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Corona onder controle? De Chinezen willen door! 

Hoe China werkt volgens ‘het nieuwe normaal’ en hoe Europa daarop 

in kan springen – Valérie Hoeks 

 

Na maanden van stilstand en onzekerheid zijn de meeste Chinezen weer volop aan het 

werk. Telefoons staan roodgloeiend en men probeert, op afstand, de draad weer op te pak-

ken. Stilzitten is geen optie meer. Maar hoe gaat China, op zakelijk vlak, om met hun ‘nieuwe 

normaal’? Waar liggen de uitdagingen en kansen? En hoe kan Europa daarop inspringen? 

Vanochtend sprak ik meneer Sun, afkomstig uit de Oostelijke provincie Jiangsu. Hij is een grote 

speler in de productie en verkoop van afvalinzamelingscontainers. Als ik hem bel, heeft hij net 16 

kilometer hardgelopen, om het 16-jarige bestaan van zijn bedrijf te vieren. Trots laat hij een filmpje 

zien waarin ik hem die afstand zie afleggen, in zijn hotelkamer, dribbelend tussen raam en deur. 

Meneer Sun zit in quarantaine in een Chinees hotel. Hij heeft, voor het eerst sinds corona, weer 

  

Er wordt wereldwijd druk gespeculeerd of China een voorsprong heeft wat betreft het wennen 

aan ‘het nieuwe normaal’ van de postcorona-samenleving. Zal het Chinese bedrijven lukken 

om snel weer op te starten en hoe werkt dat in een wereld die sterk verbonden is? Wat ver-

andert er op logistiek gebied? Blijft globalisering het meest kenmerkende element in de eco-

nomie van de eenentwintigste eeuw? Het LeidenAsiaCentre vroeg Valérie Hoeks om deze 

vraagstukken te bekijken vanuit haar positie als ervaringsdeskundige uit het bedrijfsleven die 

dagelijks in contact staat met Chinese ondernemers. 

Sinoloog Valérie Hoeks ondersteunt managementteams tijdens integratieprocessen in post 

M&A en joint ventures scenario’s. Ze brengt met haar bedrijf China Inroads Europese bedrij-

ven en hun Chinese partners op strategisch en operationeel niveau op een lijn, gericht op 

langetermijn succes. Met 20 jaar ervaring in de Chinese markt binnen verschillende sectoren 

waaronder hightech, chemie, energie en agri&food, werkt zij nauw samen met het hoger ma-

nagement om complexe China-gerelateerde vraagstukken op te lossen. 

“Sinologist Valérie Hoeks supports management teams during integration processes in post 

M&A and joint venture scenarios. Helping European companies and their Chinese counter-

parts find strategic and practical alignment for long-term success. She will highlight how 

Chinese businesses are dealing with the Coronavirus outbreak."  
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zakelijke afspraken in de regio Beijing, waar nog steeds iedereen van buitenaf bij aankomst in 

quarantaine moet. Voor het eerst in maanden spreekt hij zijn zakelijke contacten straks niet via 

WeChat, de Chinese socialmedia-app, maar face to face. Voor meneer Sun, die normaal 30% van 

zijn tijd in het vliegtuig zit, is dit een voorzichtige stap terug naar ‘normaal’. 

Vertrouwen bouwen: niet via een schermpje  

Na maanden van stilstand ontstaat er langzaam weer wat ruimte voor beweging in China. Zake-

lijke reizen zijn weer toegestaan, fabrieken draaien weer op 70% van hun capaciteit en restau-

rants, de plek bij uitstek om zaken te doen, gaan weer mondjesmaat open. Veel Chinezen zitten 

niet bij de pakken neer, maar zien de onvermijdelijke stap terug waartoe corona hen dwong als 

middel om weer vooruit te kunnen. 以退为进 (Yǐ tuì wéi jìn), luidt een Chinees gezegde, stammend 

uit de vijfde eeuw voor Christus: een stap terug doen om verder te komen. Maar op weg naar ‘hun 

nieuwe normaal’ hebben de Chinezen nog flink wat hordes te nemen.    

 Om te beginnen is er de veranderde manier van communiceren. Al maanden vervangen 

online berichten en telefoongesprekken fysieke ontmoetingen in China. Niet alleen tussen Chine-

zen onderling, maar ook met buitenlandse partners. Zoals ik. Ook ik reis niet meer naar China, 

maar spreek mijn partners en klanten enkel via WeChat. Dat maakt WeChat tot een supertool, die 

contacten warm houdt en communicatie op afstand gaande houdt. Maar ideaal is het niet, zeker 

niet als het aankomt op business development in de sector waarin wij werkzaam zijn. 

 Een van onze zakenpartners, meneer Zhao uit Tianjin, producent van agrimachines, ge-

looft niet in sales via WeChat, zo zegt hij in een van onze gesprekken. Waar wij Nederlanders 

vanuit een startpunt van vertrouwen met elkaar in contact treden, is men in China voorzichtiger bij 

het leggen van nieuwe contacten. “Introducties via via en betrouwbare referenties zijn van groot 

belang om ‘warm’ binnen te komen. Potentiële klanten via WeChat benaderen brengt je dan ook 

niet veel verder. Een zakenrelatie begint met vertrouwen en dit vertrouwen moet je in persoon 

kunnen opbouwen”, aldus Zhao.         

 Ook ik ervaar dat zo. Normaal gesproken stap ik in het vliegtuig om belangrijke of gevoe-

lige gesprekken persoonlijk te kunnen voeren. Ik kan dan de tijd nemen om vertrouwen op te 

bouwen en het juiste moment af te wachten. De non-verbale communicatie is hierin cruciaal, maar 

die is online lastig aan te voelen. Ik moet namelijk op zoek naar het pijnpunt, beluister het Chinese 

perspectief aandachtig en vind dan – vaak samen mét de Chinezen – routes tot oplossingen.  
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Ik heb niet de illusie dat Chinezen die mij nog niet eerder hebben ontmoet, mij datzelfde vertrou-

wen online kunnen geven. Ik ben daarom nog meer aangewezen op mijn Chinese collega’s en 

partners dan voorheen, en zorg dat ik vanuit mijn bestaande netwerk een goed beeld van de 

situatie krijg. Dit betekent communiceren via anderen. En in een land waar men al niet bekend 

staat om de directe communicatie, vergt dit nog meer aandacht en zorgvuldigheid dan het al deed.  

Ook Chinezen pleiten voor deglobalisering  

De discussie over reshoring – aangewakkerd door Trump’s handelsoorlog – speelt ironisch ge-

noeg ook in China en lijkt versneld te worden door de crisis. Wereldwijd zijn de aanvoerlijnen 

verstoord, ook Chinezen hebben daar last van. “Zoals wij nu allemaal onder ogen moeten zien, is 

onze wereld interconnected en is China ook afhankelijk van leveringen uit Europa,” zegt meneer 

Deng, werkzaam voor een Nederlandse scale-up in Shanghai. “Daar ligt nu een grote zorg.” In 

Deng’s geval komt de kerntechnologie van zijn innovatieve waterzuiveringsmachines uit Europa 

en er lijken tekorten te ontstaan. Hij vindt een lokaal alternatief onacceptabel, omdat die niet aan 

de kwaliteitseisen kunnen voldoen. Maar meneer Lü, dealer in voedselverwerkingsmachines, ziet 

dat anders. Hij zag 80% van zijn projecten uitgesteld, doordat veel fabrieken in Europa gesloten 

zijn. Hij heeft bijvoorbeeld al verkopen gedaan namens een Spaanse leverancier, maar kan nu 

niet leveren. Lü verlegt zijn focus daarom naar verkoop van lokale machines. Hij moet door en zijn 

klanten ook.            

 Die lokale alternatieven ontwikkelen zich snel en zijn inmiddels geduchte concurrenten van 

Europese innovatieve spelers, zo ondervinden wij in onze projecten. Ze zijn vaak veel goedkoper 

en leveren sneller. In kwaliteit lopen we in Europa vaak nog ruim voorop, maar niet iedereen is 

bereid het prijsverschil te overbruggen.       

 Om deze redenen pleiten onze Chinese partners voor lokale productie van Europese ma-

chines, om de lokale concurrentie aan te kunnen gaan. Dat is niet nieuw. Het is mijn ervaring dat 

Chinezen in de eerste fase van onderhandelingsgesprekken – nog voordat er daadwerkelijk zaken 

worden gedaan – vaak al aansturen op lokale productie. In sommige gevallen ligt het ook in het 

voordeel van Europese bedrijven om productie (deels) uit te besteden, maar Europeanen zijn vaak 

huiverig voor de benodigde investeringen en houden hun technologische kaarten graag tegen de 

borst. Hoe spelen we dan wel in op deze ontwikkelingen?      

 Zoals mijn Chinese docent eens zei: 保持合作的关系，但又不失去领先的地位 (Bǎochí hézuò 

de guānxì, dàn yòu bù shīqù lǐngxiān dì dìwèi). We moeten de samenwerking koesteren, maar 
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onze leidende positie zorgvuldig behouden. Wij hebben als Nederland kikkerland echt wat te bie-

den met onze geavanceerde technologieën, en dat zal nog lang zo blijven, als we blijven innove-

ren.  

Financiële stoomtrein traag op gang  

Niet alleen leveringen vanuit het buitenland laten op zich wachten. Ook (minimale) steun vanuit 

de (lokale) overheid komt moeizaam op gang. Dat zorgt voor cashflowproblemen bij veel van mijn 

Chinese partners, want voor hen zijn overheidssubsidies een wezenlijk onderdeel van de busi-

ness. Eind vorig jaar hebben we een nieuw partnership opgestart met de Chinese hardloper, me-

neer Sun. Onze klant zou nu al tientallen machines hebben moeten leveren, maar wacht op zijn 

beurt op de investeringen van de lokale overheid in zijn afvalprojecten.   

 De ambtenaren voelen de hete adem in hun nek vanuit Beijing. Alle ogen zijn gericht op 

de meeting van het Nationaal Volkscongres die 22 mei aanstaande in Beijing plaatsvindt. Driedui-

zend volksvertegenwoordigers komen fysiek bijeen. China geeft hiermee aan de rest van de we-

reld het signaal af dat zij het virus onder controle hebben. Een enkele uitbraak lokaal kan een kink 

in de kabel betekenen, dus officials zijn even niet bezig met subsidies en nieuwe projecten. En 

dat betekent voor veel Chinese bedrijven, die de afgelopen 40 jaar in een snelgroeiende markt de 

kansen hebben gepakt, ineens een enorme rem op hun ontwikkelingen. 

Onze lean & mean aanpak zo slecht nog niet  

Nu de economische groei afzwakt en bedrijven geconfronteerd worden met abrupte omzetdalin-

gen, lijken de Chinezen meer waardering te kunnen opbrengen voor de Nederlandse ‘lean & 

mean’ mentaliteit. Wie China kent, weet dat starts-up vaak beginnen met tientallen werknemers 

vanuit een gloednieuw kantoor in één van de nog amper gevulde glimmende torens op een van 

de vele hightech campussen. Dit heeft ook sterk met reputatie (面子, miànzi) te maken. Er worden 

vaak meer mensen aangenomen dan eigenlijk noodzakelijk is, om zo vertrouwen te winnen van 

klanten en investeerders. Om nu flexibel en kostenefficiënter te kunnen opereren, willen veel van 

onze Chinese partners af van hun waterhoofd. Als dit voor meer bedrijven geldt, zal dat een enorm 

effect hebben op de werkgelegenheid in het land, terwijl het juist de spenderende consumenten 

zijn die de economische groei zo stimuleren. 

Ik merk dat onze klanten rekening moeten gaan houden met een ‘normaliserende’ markt in China. 

Een markt waarin het geld niet langer tegen de plinten klotst en waarin prijsflexibiliteit aan banden 

wordt gelegd. Het is nu al voelbaar. Investeringen door de overheid worden nog grondiger beoor-
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deeld dan voorheen, de potjes lijken kleiner en men bekijkt in eerste instantie de lokale mogelijk-

heden als alternatief.           

 Dat betekent niet dat er geen kansen meer liggen voor Nederlandse bedrijven. Onze Ne-

derlandse merknaam doet geen wonderen, maar draagt bij aan het vertrouwen in de kwaliteit en 

de hoogwaardige technologie die we te bieden hebben. Maar het is een complexe markt, die nu 

verder weg lijkt dan ooit en waarin we elkaar niet fysiek kunnen treffen. De benodigde investering 

voor effectieve communicatie met Chinese partners was al van levensbelang, maar wordt nu nóg 

noodzakelijker om tot effectieve samenwerking te komen. Ik denk dus dat we er alles aan moeten 

doen om ons bestaande netwerk te koesteren. De mensen die lokaal het werk voor ons doen, ons 

vertegenwoordigen en namens ons produceren, kunnen onze business in China maken of breken. 

Op afstand managen  

Dat betekent dat we meer op afstand moeten gaan managen. En dat vraagt om het nemen van 

beslissingen, ook van strategische aard. De input om tot die beslissing te komen is van doorslag-

gevend belang voor het succes ervan. Daarom is het juist nu, nu we elkaar niet in de ogen kunnen 

kijken, belangrijk om grip op de lokale situatie te krijgen. Zo ben ik betrokken bij de invulling van 

een totale voedselverpakkingslijn, waar de aangeboden verpakkingsmachine uit Frankrijk niet ge-

leverd kan worden. De Chinezen hebben haast en de voorkeur gaat uit naar onze geavanceerde 

oplossing als alternatief. We hopen nu in dit gat te springen. Chinezen wedden echter nooit op 

één paard en bekijken meerdere opties, ook lokaal. Slim en snel anticiperen op zo’n ad hoc kans 

in China kan alleen door goede communicatielijnen te onderhouden. Morgen staat een WeChat 

call gepland waarin we moeten uitvinden welke alternatieven er voor de Franse verpakkingsma-

chine op tafel liggen. En welke belangen er spelen, naast leversnelheid en prijs. En wie de beslis-

sers zijn in dit aankooptraject.        

 Hoe gaan we dat gesprek in? Zoals de Chinezen ons dat leren. Minder praten, beter luis-

teren. De juiste vragen stellen, niet eens, maar meerdere keren, aan mensen op verschillende 

posities in China. Zo leggen we een puzzel die ons het plaatje (bij benadering) van de werkelijk-

heid zal geven. Op basis hiervan doen we het meest passende voorstel, om tot een deal te komen. 

De toekomst als rode stip  

Ondanks de tegenslagen die veel Chinese zakenpartners nu ervaren, proef ik optimisme en strijd-

lustigheid. China heeft altijd een hoger doel en zet de schouders eronder, samen, op weg naar 

economische voorspoed. 
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摸着石头过河 (Mōzhe shítou guòhé): Crossing the river by touching the stones  

Dit Chinese spreekwoord spreekt boekdelen. De Chinezen staan nooit stil, en bewegen stap voor 

stap vooruit. Pragmatisch als ze zijn, laten ze zich leiden door de (on)mogelijkheden van het pad 

en vinden ze een nieuwe balans. Het einddoel is helder, maar de route ernaartoe is dynamisch 

en daarom zo flexibel.          

 Ik probeer een graantje mee te pikken van deze constructieve opstelling door in te spelen 

op de nieuwe kansen die gecreëerd worden. En ik ervaar dat juist dit het moment is om verbinding 

te zoeken. We gaan wereldwijd immers eenzelfde crisis door en vinden herkenning in elkaars 

uitdagingen. Als we daar even bij stilstaan, lijken de tegenstellingen soms minder groot.  

 

 


