
Radio Netherlands Worldwide 

Wereldomroep.nl is de website voor Nederlandstaligen in het buitenland met nieuws, achtergronden en service

Expats op een koopje 

Gepubliceerd op : 2 december 2010 

Je werkt voor een bedrijf met een internationale scope en je

uitzendbeleid. Hierbij moet je op verantwoorde wijze, binnen het gestelde budget, zorgdragen 

voor de mensen die voor jullie organisatie naar het buitenland gaan. En dan is er een kredietcrisis! 

Budgetten worden company-breed gekort en jouw afdeling kost, gewoon door het soort werk wat 

jullie doen, veel geld. Recente krantenkoppen hebben het over 'expats op een koopje' en je hoort de 

telefoon al rinkelen …  

Is het werkelijk zo dat bedrijven de kaasschaaf hebben gehante

administratieve handelingen? Of is dat wat kort door de bocht en is de rol van de expatmanager er 

juist alleen maar interessanter op geworden?

Trends in expatland 

Een aantal recente onderzoeken (Mercer, The Economist I

waarbij sprake is van een tijdelijke stop op uitzendingen, maar op de langere termijn neemt het 

aantal weer toe, zij het dat het een ander type uitzendingen gaat worden (bijvoorbeeld van kortere 

duur).  

Hebben sommige media het dan toch bij het rechte eind en beknibbelen bedrijven massaal op hun 

expats? Hebben bedrijven inderdaad 

er een andere kijk op het internationaal uitzenden van mensen ontstaan? 
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Een rondje langs de corporate clients van Expertise in Labour Mobility leert dat er inderdaad sprake 

is van een andere kijk op uitzendingen. En als dat ook nog eens voor een kostenbesparing zorgt, is 

dat natuurlijk mooi meegenomen, maar dat is zeker niet het belangrijkst. 

Trendbreuk of kostenplaatje? 

Er is al langere tijd een trend gaande waarbij een internationale uitzending minder bijzonder wordt 

gevonden dan vroeger. Bedrijven hebben de slag gemaakt, of zijn druk bezig die slag te maken, 

waarbij internationalisering daadwerkelijk gemeengoed is geworden. Niet alleen van hun producten 

en hun markten, maar ook van de beweging van hun mensen op de internationale arbeidsmarkt.  

Bij die veranderde instelling horen ook andere beloningsstructuren en een andere wijze van omgaan 

met de expat. Hij of zij is niet langer een parel die gekoesterd moet worden, maar iemand die om 

zijn of haar speciale skills of om zijn of haar eigen loopbaanontwikkeling een tijdje in het buitenland 

werkt. 

Kortere levenscycli 

'Consumenten, maar ook markten en oplossingen voor die markten zijn onderhevig aan grote 

veranderingen', zegt Marin Cocu, Director of International Mobility binnen Philips. 'Levenscycli lijken 

korter geworden, niet alleen van nieuwe producten, maar ook van opkomende markten.  

Als je Azië als voorbeeld neemt, zijn het niet langer alleen de grote steden van China en India, maar 

ook Vietnam en Indonesië. Daarbij lijkt de horizon van carrièremogelijkheden eveneens korter 

geworden.'  

Lokaal talent 

Kortere uitzendingen met en zonder partner worden steeds gewoner. Bij Philips kiezen ze bewust 

voor kortere uitzendingen, zegt Cocu. 

'We sturen nog steeds mensen 2 tot 3 jaar weg, maar kiezen ook duidelijk voor uitzendingen die 

maximaal 12 maanden duren. Of zenden bijvoorbeeld lokaal talent uit BRIC-land Brazilië voor een 

paar maanden naar het Westen. De uitwisseling van kennis is echter niet meer automatisch van 

Europa en de VS naar de rest van de wereld – dat beeld is echt aangepast.'  

Pendelend bestaan 

Ook Peter Janssen, Manager International HR Services bij TNT ziet steeds meer variatie in 

uitzendingen, waaronder vaker commuter en korte termijn uitzendingen in plaats van traditionele 

langetermijn-uitzendingen.  

'Het past binnen het tijdsbeeld en het is niet sec het bedrijf dat een alternatieve uitzending 

voorstelt, maar er wordt juist mede met de medewerker gekeken naar de meest passende manier 

van uitzending naar het buitenland. Steeds vaker spelen persoonlijke omstandigheden zoals de 

carrière van de partner, kinderen die op een onhandige schoolleeftijd zijn, of een fijne eigen woning 

een rol om - waar mogelijk en gewenst door beide partijen - te kiezen voor een pendelend bestaan.' 

Per saldo even duur 

Dat zowel de expats als de partner (en kinderen!) het vaak als prettig ervaren om niet allemaal mee 

te verhuizen is vaker gehoord. Immers … niet iedereen zit te popelen om alles stop te zetten en je 



partner achterna te gaan. Overigens gaan er nog steeds veel mensen samen met hun partner en 

gezin weg: het is niet zo dat dit nooit meer gebeurt.  

Er zijn alleen meer mogelijkheden voor een uitzending bijgekomen. 'Binnen de Rabobank zien we 

een veelheid aan verschillende typen uitzendingen, dat palet weerspiegelt onze samenleving en de 

mensen die voor de Rabobank werken', aldus Priscilla van der Linden, Head Expatriate Advice and 

Services, Global Human Resources bij Rabobank International. 

Of het goedkoper is al die veranderingen? Per uitzending waarschijnlijk wel, maar als je dan meer 

mensen wegstuurt naar het buitenland (ook een trend!), ben je per saldo even duur uit. 

Ontzorgen 

De economische crisis heeft zeker zijn effecten gehad op het expatbestaan, maar zoals Jos Spelbos, 

HR Manager bij Croon Electrotechniek zegt: 

'Wij hechten belang aan internationaal actief zijn. We zijn dat al jaren binnen Marine and Offshore 

en hebben vestigingen in Aruba, Polen en Amerika. Om medewerkers ook in het buitenland optimaal 

te laten functioneren moet je medewerkers 'ontzorgen'. Een goede expatregeling moet een 

verlengde zijn van het HR-beleid in Nederland. Bezuinigen op medewerkers die als ambassadeur 

internationaal voor je werken, is niet goed.' 

Rijk der fabelen 

Uitgezonden medewerkers moeten het gevoel hebben dat zij, maar ook hun gezin, worden 

gewaardeerd voor hun opoffering om voor het bedrijf langdurig gescheiden te zijn of met zijn allen 

buiten Nederland te leven, vindt Spelbos. 'Maar wanneer de buikriem in Nederland door 

omstandigheden aangetrokken worden, dan geldt dat ook voor expatmedewerkers, en andersom 

ook. We kiezen voor een integraal beleid en die keuze is goed te verantwoorden.' 

Kortom: het idee dat bedrijven expats op een koopje willen, kan naar het rijk der fabelen worden 

verwezen, evenals het idee dat expats een uitstervende soort zijn. They are here to stay – ook als dat 

onder een andere gesternte is dan voorheen. 

 

 

EXPERTISE: Internationale arbeidsmarkt 

Nannette Ripmeester is expert op het gebied van de internationale arbeidsmarkt. Ze is oprichter van 

Expertise in Labour Mobility (ELM). Dit bureau adviseert bedrijven over de communicatie met hun 

expatpopulatie, geeft trainingen ter voorbereiding op werken over de grens, en publiceert boeken 

over het zoeken naar werk en de cultuurverschillen die je daarbij tegenkomt in meer dan 40 

verschillende landen. Nannette heeft zelf in 17 landen gewerkt op projectbasis en werkte 7 jaar op 

het gebied van arbeidsmobiliteit voor de Europese Commissie in Brussel. 
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