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Introductie

Er worden (te) vaak grote concessies gedaan op het gebied van niet 
passende kandidaten of langdurig uitstel van IT projecten. Dit heeft te 
maken met het grote tekort van ervaren IT’ers in Nederland en de daarbij 
behorende top tarieven en salarissen. Dit terwijl er buiten Nederland 
zeer ervaren IT professionals te vinden zijn die graag voor zowel kortere 
als langere tijd in Nederland willen komen wonen en werken. Een goede 
voorbereiding en begeleiding van deze kandidaten is essentieel om 
succesvol te zijn als bedrijf in een internationale arbeidsmarkt! In deze 
whitepaper zetten we de 10 meest belangrijke aandachtspunten voor je 
op een rij.



Het regelen van een werkvisum, het meeverhuizen van gezinsleden en het 
legaal kunnen plaatsen van medewerkers op de loonlijst is eenvoudiger 
met medewerkers die een Europese (EU) nationaliteit hebben dan met 
mensen van buiten de EU. Het is wel zo dat de spoeling dunner is binnen 
de EU, en veel talent er ook juist (net) buiten te vinden is. Indien je ervoor 
kiest om buiten de EU te gaan zoeken, is het aan te raden om eerst 
een goede partner te zoeken met ervaring in het buitenland ofwel zelf 
‘erkend referent’ te worden bij de IND. Zo voorkom je het risico dat je een 
geweldige kandidaat vindt die je geen werk kunt bieden.

Maak een bewuste keuze: 
in- of buiten de EU zoeken

Meet technische skills 
voordat je een aanbod doet

Zowel binnen- als buitenlandse IT’ers weten vaak wel hoe ze een goed en 
overzichtelijk CV moeten maken. Vooral gemotiveerde IT’ers die graag in het 
buitenland willen werken steken over het algemeen tijd en energie in het zo 
mooi mogelijk en vooral uitgebreid beschrijven van hun werkervaring. Alleen 
zeggen de bedrijven minder, en zijn de projecten niet altijd vergelijkbaar 
met de Nederlandse complexiteit en projecten in de IT. Iemand aannemen 
op basis van een CV en goede gesprekken is daarom niet genoeg: zorg voor 
manieren om de technische skills en het niveau van die skills accuraat vast 
te stellen vóórdat je een aanbod doet. Dat kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld door iemand een programmeertaak te laten doen op afstand 
en deze te beoordelen. Dat kan door middel van Github, of een speciaal   
platform zoals Techanalyze te gebruiken. Kijk ook scherp naar de motivatie 
van je kandidaat om in Nederland te willen werken. 

De motivatie om te solliciteren bij een bedrijf is altijd belangrijk, ook in 
Nederland. Echter: buitenlandse professionals die naar Nederland willen 
komen hebben vaak een verscheidenheid aan redenen om in het buitenland 
te willen werken. Bijvoorbeeld vanwege de politieke situatie in het eigen land, 
of de slechte economische vooruitzichten. Dat kunnen legitieme redenen 
zijn, maar het is zaak om zeer goed na te gaan om na te gaan of deze 
redenen kunnen leiden tot een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. 
Bijvoorbeeld wanneer de economische situatie in dat land verbetert.

https://platform.techanalyze.io/
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Professionals	die	alleen	komen	zijn	flexibeler,	nemen	de	beslissing	vaak	
alleen en kunnen snel aan de slag gaan. Veel jongere professionals die 
ongebonden zijn vallen onder deze categorie. Als de partner en/of kinderen 
meekomen, wordt de beslissing ingewikkelder. Vaak is het wel zo dat als zo’n 
beslissing toch genomen wordt, de situatie stabieler is. Eenmaal verhuisd 
met de hele familie betekent in vrijwel alle gevallen een structureel verblijf 
van enkele jaren voordat er weer verder gekeken wordt. 

Alleen... 
of met de familie?

De 30% regeling 
voor kennismigranten

Omdat de Nederlandse overheid kennismigranten wil stimuleren naar 
Nederland te komen voor een periode van 5 jaar of korter, heeft zij de 
30% regeling geïntroduceerd. Dit ter compensatie van extra kosten 
(extraterritoriale kosten) die een kennismigrant maakt door naar Nederland 
te verhuizen. Deze bewijsregel kan worden toegepast wanneer kandidaten 
aan alle eisen voldoen (zoals bijvoorbeeld dat men moet aantonen dat zij 
op een afstand van meer dan 150 km. van de Nederlandse grens woonden, 
voorafgaand aan het dienstverband in Nederland). De 30% regeling 
resulteert in een hoger netto inkomen dan Nederlanders met hetzelfde 
bruto salaris ontvangen. Een correcte toepassing van deze vrij complexe 
regeling	in	de	salarisadministratie	is	essentieel	om	naheffingen	van	de	
belastingdienst te voorkomen. 
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De culturele fit 
verschilt	écht

Culturele	verschillen	en	de	fit	met	Nederlandse	bedrijven	kan	verschillen	
per land en per gebied binnen een land. Advies inwinnen over culturele 
verschillen kan handig zijn voordat een keuze gemaakt wordt voor een 
kandidaat. Ook bedrijfsculturen kunnen soms minder of meer geschikt 
zijn in combinatie met culturen van bepaalde landen. Vooraf nadenken 
hierover is van groot belang. Er zijn namelijk grote verschillen zichtbaar 
op technisch en persoonlijk vlak.

De verhuizing stopt niet 
na de landing van het vliegtuig

Het goed verhuizen en begeleiden van een kandidaat is essentieel voor 
een langdurige en succesvolle samenwerking. Veel bedrijven vliegen 
mensen in, verwachten ze een paar dagen later op kantoor en gaan er 
dan vanuit dat alles wel op rolletjes zal lopen. Kandidaten dienen echter 
ook na de landing goed begeleid te worden. Zowel met zaken als het 
aanvragen van een BSN, Nederlandse bankrekening en zorgverzekering, 
maar ook met hulp om hier goed te integreren. Een actieve begeleiding 
in vrijetijdsbesteding en omgangsvormen draagt enorm bij aan een 
succesvolle langdurige samenwerking. 

Let op: 
de 183 dagen regeling

Veel organisaties zijn in de veronderstelling dat EU onderdanen voor 
projecten korter dan 183 dagen in Nederland kunnen verblijven en 
werken zonder ook maar iets te hoeven checken of regelen. Dat is niet 
zo. Er zijn contracten waarbij bedrijven vanaf dag 1 loonbelasting en 
premies verschuldigd zijn. Een goed onderzoek naar de mogelijkheden, is 
essentieel om belastingtechnische problemen te voorkomen. 
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Sommige	landen	zijn	gespecialiseerd	in	bepaalde	beroepen	of	specifieke	
werkzaamheden. Net zoals wij Nederlanders die goed zijn in het bouwen 
van dijken. Specialismen in de IT zijn ook te linken een bepaalde gebieden 
en landen waar deze sterker vertegenwoordigd zijn. Dit is gebleken 
uit onze eigen data analyses. Deze verschillen worden onder andere 
veroorzaakt door lokale opleidingsmogelijkheden maar ook door grote 
bedrijven die in het verleden keuzes gemaakt hebben voor technieken 
of	programmeertalen.	Daardoor	zie	je	vaak	dat,	in	dat	specifieke	gebied	
bepaald talent te vinden is. Deze data is zeer waardevol en belangrijk bij 
een gerichte zoektocht. Bewaar deze data dus altijd goed of gebruik een 
partner met kennis en ervaring in het buitenland die deze kennis al heeft. 

Specifieke specialisten 
in	specifieke	landen

Een goede thuisbasis is voor iedereen belangrijk en creëert rust op de 
werkvloer. Het is aan te raden mensen te adviseren over goede buurten 
om te wonen alsook mee te kijken naar het huurcontract. Dit draagt bij 
aan een soepele integratie. Bezuinigen op huisvesting door men zelf te 
laten zoeken naar een huis in een land dat ze niet kennen, leidt vaak tot 
frustraties en teleurstelling. Regel daarom een gespecialiseerde makelaar 
of een bureau om te ondersteunen bij de zoektocht naar een huis. 

Eigen haard 
is goud waard
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Na het lezen van deze 10 aandachtspunten denk je wellicht: dat 
werven van buitenlandse IT specialisten brengt zoveel met zich mee, ik 
concentreer me liever op Nederland! Maar met het inschakelen van de 
juiste specialist geniet je van alle voordelen van buitenlands inhuren, 
zonder om te hoeven kijken naar alle rompslomp! 

Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor dat het inhuren of 
aannemen van buitenlandse specialisten soepel verloopt. Stuur een 
e-mail naar remco.tomei@zoostation.nl of bel naar 070-2210711.

Afsluitend... 
aandachtspunten

Over de auteur
Remco Tomei zette in het verleden mobiele provider Simyo op 
voor KPN, was Directeur van Simyo Nederland en schreef een 
boek met oud minister Willem Vermeend. Sinds 4 jaar is hij 
eigenaar van ZooStation en Techanalyze. 

Techanalyze is Europa’s eerste testing tool die vooraf de 
technische kennis van IT specialisten screent. Snel, eenvoudig en 
betrouwbaar. 

Vraag de gratis demo aan

https://platform.techanalyze.io/register/

