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Het buitenland lokt ons Nederlandse medisch en onderwijspersoneel met aantrekkelijke 
arbeidsomstandigheden. Momenteel zijn er 350 medische specialisten en 1800 verpleegkundigen 
werkloos, voor wie in andere landen wel degelijk werk is. 

„Vooral specialisten in de radiologie, klinische genetica en heelkunde zitten in ons land te 
duimendraaien, terwijl ziekenhuizen elders zitten te springen om personeel.” Dat stelt directeur Tom 
Bey van de EmigratieBeurs, die volgende week plaatsheeft in Houten. 

Omdat hij zich verbaasde over het grote aantal buitenlandse ziekenhuizen en andere 
gezondheidszorginstellingen – ruim dertig – dat zich meteen aanmeldde voor deze Hollandse beurs, 
deed hij navraag bij uitkeringsinstantie UWV. Tom Bey: „Daar kreeg ik deze schokkende cijfers te 
horen van het aantal werkloze medische mensen hier. Dat is overigens een stijgende groep. Voor hen 
is overal ter wereld werk: van België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden tot Abu 
Dhabi.” 

Vooral de Scandinavische landen doen alles om personeel te krijgen. Bey: „De vergrijzing laat zich 
daar nu gelden. Veel specialisten gaan er met pensioen en de inwoners hebben de hoogste 
gemiddelde leeftijd van Europa en doen dus langer en meer een beroep op de gezondheidszorg. 
Nederlandse artsen én docenten zijn zo gewild omdat ze deskundig zijn, talen beheersen en zich snel 
aanpassen.” 

Zo worden leerkrachten natuur-, schei-, en wiskunde geheel in de watten gelegd bij emigratie naar 
Zweden, vertelt Bey: „Bij aankomst krijgen ze een degelijke taalcursus aangeboden en geholpen bij 
het vinden van woonruimte. Vervolgens gaan ze een jaar lang betaald een snuffelstage lopen bij 
diverse scholen in de regio en wordt de meest geschikte school aan het eind van het jaar uitgekozen.” 

Voorzitter Joany Krijt van de bond CNV Onderwijs stelt dat het niet wenselijk is als deze docenten 
naar Zweden vertrekken. „Dat zou een enorme aderlating zijn. Wiskunde en natuurkunde zijn ook in 
Nederland vakken waarvoor een tekort aan docenten is. Dat betekent dat bevoegde docenten ook hier 
snel een vaste baan krijgen.” 

Arbeidsvoorwaarden 

De onderwijsbond Aob stelt ook dat Nederland deze docenten hard nodig heeft, maar dat er dan wel 
de juiste arbeidsvoorwaarden voor hen moeten komen. Thijs den Otter: „De afgelopen jaren zijn vooral 
de Vlamingen al bezig geweest met het werven van Nederlandse leraren. De pensioengolf komt bij 
ons ook de komende jaren hard op gang. Nederland moet laten blijken dat ze met smart op mensen 
zitten te wachten. Nullijnen en flexcontracten die niet doorbetalen in de vakantie zijn antireclame.” 

 


