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Op 23 en 24 november vindt de jaarlijkse 

managementconferentie van de Btg Handel en Mode 

plaats, dit jaar zijn we te gast in Düsseldorf. Met hulp 

van de Nederlands-Duitse Handelskammer hebben we 

een interessant programma samengesteld. Het worden 

twee dagen waarin u de stad Düsseldorf leert kennen 

en veel facetten van de Duitse (handels)cultuur zult 

ontdekken. 

Op donderdag gaan we op zoek naar vernieuwende 

retailconcepten, bekijken de Messe, gaan naar een 

gloednieuw DC, verdiepen ons in de verschillen met 

ons buurland, netwerken en laten ons inwijden in Duitse 

gebruiken en handelsgeheimen. En natuurlijk is er 

een bezoekje aan de niet te missen Weihnachtsmarkt 

mogelijk.

Op vrijdag kunt u diverse inspiratiesessies bijwonen die 

te maken hebben met internationale handel, culturele 

verschillen, ontwikkelingen in Europa en BPV en 

samenwerking met Duitsland in het onderwijs. 

Kom op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2016 

naar Düsseldorf en maak kennis met de cultuur en 

gebruiken in Handelsland Duitsland, de belangrijkste 

handelspartner van Nederland 

Wir freuen uns!

 



Programma

Woensdag 22 november 2017

16.00-23.00 Aankomst deelnemers, inchecken hotel en inschrijving voor 2-daagse

18.00-20.00 Diner (facultatief voor diegenen die dat willen)

Vanaf 20.30 Informeel netwerken borrelen

Donderdag 23 november 2017

07.00-08.30 Ontbijt in het hotel

08.00-09.00 Inschrijven voor 2-daagse voor deelnemers die vandaag aankomen

09.00  Opening 2-daagse

09.00-10.00 Vertrek voor werkbezoeken (exacte tijd krijgt u bij inschrijving)

12.30-14.00 Lunch bij Schlösser Ratinger Strasse

14.00-16.30 Op verkenning, diverse touren door binnenstad Düsseldorf

16.30-18.00 Netwerkborrel bij Schlösser, Ratinger Strasse

19.30-21.00 Diner in het hotel

vanaf 21.00 Borrelen und Spass mit den Bro’s

Vrijdag 24 november 2017

07.00-08.30 Ontbijt en uitchecken hotel

09.00-09.30 Plenaire start ochtendprogramma

09.45-10.30 Inspiratiesessies ronde I

10.45-11.30 Inspiratiesessies ronde II

11.45-13.00 Afsluitende sprekers, plenair

13.00-14.00 Lunch

We verblijven in hotel Melia. Het hotel ligt vlakbij het centrum. Winkels en bezienswaardigheden 

zijn in de buurt; een ideale plek voor de 2-daagse. Het adres is: Inselstraße 2, 40479 Düsseldorf.

https://www.melia.com/en/hotels/germany/dusseldorf/melia-dusseldorf/index.html

Lezing Günter Gülker,  

Directeur Duits-Nederlandse Handelskamer

 

Een totale goederenimport en -export van meer dan 160 miljard 

per jaar, een gezamenlijke grens van 575 kilometer en iedere dag 

bijna 30.000 grenspendelaars. Het zijn slechts enkele cijfers die 

de relatie en de samenwerking tussen Duitsland en Nederland 

omschrijven. 

Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner. 

Dit geldt zowel voor de invoer als ook voor de uitvoer. En ook het 

eerste halfjaar van 2017 is veelbelovend: Duitsland en Nederland 

waren samen verantwoordelijk voor een handelsvolume van maar 

liefst 87,9 miljard euro. Dat betekent dat het handelsvolume over 

het gehele jaar op kan lopen tot boven de 175,8 miljard. Dat zou 

een groei van rond 8 procent betekenen ten opzichte van 2016. 

Kijken we alleen naar de producten die Duitsland importeert, dan 

eindigde Nederland in 2016 met 83,5 miljard euro op de teller 

als tweede belangrijkste leverancier achter China. Bij de Duitse 

exporten eindigde Nederland nog net naast het podium achter 

China, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

Alle reden dan ook om in de handelsopleidingen veel aandacht 

te geven aan het zakendoen met Duitsland. Maar waar liggen 

de gemeenschappelijke raakvlakken, kansen, uitdagingen en 

trends in beide landen? Hoe verschilt het zakendoen in Duitsland 

met het zakendoen in Nederland? En welke rol heeft de Duits-

Nederlandse Handelskamer (DNHK) hierin? Deze vragen zal 

DNHK-directeur Günter Gülker in zijn bijdrage beantwoorden. 



Overzicht: werkbezoeken 23 november 2017 

ochtendprogramma

U heeft de keuze uit 5 werkbezoeken:

1. Experience Store Exp37: de nieuwste toepassingen van technologie in Retail

2. Zeche Zollverein Essen: indrukwekkende industriële geschiedenis

3. Messe Düsseldorf: indrukwekkende verbinder op de wereldmarkt

4. Medienhafen: de transformatie van de oude haven naar hip media- en handelskwartier

5. DB Schenker: wereldleider in logistieke oplossingen

1.  Experience Store Exp37: de nieuwste toepassingen van technologie in Retail 

Uit heel Duitsland komen Retailorganisaties naar Düsseldorf om daar in Exp37 de nieuwste ontwik-

kelingen te zien op het gebied van toepassing van ICT in de Retail. In deze conceptstore zijn 24 

innovaties te zien en te beleven die vrijwel nog niet worden toegepast. Een interactieve passpiegel 

die je de blouse die je aanhebt in een andere kleur en maat laat zien, interactieve etalages zodat 

er ook geshopt kan worden mocht de fysieke winkel toch een keer gesloten zijn. Ook innovaties in 

voorraadbeheer worden hier getoond. Nieuwe verbind-

ingen tussen online en beleving in de fysieke winkel dat 

is waar het op dit moment om gaat. Maar ook het bes-

chikbaar hebben van alle sturingsinformatie zoals voor-

raad- en verkoopcijfers  zodat de ondernemer direct kan 

bijsturen.  

Voor meer informatie kijk alvast op http://exp37.de/

2.  Zeche Zollverein Essen: indrukwekkende industriële geschiedenis 

Düsseldorf ligt aan de rand van het Ruhrgebied een belangrijk industrieel gebied ook voor  

Nederland. Het symbool van het Ruhrgebied is de voormalige Zeche Zollverein in Essen. 

Het Kolenmijn- en industriecomplex Zeche Zollverein in Essen staat sinds 2001 op de werelderf-

goedlijst van UNESCO. In 1986 werd het werk in de mijnen stopgezet. Dit industriële complex trekt 

jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. De rondleiding voert u door de authentiek behouden gebleven 

bovengrondse gebouwen van Zollverein Schacht XII. Naast de indrukwekkende zakelijke architec-

tuur leert u de techniek en het werk in de mooiste en ooit grootste en meest productieve steenkool-

mijn van de wereld kennen. Tegelijk ontdekt u de sporen van de mijnwerkers en leert op die manier 

diens werk- en levensomstandigheden kennen.  Een must voor liefhebbers van (industriële)  

architectuur maar ook voor geïnteresseerden in het Ruhrgebied van vandaag. 

Voor meer informatie: http://www.zollverein.de/

3.  Messe Düsseldorf: indrukwekkende verbinder op de wereldmarkt 

Tijdens dit werkbezoek krijgt u een kijkje achter de schermen van een van de belangrijkste 

beurscomplexen in Duitsland: de Messe in Düsseldorf. Met 50 vakbeurzen in Düsseldorf, waar-

van 23 wereldwijd toonaangevende beurzen, en rond de 100 zelf georganiseerde evenementen 

en activiteiten in het buitenland, hoort de jaarbeurs Düsseldorf bij de belangrijkste exportor-

ganisaties van de wereld. Er werken een kleine 1500 medewerkers en de totale expositieruimte 

is 306.000 m2 (waarvan 262.700 m2 overdekt).  

Basis for Business – dat heeft de Messe Düsseldorf Group zijn klanten te bieden.  

Op de thuisbasis in Düsseldorf en over de hele wereld. Het internationale karakter komt bij 

de meer dan 50 vakbeurzen (o.a. “boot”, “drupa”, “K”, “interpack”, “MEDICA”), duidelijk 

naar voren. Geen wonder dat Messe Düsseldorf GmbH wat betreft het internationale gehalte 

bovenaan staat in de ranglijst van beurzen voor kapitaalgoederen: meer dan 60 procent van 

de exposanten en meer dan 40 procent van de bezoekers in Düsseldorf waren in 2010 uit het 

buitenland afkomstig, en in totaal werden de beurzen in Düsseldorf door klanten uit 151 landen 

bezocht. 

 

Meer informatie vindt u op: www.messe-duesseldorf.de



4.  Medienhafen: de transformatie van de oude haven naar hip media- en handelskwartier

Dat hip niet altijd vintage en old school hoeft te zijn, bewijst de Medienhafen in Düsseldorf. 

Het ene gebouw is nog nieuwer dan het andere. Met name op gebied van moderne architectuur 

is de Medienhafen een geweldig gebied. In tegenstelling tot veel andere steden koos Düsseldorf 

bij de modernisering van het havengebied niet voor een standaard uitstraling. Men vroeg 

bekende architecten zoals Frank O. Gehry, David Chipperfield, Joe Coenen, Steven Holl 

en Claude Vasconi om iets unieks te maken. Gevolg is een grote diversiteit aan moderne 

architectuur. De haven ligt in een bocht van de Rijn en had sinds 1886 een belangrijke overslag- 

en transportfunctie voor de stad. Alleen de oude transportkraan in de haven herinnert nog aan 

deze tijd. Medienhafen is nu een gebied dat is getransformeerd tot een modern kantorengebied 

waarbij de focus ligt op media. Je vindt er dan ook erg veel bedrijven die zich bezighouden met 

televisie, radio, print, internet, mode en handel. Onder andere de studio van Antenne Düsseldorf 

(de lokale radiozender) en de Film- und medienstiftung NRW zijn in het gebied gevestigd. 

Naast de mediabedrijven zijn ook diverse bekende internationale modemerken neergestreken 

in één van de vele kantoorgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan Tommy Hilfiger, Guess en Hugo 

Boss. Middelpunt van de Medienhafen is de 240,5 meter hoge Rheinturm. Wanneer je vanaf de 

Altstadt richting het zuiden loopt zie je in de verte al dit bekende ‘landmark’ van de stad.

Meer informatie vindt u op www.medienhafen.de

5.  DB Schenker: wereldleider in logistieke oplossingen

Als grootse logistieke dienstverlener ter wereld ondersteunt DB Schenker handel en industrie via 

landtransport, lucht- en zeevracht, contractlogistiek en supply chain management bij de wereld-

wijde uitwisseling van goederen. Zo’n 68.000 medewerkers in circa 2.000 locaties wereldwijd 

genereerden in 2015 een omzet van 15,451 miljard euro.

Als specialist in Europees landtransport, zowel over de weg als per spoor, verbindt DB Schen-

ker alle belangrijke economische regio’s in meer dan veertig Europese landen via een fijnmazig 

netwerk van vaste lijndiensten. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in wereldwijde lucht- en 

zeevrachtoplossingen en logistieke diensten. Geïntegreerde logistieke centra op strategische 

knooppunten van goederenstromen vormen een effectieve link tussen alle vrachtvervoerders en 

bieden een brede reeks aan value added services. DB Schenker staat op logistieke topposities 

binnen de sectoren automotive, hightech, consumentengoederen, beurslogistiek, speciale trans-

porten en logistieke diensten voor grote sportevenementen.

U brengt een bezoek aan één van de nieuwste logistieke centra: één van de drie locaties in 

Dortmund. De site in Dortmund is vooruitstrevend met betrekking tot de laatste technologische 

ontwikkelingen in de logistiek en zeker een mooie blik op de toekomst van deze branche. 

 

Voor meer informatie: www.dbschenker.com of www.dbschenker.nl



Fast 80 Prozent der Internetnutzer in 
der EU verwendeten 2016 das Smart-
phone zum Surfen. Die Niederlande 
stehen hier zusammen mit Zypern 

nach Spitzenreiter Spanien mit 
88 Prozent an zweiter Stelle.

Prozent der Niederländer kauften 2016 
über das Internet ein. Das sind 3 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der 

reinen Onlineshops stieg um 23 Prozent. 

Milliarden Euro verdienten die 
Niederlande 2015 mit dem Export 
von Maschinen und Maschinen-

teilen. Dieser Erfolgsexport macht 
fast 2 Prozent des Brutto-

inlandproduktes aus. 
neue Autos wurden 2016 in den 

Niederlanden gekauft. Das sind fast 
-n ehcnarB eid sla ,rhem sotuA 000.3

organisation für Mobilität BOVAG 
erwartet hatte. Für 2017 rechnet 
sie mit 415.000 verkauften Pkw.  

Euro höher als im Vorjahr dürfte 2017 
die Energierechnung eines 

 .nellafsua tlahsuaH nehcsidnälredein 
Dies liegt vor allem an höheren Steuern.

Millionen Bußen wurden 
2016 in den Niederlanden 

für Verkehrsdelikte verhängt. 
Das sind 1,5 Millionen mehr 

als im Jahr zuvor. 

Prozent ihres Vermögens sparen die 
Niederländer. Ihr Motiv dabei ist 

Sicherheit. Laut einer Untersuchung 
von Blackrock ist die Geldanlage 

allerdings nicht so populär. Dies tun 
nur 27 Prozent der Bevölkerung.

SOLD

Millionen Kilo Salz streute die 
 -neßartS elanoitan ehcsidnälredein 

und Wasserbaubehörde allein am 
 raunaJ mi ednenehcoW netiewz 

.neßartS nehcsidnälloh  fua

miljard euro is in 2015 door Duitse 
bedrijven geïnvesteerd in innovatie. 

Voor 2017 is de verwachting dat 
de totale investeringen groeien 

naar 165,7 miljard euro.

landen werken samen met Duitse 
universiteiten en hogescholen. Ongeveer 

300 Duitse instellingen voor hoger 
onderwijs werken samen met zo’n 5.000 
buitenlandse partners om gezamenlijk 

ideeën te ontwikkelen.   

personen werkten het afgelopen jaar 
voor start-ups in Berlijn. De vervoers-

maatschappij in die stad had 
evenveel mensen in dienst.

procent van de Duitsers heeft in 2015 
minstens één keer een aankoop via een 

mobiel apparaat gedaan. In heel Europa is 
dat 41 procent. Duitsland is dus koploper 

op het gebied van m-commerce.  

is het groeipercentage van de Duitse 
economie in 2016. De Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag DIHK verhoogt 

de groeivoorspelling voor 2017 van 1,2 naar 
1,6 procent. De verwachtingen zijn vooral 

voor de bouw en de industrie positief.

miljard euro aan producten is 
tot oktober 2016 geïmporteerd 

door de Duitse levensmiddelen-
branche. De import is vergeleken 

met 2015 met 0,3 procent 
gestegen. 

procent van de elektriciteit was in 
2016 in Duitsland afkomstig van 

duurzame energiebronnen. Het doel 
van de Bondsregering is de uitstoot 

van broeikasgas tot 2020 met 40 
procent te reduceren.

miljoen overnachtingen zijn in 2016 
geteld door Duitse hotels en pensions. 

Het aantal overnachtingen is de 
afgelopen zeven jaar gestegen en heeft 

een nieuw record bereikt. 



middagprogramma

Overzicht: Op verkenning in Düsseldorf 23 november 2017 middagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit een keuze uit 3 mogelijkheden om een beeld te krijgen 

van het Centrum van Düsseldorf. U heeft de keuze uit:

1. De Düsseldorf Centrumtour: een algemene tour door het centrum met daarbij veel  

aandacht voor de winkelstraten.

2. De Retailtour: onder begeleiding van een expert van de Retail Academy bezoekt u 

diverse retailconcepten.

3. Een verkenning op eigen gelegenheid door de trendy stadswijk Flingern.

1.  Düsseldorf Centrumtour

Onder begeleiding van een gids verkent u de Düsseldorfse binnenstad. U bezoekt natuurlijk 

de gezellige Altstad, het oude gedeelte van Düsseldorf met hobbelige straatjes en steegjes. 

Aan weerszijden van de straat staan historische, gekleurde gebouwen. Het is weliswaar 

een kleine wijk, maar heeft veel uitstraling. In de Tweede Wereldoorlog is vrijwel alles plat 

gebombardeerd, maar vrijwel alle gebouwen zijn in de originele staat opgebouwd. 

De meeste musea van Düsseldorf zijn hier gevestigd. 

U zult ook de belangrijkste winkelstraten bezoeken, zoals de Königsallee, één van de 

chicste winkelstraten van Europa. Hier zijn de grote modemerken gevestigd. U komt in 

de Schadowstrasse en de Karlsplatz waar u een dagelijkse overdekte Foodmarkt aantreft. 

Vanzelfsprekend hoort bij deze tour ook een bezoekje aan de Weihnachtsmarkt, een typisch 

Duits evenement dat jaarlijks ook veel toeristen uit Nederland trekt. (voertaal Nederlands)

 

2.  Düsseldorf Retail Tour

Samen met een expert van de Retail Academy bezoekt u een aantal bijzondere 

winkelconcepten in de Düsseldorfse binnenstad. Onder het motto: „Typisch Deutsch“ krijgt 

u inzicht in het Duitse koopgedrag en wordt bijvoorbeeld de vraag beantwoord waarom 

en welke warenhuisconcepten in Duitsland succesvol zijn. U bezoekt onder andere het 

nieuwe Carsch-Haus met daarin de Luxus-Outlet „Saks off 5th“. Ook brengt u een bezoek 

aan het „Dream Konzept“ van Galeria Kaufhof. Daarnaast is er aandacht voor bijzondere 

winkelconcepten zoals Manufactum.

 (voertaal Nederlands of Engels)

 

3.  Zelf op verkenning in Flingern 

Wie ooit in de wijk Prenzlauer Berg in Berlijn is geweest zal de sfeer in Flingern herkennen. 

Flingern was, zoals zoveel wijken een arbeiderswijk, door de lage huren trokken veel 

kunstenaars en creatieve mensen naar deze wijk. Deze beweging trok winkeltjes, restaurantjes 

en ontwerpers aan waardoor er een aantrekkelijke, groene, trendy wijk is ontstaan.  

De bekendste straat is de Ackerstraße. Vanaf ongeveer huisnummer 110 begint het hier leuk te 

worden, de Lindemannstraße en deels de Birkenstraße. Deze straten in het noorden van de wijk 

zijn het meest aantrekkelijk. U vindt hier bijvoorbeeld tweedehands design (meubels en kleding) 

leuke café’s met lekkere homemade taart en conceptstores. Bijzonder is bijvoorbeeld 69m², een 

winkel die is ingericht alsof het een huis is. 

http://www.einkaufen-duesseldorf-flingern.de/

 

In twee verschillende inspiratiesessie bespreekt Rob van Wezel, projectleider Internationaliser



Overzicht inspiratiesessies Tweedaagse Btg Handel

Vrijdag 24 november 2017

1e ronde: 09.45 - 10.30 uur

2e ronde: 10.45 - 11.30 uur

U kunt een keuze maken voor twee ronden. De sprekers verzorgen dezelfde sessie in  beide ron-

den. De bijdrage van Günter Gülker is alleen in ronde I te volgen, de bijdrage van Rob van Wezel 

verschilt qua inhoud in de eerste en tweede ronde.

De sessies waaruit u kunt kiezen zijn:

1. De demografische ontwikkelingen en de gevolgen voor “skills development” 

Pasqualino Mare

2. Duitsland Handelsland, kansen en mogelijkheden (deze tekst wordt ws nog vervangen) 

Günter Gülker

3. The future you: Internationaliseren met ambitie 
       Rob van Wezel (SBB), Danielle Vogelaar (Nuffic) 

4. Zo dichtbij en toch zover weg - In gesprek over de Euregio 

Sonja Huls en Nicky Eppich

5. In gesprek over de Euregio  

Stan Buil en Willem van Hees

1.  De demografische ontwikkelingen en de gevolgen voor “skills development”

 Pasqualino Mare

Demografische ontwikkelingen, wat betekenen zij voor het onderwijs? 

Het is inmiddels een voldongen feit dat aan de ene kant de wereldbevolking veroudert en aan 

de andere kant dat die ook toeneemt, meer specifiek in Afrikaanse landen. De hogere levens-

verwachtingen en de toename van het bevolkingsaantal op het Afrikaanse continent zijn daarvan 

de belangrijkste oorzaken. Cijfers bewijzen ook de toename van migratie naar de zogenaamde 

“high income” landen. De gevolgen voor Europa - waaronder Nederland - zijn inmiddels duideli-

jk: een toename van oudere mensen en minder mensen om bepaalde beroepen uit te oefenen. 

Wat betekent dit? Hebben we meer migranten nodig om het werk uit te voeren? Wat is de im-

pact van deze ontwikkelingen voor onder meer onze arbeidsmarkt en voor het onderwijsbeleid? 

Wat is de invloed op de kwalificaties, de type vaardigheden voor lerenden en docenten, de 

organisatie van het onderwijs en de manier van opleiden? Deze vragen komen aan bod tijdens 

de sessie van Pasqualino Mare. Hij is werkzaam voor de  European Training Foundation en heeft 

zich in deze vragen verdiept en deelt zijn bevindingen.

2.  Duitsland Handelsland, kansen en mogelijkheden
 Günter Gülker

Een totale goederenimport en -export van meer dan 160 miljard per jaar, een gezamenlijke grens 

van 575 kilometer en iedere dag bijna 30.000 grenspendelaars. Het zijn slechts enkele cijfers die 

de relatie en de samenwerking tussen Duitsland en Nederland omschrijven. 

Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner. Dit geldt zowel voor de invoer als 

ook voor de uitvoer. En ook het eerste halfjaar van 2017 is veelbelovend: Duitsland en Nederland 

waren samen verantwoordelijk voor een handelsvolume van maar liefst 87,9 miljard euro. Dat 

betekent dat het handelsvolume over het gehele jaar op kan lopen tot boven de 175,8 miljard. 

Dat zou een groei van rond 8 procent betekenen ten opzichte van 2016. Kijken we alleen naar de 

producten die Duitsland importeert, dan eindigde Nederland in 2016 met 83,5 miljard euro op de 

teller als tweede belangrijkste leverancier achter China. Bij de Duitse exporten eindigde Nederland 

nog net naast het podium achter China, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

Alle reden dan ook om in de handelsopleidingen veel aandacht te geven aan het zakendoen met 

Duitsland. Maar waar liggen de gemeenschappelijke raakvlakken, kansen, uitdagingen en trends 

in beide landen? Hoe verschilt het zakendoen in Duitsland met het zakendoen in Nederland? 

En welke rol heeft de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) hierin? Deze vragen zal DNHK-

directeur Günter Gülker in zijn bijdrage beantwoorden. 

3. The future you: Internationaliseren met ambitie 
 Rob van Wezel (SBB), Danielle Vogelaar (Nuffic) 

De wereld van de internationale handel is dynamisch. Een die jonge mensen met talent en 

ondernemingszin met open armen ontvangt. Klantvriendelijkheid, creativiteit, flexibiliteit, 

doorzettingsvermogen en vernieuwend denken: daar draait het om. Maar wat betekent die 

dynamiek voor de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven. Zijn onze jongeren straks goed voorbereid 

om die internationale  arbeidsmarkt te betreden?  

Als jongeren een periode in een ander land doorbrengen, kunnen ze de praktijk in Nederland 

vergelijken met die in het buitenland. Dat verruimt hun blik op de wereld. Internationale 

competenties vergroten ook de maatschappelijke 

kansen van jongeren. Werkgevers en vervolgonderwijs in Nederland zijn namelijk steeds meer op 

zoek naar internationaal competente mensen. Dat zegt de Onderwijsraad in zijn adviesrapport 

Internationaliseren met ambitie (2016).

Internationaal competent worden gaat niet vanzelf. Docenten spelen hier een sleutelrol bij. 

Docentenmobiliteit zorgt ervoor dat docenten kennis nemen van de praktijk (onderwijs en 

bedrijfsleven) in een ander land, waardoor zij studenten kunnen enthousiasmeren voor een 



5. In gesprek over de Euregio
 Stan Buil en Willem van Hees

Ler(n)ende Euregio is een Duits-Nederlands initiatief waarin scholen, bedrijven en de overheid werk 

maken van grensoverschrijdend leren. Ler(n)ende Euregio kent sinds kort twee projecten: 

de Ler(n)ende Euregio doet het! en Leren zonder grenzen.

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met als doel de samenwerking op 

economisch, sociaal en cultureel gebied aan beide kanten van de grens te versterken.

Het doel van de Euregio is de ontwikkeling van een geïntegreerde economische ruimte, waarin 

een uniforme, binationale onderwijs- en arbeidsmarkt kan ontstaan. Daarvoor is het noodzakelijk te 

werken aan bevordering van de gezamenlijke beroepsoriëntering en elkaar aanvullende beroeps-

opleidingen. Dit is inclusief het leren van talen en bevordering van grensoverschrijdende uitwisseling 

en stages.

Jongeren in opleiding in de EUREGIO verwerven de competenties om samen te werken met klanten, 

collega’s en opdrachtgevers uit het buurland. Daardoor wordt het ook vanzelfsprekend om een baan 

niet alleen in het eigen land, maar ook in het buurland te zoeken en te vinden. Het project sluit aan 

op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven en de lokale overheden van Duitsland en Neder-

land. Het project levert stabiele en robuuste samenwerkingsverbanden op, die ook na afloop van de 

projectfase duurzaam zullen blijven bestaan. 

Willem van Hees, gedetacheerd door ROC van Nijmegen is de projectmanager van de Ler(n)ende 

Euregio doet het! 

Stan Buil, gedetacheerd door het Graafschap College en is de projectmanager van Leren zonder  

grenzen 

Meer informatie:  http://lerende-euregio.com/

buitenlandstage, hun vak kunnen doceren met een internationale dimensie en aan hun eigen 

internationale competenties werken. 

Maar hoe pak je internationalisering als school aan? Nuffic, MBO Raad, Erasmus+ en SBB helpen 

scholen om handen en voeten geven aan internationalisering. 

 

In 2 verschillende inspiratiesessies bespreekt Rob van Wezel, projectleider Internationalisering van 

SBB, samen met Danielle Vogelaar, projectleider mbo bij Nuffic, met u de mogelijkheden en kansen 

die studenten- en docentenmobiliteit biedt. 

 

Ronde I: IBPV

Voor wie? 

Managers van roc’s waar de IBPV (nog) geen onderdeel uitmaakt van het onderwijsaanbod.

Inhoud: We nemen u mee in de wereld van de internationale beroepspraktijkvorming (IBPV).  

Hoe ervaren studenten het zelf om stage te lopen in het buitenland? Samen met u verkennen wij de 

mogelijkheden en belemmeringen rondom IBPV op terrein van kwalificaties, stagemogelijkheden, 

financiering en stimulering van studenten. 

 

Ronde II: Docenten als succesfactor voor internationalisering

Voor wie?  

Managers van roc’s die internationalisering willen inbedden

Inhoud: In deze sessie gaan wij met u in gesprek over uitgaande mobiliteit van docenten en de 

sleutelrol die zij vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt. 

Welke troef geef je docenten in handen? Wat is de meerwaarde van zo’n buitenlandervaring? 

En moet je altijd de grens over om internationale samenwerking te ervaren? 

 

 
4. Zo dichtbij en toch zover weg
 Sonja Huls en Nicky Eppich

In een interactieve sessie gaan Sonja Hüls, trainster interculturele communicatie in Duitsland en  

Nicky Eppich, medewerkster Grensoverschrijdende samenwerking gemeente Winterswijk in op de 

culturele finesses en verschillen in de omgang met elkaar in Duitse en Nederlandse bedrijven.  

Diverse onderwerpen komen daarbij aan bod. De top 10 van misverstanden. Wat is typisch Duits? 

Wat zijn ongeschreven regels voor succesvol samenwerken in Duitse bedrijven? Wat zijn belangrijke 

do’s en dont’s in de omgang met Duitsers, in zakelijke en privéomstandigheden? Hoe kunnen kleine 

misverstanden  

worden voorkomen zodat er een goede (zakelijke) relatie kan ontstaan? Daarnaast wordt ook de 

wijze waarop Duitse bedrijven zijn georganiseerd besproken en op welke manier de verhoudingen 

leiden tot bepaalde gewoonten en gebruiken.  


