiteiten in het moederland. In een studie vernoemen meer dan 
twee derden van de expatriates deze informatiekloof als een probleem 
(Howard (1974)). Zij vinden dat hun collega's hen behandelen op een 
wijze 'uit het oog, uit het hart' wat een negatieve invloed heeft op hun 
professionele productiviteit en persoonlijke tevredenheid. Hierdoor 
beoordelen zij op lange termijn hun buitenlandse opdracht als dys- 
functioneel en zowel persoonlijk als professioneel te kostbaar (Ronen 
(1986)). 



IV. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRAKTIJKEN 

Het managen van expatriates betekent meer dan een rechtvaardige 
financiele vergoeding. Het bestaat uit een totale cyclus met vier on- 
derscheidbare fasen : de selectie, de voorbereiding, integratie in een 
vreemde maatschappij, en terugkeer of overplaatsing naar een nieuwe 
opdracht (Vansina en Saelens (1986)). Voor elke fase worden spe- 
cifieke human resource management praktijken besproken die bedrij- 
ven kunnen toegepassen om deze problematiek op te vangen. 

FIGUUR 1 

De integrnle management cyclus voor buitenlandse opdachten 

VOORBEREIDING ra7 
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Bron: Vansina, L.S., en Saelens, 1986, Het managen van personeel in het bui- 
tenland, Economisch en Sociaal Tijdschrift, 6, 817-814. 

A. Selectie 

In de literatuur bestaat er weinig eenstemmigheid over de meest rele- 
vante selectiecriteria bij expatriate bemanningsbeslissingen. Onder- 
zoekers gebruiken meestal verschillende soorten criteria om het suc- 
ces van een expatriate te evalueren zodat de onderlinge vergelijkbaar- 
heid van deze studies erg beperkt is. 

Heel wat studies hebben onderzocht welke criteria personeelsfunc- 
tionarissen gebruiken bij internationale bemanningsbeslissingen. Het 



blijkt dat de meeste bedrijven expatriates selecteren op basis van hun 
technische kwaliteiten. Vooral Amerikaanse bedrijven baseren hun 
selectiebeslissingen uitsluitend op technische en management vaar- 
digheden, en vroegere prestaties (Hays (1974); Kapoor and McKay 
(1971); Miller (1972); Tung (1981)). De veronderstelling bij deze be- 
nadering is dat "managing a company is a scientific art ; the executive 
accomplishing the task in New York can surely perform as adequately 
in Hong Kong" (Baker and Invancevich (1971)). 

Andere studies (White (1971); Johnson and Carter (1972); Samo- 
zar, Porter and Jain (1981); Whetten and Cameron (1984)) daaren- 
tegen rapporteren dat de vaardigheden die leiden tot effectieve pres- 
taties thuis, niet noodzakelijk voldoende zijn om ook effectief te func- 
tioneren in het buitenland. Een steekproef van zowel Amerikaanse 
expatriates als lokale werknemers in Azie vermelden relationele vaar- 
digheden, het begrijpen van de gastcultuur, en de mogelijkheid om 
zich aan te passen als de meest belangrijke kwaliteiten van een ex- 
patriate manager (Johnson and Carter (1972)). Ook andere enquCtes 
bij expatriates (Haemmerli (1978); Rubin, Askling and Kealey (1977); 
Zeira (1979); Zeira and Harari (1977)) benadrukken de belangrijk- 
heid van persoonlijke kenmerken en interpersoonlijke vaardigheden 
zoals de bekwaamheid om zich te engageren in een twee-richtings- 
communicatie, het leren van kenmerken van de vreemde omgeving, 
zijn gedrag aanpassen aan de venvachtingen van het buitenlands be- 
drijf, empathie, respect voor de lokale werknemers, openheid, be- 
leefdheid, tactvolheid, integriteit, tolerantie, emotionele stabiliteit, en 
zelfvertrouwen. Hieruit blijkt dat in de ogen van de expatriate ma- 
nagers zelf hun persoonlijke kenmerken belangrijker zijn dan hun 
technische bekwaamheden. 

Wanneer expatriates de dominante waarden en normen van de 
nieuwe cultuur niet volledig begrijpen, zijn zij in sterke mate beperkt 
om hun thuis venvorven vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in 
deze nieuwe situatie. Men kan bijvoorbeeld slechts effectief commu- 
niceren wanneer men de specifieke antwoordpatronen van de nieuwe 
cultuur verstaat (Samozar, Porter and Jain (1981)). 

Op basis van deze studies worden personeelsfunctionarissen gead- 
viseerd om selectie beslissingen niet uitsluitend te baseren op de tech- 
nische competentie van expatriates en hun vroegere prestaties. Men 
moet eveneens persoonlijke kenmerken in ovenveging nemen zoals 
aanpassingsvermogen, communicatievaardigheden, emotionele stabi- 
liteit, relationele vaardigheden enz.. Mendenhall en Oddou (1985) 



hebben deze persoonlijke kenmerken samengevat en onderverdeeld . . 
:n v:er categorieen van criteria : (l) zelf-orientering, wat ver~qijst naar 
activiteiten en kenmerken die de zelfwaardering en het zelfvertrou- 
wen van de expatriate verstevigen ; (2) orientering naar de anderen 
toe, wat venvijst naar de capaciteit van de expatriate om effectief te 
interageren met de lokale bevolking ; (3) een perceptuele dimensie 
waarin de mogelijkheid om het gedrag van cultureel anderen te be- 
grijpen vervat zit ; en (4) de culturele rnoeilijkheidsgraad waarbij men 
rekening houdt dat de aanpassing aan culturen van bepaalde landen 
moeilijker verloopt dan deze van andere landen. De subfactoren van 
de drie eerste dimensies vindt men in Tabel 1. 

TABEL l 

Aanpassing van "Expatriates": Een Drie-Dirnensionele Benadering. 

Factor 1 
SELF-ORIENTATION 
Stress Reduction 
Reinforcement 

Substitution 
Technical Competence 
Dealing with Alienation 
D e h g  with Isolation 
Realistic Expectations 

prior to departure 

Factor 2 
OTHERS-ORIENTATION 
Relationship Skills 
Willingness to 
communicate 
Non-Verbal Communication 
Respect for Others 
Empathy for Others 

Factor 3 
PERCEPTUAL ORIENTATION 
Flexible Attributions 
Broad Category Width 
High Tolerance for 

Ambiguity 
Being Open-Minded 
Field-Independence 

Bron: Mendenhall, M.E., Dunbar, E., and G.R. Oddou, 1987, Expatriate Selection, Trai- 
ning and Career Pathing : A Review and Critique, Human Resource Management, 26(3), 331- 
345. 

Op basis van onderzoek constateert Tung (1988) dat de selectie cri- 
teria voor internationale managers moeten varieren naargelang het 
land waarin de buitenlandse opdracht wordt uitgevoerd en het ma- 
nagement niveau van de buitenlandse functie. Wanneer de culturele 
verschillen groot zijn en de functie veel interactie met de plaatselijke 
werknemers vereist, worden kenmerken zoals aanpassingsvermogen, 
flexibiliteit in nieuwe situaties, maturiteit en emotionele stabiliteit, en 
communicatie meer kritiek en zouden zij ook doorslaggevend moeten 
zijn bij de selectie beslissing. Zijn daarentegen de culturele verschillen 
klein en de mate van interactie laag, dan moet de selectie hoofdza- 
kelijk gebeuren op basis van functionele technische kwaliteiten. 



Pucik en Katz (1986) constateren een andere contingentie bena- 
dering gebaseerd =p het s ~ c r t  inf~rmatie er, contro!e dat de buiten- 
landse opdracht vereist. Volgens deze auteurs functioneren technisch 
competente expatriates het meest effectief wanneer de informatie ob- 
jectief is (d.w.z. verstaanbaar voor personen met een aangepaste pro- 
fessionele opleiding onafhankelijk van hun nationaliteit en cultuur), 
en wanneer de controle bureaucratisch verloopt. Wanneer daarente- 
gen de informatie sociaal is en de controle normatief, functioneren 
expatriates die de bedrijfscultuur gei'nternaliseerd hebben het best. 

Ondanks het feit dat het aanpassingsvermogen van de partner in 
vele gevallen CCn van de belangrijkste oorzaken van mislukking blijkt 
te zijn, worden partner en kinderen weining in het selectie proces be- 
trokken. Zo rapporteert Tung (1988) dat slechts 40% van de door 
haar onderzochte Amerikaanse multinationals ook de partner van de 
expatriate manager interviewen. 

Aansluitend bij het aanpassingsvermogen van de partner consta- 
teren sommige auteurs dat het bedrijf een 'familie onderzoek' zou 
moeten uitvoeren. Belangrijke factoren die in dit verband moeten be- 
keken worden zijn : huwelijksstabiliteit ; aanwezigheid van leermoei- 
lijkheden bij kinderen ; gedragsrnoeilijkheden bij tieners ; de sterkte 
van familiale banden met de leefgemeenschap, vrienden, en andere 
familieleden ; verantwoordelijkheid voor bejaarde ouders (Harvey 
(1985); Mendenhall and Oddou (1985)). 

B. Voorbereiding 

Na de selectie zou het bedrijf formele opleidingsprogramma's als 
voorbereiding moeten aanbieden voor de expatriates en hun gezin. 
Zelfs de meest zorgvuldige selectie schakelt immers de noodzaak van 
voorbereiding niet uit. 

Maar ondanks het hoog aantal mislukkingen bij expatriates en de 
duidelijke noodzaak om repatrieringskosten te minimalizeren, geven 
de meeste Arnerikaanse organizaties geen opleidingsprogramma's. 
Zo rapporteert Tung (1981) dat slechts 32% van de Amerikaanse be- 
drijven formele trainingprogramma's hebben om hun managers voor 
te bereiden op aanpassingsmoeilijkheden. Gelijkaardige resultaten 
werden gevonden in het onderzoek van Dunbar en Ehrlich (1986) 
waarin 44% van de onderzochte multinationals met hoofdkwartier in 
de Verenigde Staten opleidingsprogramma's geven. 



Het blijkt dat Europese multinationals meer voorbereidingspro- 
gramma's verschaffen d-.- all he;ikaanse multinaf ~ n a l s .  In de studie 
van Tung, rapporteert 69% van de Europese bedrijven het gebruik 
van opleiding. In een Zweedse studie vermeldt ongeveer de helft van 
de bedrijven voorbereidingsprogramma's (Torbiorn (1982)). Beide 
studies rapporteren dat Europese multinationals significant meer 
taalcursussen ter beschikking stellen dan Amerikaanse. 

De meest geciteerde redenen voor het niet geven van opleiding 
zijn : de mening dat cross-culturele programma's niet effectief zijn, 
ontevredenheid van de managers met de opleidingsprogramma's, ge- 
brek aan tijd tussen de selectie en de overplaatsing, en de perceptie 
dat de buitenlandse opdracht relatief kort is (Baker and Ivancevich 
(1971); Schwind (1985); Tung (1981)). 

Bedrijven die cross-culturele opleidingsprogramma's geven maken 
meestal gebruik van informatie programma's over de omgeving, ele- 
mentaire culturele orientatie en taalcursussen (Runzheimer (1984)). 
De gebruikte methoden om cross-culturele vaardigheden aan te leren 
zijn ondermeer het gebruik van boeken, films, lezingen over de ge- 
schiedenis, cultuur en socio-economische achtergrond van het gast- 
land, and 'survival-level' taalcursus (Brislin (1979)). Wanneer echter 
de buitenlandse opdracht intensieve interactie met plaatselijke werk- 
nemers vereist, blijken deze methoden niet geschikt om expatriates 
daadwerkelijk voor te bereiden (Tung (1981)). Partner en kinderen 
worden ook meestal niet betrokken bij de voorbereidingsprogram- 
ma's. Volgens een studie neemt 80% van de bedrijven enkel de ma- 
nager in het opleidingsprogramma op (Runzheimer (1984)). 

Uit het voorgaande blijkt dat effectieve opleidingsprogramma's ge- 
bruik maken van technieken zoals realistische simulatie's of scena- 
rio's, assessment centers, field experiences, sensitiviteitstraining en 
uitgebreide taalcursussen. Zulke voorbereidingsprogramma's zijn 
vooral nodig wanneer de buitenlandse opdracht een langdurig verblijf 
in het gastland, intensief contact met de plaatselijke bevolking en 
hoge graad van integratie vereist (Mendenhall, Dunbar and Oddou 
(1987); Tung (1981)). Omdat het aanpassingsniveau van partner en 
kinderen een significant effect heeft op eventuele vroegtijdige terug- 
keer van de manager, zouden ook zij moeten betrokken worden bij 
het voorbereidingsproces. 

In dit verband dient ook de vraag gesteld welke informatie voor 
het vertrek en welke na aankomst dient verschaft te worden (Vansina 
en Saelens (1986)). Uit onderzoek blijkt dat taalcursussen, informatie 



over de levensnoodzakelijke omstandigheden, en correctieve gege- 
vens voor vertekende npvattingen, vnnrafgaandelijk en $an nog best 
in persoonlijke vorm worden verstrekt. Na een eerste confrontatie 
met de vreemde cultuur zijn de expatriate en zijnlhaar gezin meestal 
meer gemotiveerd om bijkomende informatie te krijgen zodat de spe- 
cifieke culturele training beter ter plaatse wordt gegeven. 

C. Integratie in een vreemde maatschappij 

Uit onderzoek van Tung (1984) naar human resource management 
praktijken bij Amerikaanse en Japanse multinationals blijkt de belang- 
rijkheid van deze praktijken om de expatriate manager te begeleiden 
bij zijn buitenlandse opdracht. Een belangrijk verschilpunt tussen de 
praktijken van de Amerikaanse en Japanse bedrijven is de termijn van 
de internationale opdracht. Japanse bedrijven rapporteren een ge- 
middelde duur van 4.67 jaren in tegenstelling tot de 2 jaren van Arne- 
rikaanse bedrijven. Uit diepte-interviews met 18 Japanse bedrijven 
blijkt tevens dat de meeste van deze bedrijven geen uitstekende pres- 
taties van hun expatriates venvachten voor het derde jaar van hun op- 
dracht (Tung (1984)). 

Om het risico van een mislukking te verminderen zouden bedrijven 
hun expatriates voldoende tijd moeten gunnen om zich aan te passen 
aan de vreemde omgeving. De bijkomende druk om dadelijk effectief 
te functioneren verhoogt de eisen voor een expatriate en kan een 
negatief effect hebben op zijn prestatie. Volgens Zeira en Harari 
(1977) zouden expatriates moeten vrij gesteld worden van actieve ma- 
nagement verplichtingen gedurende de eerste zes maanden van hun 
aankomst in een vreemd land. Hun prestaties moeten beoordeeld 
worden op basis van rendement op lange termijn in plaats van korte 
termijn resultaten. 

Een ander sterktepunt van Japanse multinationals is hun 'support' 
systeem. Onder dit support systeem worden allerlei activiteiten ver- 
staan zoals een speciale afdeling die de noden van de expatriates on- 
derzoekt, intensieve mentor steun, regelmatige professionele bezoe- 
ken aan Japan, en een systeem waarbij ervaren expatriates steun ver- 
lenen aan nieuwkomers. 

Op basis van deze bevindingen geeft Tung (1988) Amerikaanse be- 
drijven het advies een support systeem op te richten en te coordineren 
dat voornamelijk gericht is op het onderzoeken van de noden en ver- 
wachtingen van expatriate werknemers. Dit sociale netwerk helpt mee 



het 'uit het oog, uit het hart' probleem te verminderen door informatie 
door t2 geveii ~ v e r  de dagdagefijkse actkiteitex ex de gev~erde be- 
drijfspolitiek van het hoofdkwartier. 

Het support systeem zou tevens de opleidings- en ontwikkelings- 
behoeften van de managers moeten opvolgen. Door permanent ma- 
nagement training te voorzien, geven bedrijven hun expatriates de 
kans hun technische kennis bij te houden en hun belnvaamheid om 
met anderen te werken in een cross-culturele situatie te verhogen. 

D. Terugkeer of vewolgopdracht 

Expatriates die na een lange periode terugkeren naar hun geboorte- 
land worden geconfronteerd met verschillende problemen. Brislin en 
Van Buren (1974) rapporteren dat gerepatrieerden vaak zeer ver- 
baasd en teleurgesteld zijn bij hun aankomst thuis. Tenvijl zij niets 
ongewoons venvachten, ervaren zij vaak dat hun land en bedrijf sterke 
veranderingen heeft ondergaan sinds het aanvatten van de buiten- 
landse opdracht. Een groot aantal expatriates en hun gezin ervaren 
wat Murray noemt een 'omgekeerde cultuur schok' (1973). 

Volgens Adler (1986) is vooral de professionele terugkeer zeer 
moeilijk. De meeste managers venvachten dat de internationale op- 
dracht een positieve invloed zal hebben op hun verdere carri6re. On- 
derzoek (Hazzard (1981)) toont echter aan dat minder dan de helft 
van de expatriates gepromoveerd worden bij terugkeer. Vele expatria- 
tes ervaren tevens hun buitenlandse jobs als meer uitdagend en zij 
missen de verantwoordelijkheid, authoriteit en de professionele vrij- 
heid om beslissingen nemen. Ook de naijver en jaloersheid van hun 
collega's zorgt voor onvenvachte problemen. In hun ogen zijn expa- 
triates de 'wonderboys' die gans de wereld mogen afreizen en nadien 
de promotie krijgen die zij zelf verdiend hebben. 

Over 't algemeen zijn gerepatrieerde managers van mening dat een 
internationale opdracht een slecht geplande, toevallige zaak is. Inter- 
nationale bemanning schijnt vooral bedoeld te zijn om tegemoet te 
komen aan de onmiddellijke personeelsnoden in het gastland eerder 
dan aan een geintegreerde carrikreplanning voor toekomstige be- 
drijfsmanagers. 

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan deze terugkeer 
problemen tegemoet komen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een op- 
volgingsplan ontwikkelen dat de venvachte periode van de buiten- 
landse opdracht bepaalt met de daarop volgende mogelijke functies. 



Zes maanden vooraleer de internationale opdracht ten einde loopt, 
kan een interne positie gezocht werden (Mexdenhzll, Dunbar and 
Oddou (1987)). Het is tevens belangrijk dat een expatriate met uit- 
gebreide verantwoordelijkheid geen tijdelijke of minder belangrijke 
opdracht wordt gegeven. 

Noer (1974) stelt een 'peetvader' benadering voor om de terugkeer 
problemen te verminderen. De taak van de 'peetvader' is het opbou- 
wen van een hechte relatie met zijn expatriate tijdens de buitenlandse 
opdracht, veelvuldig te communiceren met hem, en hem een positie 
te verzekeren wanneer hij terugkeert. 

V. BESLUIT 

In dit artikel werden de meest voorkomende problemen bij expatrie- 
ring geschetst. Het is duidelijk dat deze complexe problematiek niet 
geheel kan opgevangen worden door aangepaste human resource ma- 
nagement praktijken. Ook het management en de betrokkene zelf met 
zijn gezin dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar op ba- 
sis van de voorgaande beschouwingen kunnen volgende aanbevelin- 
gen geformuleerd worden : 
- internationale opdrachten moeten geintegreerd worden in een lan- 

ge termijn en strategisch bemannings- en loopbaansysteem ; 
- een opvolgingsplan moet ontwikkeld worden dat de venvachte duur 

van het verblijf beschrijft, evenals de verantwoordelijkheden in het 
buitenland, en de mogelijke functies na terugkeer ; 

- omdat onaangepaste interpersoonlijke en cross-culturele vaardighe- 
den vaak de oorzaak zijn voor mislukking, moeten personeelsfunc- 
tionarissen voor bepaalde functies deze selectiecriteria benadruk- 
ken ; 

- bedrijven moeten meer alomvattende voorbereidingsprogramma's 
aanbieden om de cross-culturele vaardigheden van hun managers 
te vergroten ; 

- partner en kinderen moeten betrokken worden in het selectie- en 
opleidingsproces ; 

- bedrijven moeten gebruik maken van een support systeem of andere 
technieken die het 'uit het oog, uit het hart' probleem opvangen ; 

- tenslotte, tijdens de internationale opdracht moet het opvolgings- 
plan aangepast worden. Zes maanden voor het einde van de op- 
dracht moet de expatriate betrokken worden in het zoeken naar een 
voor hem aangepaste functie. 
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