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Respons op Duitslanddag Gemeenteraad Emmen, juni 2015
Over de Duitslanddag voor de raadleden van de Gemeente Emmen op 19
juni 2015.
In juni 2015 hebben wij van de gemeenteraad in Emmen een workshop
gevolgd bij instituut Denies.
Onze docent van deze dag was Bettina Fabich. Zij heeft om te beginnen
onze kennis over de Duitse topografie getest.
Ook vertelde Bettina ons over het staatsrechtelijke systeem en hoe het
onderwijs functioneert.
Bettina is zeer deskundig en vertelt met veel enthousiasme. Het
onderdeel over de cultuurverschillen en de spraakverwarring die
sommige woorden oproept, was erg vermakelijk.
Kortom: een workshop van Bettina verloopt in een gemoedelijk sfeer, is
interessant en zeer zeker de moeite waard!
Gemeente Emmen,
Caroline M. de Widt
Griffie,
commissiegriffier,
secretaris Rekenkamercommissie

Beste Bettina,
Naar aanleiding van de Duitsland cursusdag op vrijdag 19 juni 2015 met
de Gemeenteraad van Emmen kan ik je het volgende meegeven.
De deelnemers hebben het programma als heel leerzaam en
onderhoudend ervaren, met nuttige en bruikbare informatie, soms ook
heel grappig. De diverse blokken waren interessant en mooi afwisselend.
Daarnaast vond iedereen het fijn om ook tussendoor zelf aan de slag te
zijn en opdrachtjes te doen. Daardoor is de dag omgevlogen.
Ik wil je hartelijk danken voor de hele goede dag die we zo mochten
hebben met jou als docent, die beide landen zo goed kent!
Met vriendelijke groet,
Henk Huttinga
Voorzitter Werkgroep Internationale Betrekkingen, Gemeenteraad
Emmen

Programma Duitslanddag 19 juni 2015, Haselünne/Duitsland,
Doelgroep: Gemeenteraadsleden Gemeente Emmen
Doelstelling: Bekend maken met Duitsland en enthousiasmeren voor de
samenwerking.

Onderdelen interactieve workshop:
Warming up: Waarnemingsoefening Duitsland
Bestuurlijke structuur Duitsland
Onderwijsbestel (Niedersachsen), beroepsopleiding
Quiz Duitsland
Cultuurverschillen : werkgroepen/cultuurui Hofstede
(Humoristische) presentatie cultuurverschillen (samenwerking)
Omgaan met taalverschillen
Synergie ontstaat door samenwerking: Interreg V 2014-2020. Kansen
voor de grensregio.

