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aGenda
9.00   Begroeting en introductie’ 
9.30   Ervaringen met de 
         Nederlands-Duitse 
         samenwerking
10.00 Interactieve oefening
10.45 Pauze
11.00 De rol van cultuur in het 
         zakenleven
11.30 Nederlands-Duitse 
         cultuurverschillen
12.30 Lunch
13.30 Remote hollow squares
15.00 Pauze
15.30 Intercultural Readiness Check
16.30 Vragen & evaluatie
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datuM/PlaatsaGenda
10.00  Ontvangst en inleiding
10.30  Achtergrondinformatie Oost-

Duitsland
11.30  De Oost-Duitse zakencultuur - 

Nederlands perspectief
12.45  Lunch 
13.30  De Oost-Duitse zakencultuur – 

concreet
15.00  Synergie-effecten
15.30  Handelsbetrekkingen in Oost-

Duitsland
16.30  Evaluatie en afsluiting

Dinsdag 11 mei 2010, 10.00-17.00 uur,
in het Hampshire Hotel-Dormylle, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill

Oost-Duitsland kan voor Nederlandse ondernemers een interessante markt zijn en boven-
dien als springplank gelden voor contacten in het voormalige Oostblok. Hierbij dient er wel 
rekening gehouden te worden met culturele kenmerken. Het seminar biedt inzichten in de 
Oost-Duitse zakenwereld en laat de deelnemers kennismaken met de specifieke gewoonten 
en kenmerken. De geschiedenis speelt namelijk tot op de dag van vandaag een belangrijke 
rol in de dagelijkse gang van zaken. Voor u als Nederlandse zakenpartner is het daarom goed 
om meer te weten over de achtergrond van de contactpersoon en de zakencultuur. Na een 
introductie met achtergrondinformatie over Oost-Duitsland wordt de Oost-Duitse zakencultuur 
voorgesteld. Contracten lopen bijvoorbeeld veelal via informele wegen en de kennis van de 
Duitse taal is in het Oosten nog belangrijker dan in het Westen. Aan het eind worden syner-
gie-effecten en mogelijke handelsbetrekkingen tussen Nederland en Oost-Duitsland besproken.

Dit seminar is bedoeld voor ondernemers, die in Oost-Duitsland een nieuwe markt willen 
verkennen. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 15.
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Bettina FaBiCH 
Denies, Oldenburg
Bettina Fabich is van 
origine Duitse, studeerde 
in Amsterdam en richtte 
10 jaar geleden het trai-
ningsbureau Denies in 

Oldenburg op. Momenteel is zij directeur 
van Denies en heeft talrijke zakenmensen 
en medewerkers van  (semi-)overheidsin-
stellingen begeleid die zich goed op het 
buurland wilden voorbereiden of meer 
rendement uit hun activiteiten wilden 
halen. Verder beschikt zij over praktijker-
varing op het gebied van begeleiding  
van ondernemers richting Oost-Duitsland.

P doCentenPaRtneR 
  
Denies werd in 2000 opgericht door 
Bettina Fabich met als doelstelling de 
Duits - Nederlandse betrekkingen in 
het bedrijfsleven, op het terrein van 
bestuur/politiek en instellingen/orga-
nisaties, winstgevend te laten functio-
neren. Inmiddels verzorgt Denies vele 
trainingen en workshops ter bevorde-
ring van de zakelijke communicatie 
tussen Nederland en Duitsland.

FRanCois MeyeR 
Denies, Oldenburg
Francois Meyer beschikt 
over ruime ervaring op het 
gebied van trainingen over 
interculturele verschillen. 
De geboren Nederlander 

woont al vele jaren in Duitsland en 
verbrengt zijn meeste tijd in Berlijn.  
Hij werkt als communicatiedeskundige 
voor Denies en kwam al voor de Duitse 
eenwording regelmatig in Oost-Duitsland. 
Hij heeft daar vele contacten opgebouwd 
en is daardoor zeer vertrouwd met ‘de’ 
Oost-Duitse cultuur.
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lidMaatsCHaPsnuMMeR dnHk (indien Van toePassinG)

datuM en HandtekeninG

nedeRlands-duitse HandelskaMeR
Nassauplein 30, 2585 EC Den Haag, www.dnhk.org 
 Tel.: 070 3114 100, fax: 070 3114 199, e-mail: info@dnhk.org

aanMeldinG (Zakendoen in oost-duitsland)
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 30 april 2010 voor dit seminar aanmelden met behulp van dit 
aanmeldformulier of via de internetsite van de DNHK (www.dnhk.org/seminars). Na ontvangst 
van uw aanmelding sturen wij u een schriftelijke bevestiging evenals de rekening toe. Indien u uw 
aanmelding na de uiterste aanmelddatum annuleert, worden het complete deelnamebedrag in 
rekening gebracht. 

Ik heb kennis genomen van de voorwaarden van deelname op www.dnhk.org/seminars.

deelnaMekosten 
Deelnamekosten: 349,- euro (excl. BTW). 
Leden van de Nederlands-Duitse Handelskamer krijgen 20 procent korting. U kunt zich over subsidie-
mogelijkheden informeren op onze website www.dnhk.org/seminars
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