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Expats in Nederland blijven zitten waar ze zitten 

Impact van het coronavirus op inkomen en geestelijke gezondheid  
‘zorgwekkend’ 

Amsterdam – Bijna een kwart van de internationale werknemers zegt een vertrek uit 
Nederland te hebben overwogen vanwege het coronavirus, aldus de laatste enquête 
van het International Community Advisory Platform. 

Maar, drie van de vijf respondenten kent geen andere internationale werknemer die 
vertrokken is vanwege het coronavirus en slechts 24% kent er ‘een of twee’. Dit in 
tegenstelling tot berichten van een massale uitstroom van expats in verband met het 
virus. 

In totaal 2.350 respondenten uit 104 landen deden mee aan de enquête die 
uitgevoerd werd in november en december 2020. 

Ondanks het feit dat het coronavirus voor de meeste expats geen reden is het land te 
verlaten, is de impact van het virus op de internationale gemeenschap groot. Zo’n 
74% zegt zich zorgen te maken over hun inkomen. Drie van 10 respondenten denkt 
dat hun baan op de tocht staat en 9% zegt opdrachten misgelopen te hebben 
vanwege het virus. 

Eenzaam 

De pandemie is vooral moeilijk voor mensen die nog maar net naar Nederland zijn 
verhuisd en daardoor nog geen sociaal netwerk hebben opgebouwd. 

‘Het coronavirus heeft onze integratie flink in de weg gezeten. We kunnen niet bij 
elkaar op bezoek, we kunnen ons Nederlands niet oefenen en ons netwerk niet 
uitbreiden met Nederlandse contacten, aldus een internationale werknemer uit Den 
Haag.  

De gevolgen van het coronavirus voor de geestelijke gezondheid is een 
aandachtspunt, vooral omdat zo’n 15% van de respondenten niet weet waar ze voor 
hulp terecht kunnen,’ aldus ICAP bestuurslid Deborah Valentine. ‘Slechts 12% krijgt 
ondersteuning van de werkgever. HR afdelingen moeten zich hier rekenschap van 
geven.’ 



Ik mis mijn familie 

Het verlangen naar vrienden en familie in de landen van herkomst is een van de 
grootste problemen nu reizen niet meer vanzelfsprekend is. Meer dan een kwart van 
de respondenten maakt zich zorgen over familie en vrienden.   

‘Mijn kinderen hebben hun opa en oma al een meer dan een jaar niet gezien. Mijn 
hart breekt als je ziet dat ze het nu normaal vinden dat ze familieleden een kus 
sturen via de telefoon. Als we in het park oudere mensen zien, rennen ze naar hen 
toe om ze gedag te zeggen, aldus een respondent in Amsterdam.  

 
Meer informatie 
 
Wilt u meer weten over  ICAP research, bel of email met  Deborah Valentine via  
0648645087 of deborah@icapnl.com 
 
 
Over ICAP 
 
ICAP is een onafhankelijke stichting opgericht  in 2016 met als doel een brug te slaan 
tussen de internationale gemeenschap in Nederland en overheids- en 
maatschappelijke organisaties.  
 
ICAP wil als onafhankelijk forum opkomen voor de belangen van de internationale 

gemeenschap en een spreekbuis zijn voor de ideeën die daar leven met betrekking tot zaken 
die een direct effect hebben op Nederland als een plek waar het goed leven en zaken doen 
is. 
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