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1.1 Introductie 

Wil je jezelf blijven ontwikkelen? Weten wat er beweegt in de wereld? Dan is het slim om regelmatig je 
vaste post te verlaten. Letterlijk. Door op reis te gaan, ervaar je wat er gaande is buiten je eigen blikveld. 
Je wordt je bewust van grote transformaties in de wereld, je leert verbanden zien en krijgt een nieuw 
perspectief op je eigen visie.  
 
De afgelopen jaren organiseerden Jan Booij en Thijs Vink onder de vlag van Changekitchen, studiereizen 
naar India, Suriname, Iran en China. Met beleidsmakers, bestuurders en andere professionals uit het 
publieke domein onderzochten wij hoe die landen omgaan met thema’s als diversiteit en inclusie, 
demografie, mobiliteit, milieu, welzijn en zorg. Op veel plekken zagen we de invloed van China op deze 
terreinen terug. Het bracht ons nieuwe inzichten in geopolitieke ontwikkelingen, maar ook de vraag: wat 
betekent dit voor Europa?  
 
Om deze vraag nader uit te diepen, organiseren we zes nieuwe studiereizen, onder de titel Out of office 
- studiereizen naar de randen van Europa. Onze bestemmingen: Ierland & Noord-Ierland, Estland & 
Finland, Rusland, Turkije, Albanië, Malta & Italië. Elk van deze Europese reisdoelen biedt een interessant 
kruispunt van drie perspectieven: de globale ontwikkelingen die van invloed zijn op álle landen, de 
definitie van wat ons bindt binnen geografisch Europa én het lokale perspectief vanuit historisch, 
cultureel en geopolitiek oogpunt. Aspecten die méér te maken hebben met jezelf, dan je in eerste 
instantie wellicht zou denken.  

 

Niets leert je meer over je eigen denkbeelden,  
dan je te verdiepen in die van een ander. 

 

1.2 Leer van een ander en ontwikkel je als professional 

De Europese studiereizen focussen op de positie en rol van Europa in een veranderende wereld. Wordt 
Europa het openluchtmuseum van deze planeet? Of herpakt het zich en neemt het een nieuwe 
innovatieve positie in, waarbij de waarde van transparantie, duurzaamheid, diversiteit, inclusie en 
democratische grondbeginselen centraal staat? En wat betekent dat voor publieke sectoren als 
onderwijs, zorg, veiligheid en overheid? Deze vragen vormen een perfecte context voor Nederlandse 
professionals om te leren, te onderzoeken en te reflecteren op het eigen perspectief.  
 
Met een kleine groep deelnemers (maximaal 14) reizen we naar de plaatsen van bestemming. We gaan 
in gesprek met studenten, (politieke) bestuurders, historici en andere professionals. We kijken achter de 
schermen bij verschillende soorten organisaties en komen op onverwachte plekken. Samen gaan we de 
discussie aan, toetsen we denkbeelden en mogelijkheden. We stellen onszelf vragen als ‘Hoe hangt dit 
samen met mijn eigen drijfveren en visie? Wat kan ik met deze ervaring doen, vanuit mijn eigen 
positie?’. We scherpen onze inzichten en proberen zo veel mogelijk te leren. Van onze mede-
Europeanen, maar ook van elkaar.  



  

Out of Office - studiereizen naar de randen van Europa 

 

Deelnemers doen een schat aan inzichten op en zullen denkpatronen en kansen in hun eigen 
functioneren scherper gaan zien. Het geeft tools om verantwoordelijkheden en mogelijkheden pro-
actiever in te vullen; een shift of perspective die de inspiratie en verdieping brengt, die spelers in álle 
professionele domeinen de komende jaren nodig zullen hebben, om actuele thema’s op een andere, 
nieuwe manier te benaderen.  

 

1.3 Waarom naar Ierland en Noord-Ierland? 

In Ierland & Noord-Ierland komen boeiende historische, culturele en geopolitieke perspectieven samen. 
De onafhankelijkheidsstrijd van Ierland, waarin het zich losmaakte van het Verenigd Koninkrijk, is nog 
altijd springlevend; zo was de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het voornaamste 
onderhandelingspunt van het uitredingsverdrag binnen de Brexit. Tijdens de reis verdiepen we ons in 
deze bewogen geschiedenis en in tal van andere typisch Ierse thema’s zoals: wat betekent de sterke 
band tussen Ierland en de Verenigde Staten (ruim 34 miljoen Amerikanen zijn van Ierse afkomst) 
eigenlijk voor Europa? En welke rol speelt religie, niet alleen in de strijd tussen de katholieken en 
protestanten in Noord-Ierland, maar ook in het licht van de huidige ontkerkelijking van het ‘meest 
katholieke land van Europa’? En natuurlijk: wat leer ik van deze nieuwe inzichten? 

 

1.4 Organisatie 

De begeleiding van de studiereizen ligt in handen van Jan Booij en Thijs Vink. Al bijna vijftien jaar werken 
Jan en Thijs met veel plezier samen op het gebied van professionele ontwikkeling en 
diversiteitsvraagstukken. Zij doen dit op basis van een gedeelde visie op leiderschap, 
verantwoordelijkheid en verandering. Het reisprogramma is inhoudelijk uitgewerkt samen met de Ierse 
historicus en community welfare officer David Kennerney. David heeft een schat aan informatie over 
sociale verhoudingen en de geschiedenis van Ierland en reist alle dagen met ons mee als gids. Als 
amateurmuzikant speelt David af en toe traditionele Ierse muziek in pubs. Ook met dit aspect van de 
Ierse cultuur, zullen we zeker kennismaken.  

 

1.5 Het programma per dag 

Woensdag 6 april 2022 

We verzamelen in de vroege morgen op Schiphol en vliegen rond half acht naar Dublin. Aangekomen in 
Ierland gaan we naar ons hotel. Na wat rust ontmoeten wij David Kennerney voor een eerste 
kennismaking en introductie op Ierland.  
 
Na de lunch verkennen we de Ierse hoofdstad met een stadswandeling. In de namiddag nemen we het 
reisprogramma en de thema’s die we verder willen uitdiepen samen door. Ook bezoeken we een pub. 
Na een vroeg diner zoeken we ons bed op of is er ruimte, voor wie wil, om de stad verder te verkennen. 
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Samuel Beckett-brug over de rivier de Liffey in Dublin         Livemuziek in Ierse pub 

 

Donderdag 7 april 2022 

Na het ontbijt vertrekken we naar EPIC: The Irish Migration Museum. In dit museum krijgen wij een 
beter begrip van Ierland en wat het is om Iers te zijn; een inhoudelijke basis voor onze verdere reis. 
 
Na een lunch gaan we naar de begraafplaats Glasnevin Cemetery, waar we een begeleide wandeling 
maken. Sinds 1828 zijn meer dan 1,5 miljoen mensen begraven in Glasnevin. Rijken en beroemdheden, 
burgers en politici, kunstenaars, militairen en helden liggen zij aan zij op deze beroemde begraafplaats 
in een mooie Victoriaanse tuin en zijn aanleiding tot veel verhalen. De begraafplaats is uitgegroeid tot 
een nationaal monument en belangrijk onderdeel van het Ierse erfgoed. 
 
In het tweede deel van de middag brengen we een werkbezoek naar een maatschappelijke organisatie 
in relatie tot ons onderzoek. We verkennen verschillende opties die nog definitief worden vastgelegd in 
het programma. 
 
Aan het einde van de middag, in een Ierse pub, maken we de balans op halverwege onze reis. Wij praten 
door tijdens ons laatste diner in Dublin. 

 

Glasnevin Cemetery       Liffey Dublin 
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Vrijdag 8 april 2022 

Na het ontbijt gaan we met onze eigen bus richting Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Onderweg 
stoppen we bij Newgrange. Newgrange is een van de graftombes van het Brú na Bóinne-complex 
(UNESCO erfgoed) en is ongeveer 3200 v.Chr. gebouwd, eeuwen eerder dan de piramides van Gizeh in 
Egypte en Stonehenge in Engeland. 
 
Vandaar is het enkele minuten rijden naar onze volgende halte: Drogheda aan de rivier de Boyne. Hier 
stonden de legers van de koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau en zijn schoonvader, de 
verdreven koning Jacobus II van Engeland tegen over elkaar. Een belangrijke slag in de geschiedenis van 
Ierland en Europa en die nog jaarlijks doorspeelt in het heden, in zowel Ierland als Noord-Ierland, met 
een Nederlands tintje.  
 
Na de lunch passeren wij de veelbesproken Brexitgrens en komen we aan in Belfast. Na de check-in in 
ons hotel maken we een stadswandeling, reflecteren we op onze dag in een pub en sluiten we af met 
ons eerste diner op grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. 

 
Newgrange, grafheuvel uit de prehistorie 
 

Zaterdag 9 april 2022 

Na ons ontbijt hebben we een inleiding over Noord-Ierland en de actuele geschiedenis zoals de 
verschillende perspectieven op de Brexit. Daarna bezoeken wij een herdenkingsmuseum over de 
bewogen Noord-Ierse geschiedenis. Dit geeft goed zicht op de verschillende opvattingen hierover. 
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Na de lunch in de binnenstad wandelen we voor het middagprogramma naar Het Titanic Quarter, daar 
waar ooit het schip de Titanic werd gebouwd. Het is één van Europa's grootste 
stadsvernieuwingsprojecten aan het water. Er is al meer dan £ 600 miljoen geïnvesteerd in dit project 
waar ongeveer 20.000 mensen wonen. We bezoeken het Belfast Titanic Building, een monument voor 
het maritiem erfgoed.  
 
Na wat vrije tijd in het programma treffen we elkaar in een pub met livemuziek. Hierna gaan we eten en 
sluiten we daar een dag af, die startte in Ierland en eindigde in het Verenigd Koninkrijk. 

 

 
Muurschildering Belfast               Titanic Belfast Museum 

 

Zondag 10 april 2022 

Time flies. Na ons wat latere zondagsontbijt nemen we de bus terug naar Ierland.  
 
Na een gezamenlijke lunch in Old Town County Dublin, nemen we afscheid van David Kennerney en 
rijden we naar het vliegveld. Onze vlucht naar Amsterdam vertrekt om half vier, rond half zes landen we 
in Amsterdam (1 uur tijdverschil). 

 

1.6 Kosten en inschrijving 

De kosten van de vijfdaagse studiereis naar Ierland en Noord-Ierland bedragen € 2.000,- exclusief btw (€ 
2.420,- inclusief btw). Dat bedrag is inclusief: 2 vliegtickets, 4 overnachtingen, eten, drinken en interne 
reizen. De enige aanvullende uitgaven waar je rekening mee kunt houden, zijn de kosten van 
alcoholische drankjes (los van een drankje bij het diner) of de aanschaf van een souvenir. De inschrijving 
voor Ierland / Noord-Ierland is geopend. Voor direct inschrijven, klik hier. 

 

https://academy.changekitchen.nl/events/out-of-office-ierland-noord-ierland/


  

Out of Office - studiereizen naar de randen van Europa 

 

Heb je vragen over de studiereizen? Neem dan contact met ons op via studiereizen@changekitchen.nl 
of volg onze Linkedin posts #oooeurope.  

 

1.7 Out of office – studiereizen naar de randen van Europa 
 
6 – 10 april 2022:  Ierland / Noord-Ierland (Dublin en Belfast) – inschrijving geopend 
21 – 25 sept 2022:  Estland / Finland (Tallinn en Helsinki) 
april 2023:   Rusland (Moskou en Sint Petersburg) 
september 2023:  Turkije (Istanbul) 
april 2024:   Albanië (Tirana)  
september 2024:  Malta / Italië (Sicilië) 
 
De zes studiereizen kunnen los van elkaar geboekt worden. Voor meer info, zie 
changekitchen.nl/studiereizen/ 
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