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Dag 3: Rond half 8 begon het eerste gestommel in de Airbnb aan de Quincy Street. De day of the chiefs
was aangebroken met Jan en Rianne die de leiding mochten nemen. Nadat mensen uit de dubbele
spitsdouche waren gekomen, de yoghurtbakken leeggegeten waren en alle mooie dromen waren
besproken, was het weer tijd om de warmte van de metro’s op te zoeken. Dezen waren voller dan de
weekenddagen, maar dat mocht de pret niet drukken. Op tijd vertrokken kwamen we een half uur te
vroeg bij het Nederlands Consulaat. We werden vriendelijk verzocht een half uurtje tijd op te vullen bij
een van de vele Starbucksen om de hoek, zodat de vergaderruimte in orde gemaakt kon worden.
Omdat koffie voor te weinig adrenaline zou zorgen, zijn enkele deelnemers nog op slinkse wijze naar
de twaalfde verdieping van het goedbeveiligde Chrysler building geslopen.
Toen iedereen wakker was en ook de dagelijkse hoodvlog van Peter geschoten was, mochten we in de
goed geautomatiseerde liften omhoog tot de 19e verdieping. Daar werden we hartelijk welkom
geheten door drie lieftallige dames en twee vriendelijke heren van het consulaat. De planning was om
een twintig minuten durende presentatie bij te wonen, waarna we zelf aan de slag mochten. Echter
werden er tijdens de presentatie veel goede, brandende vragen gesteld waardoor we na anderhalf uur
begonnen met de extra interactie. Tijdens de presentatie werd uitgelegd wat de dagelijkse bezigheden
zijn van de Consulate General of the Netherlands in New York, hoe wij het meest uit onze reis konden
halen en hoe wij onszelf het best konden presenteren in de States. Ook werd verder ingegaan op de
civieltechnische focus van het consulaat. Daarbij werd uitgelegd dat hun verantwoordelijkheden in de
VS liggen bij het vertegenwoordigen van Nederland, het promoten van de Nederlandse cultuur, het
uitwisselen van kennis en het geven van advies aan Nederlandse bedrijven in de VS.
Na de presentatie hebben Sanne en Julie ons nog bijgebracht hoe wij ons aan kunnen passen aan de
Amerikaanse omgangsvormen. Al gauw kwam ter sprake dat Nederland naast een positieve kant van
het brengen van innovatie en creativiteit, ook een negatieve kant heeft van slavernij in de historie en
dat we voorzichtig moesten zijn als we begonnen over Zwarte Piet. Vervolgens was het tijd om zelf aan
het werk te gaan met twee opdrachten. De eerste opdracht hoefde slechts door drie personen
uitgevoerd te worden. Hiervoor hebben Martijn, Tessa en Daniël een pitch gegeven over waarom zij
zouden solliciteren voor een stage bij het consulaat. Dit werd geëvalueerd met behulp van do’s en
don’ts voor pitch a la America.
Voor opdracht 2 mochten we allemaal aan de slag. In vier groepen hebben we nagedacht over waar in
Amerika wij als hypothetisch transportbedrijf met een gekregen 300 duizend dollar zouden starten en
in welke vorm van transport. Rogier mocht beginnen met het uitleggen van de keuze van “Team Green”
om in New York te starten. De groep van Jan besloot vanwege onder andere het relatief vlakke
landschap om OV fietsen te introduceren in New Orleans. De groep van Daan K. wilde vanwege hun
Nederlandse expertise op havengebied graag in Houston beginnen en de laatste groep van onder
bewind van Daan B. wilde vanwege de duurzaamheidsdoeleinden van de stad Los Angeles
verbeteringen aanvoeren in het openbaar vervoer van de stad.
Na de opdrachten is nog verder gesproken over verschillen tussen Amerika en Nederland, wat nog
uren door had kunnen gaan. Echter stond de volgende excursie alweer bijna voor de deur, waardoor
afscheid is genomen en bedankjes van wederzijdse kant werden gegeven. Na nog even vanuit het
raam naar groene daken en het drukke verkeer te hebben getuurd, zijn we als groep rond 12:30 uur
opgesplitst om te gaan eten, zodat we met een volle maag konden beginnen aan het Hudson Yards
project.

