
De zakencultuur in Duitsland is formeler dan in Nederland. Etiquette is belangrijk en 
tutoyeren uit den boze. Wel zijn de omgangsvormen in sectoren waar veel jongeren werken 
losser, bijvoorbeeld in de ICT of creatieve industrie. De Duitse zakencultuur is ook meer 
gejuridiseerd dan in Nederland. Duitsers willen afspraken eerder schriftelijk en bindend 
vastleggen. Ze houden vast aan wat is afgesproken. Tegelijkertijd wordt een conflict minder 
snel in der minne geschikt. Ook neemt de Duitse zakenman eerder een advocaat in de arm.

De voertaal is Duits, vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Als u Duits 
spreekt, wordt dat zeer op prijs gesteld. Duitsers zijn perfectionistisch en daardoor 
nog wel eens terughoudend om Engels te spreken. Bij schriftelijk Duits worden 
taalfouten niet getolereerd. Correspondentie moet in vlekkeloos Duits zijn opgesteld. 
Laat dit dan ook bij voorkeur aan erkende professionals over.

Kwaliteit en referenties
Duitsers zijn gespitst op kwaliteit en referenties. Er bestaat veel interesse voor  
producteigenschappen en details. Bereid u goed voor op gesprekken. Mooie 
referenties zijn voor een Duitser een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Hetzelfde geldt 
voor keurmerken en andere kwaliteitskenmerken. (Bron: rvo.nl)

ZAKENDOEN IN DUITSLAND? 
DE DUITSE TAAL HOEFT GEEN BELEMMERING TE ZIJN!

Wilt u zakendoen in Duitsland? Zorg er dan voor dat u op de 
hoogte bent van de Duitse zakelijke etiquette en van de Duitse 
zakelijke gebruiken.

Voertaal Duits

Zakendoen in Duitsland? Hoe gaat dat en is dat 
haalbaar voor uw bedrijf?

Wilt u uw afzetgebied uitbreiden of verplaatsen naar Duitsland? Dan is dit 
uw kans, neem deel aan de cursus zakelijk Duits, waarbij niet alleen de taal wordt 
geleerd, maar ook de omgangsvormen meegenomen worden. 
Deze mail is bedoeld om de behoefte van het Drentse MKB te peilen. De cursus kan 
doorgang vinden bij interesse van minimaal 10 MKB bedrijven. Provincie Drenthe is 
bereid om 50% cofinanciering te verstrekken per bedrijf.  Kosten per bedrijf volgen, 
nadat er voldoende belangstelling is.

Vragen: 
U kunt contact opnemen met Parkmanagement Drenthe, 
Liesbeth Horstmann @ l.horstmann@vpb-emmen.nl of 
tel: 06 15 47 35 46


