
 

Het abc van de Duits-Nederlandse samenwerking 
Seminarreeks voor medewerkers van de Nederlandse provincies en de Regierungsbezirke van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

De seminarreeks gaat in op drie grote thema’s:

1. Cultuur, geschiedenis, actuele maatschappelijke ontwikkelingen 

 in Duitsland en Nederland

2. Organisatiestructuur van overheidsinstanties (competenties en bevoegdheden)

3. Ontwikkeling van een samenwerkingsbeleid (in werkgroepen)

Elke module bevat aspecten van de drie thema’s. De doelstelling van het seminar is – naast kennisoverdracht – de opbouw van 

een netwerk om regelmatig informatie uit te wisselen. 

 

Duur: 3x twee dagen

Tijdsbestek: juni 2008-februari 2009

Locatie: Arnhem, Kleef, Enschede



 

Het abc van de Duits-Nederlandse samenwerking 
Seminarreeks voor medewerkers van de Nederlandse provincies en de Regierungsbezirke van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 

Module 1: 
Verschillen leren kennen en begrijpen

Dag 1:  Mentaliteitsverschillen en bestuursstructuren 

10.30  Koffie

10.45 Welkom, informatie over het programma en de opbouw van de cursus,

 kennismaking (I)

11.45  Grensoverschrijdende samenwerking D-NL concreet: 

 Overzicht van de belangrijkste verschillen (eerste kennismaking, 

 aanspreekvormen, onderhandelingen, hiërarchie), korte voordracht 

 en discussie

12.30  Lunch

13.30 Kennismaken (II)

13.45 Informatie op het internet: 

 Websites van de Nederlandse provincies en de Bezirksregierungen in  

 de deelstaat Noordrijn-Westfalen

14.15  ‘Obrigkeitsstaat’ versus poldermodel? De huidige bestuursstructuren  

 en hun historische oorsprong

14.45 Competenties en bevoegdheden van partnerinstanties aan de andere  

 kant van de grens

16.00  Pauze

16.15  Wat zijn de belangrijkste verschillen? Vergelijking van beide systemen

17.30  Beknopte evaluatie van de eerste dag (tot ca. 17.45 uur)

19.00  Diner

Dag 2: Historische achtergrond / ontwikkeling van een samenwerkingsbeleid
  

  9.00 Nederlandse handelsgeest versus Duitse ‘cultuurnatie’: 

 belangrijke historische ontwikkelingen en hun invloed op het leven van nu

11.00  Pauze

11.15  Evaluatie en samenvatting van de resultaten

11.45 De lange arm van de geschiedenis: actuele mediaberichten

12.30  Lunch

13.30 Indeling van Duits-Nederlandse werkgroepen op basis van 

 verschillende taken

13.45 Groepswerk: ontwikkeling van een samenwerkingsbeleid

• Inventarisatie van de belangen van de deelnemers

• Analyse van het pro en contra van samenwerking 

• Planning van concrete projecten, bijv. het opstellen van een verklarende  

 woordenlijst met vakjargon in het Nederlands en Duits

• Alternatief: ontwikkeling van een concept voor nieuwe  

 communicatiestructuren binnen het desbetreffende vakgebied 

 (bijv. nieuwsbrief)

15.15 Pauze

15.30  Presentatie: elke groep presenteert zijn doelstellingen en aanpak

16.30 Evaluatie en feedback 

16.45  Koffie en vertrek
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Het abc van de Duits-Nederlandse samenwerking 
Seminarreeks voor medewerkers van de Nederlandse provincies en de Regierungsbezirke van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Module 2:  
Omgaan met verschillen en ontwikkeling van 
conceptoplossingen
 
Dag 1:  Interculturele verschillen op de werkvloer en in de media

10.15  Koffie

10.30  Welkom, toelichting van het programma

10.40 Korte herhaling van module 1

11.00 Grensoverschrijdende samenwerking op de werkvloer: 

 wat is u tot dusver opgevallen, welke vragen heeft u?

11.30 Interculturele communicatie in typerende situaties: 

 Vergelijkende analyse aan de hand van video-opnames 

 (verloop van een vergadering in Duitsland en in Nederland)

12.30  Lunch

13.30  Met verschillen omgaan en oplossingen ontwikkelen

 (werkgroepen: Duits-Nederlandse tandems analyseren casestudy‘s)

15.00 Media-analyse: dagbladen en tijdschriften

15.45 Pauze

16.00 Blik op het actuele politieke debat in beide landen

17.30  Beknopte evaluatie van de eerste dag, praktische informatie 

 (tot ca. 17.45 uur)

19.30  Diner

Dag 2:  Samenwerking concreet: vakspecifieke Nederlands-Duitse werkgroepen

  9.00 Bezoek aan Haus Schmitthausen (Euregio) 

  9.30 Werkgroepen: planning van een eindpresentatie van de resultaten 

 voor het komende jaar

10.00  Samenstelling van werkgroepen, bestudering van afzonderlijke thema‘s

 (bijv. Interreg, milieu, economie)

12.30  Lunch

13.30  Presentatie door de werkgroepen

14.30 Evaluatie van de samenwerking: 

 Wat liep goed, wat kan er worden verbeterd? 

 Welke rol spelen Duits-Nederlandse verschillen?

15.00 Pauze

15.15 Het komische aspect van culturele verschillen: humor (dvd)

15.45  Samenvatting van de cursusmodules 1 en 2, evaluatie, 

 suggesties voor de volgende cursus

16.30  Vertrek
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Het abc van de Duits-Nederlandse samenwerking 
Seminarreeks voor medewerkers van de Nederlandse provincies en de Regierungsbezirke van de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Module 3: 
Duits-Nederlandse betrekkingen – vroeger en nu, op politiek 
en cultureel vlak 
 

Dag 1:  Duits-Nederlandse betrekkingen vroeger en nu

10.45 Koffie

11.00 Welkom, toelichting van het programma

11.30 Duits-Nederlandse betrekkingen vandaag de dag –  positieve 

 veranderingen in de afgelopen 15 jaar en de visie van de media 

12.30  Lunch

13.30 Duits-Nederlandse betrekkingen vanuit historisch oogpunt  –  interactie, 

 belangrijke verschillen en constanten bij de wederzijdse waarneming

14.30 Discussieronde over verschillende onderwerpen: integratie, 

 geschiedenis, rechtsysteem en wetgeving, partijpolitieke constellatie,  

 gezondheidssysteem

16.00 Pauze

16.15 Verslag van de tafels

16.45 Wintersprookjes en brede rivieren: steunpilaren van de Duitse 

 en Nederlandse literatuur

17.45 Beknopte evaluatie (tot 18.00 uur)

19.30  Diner

Dag 2:  Duits-Nederlandse samenwerking concreet / vakspecifieke werkgroepen 

  9.00 Beschaafd gegorgel? Waarom Nederlands voor Duitsers grappig 

 en Duits voor Nederlanders snauwerig klinkt

  9.30 Grensoverschrijdende samenwerking concreet

11.00 Pauze

11.15  Vakspecifieke werkgroepen: planning van een eindpresentatie

11.45  Werkgroepen (binnen de groepen)

12.30  Lunch

13.30  Werkgroepen, evaluatie en presentatie, verslag van groep 1 en 3

14.30 Samenvatting en evaluatie van de drie cursusmodules

15.30  Koffie

16.00 Vertrek
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