
80 MILJOEN KANSEN
LEER ZAKENDOEN MET DUITSLAND

Duitsland is de belangrijkste zakenpartner voor Nederland. Investeren 
in kennis van de taal én de zakelijke cultuur is daarom zeer de moeite waard. 
Geschäftsreif organiseert en begeleidt taal- en cultuurreizen naar Duitsland 

waaronder Berlijn. Na deze vijfdaagse training beschikt u over een 
goede basis voor het zakendoen in Duitsland.

Wij begeleiden u tijdens de reis

Esther studeerde Duitse- en Nederlandse 
taal- en literatuurwetenschap in Amster-
dam en Berlijn en doceert sinds twintig 
jaar Nederlands aan Duitstaligen en Duits 

aan Nederlandstaligen. Ze werkt o.a voor het talencentrum van het Duitse mi-
nisterie van Buitenlandse zaken (Auswärtiges Amt) waarvan ook andere minis-
teries gebruik maken waardoor ze lessen verzorgt op diverse bondsministeries. 
Ze werkte vijf jaar als docente op de Freie Universität in Berlijn en doceert te-
vens op een Berlijnse volksuniversiteit. Daarnaast organiseert en modereert ze 
Nederlandstalige, culturele avonden voor de Nederlandstalige gemeenschap in 
Berlijn. Esther woont en werkt in Berlijn sinds 1993 en beschikt over een uitge-
breid zakelijk en cultureel netwerk binnen Berlijn.   Foto: Nils Wiemer Wiemers

Tjaco studeerde Duitse taal- en letterkun-
de aan de Universiteit Utrecht en beschikt 
over een eerstegraads lesbevoegdheid. 
Daarnaast volgde hij diverse opleidingen 

rondom het thema communicatie waaronder die tot mediator. Als eigenaar van 
het bedrijf „Duitse Zaken“ verzorgt hij sinds 2012 taal- en cultuurtrainingen za-
kelijk Duits voor Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken(willen) doen. 
Hij beschikt zowel over een uitgebreide leservaring in het zakelijk Duits binnen 
het beroepsonderwijs als over ervaring als trainer in Duitsland aan Duitse cur-
sisten. Daarnaast werkte hij tevens binnen het werkveld HR als trainer, adviseur 
en senior coach. Tjaco beschikt over een uitgebreid netwerk aan Duitslandspe-
cialisten binnen Nederland en Duitsland. Hij woont in Zwolle.   Foto: Ina Vrinssen 
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Berlijnreis 2019
Geschäftsreif organiseert en begeleidt taal- en cultuurreizen naar Duits-
land voor Nederlandse ondernemers, bedrijven en organisaties die reeds 
zaken doen of graag samen willen werken met Duitse zakenpartners. Het 
gaat om unieke reizen voor een selecte groep mensen. Per reis kunnen 
maximaal 12 deelnemers mee. Daardoor kunnen wij een programma bie-
den dat optimaal aansluit bij de individuele wensen van de deelnemers. 
Duitsland is de belangrijkste zakenpartner voor Nederland. Een blik over 
de grens, met de benodigde kennis van de taal én de zakelijke cultuur, 
loont zeer de moeite en kan nieuwe, lucratieve zakenpartners opleveren: 
een goede investering dus!

Doel van het  programma
Na deze vijfdaagse training beschikt u over een goede basis voor het zaken 
doen in Duitsland.
• Doordat u een week lang volledig ondergedompeld bent in de Duitse taal 

bent u na afloop nog vaardiger in het zakelijk Duits en kent u de culturele 
gebruiken zodat u zich op uw gemak in een Duitstalige, zakelijke omgeving 
kunt bewegen. 

• Ervaringsdeskundigen ter plaatse lichten u voor over de do’s & dont’s van 
het zakendoen in Duitsland en wijzen de weg naar en binnen belangrijke 
instanties. 

• Aan het eind van deze training beschikt u over een relevant netwerk aan on-
dernemers en instanties die u verder op weg kunnen helpen bij het behalen 
van uw zakendoelen op de Duitse markt. 

• We streven ernaar u rechtstreeks in contact te brengen met de voor u inte-
ressante zakenpartners. 

• U hebt kennis van de Duitse geschiedenis en politiek, waardoor u uw ge-
drag beter af kunt stemmen op wat de Duitse markt vraagt. 

• Door het samen optrekken met mede-cursisten beschikt u na deze week 
over een interessant netwerk aan gelijkgezinde, ondernemende mensen en 
bent u een geweldige ervaring rijker!

Aan dit exclusieve programma kunnen per reis tussen minimaal 6 en maximaal 
12 mensen deelnemen. Daardoor kunnen we u veel persoonlijke aandacht bie-
den en ingaan op uw individuele vragen. U hebt de kans zelf mede de inhoud 
van het programma te bepalen. Uw wensen nemen we mee tijdens het samen-
stellen van de lijst van sprekers. Ook bepalen we tijdens een intakegesprek uw 
huidige taalniveau en inventariseren we uw leerwensen. We stellen ons tot doel 
u een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Al met al een unieke kans voor een 
select aantal professionals die echt het verschil willen gaan maken. 

Alle informatie omtrent data en inhoud van de reis vindt u op onze website 
WWW.GESCHAEFTSREIF.NL Maar u mag natuurlijk ook rechtstreeks contact 
met ons opnemen per telefoon of email 
Esther Bouma  |  esther@geschaeftsreif.nl  |  +49 (0) 15772039036
Tjaco Rowaan  |  tjaco@geschaeftsreif.nl  | +31 (0)6 1024 4429

Foto’s voor- en binnenzijde: Ingo Dittrich

Na deze reis bent u geschäftsreif en optimaal voorbereid 
om succesvol te opereren op de Duitse zakelijke markt


