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Een project van de Stichting Henry Hudson 400 in samenwerking met BKB en 
mede mogelijk gemaakt door NY 400.                         www.jobswap.org  
 

 
Terugblik 
 
De JobSwap was een heerlijk project. Intensieve research en vele gesprekken met 
organisaties en personen, zowel in Nederland als de USA, vormden de basis. Daarnaast 
hebben vele tientallen potentiële Swappers zich spontaan gemeld bij de stichting Henry 
Hudson 400. Deze aanmeldingen zijn gevoegd bij de resultaten van de research in New York 
en in Nederland, die in het bijzonder gericht was op de volgende sectoren: brandweer, 
politie, onderwijzer, verpleegkundige en rechterlijke macht. 
 
Uitgangspunt is steeds geweest: Welke beroepen en organisaties geven het beste 
perspectief op een succesvolle uitwisseling op de meest interessante beleidsterreinen.  
 
Bij de keuze voor deze lijst zijn, conform het projectplan, de volgende selectie criteria 
gehanteerd: 
1. de JobSwap is primair gericht op een uitwisseling van ‘gewone’ Nederlanders en 
Amerikanen. Daarmee is het project niet alleen aanvullend op de vele officiële activiteiten in 
dit herdenkingsjaar maar ook op de reguliere uitwisselingen die in bepaalde beroepsgroepen 
en op beleidsniveau (kunnen) plaatsvinden.  
2. Via de JobSwappers en hun ervaringen willen we (meer) zicht krijgen op maatschappelijke 
structuren en sociale verbanden in Nederland en de Verenigde Staten. Een dwarsdoorsnee 
van de Nederlandse bevolking vormt het vertrekpunt van de JobSwap, omdat daarmee de 
dialoog over gedeelde waarden voor een breed publiek het best tot zijn recht komt. 
3. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken is de ‘communcatieve uitstraling’  van de te 
swappen personen, zij gaan o.a. blogs bijhouden, en de nieuwswaarde van de gekozen 
sectoren zeer belangrijk. 
 
Verder is geprobeerd zoveel als binnen het kader van de JobSwap mogelijk in de selectie de 
sectoren binnenlands bestuur, landbouw en onderwijs tot hun recht te laten komen. 
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De keuze 
Dit selectieproces heeft geleid tot een keuze voor de volgende beroepen: 

1. Verloskundige 
2. Brandweer 
3. Onderwijzer 
4. Biologische boer 
5. Voedselbank medewerker 
6. Parkwachter/Boswachter 
7. Officier van Justitie 
8. Barkeeper  
9. Singer-songwriter 
10. Architekt (WildCard het Parool) 
11. Bibliothecaris (WildCard AM New York). 

 
Helaas zijn de pogingen om politie agenten te swappen vastgelopen, omdat de NYC politie 
vond dat van een reis van NYC agenten naar Amsterdam - in een tijd van bezuinigingen -  een 
verkeerd signaal uit zou gaan naar de New Yorkse bevolking. 
 
Van het ministerie van LNV zijn via de heer Stiekema in een vroegtijdig stadium suggesties 
voor Swaps gekomen. Mede hierdoor geïnspireerd zijn de (biologische) boer en de 
parkranger/boswachter hoog op de lijst terecht gekomen. 
 
Met het ministerie van BZK is in een later stadium kontakt geweest. Dit heeft geleid tot een 
plezierig kontakt met de heren Bus en De Kort, waarbij met name is gesproken over de 
voorgenomen politie swap. Helaas zonder het beoogde resultaat. De betrokkenheid van het 
ministerie werd er niet minder door. De brandweermannen zijn op bezoek geweest bij 
minister Ter Horst. 
 
De Stichting Henry Hudson 400 heeft zich ten doel gesteld om, aanvullend op de negen 
beroepen uit het projectvoorstel, nog extra koppels te laten participeren in de Job Swap. 
Door een zeer stringent kostenbeleid is binnen de bestaande begroting hiervoor de 
benodigde financiële ruimte gecreërd. Het wegvallen van de politie Swap is gedeeltelijk 
gecompenseerd door de keuze voor twee brandweermannen uit NYC, in plaats van een. 
 
Als eerste extra koppel is gekozen voor een Nederlandse en een Amerikaanse singer-
songwriter. Zij traden op met elkaars band in the Living Room (NYC) en Paradiso (AMS) en 
schreven  bovendien een song, die als download is verschenen op de website 
www.jobswap.org.  
 
De andere twee tickets (‘WildCards’) vormden de inzet van de JobSwap Game.  
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Job Swap Game 
In Nederland heeft deze via dagblad Het Parool plaatsgevonden. Uit meer dan vijftig 
inzendingen is een shortlist van vijf samengesteld, waaruit de lezers van Het Parool een 
winnaar hebben gekozen. Naast een drietal artikelen in de krant heeft op de web site van 
Het Parool een ‘special’ gestaan. De grote publieke interesse bleek ondermeer uit het aantal 
van meer dan 2500 lezers die hun stem hebben uitgebracht. 
  
De jonge architekt Khoi Tran (31), die als kind uit Vietnam vluchtte, kreeg 37% van de 
stemmen. Hij wilde zijn New Yorkse counterpart laten zien hoe het ondernemingsklimaat in 
de bouwsector in Amsterdam in elkaar zit en van de New Yorker leren hoe je in een krappe 
markt kansen kunt creëren.      
 
In een laat stadium is het toch nog gelukt om de Job Swap Game In New York te doen 
plaatsvinden met het blad AMNew York. De verrassende winnaar was Dacia Metes,  
bibliothecaresse bij de Public Library in Queens. Zij kon worden gekoppeld aan een 
bibliothecaris van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).   
 
Media  
De Job Swappers zijn mede geselecteerd op hun ‘communicatieve uitstraling’, omdat zij hun 
ervaringen goed onder woorden moesten kunnen brengen. Dat is gelukt, zowel via de 
traditionele media – zie bijlage media overzicht - als via internet.  
Via blogs hebben zij een groot publiek deelgenoot gemaakt van het verloop van hun Swap 
(www.jobswap.org en www.henryhhudson400.com).  De stevige investering in zowel 
mediatraining voor de deelnemende Swappers als in de mediacontacten hebben hun 
rendement zeker opgeleverd.  
 
Farewell Events 
Op verzoek van het ministerie van BZ is de geplande afronding van de eerste week (Farewell 
Event NYC) omgebouwd tot een ronde tafel gesprek met Prins Willem Alexander en Prinses 
Maxima, waarbij ook ambassadeur Bos en staatsecretaris Timmermans een actieve rol 
vervulden. Een voor alle deelnemers geslaagd evenement.  
Het Farewell Event in Amsterdam groeide uit tot een levendig gesprek van de JobSwappers 
met elkaar en met staatssecretaris Timmermans.  
 
Tot Slot 
De JobSwap is uitgegroeid tot een van de meest mediagenieke evenementen van NY400, 
waarbij het bovendien steeds om de inhoud ging. Mede dankzij de tomeloze inzet van de 
JobSwappers, zij waren telkens weer bereid om - naast de feitelijke JobSwap - journalisten te 
woord te staan. Daardoor werd de media exposure zelfs groter dan verwacht.  
Daarbij moet wel worden aangetekend dat de media aandacht in Nederland, net zoals bij het 
gehele event NY 400 trouwens, beduidend groter en intensiever was dan de aandacht van 
de Amerikaanse media. Maar dit heeft het succes uiteindelijk niet in de weg gestaan.  
Het is zeker niet denkbeeldig dat de JobSwap in de toekomst ook bij andere evenementen 
een rol zou kunnen spelen om door te dringen tot in de haarvaten van de samenleving.  
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PERSBERICHT AUGUSTUS 2009  
 
Deelnemers banenruil Amsterdammers en New Yorkers bekend 
Job Swap ter gelegenheid van de viering van NY400 
 
 
De tweede en derde week van september staan voor 23 New Yorkers en 
Amsterdammers in het teken van de Job Swap: ze ruilen dan om beurten van baan. 
Aan dit unieke project doen onder meer brandweermannen, officieren van justitie, 
muzikanten, verloskundigen en kroegbazen mee. De deelnemers zijn inmiddels 
bekend en hun profielen zijn te vinden op www.jobswap.org.  
De Job Swap is een project van de Stichting Henry Hudson 400 en wordt 
georganiseerd in het kader van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Amerika. 
 
Tussen 6 en 13 september maken Amsterdammers de oversteek naar New York. Zo loopt 
de Amsterdamse brandweerman Patrick Nugter deze week mee met zijn Amerikaanse 
collega’s en slaapt hij in de kazerne. Voor de New Yorkse firefighters is het een belangrijke 
week vanwege de 9/11 herdenkingen. De New Yorkers gaan tussen 13 en 20 september 
aan de slag in Nederland. Voor Rakeem Taylor, de Park Ranger van Central Park, een 
bijzonder avontuur. Hij logeert namelijk bij boswachter Jowien van de Vegte, midden tussen 
de Schotse Hooglanders en herten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.  
 
De Job Swap is meer dan zomaar een banenruil, het is een avontuurlijke uitwisseling van 
kennis, werkervaring en culturen. Deelnemers schrijven over hun bevindingen op hun eigen 
weblogs die te vinden zijn op www.jobswap.org.  
 
Deelnemers 
Aan de Job Swap neemt een keur aan beroepen deel:  

• Ivo de Bode, boer en kaasmaker op Texel - Bennett Konesni, boer op ‘Shelter Island’, 
New York 

• Khoi Tran, architect en directeur van Urban Symbiose in Amsterdam - Joseph Harberl 
architect bij Leeser Architecture in New York 

• Klaas Fris, barman en bedrijfsleider bij Café Welling in Amsterdam - Jimmy Carbone 
eigenaar van Jimmy's No.43, een bar in New York 

• Alexandra Oswald, officier van Justitie in Amsterdam - Amy Litwin ‘Assistant District 
Attorney’ in The Bronx, New York 

• Patrick Nugter, brandweerman bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland - Johnny 
Sullivan & Stephen Sullivan van het ‘Fire Department of New York’ 
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• Hille Hoogland, coördinator intake en "meer dan voedsel alleen" bij de Voedselbank 
Amsterdam - Jared Clark fietskoerier bij ‘City Harvest’ in New York 

• Ilona van der Vloed, verloskundige bij het Geboortecentrum in Amsterdam - Rochelle 
Lipshutz, verloskundige bij het Beth Israel Medical Center in New York 

• Renske Taminiau, jazz zangeres uit Amsterdam - Leah Siegel, ‘singer-songwriter’ uit 
Brooklyn, New York 

• Jowien van der Vegte, boswachter bij Natuurmonumenten in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland - Rakeem Taylor, ‘Park Ranger’ in Central Park, New York 

• Alex Bakker, leraar Amstelmeerschool, Amsterdam Noord - Michael Parrish, ‘third 
grade teacher’ bij PS 89, een openbare school in Manhattan, New York 

• Leo Willemse, bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek  Amsterdam – Dacia Metes, 
Queens Library.  

 
 
Initiatief 
Job Swap is een project van de Stichting Henry Hudson 400 in samenwerking met BKB en 
wordt mede mogelijk gemaakt door NY400, een kabinetsinitiatief om de viering van 400 jaar 
vriendschappelijke banden met Amerika te markeren. 
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Een project van de Stichting Henry Hudson 400 in samenwerking met BKB en 
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Media overzicht JobSwap (niet volledig)  

 
TV: 

- NOS,  NY 400 programma (brandweerman en barman NY) 
- NOS journaal op 3  
- RTL journaal (brandweermannen Ams & NY) 
- AT5 (hele week portretten van JobSwappers) 
- Hart van Nederland (2x, brandweerman Ams & NYC) 
- Jeugdjournaal (onderwijzer) 
- RTV Noord Holland (boswachter) 
- Vara Vroege Vogels TV (boswachter/parkranger NY & NL) 
- Schiphol TV 

 
Radio: 

- BNR (verloskundige en voedselbank NY én Ams, interviews) 
- BNR (mee op de brandweerboot in NY) 
- AVRO De Praktijk (reportage o.a. verloskundigen en onderwijzers) 
- VPRO De Avonden (boer)  
- Amsterdam FM 
- Vroege Vogels (boswachter) 
- ARD radio (NL boer, brandweer en muzikant)  
- Wereldomroep – Nieuwslijn Magazine (barman, brandweer, verloskundige)  
- Radio Noord Holland (boer)  
- Harm Jan Dedden/KRO The Beat/Radio 6 (zangeres Renske) 
- BBC Radio 
- OBA Radio (bibliothecaris) 

 
Dagbladen: 

- NRC Next (spread) 
- NRC Handelsblad 
- Telegraaf (2x , w.o. brandweermannen bezoek 2e Kamer) 
- Parool (2x spread architect, off. van Justitie, brandweerman, verloskundige) 
- Volkskrant banen (NY & NL interview  off. van Justitie en onderwijzer) 
- Agrarisch Dagblad (boer, interview) 
- Texelse courant (boer) 
- Spits (voedselbank) 
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- AD (onderwijzer) 
- Metro (brandweer, verloskundige, zangeres, onderwijzer) 
- IJmuider Courant (boswachter) 

 
 
Tijdschriften: 

- Esta (artikel off. van Justitie) 
- Viva (dagboekportret zangeres Renske Taminiau) 
- Intermediar (interview zangeres Renske Taminiau) 
- Echo Stadsblad (aankondiging concert Lea/Renske in Paradiso) 
- Agrarisch Cluster De Molenaar/Petfood Magazine/PlattelandsPost/New Energy Plus 

(Interview boer Texel) 
- BNDR (interview boer texel) 
- YES Baan in Beeld  
- CNVO Schoolkrant (artikel onderwijzer) 
- Misset Catering (vakblad voor de cateringbranche: barmannen) 
- Mr. (vakblad voor juristen, ‘groeten uit’ artikel 1200 woorden+foto’s 

novembernummer Off. van Justitie) 
- Informatie Professional (Bibliothecaris) 
- Natuurbehoud, ledenblad van Natuurmonumenten (november- oplage 850.000) 

    
 


