JONGERE AMBTENAREN
VERKENNEN HAMBURG
In navolging van twee eerdere gezamenlijke excursies
organiseerden de jongerennetwerken JANN en JNG
(gemeente Groningen) ook in 2016 weer een activiteit
voor de jonge noordelijke ambtenaren. Op donderdag 7
april reisden we met 46 jonge ambtenaren uit NoordNederland af naar Hamburg! Er waren veel collega’s
vanuit de gemeente Groningen maar ook ambtenaren
van bijvoorbeeld de gemeente Terschelling, BorgerOdoorn en de provincie Drenthe waren
vertegenwoordigd. Superleuk dat er zoveel verschillende
organisaties samen op pad konden gaan, het is dé ideale
manier voor kruisbestuiving.
Stijlvol ontvangst op het Stadhuis
We vertrokken vroeg vanuit Groningen per bus naar Hanzestad Hamburg. Tegen 12.30 uur kwamen
we aan bij onze eerste bestemming, het Rathaus van Hamburg. Een imposant gebouw en bij
binnenkomst maakten we direct kennis met de Deutsche höflichkeit. Er stond namelijk koffie, fris en
een Deutsch gebakje voor ons klaar.
Heer Ram, hoofd internationale samenwerking, heette ons welkom en introduceerde ons
met de stad en het politieke systeem in Duitsland. Zo leerden we dat Hamburg na Londen de meest
welvarende stad van Europa is. Hamburg is de rijkste stad van Duitsland. Ook kwamen we er achter
dat niet alleen de haven, maar de vliegtuigbouw zorgt voor de meeste werkgelegenheid in Hamburg.
Daarnaast is Hamburg ook een belangrijke stad voor andere branches, zoals grote mediabedrijven.
Ook een derde van alle grote hoofdkantoren/ multinationals zitten gevestigd in Hamburg, zoals
Beiersdorf. Bij de overheid werken in Hamburg ongeveer 50.000 a 60.000 medewerkers. Dit geeft
nog eens extra aan hoe groot de stad Hamburg is!
Na de presentatie was het tijd voor een rondleiding. We waren allen onder de indruk van de
pracht en praal in het Rathaus van Hamburg. Zo zei iemand: ‘Wow, ik was altijd supertrots op het
stadhuis van Groningen, maar nu ik dit heb gezien valt het in het niet!’. Het Rathaus is altijd open
voor bezoekers die de mogelijkheid hebben om een rondleiding te krijgen.

Vluchtelingenhuisvesting
Het volgende programmaonderdeel was een presentatie van de Coördinator Vluchtelingenopvang
Hamburg, meneer Kettner. De coördinator bracht ons op de hoogte van de huidige situatie rondom
vluchtelingen in Hamburg. Hij vertelde onder andere dat veel vluchtelingen aankomen in Hamburg.
Dit komt doordat ze vanuit andere steden in Oost-Europa met openbaar vervoer verder reizen naar
hun eindbestemming. Hamburg is voor veel vluchtelingen een bekende plaatsnaam en wordt daarom
vaak genoemd als eindbestemming. Afgelopen zomer liep dit op tot wel 10.000 vluchtelingen per
maand. Het is voor Hamburg echter niet mogelijk om al deze vluchtelingen een onderkomen te
geven. Daarom vertrekken ook weer veel vluchtelingen vanuit Hamburg naar andere plaatsen in
Duitsland. De heer Kettner vertelt over hoe ze de vluchtelingen tijdelijk opvangen. Bijvoorbeeld hoe
Hamburg heel snel tijdelijke ‘containers’ (vergelijkbaar met studentencontainers in de stad
Groningen) op heeft gezet om de vluchtelingen onder te brengen. Maar de coördinator vertelt ook
over hoe de inwoners van Hamburg reageren. Hij geeft aan dat er veel positieve reacties vanuit de
bevolking komt, bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen?’.
Duitse gezelligheid
Nadat we allen ingecheckt hebben bij het hotel, bracht Roelf ons naar een gezellig restaurant. Om
met 46 personen uit eten te gaan is voor veel restaurants een hele opgave. Daarom hadden we een
traditioneel Duits doch gemakkelijk menu samengesteld, zoals een curryworst die maar liefst 35
centimeter lang was! Echt Duits eten dus. Met een heerlijke apfelstrüdel na spoedden de meesten
van ons zich snel naar de Reeperbahn, de beroemdste straat van Hamburg. Deze indrukwekkende
lange straat vol neonlichten en clubs is het grote uitgaansgebied van Hamburg. Ook begonnen The
Beatles hier hun carrière. Een bus vol jonge noordelijke ambtenaren wist het gauw gezellig te maken
in de verschillende cafés.

Culturele verschillen
We konden het natuurlijk niet te laat maken want op vrijdagochtend werden we verwacht op het
Nederlands honorair consul, waar wij meer leerden over de samenwerking tussen Duitsland en
Nederland. We werden verwelkomd door de consul-assistent en Patricia van der Werf van het NSBO
dat staat voor Netherlands Business Support Office. Het NBSO is onderdeel van het Nederlandse
Ministerie voor Buitenlandse Zaken en heeft wereldwijd vestigingen. Het NBSO ondersteunt
Nederlandse ondernemers die in Duitsland hun product of dienst wil verkopen. Dit gaat niet altijd
zonder slag of stoot. Patricia vertelde veel anekdotes en klassieke cultuurverschillen waar veel
ondernemers of ambtelijke vertegenwoordigers tegen aan lopen.

Tussen de middag genoten we van een heerlijke lunch op het dakterras van het Hanseatic
Trade Center. Hier had iedereen de gelegenheid om wat prachtige plaatjes voor het thuisfront te
schieten, want het pand biedt vanaf de twintigste verdieping een prachtig uitzicht over de
binnenstad, de haven en het indrukwekkende nieuwe concerthuis ‘Elbphilharmonie’.
HavenCity ontwikkeling
Onze tweede excursie deze dag was om de hoek van
het Hanseatic Trade Centre, namelijk HafenCity.
HafenCity is Europa’s grootste stadsontwikkelingproject (gestart in de jaren ’00) wat rond 2020 voltooid
zal zijn. HafenCity is het ‘nieuwe stadsdeel’ van
Hamburg en zal na voltooiing het woonoppervlak van
de binnenstad met 40 procent vergroten. HafenCity
neemt de plek in van de vroegere havens, en is er op
gericht om meer woningen te bouwen (Hamburg kampt
met een woningnood) en om meer ondernemers naar
Hamburg toe te trekken. Met succes. Onder andere
Unilever is gevestigd in HafenCity. We liepen samen
met twee gidsen door het gebied. De beste manier om
goed te begrijpen wat HafenCity is. We waren allen
onder de indruk van dit nieuwe stadsdeel. Na deze
wandeling kregen we op het kantoor van de behörde
Stadsontwikkeling (vergelijkbaar met de gemeente) een
presentatie over hoe HafenCity tot stand is gekomen.
Wat de initiële projectplannen waren, hoe het heeft
uitgepakt en welke obstakels zij daarbij hebben
overwonnen. Heel interessant!
Leerzame en inspirerende excursie
Vol nieuwe ervaringen en kennis stapten we tegen de avond weer in de bus. Op naar onze eigen
Hanzestad Groningen. Onderweg stopten we voor overheerlijke Duitse schnitzels en rond tienen
waren we terug op het hoofdstation van Groningen. Conclusie? Een supergeslaagde excursie. Het
was leuk om te netwerken onderling en ervaringen van andere jonge ambtenaren binnen de
overheid te delen. De projectaanpak van Duitsers is erg inspirerend voor projecten waar we zelf in
onze organisaties nu mee werken. Daarnaast is Hamburg natuurlijk een erg mooie stad!
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Tweedaagse excursie Hamburg op 7 en 8 april 2016
Georganiseerd door Stichting Jonge ambtenaren Noord-Nederland (JANN)
En JNG! het jongerennetwerk van de gemeente Groningen

