
Een wereld
aan kansen

in het buitenland
Europa’s grootste evenement voor emigranten

165 exposanten

en 11.000 bezoekers

treffen elkaar op

12.000 m² in 3 hallen

voor informatie,

oriëntatie en zaken



Buitenlandse ziekenhuizen, 
instellingen en gespecialiseerde 
wervingsbureaus komen  
tijdens de EmigratieBeurs 
in contact met medisch 
specialisten, (gespecialiseerde) 
verpleegkundigen en algemene 
zorgverleners, die in het 
buitenland aan de slag willen. 

Wonen
Werken
Studeren
Ondernemen in het buitenland
Europa’s grootste EmigratieBeurs is hét
trefpunt voor de complete emigratiebranche.
Expo Houten (Utrecht Nederland) brengt
165 exposanten en 11.000 bezoekers
samen op 12.000 m2 in 3 hallen voor
informatie, oriëntatie en zaken.

Emigranten, expats, studenten,
ondernemers, werkzoekenden en
andere landverhuizers vinden op de
beurs per thema en regio het brede
pakket van mogelijkheden, diensten
en producten rond Wonen, Werken,
Studeren en Ondernemen in het
buitenland. Stands, workshops,
lezingen en presentaties bieden
het ideale platform voor interactief
contact met uw doelgroep.

Gastland 2018 Healthcare Jobs Abroad
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Het aangename klimaat, 
het eten en de cultuur.
Al jaren lang vertrekken vele 
Nederlanders naar Spanje, 
permanent of tijdelijk. Diverse 
Spaanse steden, makelaars, 
emigratiebegeleidingsbureaus, 
fiscalisten en bedrijven helpen 
de toekomstige emigranten
met hun plannen.



Contact Center Jobs Europe Summer Jobs Abroad

Feiten en cijfers 2017

Internationale contact/ call centers 

komen op de EmigratieBeurs 

in contact met Nederlands 

sprekende operators, teamleiders 

en marketeers, die een 

internationale carrière ambiëren, 

met interne opleidingen en 

doorgroei mogelijkheden.

Op de EmigratieBeurs 

vinden horeca- en 

toerismebedrijven 

gemotiveerd personeel 

voor entertainment-, dans-, 

acteer-, fitness-, sport- of 

recreatie-activiteiten in het 

buitenland.

De EmigratieBeurs is voor TMI een 
fantastische kans om met onze avontuurlijke 

kandidaten in gesprek te komen. 
De stand was dan ook behoorlijk druk met 
zorgprofessionals die op zoek waren naar 
hun droombaan. Wij hebben op de beurs 

vele nieuwe contacten gelegd en bezoekers 
gelukkig kunnen maken met een nieuwe 

baan. De EmigratieBeurs was wederom weer 
een groot succes voor ons dus! Noël de 
Vries en Monique Meerburg, TMI interim.

Al sinds ons eerste bezoek aan de 
EmigratieBeurs in 2012 vertegenwoordigen 

wij Südniedersachsen, onze lieftallige 
regio in het midden van Duitsland. Ieder 

jaar worden we overweldigd door de 
reactie van bezoekers en zijn wij erg blij 
met nieuwe contacten die we opdoen 

onder geïnteresseerde bezoekers. Samen 
met de gemeentes en het uitzendbureau 
helpen we hen de eerste stap te zetten 
om Südniedersachsen te ontdekken. 

Claudia Jensch, Projekt geniusgöttingen, 
SüdniedersachsenStiftung.

De EmigratieBeurs is voor OOM 
Verzekeringen dé plek om onze doelgroep 

persoonlijk te ontmoeten. Oog in oog 
staan met onze (potentiële) klanten maakt 

dat wij nog beter onze verzekeringen 
kunnen toespitsen op de wensen van de 

vertrekkende Nederlander. We krijgen 
immers directe feedback en horen ook wat 
mensen nu graag verzekerd willen hebben 
als zij naar den vreemde gaan. Voor ons is 

de beurs een bijzonder waardevolle activiteit. 
Chantal Deen, OOM Verzekeringen.

Åsele is nu voor de 6e keer 
vertegenwoordigd geweest op de 

EmigratieBeurs. Elke keer heeft het ons 
positief verrast hoeveel interesse er is 
voor onze kleine gemeente. Door de 

beurs zijn er al diverse Nederlanders een 
nieuw leven bij ons begonnen. We willen 
jullie hartelijk welkom heetten in Åsele. 
Hjärtligt välkommen till Åsele, Christina 

Fox Zwiers.

Bij Migration Cover willen wij onze 
naamsbekendheid sterk vergroten bij 
mensen die naar Australië en Nieuw-

Zeeland verhuizen. Dit jaar zijn we 
verdergegaan met onze activiteiten op het 
gebied van Australië en Nieuw-Zeeland. 

Onze afdeling Australië en Nieuw-
Zeeland heeft duizenden mensen kunnen 
helpen met visa, banen, verhuizingen, de 
wisselkoers van vreemde valuta en nog 
veel meer. De resultaten hebben er niet 
om gelogen. De EmigratieBeurs is een 

belangrijk punt op onze jaarlijkse agenda 
en wij komen zeker terug. Chris Galway, 

CEO Migration Cover.
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Feiten en cijfers 2017
Aantal bezoekers 11.000 
Aantal standhouders 165
Deelnemende organisaties 340
Aantal presentaties 100
Aantal presentatiezalen 7
Aantal hallen 3

Man 59 %
Vrouw 41 %
Getrouwd / Samenwonend 45 %
Getrouwd / Samenwonend met kinderen 26 %
Alleenstaand 25 %
Alleenstaand met kinderen 4 %

Interessegebieden van bezoekers
Informatie over het leven in een bepaalde streek of land  93 %
Juridische en belasting informatie bij emigratie 80 %
Informatie over buitenlandse woningen (huur en koop) 80 %
Informatie over buitenlandse vacatures 77 %
Informatie over verzekeringen in het buitenland  76 %
Informatie over bankieren in het buitenland  66 %
Informatie over taalcursussen  63 %
Informatie over geldigheid diploma’s  62 %
Informatie over buitenlandse werkvergunning  59 %
Informatie over visa aanvraag  50 %
Presentatie bezocht  49 %
Informatie over contact center vacatures in het buitenland  47%
Informatie over offertes verhuisbedrijven  41 %
Informatie over medische vacatures in het buitenland  30 %

Voornaamste doelstellingen voor deelname

Doelstellingen bereikt

Beoordeling EmigratieBeurs 7,9
Verwachte deelname EmigratieBeurs 2018 83 %

Tijdsbestek van emigratie
1 - 2 jaar 58 %
3 - 4 jaar 42 %

Gemiddelde leeftijd  31 jaar
Universitaire of Hogeschool opleiding 70 %
Middelbare beroepsopleiding 29 %
Lagere beroepsopleiding 2 %
De beurs werd beoordeeld met een  7,6 
Gemiddelde verblijfsduur: 3 uur



Locale overheid (gemeenten en provincies),
financieel specialisten, adviseurs, cultuur- en
taalinstituten, ontwikkelingsorganisaties,
aanbieders bedrijfsonroerendgoed en
projectontwikkelaars bieden kansen aan de
ondernemer die letterlijk de grenzen van zijn
ondernemerschap wil verleggen.
Over investeren, uitbreiden, ondernemen of
vestigen. Met vele mogelijkheden in het
buitenland voor de ondernemer en zijn bedrijf.
Met stappenplan en persoonlijk advies.
Of met aanbod van bedrijfspanden (huur of
koop) voor vestiging, bedrijfsverhuizing,
wonen of bedrijfsvestiging.

Universiteiten, Hoge Scholen, leerinstituten
en studiecentra bieden informatie over
studiekeuze, vervolg, beroepsoriëntatie,
uitwisselingsprogramma’s, studiereizen
en werkervaring tijdens direct contact met
jongeren, studenten, ouders en decanen
die intensief bezig zijn met studie- en
beroepskeuze.

Nederlandse en buitenlandse werkgevers
en organisaties bieden vacatures wereldwijd,
aan vooral 25-45 jarigen, bezig met de
belangrijke keuze van invulling van hun
toekomst over de grens.

Makelaars Onroerend Goed uit vele landen
bieden hun buitenlands aanbod aan van
Tweede Huizen, woon/werk ruimten,
tijdelijke residence of woningen voor
permanente vestiging aan emigranten,
expats, werkzoekenden, studerenden,
ondernemers en levensgenieters.

“De EmigratieBeurs is Europa’s
grootste evenement voor
internationale mobiliteit.
Met een ideale mix tussen
expo en presentatie. Deze
carrièrebeurs is hét trefpunt
voor landen en werkgevers op
zoek naar werknemers voor
een functie in het buitenland.
Informeer duizenden bezoekers
over carrièremogelijkheden.
Ver weg of dichtbij!”

Additionele media als websites, nieuwsbrieven (oplage 30.000), 
beurscatalogus en plattegrond bieden aanvullende mogelijkheden.
Wij houden u het jaar rond in beeld bij uw doelgroep. Met 22 jaar ervaring, 
internationale netwerken en groeiende database versterken wij uw 
naamsbekendheid en imago van uw onderneming, streek of land. Neem 
contact met ons op voor afstemming en aanbod op maat!

www.emigrationexpo.com www.auswanderungsmesse.dewww.emigrationexpo.fr

Emigreren & immigreren
www.woneninhetbuitenland.nl

Wonen

in het buitenland

Opleiding & stage
www.studieinhetbuitenland.nl

Studeren

in het buitenland

Vast & tijdelijk, expats
www.verdieneninhetbuitenland.nl

Werken

in het buitenland

Investeren & ondernemen
www.onderneminginhetbuitenland.nl

Ondernemen

in het buitenland



EmigratieBeurs 2018, 22e editie
Thema:  Een wereld aan kansen
Datum: Zaterdag en zondag 10 & 11 februari 2018
Locatie: Expo Houten (Utrecht, Nederland) Hal 1, 2 en 3
Open: Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Opbouw: Vrijdag 9 februari
Afbouw: Na afloop van de beurs en maandag 12 februari tot 15:00 uur

Organisatie
Kantoor: Saturnusstraat 60, Unit 89; 2516 AH Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 335 51 13
E-Mail: info@emigratiebeurs.nl
Website: www.emigratiebeurs.nl

Europa’s grootste EmigratieBeurs
is hét trefpunt voor de complete 
emigratiebranche.

De EmigratieBeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Feiten & Cijfers

EmigratieBeurs 2017

Trends & Toekomst

Emigratie

Emigratiemarkt
groeit!

Daarom treffen
165 exposanten en
11.000 bezoekers
elkaar op 12.000 m²
in 3 hallen voor
informatie,
oriëntatie en
zaken.

Bent u erbij?
Wij zijn u graag
van dienst!

 Duitsland

 12.000 m2

 per jaar

 het buitenland

 het buitenland
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in het buitenland


