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Introductie 
De Gemeente Groningen kent verschillende vormen van internationale relaties en samenwerkings-
verbanden. Stichting Stedenband Groningen-San Carlos is daar één van.  
In haar laatste nota Internationalisering (2013-2016), koos de Gemeente Groningen voor een focus 
op ‘kennisstad’ en ‘economie en handel’. In dat laatste licht bezien, wordt Stedenband Groningen-
San Carlos als ‘vreemde eend in de bijt’ gezien.  
In het nieuwe coalitieakkoord (2014-2018) kiest Groningen voor duurzaamheid, het niet meer 
scheiden van fysiek en sociaal, diversiteit, samenwerking, mensenrechten en democratie, en een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen kan participeren. In dat licht bezien is Stedenband 
Groningen-San Carlos juist een voorbeeld en zeker geen ‘vreemde eend’. We zijn er van overtuigd 
dat we voor de Gemeente Groningen op deze fronten werkelijk meerwaarde bieden.  
 
Focus  
In de nu nog geldende nota Internationalisering worden alle internationale contacten van de 
Gemeente in één document gepresenteerd, met als focus ‘Groningen kennisstad’ en de ontwikkeling 
van handel en economie. Dat leidt er toe dat in veel discussies over de 
internationaliseringsdoelstellingen van de Gemeente de vraag wordt gesteld hoe Stedenband 
Groningen-San Carlos zich verhoudt tot bijvoorbeeld de vriendschapsband X’ian. Een legitieme vraag 
omdat beide deel uitmaken van het internationale spectrum van de Gemeente en gezamenlijk 
worden gepresenteerd, maar tegelijk een onheuse vraag omdat de beide banden nauwelijks met 
elkaar te vergelijken zijn. Dat heeft te maken de aard van de samenwerking.  
Of de ene band nuttiger is of meer rendement oplevert dan de andere kun je alleen beantwoorden 
als je beide te vergelijken grootheden daadwerkelijk langs dezelfde lat kunt leggen. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de motieven om te komen tot internationale samenwerking dan focust 
dit zich op een drietal onderwerpen: 
1) Economisch 
2) Kennisuitwissling 
3) Mensenrechten en democratie (Sociaal) 
 
Ontwikkeling naar ‘samen’ en ‘duurzaam’ 
De Stedenband Groningen San Carlos haalt zijn historisch bestaansrecht voornamelijk uit de laatste: 
mensenrechten en democratie. Deze insteek is voor ons nog steeds van groot belang, maar door de 
jaren heen hebben we ons steeds verder ontwikkeld en zijn we ook een speler geworden op het 
gebied van kennisuitwisseling en, in zekere mate zelfs op het gebied van economie, al kunnen we 
daar het rendement niet altijd uitdrukken in harde euro’s voor Groningen. 
 
De ontwikkeling zie je terug in de projecten die in het kader van de stedenbandrelatie worden 
ontwikkeld en uitgevoerd. Deze richten zich in de basis op de fundamentele rechten van de mens 



zoals Water, Onderwijs, Gezondheidzorg en Mensenrechten (LGBT en Huiselijk Geweld), maar 
hebben heel bewust een duidelijke kenniscomponent.  
De Stedenband is er op gericht, zoveel als mogelijk, met wederkerigheid te werken. Daarmee gaan 
we verder dan ontwikkelingssamenwerking alleen, dat vooral gericht is op het samen, daar, 
ontwikkelen van stad, gebied of land.  
Die wederkerigheid is goed terug te zien in verschillende projecten, waar mensenrechten, 
sociaaleconomische ontwikkeling en kennisuitwisseling aan elkaar gekoppeld zijn. Denk hierbij aan 
de samenwerking op het gebied van waterbeheer en schoon drinkwater (Waterschap Noorderzijlvest 
en Waterbedrijf Groningen), het coschappentraject met het UMCG, de ontwikkeling van de LGBT-
belangenorganisatie in San Carlos in samenwerking met Platform LGBT Groningen, en het project op 
gebied van Huiselijk Geweld dat we ontwikkelen in samenwerking met Het Kopland, Politie Noord 
Nederland en de GGD.  
Door hier en daar ‘tools’ aan te bieden om (beroeps)vaardigheden te ontwikkelen, beleidsinitiatieven 
werkelijk gezamenlijk te ontwikkelen en te borgen en de juiste verbindingen tussen organisaties te 
leggen, kunnen we sturen op duurzaamheid. Zo maken we de projecten professioneel, meetbaar en 
rendabel. 
 
Hoewel, zoals gezegd, het zwaartepunt aan de kant van de mensenrechten en kennisuitwisseling ligt, 
is er wel degelijk ook een economische kant aan de internationale samenwerking die door de 
Stedenband en hun partnerorganisaties wordt uitgevoerd. Deze vertaalt zicht in bijvoorbeeld 
succesvol verworven Europese subsidies, gegenereerde inkomsten uit toerisme, werkgelegenheid en 
inkomensverwerving in de projecten van Fair Design en Microkrediet, en export van Nederlandse 
kennis en kunde.  
 
Stedenband als waardevol netwerk 
Als netwerkorganisatie zorgt de Stedenband niet alleen voor goede contacten in Groningen en San 
Carlos, maar ook in Nederland en Europa. We werken samen met gelijksoortige organisaties, zoals de 
Nederlandse en Europese zusterstedenbanden, en weten maatschappelijke organisaties die gelijke 
doelen na streven, met elkaar te verbinden.  
Voor dergelijke organisaties zijn we een interessante partner, omdat we kennis, continuïteit en 
duurzaamheid kunnen garanderen. De korte lijnen die er tussen de twee steden bestaan, de kennis 
over (ondernemers)cultuur in beide steden en goed zicht op de sociale kaart van Groningen en San 
Carlos, zorgen voor een goede ‘zaaibodem’, die in de meeste gevallen leidt tot een renderende 
oogst.  
 
Meerwaarde voor San Carlos én Groningen 
Voor velen ligt de meerwaarde van de Stedenband voor San Carlos voor de hand. Maar in een wereld 
waarin we steeds vaker worden geconfronteerd met andere zienswijzen dan onze westerse 
opvattingen, siert het ons ook eens goed te kijken naar wat andere culturen ons kunnen leren; 
wederkerigheid in haar puurste vorm.  
Mondiaal burgerschap en een open kijk op de Nicaraguaanse realiteit helpen ons breder 
georiënteerde burgers te zijn, nieuwe visies te ontwikkelen op zaken als mensenrechten, 
duurzaamheid, samenwerking en de inclusieve maatschappij. Het scherpt ons als het gaat om 
burgerparticipatie. 
Als we kijken naar het rendement voor bedrijven en organisaties die in het kader van de 
stedenbandrelatie in San Carlos actief zijn, dan kunnen we concluderen dat hun netwerk in binnen- 
en buitenland is uitgebreid, het een verbreding van het eigen kennisterrein heeft opgeleverd en er 
duurzame relaties worden opgebouwd in (toekomstig) werkveld. Het UMCG en Waterschap 
Noorderzijlvest zijn hier goede voorbeelden van.  
De kracht van de Stedenband is nieuwe samenwerkingen mogelijk maken door de juiste kanalen aan 
te boren om verbinding tussen relevante partners en thema’s tot stand te brengen, te begeleiden en 
te faciliteren. 



 
Door deze bijzondere eend zijn Groningen en San Carlos wezenlijk onderdeel van elkaar geworden. 
Of in de woorden van burgemeester Jhonny Gutiérrez van San Carlos: ‘Ik denk dat de wereld er beter 
uitziet dankzij de stedenband. De band stelt ons in staat om nader tot elkaar te komen. Ook al leven 
we meer dan 8000 kilometer uit elkaar, toch kunnen we van elkaar leren.’1 << 
 

Stedenband Groningen-San Carlos, 2016 

                                                           
1 Uit de film ‘9107 KM’ van Marga Hoijtink over het werk van de Stedenband. 


