Het wereldberoemde Sydney Opera House

FOTO: IMAGEBANK

Zakenreizen
Zakendoen in Sydney vergt weinig aanpassing, is de
ervaring van transportspecialist Diederik
Schneemann. Al is de omgang nóg informeler dan in
Nederland » Linda Huijsmans

Sydney
Sportieve, ontspannen wereldstad
W

ie naar Australië trekt hoeft niet
bang te zijn voor een cultuurschok,
zegt Diederik Schneemann. ‘Alles in
Sydney is westers, behalve het klimaat.’ Gecombineerd met een hoge levensstandaard en een ontspannen lifestyle maakt het de
grootste stad van Australië tot een aangename
plaats om te wonen. Wie er gaat werken voelt
zich snel thuis. ‘De manier van zakendoen lijkt
erg op de Nederlandse. Men begint hier vroeg en
gaat ’s avonds niet extreem lang door. De lunch
wordt vaak overgeslagen, meestal eet je snel iets
aan je bureau.’

Weinig hiërarchie
Ook de mentaliteit is vergelijkbaar: ‘Australiërs
zijn open en extravert, net als wij. Een deal is een
deal, afspraak is afspraak. Heel straight. Er bestaat weinig hiërarchie en de afstand tussen de
verschillende lagen binnen een bedrijf is klein. Er
worden veel grappen gemaakt. “Sledging” noemen ze dat, even lekker iemand stangen.’
Het voordeel van het aangename klimaat is dat
het openbare leven zich grotendeels buiten afspeelt. ‘Sydneysiders’ genieten veel en graag. Uit
eten gaan is een belangrijke vrijetijdsbesteding.
De invloed van de grote groep Aziaten die in Sydney woont, manifesteert zich het duidelijkst in de
keuken.
‘De mod-oz-keuken, dat staat voor modern

Australian, wij zouden het “fusion” noemen, is
hier waanzinnig populair. Het is een mengeling
van de westerse en allerlei Aziatische keukens.
Wie van lekker eten houdt moet hier de Sydney
Morning Herald Good Food Guide aanschaffen.
Daarin staan alle juiste adressen.’
Zelf gaat Diederik Schneemann graag naar
est., afkorting van Establishment, midden in het
Central Business District. De sfeer is een beetje
deftig en de keuken is klassiek. Iets informeler is
Quay, dat ook nog eens een superuitzicht heeft
over het Sydney Opera House en de Harbour

‘AUSTRALIËRS ZIJN OPEN EN
EXTRAVERT, NET ALS WIJ. EEN
DEAL IS EEN DEAL, AFSPRAAK IS
AFSPRAAK. HEEL STRAIGHT’
Bridge. Tetsuya’s is ‘top of the bill’ en heeft een
combinatie van de Franse en Japanse kaart. Ze
serveren standaard twaalf gangen.
Heel Australisch is ‘Bring Your Own’. Als er
BYO op de deur staat mag je je eigen wijn meenemen. Als het restaurant zelf een licentie heeft,
vraagt het wel een bedrag aan ‘corkage’, kurkengeld.
Let wel op dat de horeca vroeg sluit, waarschuwt Diederik Schneemann: ‘Het weer is hier
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aangenaam, maar het is vroeg donker. Er wordt
hier op tijd gegeten en rond een uur of negen zijn
de meeste keukens dicht. Veel cafés sluiten rond
middernacht.’

Outdoor-genieters
Dat Australiërs echte outdoor-genieters zijn blijkt
misschien nog wel het meest uit de belangrijke rol
die sport in de samenleving inneemt. Het aanbod
is erg Brits: beide varianten van rugby zijn de belangrijkste sporten, voetbal stelt nauwelijks iets
voor. Verder zijn cricket, golf, tennis en paardenraces erg populair. Australian Football, ofwel
‘Aussie rules’, is voornamelijk populair rondom
Melbourne in het zuiden, maar is in opkomst in
de rest van Australië.
‘Kijken naar een sportwedstrijd is hier een sociale gebeurtenis waar je met je gezin of
je vrienden de hele dag voor uittrekt. Ik
ben naar de opening van het Australian
football-seizoen geweest, in de Sydney Cricket Ground, midden in de
stad. Van tevoren of na afloop wat
eten en drinken in een pub in Paddington is echt aan te raden. De pubs
en de “RSL’s”, een soort veteranenclubs, zijn echt een fenomeen hier. Je
kunt er op tv-schermen naar alle mogelijke sporten tegelijk kijken, biljarten, gokken op paarden- of windhon-

Diederik Schneemann (35)
werkt als operations &
standardisation specialist op
het gebied van warehousing
bij TNT Logistics.

Zakenreizen Sydney

Het luxueuze hotel Four Seasons biedt een panoramisch uitzicht op de haven van Sydney

‘VANAF SYDNEY HARBOUR
BRIDGE ZIE JE GOED DAT
SYDNEY ÉÉN GROTE BAAI IS
DIE ZICH LANDINWAARTS
UITSTREKT’
denraces, maar ook eten en een echte Engels
pint drinken.’
De stranden roemt Diederik als een van
de aantrekkelijkste kanten van de stad. Ze
zijn midden in de stad te vinden, zoals het
hippe Bondi en Manly Beach, maar vergeet
ookniet Avalon of Palm Beach, een kilometer of veertig ten noorden van de stad. ‘Daar

is de kust nog puur natuur. Je komt er geen
mens tegen. Daar kun je je voorstellen hoehet hier geweest moet zijn voordat de Engelsen op het continent arriveerden.’
Een echte aanrader noemt Schneemann
de toer over de Sydney Harbour Bridge. ‘Het
is niet goedkoop, maar je krijgt een schitterende beeld van de stad. Een tocht duurt
drieënhalf uur en gaat dag en nacht door.
Van bovenaf zie je pas goed dat Sydney in
feite één grote baai is die zich tot veertig
kilometer landinwaarts uitstrekt.’
Voor wie niet veel tijd heeft, is een tochtje met de veerboot naar Manly of de Zoo
aan te raden. Die vertrekken allemaal vanaf Circular Quay. Voor een paar dollar
krijgt u een goede indruk van de waterstad
Sydney. 
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