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ROSS-CULTURELE VRAAGSTUKKEN STAAN IN HET BRANDPUNT VAN DE BELANGSTELLING. 

Opmerkelijk daarbij is dat zowel in het publieke debat als in de 

wetenschappelijke discussie de aandacht vooral – zo niet uitsluitend – uitgaat 

naar botsingen tussen verschillende culturen. Dat geldt al sinds het pionierswerk van 

cultuuronderzoekers Hofstede (Culture’s Consequence 1980) en Huntington (The Clash 

of Civilizations? 1999). Natuurlijk, culturen verschillen van elkaar en de uiterste 

consequentie van die verschillen is dat de interactie tussen die verschillende culturen 

tot conflicten leiden en op die manier kan de enorme aandacht voor dit verschijnsel 

ook worden gerechtvaardigd. Dat doet echter niets af aan de ironie van het feit, dat 

terwijl het streven naar constructieve samenwerking ten grondslag ligt aan het 

onderzoek naar de wisselwerking tussen culturen, de meeste aandacht wordt 

geschonken aan de destructieve kant van het proces. We nemen graag aan dat het 

verbeterde inzicht in conflicterende culturen ons helpt om effectiever met de gevolgen 

ervan om te gaan. De vraag dient zich echter aan of het geen tijd is om ons perspectief 

op cross-culturele interactie te verbreden en ons niet alleen meer te blijven focussen 

op de conflictkant. Zo’n omvattender visie zal niet alleen ons begrip vergroten, en 

rijkere alternatieven bieden aan het onderzoek, maar ons tevens leren effectiever te 

opereren in de praktijk van de cross-culturele wisselwerking. 

Deze studie gebruikt gegevens uit kwalitatief veldonderzoek voor de opbouw van 

een theorie over cultuur en leerprocessen in organisaties. Die gegevens werden 

verzameld door eigen observaties en diepte-interviews met Nederlandse en Thaise 

managers en werknemers in dienst bij vijf Nederlandse firma’s in Thailand. De studie 

ving aan in januari 2005 en omvatte twee hoofdfasen. Allereerst de verkennende open 

gesprekken (lente van 2005) met vijf Nederlandse managers met een ruime ervaring in 

de samenwerking met Thaise en Aziatische collega’s, klanten en ambtenaren. Deze 

verkenning heeft richting gegeven aan het veldonderzoek in de tweede fase (februari 

en maart 2006). Dit veldonderzoek richtte zich op vijf Nederlandse firma’s in Thailand. 

In deze bedrijven werden 21 diepgaande gesprekken gevoerd over cross-culturele 

samenwerking van Europese en Aziatische managers en medewerkers op 

sleutelposities in het bedrijf. Bovendien deed de mogelijkheid zich voor die 

wisselwerking in de praktijk te observeren. In deze fase werden bovendien een drietal 

(praktijk)deskundigen met grote ervaring en inzicht in cross-cultureel management en 

de wisselwerking tussen Nederlandse/Westerse en Thaise/Aziatische culturen 

geraadpleegd. Ten slotte werd ook gebruik gemaakt van informele gesprekken met 

talrijke ‘toevallige informanten’ (of: accidental informants). 

In methodologische zin vormt het stramien van deze studie een combinatie van 

Grounded Theory en case study research. ‘Grounded Theory’ is een opkomende 

C 



264 Nederlandse samenvatting 

inductieve theorie-vormende methodologie die voortkomt uit het pionierswerk van 

Glaser en Strauss (1967). Deze benadering wint aan terrein, omdat zij een nieuwe 

impuls geeft aan de wijze waarop binnen de sociale wetenschappen theorieën worden 

ontwikkeld. Empirisch materiaal wordt in deze benadering ingezet om langs een 

gestructureerde, maar ook flexibele weg tot de ontwikkeling van theoretische 

begrippen en hun onderlinge relaties te komen. Dat vraagt een voortdurende iteratie 

tussen de waarnemingen en de ‘theorie in wording’. Deze methodologie is bijzonder 

geschikt voor kwalitatief onderzoek naar moeilijk af te bakenen sociale processen 

(Suddaby 2006). Naast de gegevens uit het veldonderzoek werd ook een uitvoerige 

literatuurstudie verricht naar begrippen en hun onderlinge verbanden met betrekking 

tot cross-culturele verschillen en -verhoudingen. Beide studies vormden de input voor 

de theorieopbouw. In deze benadering beschouwt men ook literatuur als evidence, 

met in het achterhoofd de gedachte dat in de praktijk een onderzoeker nooit in staat is 

om geheel onbevangen, met een schone lei de empirische werkelijkheid te 

interpreteren. Bij de analyze en rapportage werd gebruik gemaakt van het stramien 

van de case-analysis. Deze benadering brengt structuur in de data en maakt het 

empirische materiaal toegankelijk voor de lezer (Hoofdstuk 2). 

Uiteindelijk leverde deze inspanning drie uitgebreide beschrijvende ‘cases’ en twee 

‘vignettes’ (beschrijvende ‘portretten’ of ‘karakterschetsen’) op. Deze beschrijvingen 

vormen uiteindelijk ‘de theoretische memoranda’, een noodzakelijk analytisch 

instrument binnen ‘Grounded Theory’. Het resultaat van de case analysis, de Grounded 

Theory, en de literatuurstudie (of: theoretical sampling) is tenslotte een ‘Grounded 

Theory’ van: cross-culturele intelligentie (XCQ) temidden van verwikkelde culturele 

webben, waarin twee theoretische kernconcepten zijn te onderkennen: verwikkelde 

culturele webben (of: intricate cultural web) en cross-culturele intelligentie (Hoofdstuk 

4 en 6). Deze theorie ontvouwt vier belangrijke vernieuwende perspectieven op 

cultuur en leerprocessen in organisaties.  

Ten eerste, bepleit de theorie een holistische visie op cultuur, in tegenstelling tot 

het meer gangbare en veelal gepopulariseerde dimensionale perspectief. In de 

gepresenteerde visie wordt cultuur beschouwd als een gedeelde wijze van zijn en 

betekenisgeving (‘being and sense-making’) die uniek is voor een bepaalde groep 

mensen en die de groep onderscheidt van haar tegenhangers. De leden van een cultuur 

zijn te beschouwen als ´culturele eenheden´ en deze eenheden functioneren op talrijke 

cross-culturele platformen. Het eerste kernconcept, verwikkelde culturele webben is 

een metafoor, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de haast onvoorstelbare 

complexiteit van culturele wisselwerkingen. De metafoor vloeit voort uit de 

constatering, dat culturele eenheden, of dat nu individuen, groepen of organisaties 

zijn, niet slechts functioneren in enkelvoudige sociale structuren en netwerken, maar 

deel uitmaken van een veelheid van sociale verbanden, die steeds weer andere 

normen en waarden aanleggen. Die verbanden, netwerken, of ‘webben’ zijn met 

elkaar vervlochten. Men kan daarbij denken aan nationale, etnische en politieke 

verbanden en verbanden die bijvoorbeeld te maken hebben met levensbeschouwing, 
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geslacht, beroepsgroep, werkkring, of specifieke organisaties. De verwikkelde webben 

drukken zowel hun stempel op de culturele eenheid, als op de wisselwerking tussen 

culturele eenheden en de context (of: cultureel platform) waar zij elkaar ontmoeten, 

en vormen daarmee een fundamentele eigenschap van culturele eenheden. Met 

andere woorden: verschillende culturele webben werken tegelijkertijd in op het 

gedrag van die culturele eenheden. De cross-culturele interface heeft betrekking op de 

wisselwerking tussen culturele eenheden uit diverse culturele identiteiten. Die 

wisselwerking vormt een sociaal proces in de context (of: cross-cultural platform) 

waarin twee of meer culturele entiteiten elkaar raken. Op die manier hebben 

verwikkelde culturele webben een grote invloed op cross-culturele processen. In deze 

visie op cultuur zijn alle individuen te beschouwen als virtuele multiculturele eenheden 

en brengen alle sociale processen onveranderlijk cross-culturele wisselwerking met zich 

mee. 

Ten tweede, de voorgestelde theorie verbreedt ons perspectief op de cross-

culturele wisselwerking. Dat perspectief reikt verder dan het conflict en de botsing (of: 

conflict modus), die in de gangbare literatuur zo uitvoerig aan de orde komen. 

Uitgangspunt is dat er meer soorten wisselwerking bestaan dan het conflict. Het begrip 

‘cross-cultureel’ heeft in deze theorie niet alleen betrekking op de vergelijking van de 

kenmerken van twee of meer culturen, zoals dat in het traditionele onderzoek, maar 

richt zich met name op het facet wisselwerking (of: interactie) in cross-culturele 

verschijnselen die wij willen doorgronden. Deze leidende gedachte heeft samen met 

de verzamelde data geresulteerd in een uitgebreide taxonomie van cross-culturele 

wisselwerking (of: cross-cultural condition) (Hoofdstuk 6). Het is niet verwonderlijk dat 

het conflict een van de wisselwerkingsvormen is, maar daarnaast vinden we in deze 

taxonomie drie andere vormen van wisselwerking. De vier wisselwerkingsvormen in 

deze taxonomie zijn:  

• Conflict. Verschillen worden op de spits gedreven; het gaat vooral om 

beheersing; 

• Wederkerig belang. Er bestaat tussen de actoren een zekere mate van 

wederzijds belang en bereidheid tot ‘geven en nemen’. Uitwisseling is het 

sleutelwoord; 

• Unificatie. Er bestaat affiniteit tussen de actoren en actoren nemen elementen 

van de cultuur van de ander over. Er is een tendends om culturen te kruisen 

(hybridizing); 

• Variatie. Hier is empathie het sleutelwoord. Actoren kruipen in de huid van de 

ander en passen zich aan aan de culturele omgeving. 

In de voorgestelde theorie omvatten de vier interactiewijzen het hele scala van 

mogelijkheden. Deze interactiewijzen sluiten elkaar niet uit en kunnen naast elkaar 

bestaan en doen dat feitelijk ook vaak, al kan in een bepaalde cross-culturele context 

de ene vorm veel dominanter zijn dan de andere. De vier interactiewijzen vormen 

samen een dynamisch, non-lineair pad dat voor altijd voortgaat. Deze taxonomie en de 

dynamiek waaruit die is voortgekomen, brengt ons er toe de fixatie op het conflict als 
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interactievorm op te geven, en ons open te stellen voor andere, meer subtiele en toch 

vitale vormen van cross-culturele interactie.  

Ten derde, de voorgestelde theorie weerhoudt ons er van de gangbare weg te 

kiezen van het analytisch reductionisme, waarin de wisselwerking wordt afgebroken in 

atomistische eenheden. De theorie zet ons er wel toe aan ons vooral te richten op het 

proces van cross-culturele wisselwerking. Deze holistische en kwalitatieve kijk op 

cross-culturele interactie als een dynamisch sociaal proces impliceert twee onderling 

nauw samenhangende aspecten: actie en zijn context. De theorie probeert een 

antwoord te vinden op de intrigerende vraag hoe sociale actoren erin slagen om in de 

grote complexiteit van verwikkelde culturele webben effectief te functioneren. De 

theorie suggereert dat sociale actoren in het dagelijks bestaan een praktische 

‘heuristieke’ bekwaamheid aanleren die hen in staat stelt in steeds weer andere 

situaties een effectieve interactie aan te gaan met vertegenwoordigers van andere 

culturen.  

Deze heuristieke bekwaamheid vormt het tweede kernbegrip van de voorgestelde 

‘Grounded Theory’: cross-culturele intelligentie, of XCQ (Hoofdstuk 6). XCQ, zo 

genoemd om het te onderscheiden van het meer algemene begrip ‘culturele 

intelligentie’ of CQ, een recent onderzoekthema waarvan gelijktijdig door twee 

prominente onderzoeksteams de weg wordt bereid - Ang en haar collega’s (Ang en Van 

Dyne 2008, Earley en Ang 2003) en Thomas en zijn team (Thomas 2006, Thomas, Elron, 

Stahl, Ekelund, Ravlin, Cerdin, Poelmans, Brislin, Pekerti, Aycan, Maznevski, Au, en 

Lazarova 2008). Het concept XCQ vormt een uitbreiding van het concept CQ en is 

vooral bedoeld om recht te doen aan de bekwaamheden van actoren effectief te 

functioneren in situaties waarin culturen direct met elkaar in wisselwerking staan. XCQ 

vormt het vermogen van culturele eenheden om cross-culturele interactie met elkaar 

te hebben met het doel om gewenste en wenselijke resultaten tot stand te brengen. 

Daarmee is XCQ het in de praktijk aangeleerde vermogen om een cross-culturele 

heuristiek effectief toe te passen (‘learning by doing’). Het concept XCQ zoals die in 

deze studie wordt geïntroduceerd kan op die manier gezien worden als een aanvulling 

op de onderzoeksinspanning rond CQ. Het begrip XCQ is in die zin door zijn holistische 

en kwalitatieve karakter complementair aan de snel expanderende kwantitatieve 

inspanningen ( Hoofdstuk 6). 

Tenslotte, biedt deze studie niet alleen een nieuw raamwerk voor onderzoek naar 

cross-culturele wisselwerking, maar ook voor de ontwikkeling van XCQ bij individuen 

en groepen. Centraal daarin is het begrip “heuristiek” (Hoofdstuk 6). De term 

“heuristiek” wordt frequent in de informatica gebruikt voor het oplossen van zeer 

complexe problemen met behulp van relatief eenvoudige routines. Heuristieken 

worden toegepast als de complexiteit en dynamiek van een probleem of situatie zo 

hoog is, dat er geen sluitende algoritmen kunnen worden ontwikkeld. Met de 

heuristiek neemt men dan genoegen met relatief simpele oplossingen, die weliswaar 

niet volmaakt zijn, maar waarvan bewezen is dat ze ‘werken’. De theorie veronderstelt 

dat sociale actoren die opereren in de complexiteit en dynamiek van de ‘verwikkelde 
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culturele webben’ in de loop van de tijd in de praktijk dergelijke heuristieken aanleren. 

De theorie onderscheidt vier stappen in dit ontwikkelingsproces. 1) Het bewust 

worden en opruimen van eigen vooroordelen en het uitstellen van oordelen (‘negative 

capacity’); 2) het aftasten van de situatie om te begrijpen hoe de context in elkaar zit 

en welke eisen daarin aan actoren gesteld worden; 3) het aanleggen van situationele 

verankeringen: vaststellen wat de actor wil bereiken en het vinden van wegen die zich 

in de betreffende situatie daarvoor eigenen; en 4) het toepassen van cross-culturele 

mechanismen en instrumenten om de gewenste situatie te realiseren. Met de 

toepassing van heuristiek raken we het grondprincipe van deze studie: het principe van 

‘XCQ-in actie’. De belangrijkste boodschap voor kennisontwikkeling over cross-

culturele wisselwerking is, dat we moeten leren van de wijzen waarop mensen 

(culturele eenheden) in de praktijk oplossingen vinden voor problemen die door die 

wisselwerking worden opgeroepen. Het gaat om het feitelijke, waarneembare gedrag 

waarmee mensen in die wisselwerking hun doelstellingen effectief verwezenlijken: 

XCQ-in actie.  

Zoals voor elk onderzoek, gelden voor deze studie een aantal beperkingen. Op de 

eerste plaats moeten we vaststellen dat de methodologische keuzes die voor deze 

studie werden gemaakt juist door de voordelen die zij boden, ook nieuwe 

methodologische uitdagingen introduceerden. Methodologisch gezien vraagt de 

interpretatieve ‘Grounded Theory’ benadering zowel dat de onderzoeker als zijn 

publiek voortdurend op hun hoede zijn voor impliciete interpretaties van 

waarnemingen. Onderzoeksresultaten dienen te worden beschouwd als informed 

interpretation, aangeleverd door een bepaalde interpretator, met een eigen specifiek 

profiel. Daarnaast is binnen de relatief jonge traditie van ‘Grounded Theory’ de 

mogelijkheid om voort te bouwen op eerdere ervaringen beperkt. Bovendien vormt, 

theoretisch gezien, het thema van culturele intelligentie een opkomende nieuwe 

onderzoekstroom en dragen de meeste studies over dit onderwerp in dit stadium een 

verkennend karakter. Tenslotte moeten we ons er van bewust zijn dat deze studie is 

gebaseerd op waarnemingen op één enkel cross-cultureel podium van de Nederlandse 

en Thaise actoren in vijf bedrijven. Het is duidelijk dat een grotere verscheidenheid aan 

situaties meer en beter bewijsmateriaal zou kunnen opleveren en ons in staat zou 

stellen het model verder te valideren en te verrijken. Bewust van deze beperkingen, is 

ernaar gestreefd de beschikbare validatiemethoden en -procedures die specifiek voor 

kwalitatief-interpretatief onderzoek worden aanbevolen, waar mogelijk toe te passen 

(Hoofdstuk 2). Dit laat onverlet, dat wanneer het project met meer middelen 

(onderzoekers, tijd en financiën) zou zijn gezegend, de validatie een robuster karakter 

had kunnen krijgen. Dit is een cruciale les voor toekomstig onderzoek (Hoofdstuk 8). 

Terwijl de onderzoekster zich bewust is van de beperkingen van deze studie is zij 

ervan overtuigd dat de verkregen inzichten nieuwe wegen openen, niet alleen met 

betrekking tot onderzoek naar cross-culturele interactie, maar ook voor het 

ontwikkelen van cross-culturele intelligentie in de praktijk. De studie draagt twee 

belangrijke onderzoeksthema’s aan, die dringend tot verdere analyze uitnodigen. Het 



268 Nederlandse samenvatting 

eerste thema betreft het cultiveren van XCQ. Ook hier moet de nadruk liggen op het in 

de praktijk brengen van XCQ: ‘XCQ-in actie’ en daarmee gaan we verder dan een louter 

cognitieve, emotionele, of gedragsmatige aanpak. In plaats van naar deelaspecten te 

kijken, richten we ons in dit onderzoek vooral op de actie in de praktijk waarin die 

aspecten juist geïntegreerd zijn. Hierbij valt een parallel te trekken met de 

ontwikkeling van andere stilzwijgende (‘tacit’) vaardigheden, waarbij praktijk en 

begeleiding (of: coaching) direct zijn gekoppeld. In dat perspectief mogen wij van 

conventionele XCQ-cultiveringsprogramma’s binnen de beslotenheid van het klaslokaal 

niet te veel verwachten. Het gaat er om onderzoek te doen en programma´s in de 

praktijk te ontwikkelen. Alleen dan kan een proces op gang gebracht worden waarin 

individuen en groepen ageren en reageren op de situatie waarin zij zich bevinden en 

op die manier leren van de opgedane ervaringen. Trainers en coaches kunnen in dat 

proces een belangrijke faciliterende rol spelen. 

Het tweede onderzoekthema betreft het vraagstuk van de beoordeling van CQ en 

XCQ. Tot nu toe wordt het onderzoek naar culturele intelligentie of CQ vooral 

gedreven door de ambitie om harde kwantitatieve criteria te ontwikkelen. De parallel 

met het onderzoek op het gebied van de algemene intelligentie, en het resulterende 

intelligentie-quotient (IQ) ligt daarbij voor de hand. Deze onderzoeksbenadering mag 

zeer vruchtbaar en nuttig zijn, maar men kan niet voorbij gaan aan de beperkingen die 

kleven aan het zeker tot de verbeelding sprekende model van een IQ-test. Het 

belangrijkste bezwaar van dit model is de radicale loskoppeling van de realistische 

context en de daadwerkelijke actie. Het tweede bezwaar is de onvermijdelijke 

vertekening (of: bias) die inherent is aan elke psychologische test, die gebaseerd is op 

zelf-rapportering.  

De tijd dringt om de ‘CQ zwarte doos’ open te wrikken en geen genoegen meer te 

nemen met de beperkingen van de kwantitatieve beoordeling van CQ en daarmee de 

grens van CQ-onderzoek te overschreiden. Moge nogmaals duidelijk zijn dat de 

begrippen CQ en XCQ, zoals die in deze studie zijn toegelicht, samen de sleutel zouden 

kunnen vormen tot de geheimzinnige cross-culturele zwarte doos. Samen bieden deze 

twee onderzoeksthema’s ruime kansen voor toekomstige onderzoeksprogramma’s 

waarmee ons begrip van cross-culturele fenomenen kan worden vergroot. Daarmee 

kan een constructieve bijdrage worden geleverd aan de samenwerking tussen 

verschillende culturen binnen en tussen organisaties (Hoofdstuk 8). 

EZE STUDIE HEEFT EEN AANTAL INZICHTEN IN CROSS-CULTURELE WISSELWERKING AAN HET LICHT 

gebracht en zaken die daarmee nauw in verband staan. Het betreft inzichten die ofwel 

te weinig zijn onderzocht ofwel zijn ontsnapt aan de aandacht van onderzoekers. Deze 

inzichten nodigen uit om nieuwe richtingen in te slaan, niet alleen in de huidige 

praktijk maar ook in toekomstig onderzoek naar de essentie van cultuur en 

leerprocessen in organisaties. 
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VER SINCE THE LANDMARK PUBLICATION OF HOFSTEDE’S CULTURE’S CONSEQUENCES 

(Hofstede 1980) and Huntington’s The Clash of Civilizations? (Huntington 

1993), much of the world’s and academic attention on cross-cultural matters 

has concentrated heavily, if not exclusively, on the clashing of cultural differences. 

Indeed culture differs, and clashing is the most dramatic consequence of cross-cultural 

interaction, thereby justifying the enormous attention paid to the phenomenon. Thus, 

despite the quest for peaceful and constructive co-operation that underlies cross-

cultural investigation, we have ironically paid most of our attention to the one poten-

tially damaging aspect of the process. No doubt, greater insights into the clashing ef-

fect of cultures have helped us deal better with its consequences. Yet, perhaps the 

time has come to expand our view of cross-cultural interactions beyond the clashing 

facet. Such an expanded view will not only further strengthen our understanding but 

also better equip us with richer alternatives in exploring and exploiting cross-cultural 

interfaces. Indeed, based on this study’s evidence and its eventual findings, a fresh 

new view of culture and its consequences emerged that import new opportunities to 

advance our collective effort in cross-cultural issues further. 

This study built a grounded theory of culture and learning in organizations from 

evidence collected through observation of and open-ended interviews with Dutch and 

Thai employees working for five selected Dutch firms in Thailand. The study com-

menced in January 2005 and involved two major phases of evidence collection and 

analysis. First, interviews conducted in the spring of 2005 with five Dutch executives – 

who had extensive experience working with Thai and Asian colleagues, customers, and 

officials – provided initial evidence that shaped the sampling, content, and direction of 

the field study conducted in Thailand during the period February and March 2006. This 

field study included visits to four Dutch firms in Thailand for extended interviews with 

and field observations of a selected number of their Dutch and Thai employees who 

interacted on a regular basis, resulting in 21 intensive open-ended interviews on their 

cross-cultural experiences. This phase also included consultation with three experts in 

both cross-cultural management and the interplay between Dutch/Western and 

Thai/Asian cultures. Further supplementary evidence was gathered through informal 

conversations with numerous ‘accidental informants’. 

All evidence was collected and analyzed within the procedural mandate of 

grounded theory in combination with case study research. Grounded theory, an 

emerging inductive theory building methodology pioneered by Glaser and Strauss 

(1967), has gained much attention in recent years due to its fresh approach to theoriz-

ing, namely through flexible yet structured inductive analytical procedures that focus 

on letting empirical evidence from the field reveals theoretical constructs and their 

relation through the use of constant-comparison and specific coding procedures. It is a 
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theory building methodology particularly well-suited for qualitative inquiry of social 

process with fuzzy nature (Suddaby 2006). Grounded evidence for this study came 

from two sources – first from the field investigation described above, and second from 

review of selected literature related to the concepts and constructs as they emerged. 

Treating literature as evidence helped solve the tension between the ideality of the 

demand that a grounded theorist begin with a clean slate and the reality of unavoid-

able intellectual imprint. Case study was subsequently employed as a complementary 

analytical and reporting instrument in the fashion suggested by seasoned scholars 

(Chapter 2). 

Eventually, the theorizing effort yielded three thick descriptive cases (Chapter 3, 5 

and 7) and two vignettes (Chapter 8) that serve as the ultimate ‘theoretical memos’ – a 

mandated theorizing instrument in grounded theory. Through case analysis of 

grounded evidence and theoretical sampling of pertinent literature, the key finding of 

this study emerged as a grounded theory of cultural intelligence by the name of cross-

cultural intelligence (XCQ) amid intricate cultural webs, that comprises two core 

theoretical concepts: intricate cultural webs and cross-cultural intelligence (Chapter 4 

and 6). The proposed theory unveils four major fresh perspectives on culture and 

learning in organizations. 

First, the theory advocates a holistic view of culture, as opposed to the more popu-

lar and much popularized dimensional view. Under this view culture is conceptualized 

as a shared way of being and sense-making that is unique to a distinct group of people 

and can distinguish that group from their counterparts. Members of a culture are cul-

tural units and these units must operate in numerous cross-cultural platforms. The first 

core theoretical concept of intricate cultural webs then denotes the property that 

characterizes first cultural unit (an entity), second cross-cultural interface (a process), 

and third, cross-cultural platform (a condition or context) in which this process tran-

spires. Intricate cultural webs denote the fundamental property of any cultural unit 

because all cultural units (even single individuals) invariably belong to or are made up 

of more than one cultures (national, organizational, professional, generational, gender, 

ethnic, and myriad other cultural categories) and their property can be metaphorically 

depicted as intricate cultural webs, whose identity is made up of diverse cultural traits 

that simultaneously influence the operation of those cultural units. Interaction be-

tween cultural units of diverse cultural identities denotes cross-cultural interface, a 

social process that transpires in a cross-cultural platform or a social setting that entails 

two or more competing cultures. Again, intricate cultural webs characterize cross-

cultural condition and the social process that transpires within that context. In es-

sence, under this view of culture, all individuals are virtually multi-cultural units and all 

social processes invariably involve cross-cultural interaction. 

Second, the proposed theory substantially expands a view of what possible modes 

a cross-cultural condition can manifest – a view that extends far beyond the aforemen-

tioned well-documented and much popularized clashing mode. The term ‘cross-

cultural’ as used and meant in this study has a specific meaning and serves an impera-
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tive choice in the proposed theory. In brief, the term ‘cross-cultural’ here signifies not 

only the traditional comparative treatment of two or more cultures, but also, and even 

more importantly, the interaction facet of a cross-cultural phenomenon. Given such 

imperative and based on this study’s evidence, an expanded taxonomy of cross-

cultural condition emerged (Chapter 6). The theorized taxonomy naturally includes the 

clashing mode but also extends far beyond that to altogether encompass four distinct 

modes of cultural crossing: clashing, reciprocal, unification and variation. The four 

modes, while distinct from each other in their characterization and implication, are 

found to be collectively exhaustive, yet not mutually exclusive. These modes can and 

do co-exist, although one may be more dominant than others in a particular cross-

cultural context. The four modes maintain an inter-related dynamic path that is forever 

proceeding, yet not linearly progressing. The theorized taxonomy and its dynamics 

reveal several insights that may have escaped investigation in the past and compels us 

to move beyond our fixation on the clashing consequence and extend our attention to 

other, more subtle yet as vital, possible consequences of cross-cultural life.  

Third, the proposed theory instigates an alternate look at cross-cultural interaction 

that puts sole emphasis on its very nature as a process, instead of the standard com-

partmentalized treatment that deconstructs the process into atomistic units. This ho-

listic and qualitative view of cross-cultural interaction as a dynamic social process 

entails two interrelated aspects: action and its context. To be precise, the proposed 

theory conceives the heart of cross-cultural process to be a heuristic based strategic 

capability that enables social actors to operate successfully in the midst of the complex 

cultural force that is characterized by the complexity of intricate cultural webs. This 

heuristic based capability constitutes the second core theoretical concept of the pro-

posed grounded theory: cross-cultural intelligence, or XCQ (Chapter 6). XCQ, so named 

to differentiate it from the more general ‘cultural intelligence’ or CQ, an emerging 

research theme pioneered concurrently by two prominent research groups – Ang and 

her colleagues (Ang and Van Dyne 2008, Earley and Ang 2003) and Thomas and his 

team (Thomas 2006, Thomas et. al. 2008). Specifically, the concept of XCQ is an expan-

sion of the CQ concept to stress its import not simply when cultural units operate in 

unfamiliar cultural contexts but in situations in which cultures specifically cross. Thus, 

XCQ constitutes the facility or power to exercise cross-cultural interaction to achieve 

desired and desirable results when cultural units operate in a cross-cultural interface. 

That is, XCQ is a learning-by-doing execution of the ability to practice cross-cultural 

heuristic effectively. The XCQ concept as theorized in this study offers an additional 

angle to the entire effort on the CQ research stream primarily because of its holistic 

and qualitative nature that complements well the burgeoning atomistic and quantita-

tive effort currently pursued by the two major research groups on CQ (Chapter 6). 

Finally, this study offers a new framework for an examination of cross-cultural in-

teraction through the concept of a simple heuristic procedure which lies at the heart of 

XCQ (Chapter 6). This simple heuristic procedure calls for four interlinked, goal-

oriented deliberations: 1) invoking negative capability to achieve an open-mind; 2) 
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surveying the situation to gain an understanding of the contextual attributes and de-

mands; 3) setting situational anchorage against desired and desirable benchmark; and 

4) applying cross-cultural interaction mechanisms that are compatible with the context 

and the identified goal. The exercise of this heuristic accentuates the fundamental 

tenet of this study’s findings – the tenet of ‘XCQ in action’. XCQ in action encapsulates 

the study’s key message that the road ahead for future application and investigation 

must be anchored in looking at XCQ in action that is framed within the theorized XCQ 

heuristic procedure. 

As with all research, this study was constrained by a number of limitations. First, 

the strategic choices made for this study entails certain challenges, despite, or actually 

because of, the benefits they offered. Methodologically, the interpretive grounded 

theory approach calls for acute awareness of the burden of interpretation, both on the 

researchers and their audience. That is, study results must be carefully taken as an 

‘informed’ interpretation made by a particular interpreter with a specific profile. Also, 

because grounded theory is a relatively young methodology, the opportunity to learn 

from previous experience is somewhat limited. Next, theoretically, the theme of cul-

tural intelligence, as earlier mentioned, is an emerging research stream and most stud-

ies on this topic will turn out to be exploratory in nature at this early stage. Finally, the 

study and its findings were based on one single cross-cultural platform of the Dutch 

and Thai actors in the five studied firms. Obviously, greater variety of such platform 

would yield richer evidence to further validate and enrich the model. To address these 

limitations, all appropriate validation methods and procedures recommended specifi-

cally for qualitative-interpretive inquiry such as this were applied and proved to have 

been most indispensible (Chapter 2). Without them, there might have been more and 

greater limitations. Yet, no doubt, if the project were to have been blessed with more 

resources (investigator, time and finance), the study could have benefited even further 

from a more robustly employed validation effort. This is a crucial lesson for future re-

search that suggests many implications (Chapter 8). 

Eventually, despite its limitations, this study paves new ways to future effort in 

cross-cultural issues, for both practitioners and researchers. In brief, this study insti-

gates two main research themes that are in pressing need of deeper and broader in-

vestigations. The first theme relates to the issue of cultivation. Given the imperative 

principle of XCQ in action, research into the cultivation of XCQ must take on a turn that 

goes beyond cognitive, psychological, or behavioural orientation, but seek to fuse 

these together via action. Hence, cultivation of XCQ should take a similar approach as 

that commonly used in development of other tacit skills – an approach that couples 

practicing with coaching. Therefore, instead of looking into XCQ cultivation programs 

that follow conventional classroom orientation, future research should seek to develop 

programs that put cultural units at the heart of a real, or realistically simulated, setting 

and let them act and react to the situation and learn from those actual experiences, 

with trainers acting as coaches, not instructors. The second research theme concerns 

the matter of the assessment of CQ and XCQ.  Assessment of cultural intelligence or 



Summary in English 273 

CQ, particularly in rigorous quantitative manner, has been the main motivating force 

and central effort in the research on cultural intelligence to date – hence the inherited 

abbreviated term CQ, which heavily resonates with the popular notion of IQ. Im-

mensely prolific and useful as this stream of research is, it also inherits the limitations 

commonly associated with the inspiring model of an IQ test, the most important of 

which are first a detachment from real context and actual action and second the inevi-

table bias inherent in the self-reporting approach extensively used in such tests. There 

is thus a pressing need to pry open the ‘CQ black box’ and go beyond restricted quanti-

tative assessment of CQ – a need that epitomizes the frontier of CQ research. Again, 

the view of CQ, or specifically XCQ, as elucidated in this study provides a promising key 

that could unlock the mysterious CQ black box. Together these two research themes 

offers ample opportunities for future research programs that will advance our under-

standing of cross-cultural affairs and the strategic CQ and XCQ we need to manage 

them effectively (Chapter 8). 

HIS STUDY HAS BROUGHT TO LIGHT A NUMBER OF INSIGHTS INTO CROSS-CULTURAL INTERACTION AND 

the pertinent issues related to it – insights that have either been under-explored or 

escaped prior research attention altogether. These insights suggest fresh directions 

not only in current practice but also future research on the nature and implications of 

culture and learning in organizations. 

C 

T 




