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Meerderheid expats krijgt geen financiële vergoeding voor 

onderwijs- of woonkosten 

 

Volgens onderzoek van het International Community Advisory Panel (ICAP) krijgt 
63% van de expats in Nederland geen enkele financiële tegemoetkoming van hun 
werkgever in de kosten voor de school van hun kinderen. 77% van de nieuwe 
werknemers krijgt geen woonvergoeding.  

Wat is een expat?  

Daarnaast heeft meer dan de helft van de 800 deelnemers aan de enquête geen 
plannen om Nederland in de komende vijf jaar te verlaten.    

‘We moeten tot een nieuwe definitie komen van het begrip ‘expat’ want voor de 
meeste internationale werknemers is de tijd van de gulle woon- en 
onderwijsvergoedingen van werkgeverskant echt wel voorbij,’ aldus ICAP voorzitter 
Robin Pascoe.   

‘De meeste internationale werknemers zijn hier uit vrije keus en wonen hier veel 
langer dan een paar jaar. Lang niet iedereen kan zich de kosten voor een 
internationale school of dure ‘expat’ woning permitteren. Maar deze werknemers 
willen wel dat hun kinderen integreren in de Nederlandse samenleving.’ 

Scholen  

Het regeringsbeleid richt zich op dit moment op de uitbreiding van internationale 
schoolplekken in Amsterdam en Den Haag maar er worden ook pogingen 
ondernomen om Nederlandse scholen een internationaler tintje te geven.    

‘De beslissers bij de multinationals hebben ongetwijfeld baat bij een financiële injectie 
aan de internationale scholen maar we denken dat het ook enorm zou helpen als er 
geïnvesteerd zou worden in de integratie van de kinderen van nieuwe werknemers in 
het Nederlandse schoolsysteem,’ aldus Deborah Valentine, directeur van 
vrijwilligersorganisatie ACCESS en bestuurslid van ICAP.  



  

Ongeveer de helft van de ouders die meededen aan de ICAP enquête stuurt hun 
kinderen naar reguliere Nederlandse scholen. Zeven van de 10 ouders gaf aan 
 tevreden tot zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs.  

Woonlasten 

De woonlasten van expats zijn eveneens een belangrijk probleem. Er wordt vaak 
gedacht dat ‘expats’ de huren opdrijven, met name in Amsterdam, maar uit 
onderzoek van ICAP blijkt dat 79% van de internationale werknemers niet meer kan 
betalen dan 1500 euro per maand. Vier van de 10 bevraagde expats zou bovendien 
liever een huis kopen omdat het goedkoper is dan huren.  

‘Mensen die hier net komen hebben geen netwerk. Ze begrijpen het Nederlandse 
systeem niet en als ze een dak boven hun hoofd willen, hebben ze vaak geen andere 
keus dan een huur te betalen die Nederlanders idioot vinden,’ aldus Robin Pascoe. 
‘Het is te makkelijk om expats de schuld te geven voor het gebrek aan betaalbare 
huizen. Misschien moet er eens gekeken worden naar de verhuurders. Zij bepalen 
immers de hoogte van de huur, niet de huurders.’ 

  

  

 
 
Voor verdere informatie over het ICAP onderzoek kunt U contact opnemen met 
Deborah Valentine via telefoonnummer 0648645087  of email deborah@icapnl.com 
Over ICAP 
 
 
ICAP is een onafhankelijk stichting opgericht in 2016 met als doel bruggen te slaan 
tussen de Nederlandse internationale gemeenschap en de regering en maatschappelijke organisaties 
ICAP wil met name fungeren als een onafhankelijk en representatief forum voor de internationale 
gemeenschap wanneer het gaat om zaken die de aantrekkelijkheid van Nederland als woon- en 
werkland beïnvloeden. Website: www.icapnl.com 
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