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B
egin je zoektocht met jezelf 

eerst eerlijk de vraag te stellen 

waarom je naar het buitenland 

wil, en vraag je vervolgens af 

welk land het beste bij jou en 

je plannen past. Je kunt wel 

graag naar Spanje willen, maar 

als er in die markt geen vraag is naar jouw 

vaardigheden en kwalificaties moet je mis-

schien toch met een ander plan komen. Het 

klinkt natuurlijk als een open deur, maar de 

volgende stap is: verdiep je in het land van 

je keuze. Of die keuze gefundeerd is op de ar-

beidsmarktmogelijkheden die jij in dat land 

ziet, of op je liefde voor het land, is minder 

relevant. Ongeacht hoe je keuze tot stand is 

gekomen, een goede praktische voorberei-

ding is noodzakelijk.

Culturele verschillen relevant

Voorbereiding begint met lezen over het 

land, de geschiedenis en de gebruiken. Ken-

nis van de taal van het land is essentieel. 

Diegenen die denken een kans van slagen te 

maken zonder de taal te beheersen van het 

land van hun keuze, zouden eigenlijk bij de 

grens tegengehouden moeten worden: het is 

écht noodzakelijk dat je de taal spreekt! Maar 

bij het zoeken naar een baan komen ook de 

verschillen in solliciteren naar voren. Daar 

waar de Fransen een geschreven sollicitatie-

brief op prijs stellen, vinden de Britten 

dat achterhaald – zij vinden echter 

wel dat je in je CV aandacht 

moet besteden aan je hobby’s 

en 2 referenties op moet nemen. 

De Duitsers vinden niet dat re-

ferenties in een CV thuishoren, die 

gaan met heel veel meer ‘ondersteunend 

materiaal’ en een gedetaileerd CV van meer-

dere pagina’s in ‘die Mappe’, een speciale 

sollicitatiefolder waarin je het totaalbeeld 

van jezelf als kandidaat presenteert. Zon-

der begrip voor dit soort basisverschillen 

in solliciteren, maak je weinig kans op een 

andere arbeidsmarkt. 

Wat maakt jou uniek?

Nadat je hebt nagedacht over je plan en je 

je grondig hebt voorbereid op de culturele 

verschillen in het solliciteren, begint het 

echte werk: de zoektocht zelf. Het ver-

schilt per land of kranten of websites 

de meeste vacatures bevatten, maar in 

de meeste landen is het hebben van 

een netwerk en het kennen van (de 

juiste) mensen van groot belang. De meeste 

banen worden namelijk bemachtigd via 

het informele circuit. Dat betekent niet dat 

solliciteren overbodig is, het betekent alleen 

dat het maken van een CV niet voldoende is, 

je zult daarnaast ook moeten proberen om 

via (lokale) mensen contacten te leggen met 

die werkgevers waar jij graag voor zou willen 

werken. Nu wordt het spannend: nu moet je 

voor jezelf nagaan waarom jij van meer-

waarde bent voor die organisatie. Waarom 

moeten ze jou aannemen? Als je dat goed on-

der woorden kunt brengen, krijg je die baan 

in het buitenland, crisis of geen crisis. 
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tekst nannette ripmeester

werkzaam als directeur bij 

expertise in labour mobility

Voor veel mensen is het een droom: een goede 

baan in een ander land. Soms is de reden het  

klimaat, maar vaak gaat het simpelweg om de  

uitdaging en het avontuur die een baan in het  

buitenland met zich meebrengen. Over de gehele 

linie worden de mogelijkheden om als expat  

uitgezonden te worden door een Nederlands  

bedrijf kleiner; dus niet getreuzeld, trek het  

initiatief naar je toe en begin aan de zoektocht 

naar een baan in het buitenland. Nannette Ripmeester werkt voor Expertise in 

Labour Mobility, een bedrijf dat al 20 jaar gespe-

cialiseerd is in mobiliteit op de internationale ar-

beidsmarkt en een serie met gidsen heeft (Looking 

for work in ...) die bijna 40 landen beslaat. 
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Een koffer vol liefde – passionele verhalen over buitenlandse liefdes

Het tv-programma Grenzeloos verliefd trekt per afl evering 1,2 miljoen kijkers. Verliefde stellen uit ver-

schillende landen die zich niet laten weerhouden door grenzen en cultuurverschillen, inspireren ons. 

Agnes Hofman interviewde er twintig voor haar boek. Het is een markante mix van ongewone stellen: 

van de Nederlandse vrouw van middelbare leeftijd met de jonge Gambiaan; de Nederlandse man met 

de illegale Braziliaanse tot het gemengde homostel. Vol ervaringen, praktische tips, foto's en liefde! 

A. Hofman | ISBN 978 90 215 5257 6 | € 12,95 | Paperback | Kosmos Uitgevers 

What drives an expat?

Een Engelstalig boek waarin 20 verschillende mensen, variërend van kinderen van expats tot gepen-

sioneerde ambassadeurs, en van frequente reizigers tot hele gezinnen die emigreren, vertellen wat 

hen drijft om buiten Nederland te wonen en te werken. Zij geven hun antwoord op de vraag: waarom 

zou je met alle hedendaagse technologische mogelijkheden, zoals internet, waarmee de wereld nog 

nooit zo klein is geweest toch een internationale carrière ambiëren? 

J. Cavanna, L. Edelkoort, A. Pollock, N. Ripmeester, W. Siegersma | ISBN 978 90 589 6102 0

€ 14,95 | Paperback | Expertise in Labour Mobility 

Het geheim van de Berghut

De Berghut in Oostenrijk is een hotel in de bergen gerund door Hans en Nel. In dit sfeervolle boek 

beschrijven zij de geheimen achter het succes. Daarnaast geven zij je een onthullend kijkje achter de 

schermen en nemen je mee op hun persoonlijke ontdekkingsreis van de afgelopen vier jaar, die tot nu 

toe geheim is gebleven… Het gaat over een groot avontuur en een spannende tijd in de tropenjaren 

van hun leven met hun baby en een peuter. Over diepe dalen, eenzaamheid, doorzetten en elkaar 

terugvinden. Dit boek is niet alleen interessant voor ‘vertrekkers’ en ‘dromers’, maar voor iedereen 

die houdt van échte levensverhalen. Het boek stimuleert je om je dromen waar te maken, je passie 

achterna te gaan en het hobbelige pad ernaartoe te blijven volgen. Om de confrontatie met jezelf aan 

te gaan en er beter van te worden. Het geheim van de Berghut bevat talloze foto’s, bijzondere verhalen 

van gasten, de lekkerste Berghutrecepten, werktekeningen om je eigen Berghutmeubels te maken en 

verschillende QR-codes die leiden naar allemaal leuke fi lmpjes. 

H. Bruns en N. Griffi oen | ISBN 978 94 619 1508 5 | € 19,95 | Gebonden | Uitgegeven in eigen 

beheer 

Hoe overleeft Rosa in New York… en Neuz in Berlijn? 

Dit boek is het eerste deel van een nieuwe serie ‘Rosa & co’, wat het vervolg is op de succesvolle ‘Hoe 

overleef ik’-serie van Francine Oomen. In Hoe overleeft Rosa in New York zijn de hoofdpersonen wat 

volwassener geworden. Wat doe je als je droom aan diggelen valt en je zelfvertrouwen tot onder het 

nulpunt daalt? Dan ga je, zoals Rosa, naar New York! Als au pair bijvoorbeeld. Wat doe je als je (per 

ongeluk) vreemdgegaan bent? Als je te veel drinkt, rookt en blowt, een verkeerde studie gekozen hebt, 

platzak bent en je vader je ontzoond heeft? Dan vlucht je. Bijvoorbeeld naar Berlijn, zoals Neuz doet. 

F. Oomen | ISBN 978 90 451 1284 8 | € 14,95 | Paperback | Uitgeverij Querido
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