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1. Duits is de meest gespro-
ken moedertaal in de EU

Ongeveer twintig procent van de  
EU-burgers heeft Duits als moedertaal. 
Dat is dus één op de vijf EU-burgers. 
Behalve in Duitsland zelf wordt er Duits 
gesproken in Oostenrijk en Zwitserland, 
maar ook in (delen van) Italië, België, 
Luxemburg en Liechtenstein. Handig 
dus voor op vakantie en voor een inter-
nationale carrière. Daarnaast is Duits in 
veel landen een populaire tweede taal, 
bijvoorbeeld in Oost-Europa. Met Duits 
kun je dus overal mensen ontmoeten!

2. Duitsland is onze  
belangrijkste handelspartner

Een kwart van al onze buitenlandse 
handel vindt plaats met Duitsland. Onze 
export naar Duitsland is zelfs groter dan 
die naar Groot-Brittannië en Frankrijk bij 
elkaar. De export van Nederland naar de 
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 
alleen is al zes keer zo groot als die naar 
China. Volgens Nederlandse onderne-
mers zou de export naar Duitsland nog 
kunnen toenemen wanneer we in Neder-
land beter Duits zouden spreken.



4. Met Duits is je  
arbeidsmarkt zes keer groter

Met kennis van de Duitse taal en cultuur 
opent zich een enorme arbeidsmarkt 
in ons buurland, maar ook in Oostenrijk 
en Zwitserland. Meer dan 5.000 Neder-
landse bedrijven hebben bijvoorbeeld 
dochterbedrijven in Duitsland. Zeker 
in de grensregio zijn de kansen op 
een baan veel groter als je ook aan de 
andere kant van de grens kunt kijken. 
In veel sectoren heb je in Duitsland een 
veel grotere kans op een baan. Wist je 
bijvoorbeeld dat ze in Duitsland druk op 
zoek zijn naar crècheleidsters?

3. Met Duits heb je meer 
kansen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt

Iedereen spreekt Engels, maar met 
Duits heb je een voorsprong. In veel  
beroepen speelt de Duitse taal een 
grote rol. Niet alleen in de grensstreek 
en ook niet alleen in het toerisme en de 
horeca. Ook in de logistiek, de zorg, de 
techniek, de luchtvaart en zelfs in de 
culturele sector heb je grote voordelen 
met Duits. Wist je bijvoorbeeld dat er  
in Nederland wel 3.400 Duitse dochter-
bedrijven zijn?



5. Met Duits kun je over  
de hele wereld werken

Geen ander volk gaat zo vaak op vakan-
tie als de Duitsers. In Nederland zijn 
de Duitsers met afstand de grootste 
toeristengroep. Als je in het toerisme 
of in de horeca werkt op populaire be-
stemmingen zoals Amsterdam of aan de 
kust, dan is Duits dus uitermate handig. 
Maar het maakt eigenlijk niet uit waar 
je heen gaat: bijna overal kom je wel 
Duitsers tegen. Geen verrassing dus dat 
Duits een vereiste is bij veel banen in de 
toeristische sector in landen als Spanje 
of Italië.

6. Het is voor Nederlanders heel 
makkelijk om Duits te leren

Ondanks de naamvallen en de uitspraak 
waar je een beetje aan moet wennen is 
Duits voor Nederlanders geen moeilijke 
taal. Duits en Nederlands komen voort uit 
dezelfde Germaanse taal. Nederlanders 
bereiken al na relatief korte tijd een hoog 
taalvaardigheidsniveau in het Duits. Daar 
kun je al snel wat mee.



7. In Duitsland kun je  
voordelig studeren

Als je Duits hebt geleerd kun je na 
school internationale ervaring opdoen 
door in Duitsland te gaan studeren. 
Met meer dan 16.000 opleidingen is er 
altijd wel een studie te vinden die bij jou 
past. Bovendien is studeren in Duitsland 
goed voor je portemonnee. Je betaalt er 
geen collegegeld, de kosten voor wonen 
en eten zijn vaak laag en je kunt je 
Nederlandse studiefinanciering gewoon 
meenemen.

8. Veel belangrijke uitvin- 
dingen komen uit Duitsland

De airbag, de MP3-techniek en voetbal-
schoenen met schroefnoppen; het  
zijn Duitse uitvindingen. Er wordt in 
Duitsland veel geïnvesteerd in onder-
zoek en innovatie. Het land staat 
hiermee wereldwijd op de derde plaats. 
En wist je dat in 2011 13,6 procent van 
alle patenten wereldwijd in Duitsland 
werden aangevraagd? Dus ook als je  
de techniek of (natuur)wetenschappen 
in wilt, is Duits een goede keuze.



9 . Berlijn is de hipste  
stad in Europa

Berlijn is een culturele smeltkroes 
waar jonge mensen van over de hele 
wereld naar toe komen. De stad is een 
walhalla voor muzikanten, kunstenaars 
en ontwerpers. Het is de stad van de 
start-ups, jonge bedrijven met originele 
concepten. De fascinerende geschiede-
nis van Berlijn zie je nog steeds op veel 
plekken terug. En het leven is er zeer 
betaalbaar.

10 . In Duitsland zijn er festi-
vals voor elke muzieksmaak

Of je nu houdt van rock, pop of techno. 
Van Gothic tot opera – Duitse festivals 
zijn er voor iedere smaak. Met zo’n 
80.000 bezoekers is Rock am Ring op het 
racecircuit Nürburgring groter dan welk 
Nederlands festival ook. Je vindt er grote 
namen, internationale sterren en natuur-
lijk ook de leukste Duitstalige muziek. Wil 
je ook meezingen met de hits van Peter 
Fox, Rammstein of Cro? Leer dan Duits!

De Actiegroep Duits maakt zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met de campagne  
‘Mach mit!’- ‘Doe mee!’ willen de Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam,  
de Nederlands-Duitse Handelskamer en het Goethe-Institut Niederlande het bewustzijn voor het belang  
van de Duitse taal voor Nederland vergroten. Kijk op de website van de Actiegroep Duits, www.machmit.nl, 
voor meer informatie over onze projecten en over het belang van Duits.


