
Persbericht Frankrijk 
Houten – Frankrijk is dit jaar ‘gastland’ op de Emigratiebeurs op 13 en 14 februari in Houten. Onder 
andere in de Franse regio Bourgogne – Franche Comté is een groot tekort aan ondernemers en 
medici. Daarom doen de regionale bestuurders een beroep op Nederlanders die het land willen 
verlaten voor een nieuwe -en vooral rustiger- toekomst op het Franse platteland. De afgelopen jaren 
hebben meer dan zestig Nederlandse ondernemers en 50 Nederlandse artsen zich in de Bourgogne 
gevestigd via de beurs. Na fusie met de Bourgogne doet de regio Franche Comté dit jaar voor het 
eerst ook mee. 
De regionale overheid in de Bourgogne – Franche Comté presenteert zich op de beurs met een groot 
netwerk van professionals en vele mogelijkheden om een bedrijf te beginnen in de groene en rustige 
streek. In tal van dorpjes staan garages, slagerijen, slijterijen, cafés en restaurants ter overname. Daar 
de Franse jongeren niet zo snel kiezen voor een zelfstandig beroep, zijn ondernemende Nederlanders 
zeer welkom. Op medisch gebied is er een ernstig tekort aan fysiotherapeuten, tandartsen, huisartsen 
en specialisten. Frankrijk heeft een tekort van 1500 huisartsen en Nederlandse artsen zijn gewild – ze 
houden van het Franse platteland en hebben een uitstekende reputatie. 

Goede voorbereiding 

Ook voor een emigratie naar Frankrijk moeten diverse zaken goed voorbereid worden, maar met 
begeleiding van Nederlandse deskundigen is een vestiging in ‘la douce France’ vaak eenvoudiger dan 
verwacht.Geen files, een levensritme waarin genoeg ruimte is voor contact met andere mensen en de 
Bourgondische gastronomie zijn redenen waarom Nederlanders voor Frankrijk kiezen. En niet te 
vergeten: de ontzettend lage huizenprijzen in sommige regio’s. 

Begeleiding door Nederlanders 

Voornamelijk dynamische, ondernemende Nederlanders – met een voorkeur voor rust en natuur- 
kiezen voor een nieuw leven in dit mooie gebied in Frankrijk. Ter plaatse worden ze door professionals 
begeleid: mede-Nederlanders die de stap eerder hebben gemaakt en de weg weten in de Franse 
regelgeving. Dat voorkomt dat mensen zich hals over kop in een avontuur storten zonder na te 
denken over vergunningen, omgangsvormen en ondernemingsplannen. En de taal? Leraar Maarten 
Stroes biedt zelfs mogelijkheden voor een cursus op de werkplek, zodat alle jargon ter plaatse wordt 
geleerd. 

Gastland 

Dit jaar is Frankrijk gastland. Proef de Franse leefstijl en onderzoek uw mogelijkheden bij diverse 
gemeentes, regio’s en bedrijven. Ga op zoek naar die ultieme baan of onderzoek uw kansen als 
ondernemer op het Franse platteland. Op de stand van Bourgogne – Franche Comté kunt u – behalve 
enkele heerlijke Franse delicatessen – ook een Franse sfeer verwachten; het terras staat voor u klaar. 
Presentaties 

Zaterdag en Zondag 15.00 uur: ‘Made (it) in Bourgogne’, met ludiek tintje. 
Zaterdag 11.30 uur: Presentatie voor ondernemers 
Zondag 11.30 uur: Presentatie voor medici 
Bekijk het volledige presentatie programma 

 
Meer informatie 

Lonneke Grobben 
+33-786251655 of info@wwbourgogne.com 
www.wwbourgogne.com 
Jan van der Lee (zoekt naar medici) 
www.werkeninfrankrijk.com info@werkeninfrankrijk.com 
+33 3 977668601 
Maarten Stroes (biedt Franse les op locatie) 
www.medischfrans.com 
+33. 6.41.56.45.60 
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