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O
ok dit jaar waren er weer veel Zweedse 

gemeentes aanwezig. “Dit is te wijten aan 

vergrijzing”, zo verklaart Tom Bey, directeur 

van de Emigratiebeurs. “Binnen drie jaar gaat 

twintig procent van de Zweedse beroepsbe-

volking met pensioen. Men is daar zodoende 

op zoek naar jonge, ondernemende mensen. 

Nederlanders worden in het buitenland, en zo ook in Zweden, gezien 

als een volk dat zijn talen goed spreekt, dat ondernemend en flexibel 

is, en dat weet wat hard werken is.” 

In 2008 was zes procent van de Nederlandse 18- tot 63-jarigen van 

plan om voor minimaal acht maanden naar het buitenland te vertrek-

ken. In 2013 is dit aantal gedaald tot vier procent. Ondanks het feit dat 

Nederlanders steeds minder plannen hebben om te emigreren, willen 

veel jongeren nog wel emigreren. Voornamelijk jonge Nederlanders 

tussen de 18 en 30 jaar willen zich in het buitenland vestigen, name-

lijk zeven procent. Tom Bey: “Een verklaring hiervoor is dat steeds 

meer mensen niet enkel emigreren voor de rust en de ruimte, maar 

ook voor het verkrijgen van werk. Dit kan zijn als zelfstandig onderne-

mer of in loondienst. In de medische sector zitten vooral specialisten 

in de radiologie, klinische genetica en heelkunde in ons land veelal 

te duimendraaien, terwijl ziekenhuizen in het buitenland zitten te 

springen om personeel. Voor deze groep is overal ter wereld werk: van 

België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden tot 

Abu Dhabi.” 

Met meer dan twee miljoen vacatures in het buitenland, 12.000 

bezoekers en 150 exposanten, is de EmigratieBeurs hét grootste tref-

punt voor de emigratiebranche. Gezocht; vaklieden uit de bouw en 

het transport, ingenieurs, medisch specialisten, verzorgend personeel, 

IT’ers, ondernemers – en veel meer. 

“Naast de behoefte aan werk is het door de globalisering ook steeds 

makkelijker om te vertrekken naar het buitenland. Via het internet 

kan iedereen eenvoudig contact onderhouden met het thuisfront. Ook 

de begeleiding vanuit internationale bedrijven is sterk verbeterd. Zo 

zijn er nu ook partnerprogramma’s, om te voorkomen dat de partners 

van geëmigreerden zich in het nieuwe land verloren gaan voelen.” 

Volgens Tom Bey is de Emigratiebeurs niet enkel voor dromers: “Maar 

liefst 65% van de bezoekers is binnen twee jaar daadwerkelijk vertrok-

ken.”  

In het weekend van 7 en 8 februari was er de 19e editie van de Interna-

tionale EmigratieBeurs. Ruim 11.000 mensen bezochten deze jaarlijkse 

beurs met meer dan 150 buitenlandse standhouders. Dit jaar was het 

thema “Healthcare Jobs Abroad”met meer dan 30 internationale zieken-

huizen en instellingen uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, 

België, Frankrijk, Canada, Caribisch gebied en zelfs Abu Dhabi. 
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Edufax
Naar het buitenland als emigrant of expat? 

Wat betekent dat voor de onderwijsloop-

baan van mijn kind? Doe de Educational 

Mobility Check bij Edufax en u weet wat u 

kunt verwachten. Taal is dé toegang tot uw 

nieuwe leven. Edufax ondersteunt ouders en 

kinderen met een voorbereidende taalcursus 

in elke denkbare taal en helpt u bij uw zoek-

tocht naar een goede school. 

Via NTC-online kan elke scholier het  

Nederlands bijhouden, want: weet u nu al  

of uw zoon of dochter later niet in Neder-

land of Vlaanderen wil gaan studeren? 

Ook voor toetsing, RT-trajecten en op maat 

gesneden onderwijsadvies bent u bij Edufax 

aan het juiste adres. Voor meer informatie 

+31 (0)40 204 74 70, www.edufax.nl. Volg ons 

ook op social media. 

Edufax, op afstand de beste!

GRENZENLOOS Magazine
De Emigratiebeurs is de ideale plaats voor 

Uitgeverij Grenzenloos om zich te presen-

teren aan het publiek en aan collega’s. Niet 

alleen het grote assortiment boeken over 

wonen, werken en leven over de grens krijgt 

aandacht, ook het gratis online GRENZEN-

LOOS Magazine is op de beurs in het zonnetje 

gezet. Een maandelijks groeiend aantal vaste 

lezers verheugt zich elke laatste vrijdag van 

de maand weer op de nieuwe editie die dan 

verschijnt. Achtergronden, nieuwtjes en 

boeiende reportages wisselen elkaar in het 

magazine af. In deze tijd, waarin iedereen 

altijd en overal online is en men steeds meer 

gewend eraan raakt informatie gedeeld te 

krijgen in plaats van ervoor te betalen, is 

GRENZENLOOS Magazine geheel op zijn 

plaats. Bij zowel jong als oud.

www.grenzenloos.nl

ROS Makelaars 
Dé specialist voor koopwoningen in Zuid-

Spanje

•  Bent u van plan een woning of appar-

tement te kopen in Zuid-Spanje/aan de 

Costa del Sol?

•  U wilt goed kunnen vergelijken en stelt 

objectieve adviezen van een professionele 

aankoopmakelaar op prijs?

•  Wilt u efficiënt op zoek gaan naar uw 

droomhuis voor de meest aantrekkelijke 

prijs binnen het totale aanbod?

ROS Makelaars:

•  Begeleidt u GRATIS en persoonlijk TER 

PLEKKE in Zuid-Spanje bij het gehele aan-

kooptraject.

•  Werkt samen met gerenommeerde en 

erkende makelaarskantoren aan de Costa 

del Sol.

•  Is werkzaam in de gehele Costa del Sol: 

van Málaga tot Nerja en van Málaga tot 

Marbella tot Sotogrande/Gibraltar.

Het totale aanbod van ruim 25.000 objecten 

varieert van 80.000 euro tot 25 miljoen euro; 

een representatief gedeelte hiervan staat op 

onze website www.ROSmakelaars.nl

Edufax GRENZENLOOS Magazine

ROS Makelaars
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ZooLogistics
We zijn blij dat aanstaande emigranten zich, 

mede dankzij de Emigratiebeurs, tijdig be-

wust worden van het feit dat het vliegen met 

huisdieren veel voorbereiding vergt.

Vooral als het om verre bestemmingen gaat, 

is het belangrijk te weten of het huisdier 

mee kan reizen op het vliegticket van de 

passagier(s) – of niet.

Voor sommige bestemmingen is men na-

melijk verplicht het huisdier als ‘luchtvracht’ 

te boeken op een eigen ‘vrachtbrief’. Hiervoor 

is altijd een gespecialiseerde vrachtagent 

nodig, zoals ZooLogistics.

Ons team begeleidt de klant met het 

treffen van de juiste voorbereidingen om een 

vlot verloop van het transport, en alles wat 

daarbij komt kijken, te verzorgen.

Voor de volgende landen heeft u altijd 

een agent nodig: Australië, Brunei, Hong 

Kong, Ierland, Kenia, Nieuw Zeeland, de 

Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd 

Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Ook als uw huisdier onbegeleid gaat 

vliegen, bijvoorbeeld omdat de eigenaar nog 

druk is met de verhuizing, is het boeken van 

uw huisdier als luchtvracht een prima optie.

Contact: www.zoologistics.nl 

pets@zoologistics.nl

FlexMix
FlexMix International Recruitment helpt bui-

tenlandse werkgevers met de werving en se-

lectie van medisch personeel uit Nederland 

en België. Het team van FlexMix behoort met 

meer dan vijftien jaar ervaring tot de top van 

Nederland en heeft exclusieve contracten 

afgesloten met de beste werkgevers uit Zwit-

serland, Engeland en de Verenigde Arabische 

Emiraten. Op de Emigratiebeurs was FlexMix 

aanwezig met partner Cleveland Clinic 

Abu Dhabi, waar inmiddels 35 Nederlandse 

medische professionals aan het werk zijn. De 

stand van FlexMix en Cleveland Clinic Abu 

Dhabi werd zeer druk bezocht. Veel bezoekers 

hebben zich laten informeren over de moge-

lijkheden van een baan in Abu Dhabi. Was u 

niet in de gelegenheid om naar de beurs te 

komen, en is uw interesse in een buitenlands 

avontuur gewekt? Kijk voor meer informatie 

op www.flexmix.nl

Frankrijknotaris.nl
U woont in Frankrijk en u heeft de Neder-

landse nationaliteit? U woont in Nederland 

en u heeft een huis of onderneming in 

Frankrijk?

Het Nederlands en het Frans erfrecht 

bijten elkaar! Vanaf 17 augustus 2015 treedt 

het Europees Erfrecht in werking. Dat bete-

kent dat er nogal wat kan veranderen in uw 

voordeel. Met een internationaal testament 

kan uw gehele nalatenschap, inclusief uw 

belangen in Frankrijk, worden afgewikkeld 

bij een gespecialiseerde Nederlandse notaris. 

U hoeft in principe dan niet meer naar de 

Franse notaris. “Alles onder 1 dak” bij 

www.frankrijknotaris.nl

ZooLogistics Frankrijknotaris

FlexMix
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Landkreis Kassel - Duitsland
Sinds 2013 is het district Kassel samen 

met de Wirtschaftsförderung aanwezig 

op de Emigratiebeurs. In 2015 werd deze 

samenwerking uitgebreid met het regi-

onale management van Nordhessen. De 

Emigratiebeurs is voor het district een goe-

de gelegenheid zich te promoten: de eerste 

successen zijn al zichtbaar. Zo hebben Syl-

via en Christoffel de Ruiter geen moment 

spijt gehad van hun besluit te emigreren 

naar Nordhessen: “De kosten voor het huis 

zijn de helft lager dan in Nederland en 

ik heb hier – op mijn leeftijd – een baan 

gevonden,” aldus Christoffel. In Nederland 

werkte hij als vrachtwagenchauffeur, in 

Waldeck begint hij als buschauffeur bij een 

lokale busonderneming. Naast deze baan 

was ook de openheid van de mensen in 

Nordhessen van doorslaggevend belang 

om te verhuizen. 

Je vertrouwde woonomgeving achter je 

laten doe je niet zomaar. Het district Kassel 

biedt daarom begin mei 2015 een snuffel-

weekend aan voor Nederlanders met emigra-

tieplannen. www.landkreiskassel.de 

VElifestyle
Spontaan ontstaan en uitgegroeid tot een 

complete Scandinavische collectie voor het 

hele gezin: vanuit de Volvorijders die haar 

man in hun showroom ontvangt is Ilse van 

der Steen begonnen met het merk Ilse Jacob-

sen. Sportieve, praktische, maar vooral heel 

vrouwelijke jassen en laarzen! 

Door de link met auto’s zijn er driving 

gloves te vinden bij VElifestyle. Maar ook de 

zakelijke rijder kan terecht voor betaalbare 

fashion, veelal gemaakt van verantwoorde 

materialen. De Go Green collectie van MbyM 

is daar een mooi voorbeeld van; een keer 

voelen en je bent verkocht! Bezoek eens onze 

webwinkel www.VElifestyle.nl of kom (op af-

spraak) langs in een van de twee showrooms. 

Speciaal voor de VertrekNL-lezers hanteren 

wij een mooie kortingscode: VERTREK2015. 

Hiermee ontvangt u 10% korting op uw 

online bestelling. 

TMI
Met trots kijkt TMI terug op een succesvol 

eerste jaar op de Emigratiebeurs! Twee 

dagen lang waren er vele enthousiaste 

gesprekken met verpleegkundigen, artsen 

en para(medici) over de werkmogelijkheden 

in het buitenland. TMI, dé detacheerder in 

de zorg, begeleidt zorgprofessionals naar 

een volgende carrièrestap in Zwitserland, 

Duitsland, de Antillen, Engeland, Dubai en 

Suriname. Heb jij een achtergrond in de zorg 

en ben je op zoek naar een internationale 

uitdaging? Bezoek dan snel onze website 

www.tmi-interim.nl, of neem contact met 

ons op via werving@tmi-interim.nl of 020 

– 717 3527, dan begeleiden wij jou naar de 

werkplek die bij jou past!

Landkreis Kassel VElifestyle

TMI
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Västerbotten - Zweden
Het provinciebestuur van Västerbotten heeft 

een ambitieuze toekomstvisie: in 2020 zal 

Västerbotten ’s werelds beste gezondheids-

zorg en ’s werelds gezondste burgers heb-

ben. De provincie heeft drie ziekenhuizen, 

met elk een unieke expertise, en verschil-

lende soorten specialistische klinieken. Het 

universiteitsziekenhuis van Umeå biedt 

specialistische zorg aan de inwoners van de 

noordelijke gezondheidsregio. Dit universi-

teitsziekenhuis en de ziekenhuizen in Skellef-

teå en Lycksele zijn eerstelijns ziekenhuizen 

in dit deel van de provincie. Tweeëndertig 

gezondheidscentra plus de in het binnenland 

gelegen plattelandsziekenhuizen vormen de 

basis van de medische zorg. Er wonen onge-

veer 260 duizend mensen in de provincie, die 

een achtste deel van het Zweedse grondop-

pervlak beslaat, met een gemiddelde van 4,7 

inwoners per vierkante kilometer.

Welkom in Zweden en in de provincie 

Västerbotten! www.vll.se

 

Wereldschool
Nederlands onderwijs voor uw kinderen, 

overal ter wereld! Bij een verhuizing met 

kinderen naar het buitenland moet u veel 

voorbereiden, maar vergeet vooral het onder-

wijs voor uw kinderen niet. De Wereldschool 

biedt u alle mogelijke ondersteuning, met als 

belangrijkste advies: laat uw kinderen altijd 

Nederlandse les volgen.

Al sinds 1948 geeft de Wereldschool 

Nederlandse les op afstand, begonnen in Ne-

derlands-Indië en nu actief in meer dan 120 

landen. Deze lessen vinden plaats naast de 

lokale/internationale school. Waarom? Zon-

der Nederlandse lessen loopt uw kind snel 

een taalachterstand op; de woordenschat en 

vooral de schrijfvaardigheden ontwikkelen 

zich minder snel of niet, waardoor proble-

men ontstaan bij (een eventuele) terugkeer 

in het Nederlandse onderwijs. Kies dus voor 

de beste Nederlandse lessen. Kies voor de 

Wereldschool! www.wereldschool.nl 

Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen stond voor de zevende 

keer op de Emigratiebeurs in Houten, dit 

keer samen met ‘de buren’ uit Gent. Het 

was erg druk in de stand, waar belangstel-

lenden werden geïnformeerd over (grens-

overschrijdend) werken, wonen en leven in 

Zeeuws-Vlaanderen. Onbegrensd Zeeuws-

Vlaanderen en de Vereniging van Gentse 

Havengebonden Ondernemingen (VeGHO) 

lieten de bezoekers van de Emigratie-

beurs kennismaken met de aantrekkelijke 

woonomgeving en de carrièrekansen aan 

weerszijden van de grens. In Zeeuws-Vlaan-

deren leef je op de grens, met het beste van 

twee werelden binnen handbereik. Zeeuws-

Vlaanderen is: het Bourgondische leven, 

culinaire kwaliteiten, het landschap van 

linies en kreken, verscheidenheid, mensen 

die samen bouwen, ruimte, kust.  

www.onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl

Västerbotten Wereldschool

Zeeuws-Vlaanderen


