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Met genoegen biedt de Werkgroep City Deal Warm Welkom Talent deze rapportage aan.
Doel van de City Deal is de aantrekkingskracht van Nederland voor ondernemend talent uit het buitenland te 
vergroten en duurzaam op hoog niveau te houden. De Werkgroep is gevraagd om aanbevelingen op te stellen 
die dit doel helpen bereiken. De Werkgroep heeft enthousiast de uitdaging op zich genomen om de aan haar 
gegeven opdracht te vervullen.

Daartoe heeft de Werkgroep zoveel mogelijk relevante expertise in het ecosysteem gebundeld om sneller en 
beter kansen op te sporen en bekende en nieuwe verbeterpunten te formuleren. Daarbij bleek de aanpak om 
een customer journey analyse uit te voeren een goede werkvorm te zijn. Door de ogen van buitenlandse  
ondernemers is bezien welke stappen zij langs verschillende instanties moeten afleggen om zich in Nederland  
te vestigen en hun bedrijf te laten groeien. 

Vele relevante actoren in het startup- en scale-up ecosysteem hebben bijgedragen aan de customer journey. 
Ondernemers, andere steden en overheden, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, en andere organisaties zoals 
bedrijfskoepels en non-profit organisaties hebben meegewerkt. Zeer verschillende partijen, met ieder eigen 
rollen en belangen, die allen de ‘klant’ centraal hebben gesteld. Zo is een goede analyse is gemaakt en is een 
groot aantal gedragen aanbevelingen tot stand gekomen.

De Werkgroep dankt al deze betrokkenen voor de goede samenwerking, die zich kenmerkt door een open en 
brede dialoog met en tussen alle betrokkenen.

Aan de hand van de resultaten van de analyse en de daarin opgedane inzichten zijn breed gedragen, uitvoerbare 
verbetervoorstellen geformuleerd. Er is een actielijst opgesteld rond de thema’s communicatie, wet- en 
 regelgeving, administratieve procedures, begeleiding, en ruimte om te werken en te groeien.

De Werkgroep spreekt als belangrijkste aanbeveling uit dat de betrokken instanties de aanbevelingen uit deze 
rapportage daadwerkelijk opvolgen, dan wel als startpunt nemen bij gezamenlijke besluitvorming over gewenste 
migratie. Mede hierdoor kunnen ambities op het gebied van werkgelegenheid, innovativiteit en de wendbaar-
heid van de Nederlandse economie als geheel waargemaakt worden. Het Nederlandse startup en scale-up  
ecosysteem moet tot de allerbeste van de wereld behoren. 
 

John Joosten
Voorzitter Werkgroep Warm Welkom Talent
Mei 2017

Voorwoord



City Deal Warm Welkom Talent
Buitenlands ondernemend talent voelt zich vooral 
aangetrokken tot stedelijke agglomeraties. Dit talent 
is onmisbaar voor een innovatieve en internationaal 
georiënteerde economie als Nederland. Nederland is 
aantrekkelijk voor startups1, maar het kan beter.  
Steden hebben aangegeven dat er kansen worden 
gemist als het gaat om aantrekken en behouden van 
internationaal talent. Om de aantrekkingskracht van 
Nederland te vergroten is daarom de City Deal Warm 
Welkom Talent gesloten tussen de gemeenten  
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen, en 
de ministeries van EZ, V&J, OCW en SZW. De City Deal 
is onderdeel van het beleid rond Agenda Stad.

Klantreis
Partijen in de City Deal hebben de Werkgroep Warm 
Welkom Talent opgericht. In opdracht van de Werk-
groep is een klantreisanalyse (customer journey)  
uitgevoerd. Hierbij is door de ogen van de buitenlandse 
ondernemer bezien hoe de vestiging in Nederland is 
verlopen, en hoe dat proces is ervaren. De beschouw-
de doelgroep bestaat uit buitenlandse startups, 
buitenlandse ondernemers met groeiambities, buiten-
landse studenten die al in Nederland studeren en hier 
een bedrijf willen starten, en buitenlandse kunste-
naars. Bij de klantreis is ook gebruik gemaakt van de 
kennis en ervaring van andere departementen, uitvoe-
ringsorganisaties, onderzoekers, ervaren begeleiders 
van startups, en immigratie-advocaten.

1   Nederland staat twee jaar achtereen op de 19e plaats in de 
Genome Startup Ecosystem Ranking. Startup Genome (2017), 
Global Startup Ecosystem Report 2017

Bevindingen
De geïnterviewde ondernemers zijn heel gelukkig met 
de keuze voor vestiging in Nederland. Maar de buiten-
landse ondernemer legt een ingewikkelde reis af als hij 
zich in Nederland wil vestigen. Het is lastig aan informa-
tie te komen, en er is weinig hulp. Procedures zijn inge-
wikkeld en duren lang. Een verkeerde beslissing kan 
grote gevolgen hebben. De ondernemer voelt zich onzeker 
en aan zijn lot overgelaten. Van een warm welkom is 
nauwelijks sprake. De kwaliteit van leven in Nederland is 
heel goed, maar Nederland doet te weinig om dit in het 
buitenland naar voren te brengen. Be good and tell it!

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen hebben betrokken  
partijen aanbevelingen opgesteld. Deze zijn bij de 
doelgroep getoetst en goed ontvangen.

A. Acquisitie en Branding

Ga actief op zoek naar talent, en zet Nederland neer 
als place to be voor ondernemend talent.
•  Versterk de Holland Branding, zet Nederland in de 

etalage. 
•  Zorg voor scouting van ondernemend talent in het 

buitenland.
•  Benut de alumni-netwerken van in Nederland  

afgestudeerde buitenlanders.
•  Zorg voor scouting door de regio, ook onder talent 

dat reeds in Nederland aanwezig is.
•   Zorg voor een platform waar buitenlandse onderne-

mers hun plannen kunnen ontvouwen en waar  
regionale partijen toegang toe hebben. 

•  Laat regionale partijen onderling informatie uitwis-
selen over kansrijke buitenlandse ondernemers. 

Management samenvatting
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B. Voorlichting

Verbeter de voorlichting over ondernemen en leven 
in Nederland.
•  Zorg voor één portal waar alle relevante info over vesti-

ging in Nederland in het Engels wordt samengebracht.
•  Zorg ervoor dat via elk contactpunt de ondernemer 

naar de juiste info via het portal wordt geleid  
(No Wrong Door).

•  Zorg ervoor dat voorlichting wervend is en geschikt is 
voor de verschillende doelgroepen: studenten, onder-
nemers, al in Nederland, of nog in het buitenland.

• Zet chatbots in bij het aanbieden van informatie.

C. Toegang en verblijf

Geef de steden zeggenschap bij de toelating, verbeter 
bestaande regelingen, en tref extra voorzieningen 
specifiek gericht op startups.
•  Geef de stedelijke regio meer invloed bij het toelaten 

van talentvolle buitenlandse ondernemers (uitbreiden 
systeem derde partijen).

•  Pas het puntensysteem op onderdelen aan, en herzie 
het systeem regelmatig.

•  Maak de uitkomst van het puntensysteem beter 
voorspelbaar.

•  Maak bij het startup-visum aparte aanvragen  
mogelijk voor de startup en de facilitator.

•  Stroomlijn de besluitvorming, versnel het proces.
•  Los de catch 22 situatie op bij het openen van een bank-

rekening, de verblijfsvergunning en de middelenvereiste.
•  Breid de reikwijdte van het startup-visum uit met 

sleutelpersoneel.
•   Geef de vreemdeling en zijn gezinsleden vrije toe-
 gang tot de arbeidsmarkt (hybride ondernemerschap).
•  Breid het zoekjaar voor recent afgestudeerde  

buitenlanders verder uit. 

D. Begeleiding

Introduceer een nationaal contactpunt van waaruit 
altijd begeleiding beschikbaar is, en zorg voor een 
zachte landing in Nederland.

•  Zorg voor een nationaal contactpunt bij de overheid 
en beleg dit bij RVO. 

•  Zorg voor soepele overgang bij in de procedure be-
trokken organisaties. Introduceer hierbij centrale regie. 

•  Richt bij de expatcenters een ‘one stop shop’ in voor 
buitenlands ondernemend talent.

•  Zorg niet alleen voor begeleiding bij ondernemen, 
maar ook bij wonen en leven.

D. Ondernemen en groeien

Help buitenlandse ondernemers met het zakendoen 
in Nederland, vergroot de mogelijkheden om 
buitenlands talent in dienst te nemen.
•  Zorg voor informatie in het Engels over de belang-

rijkste zaken die horen bij ondernemen en groeien in 
Nederland.

•  Vergroot de mogelijkheden om buitenlands talent 
binnen de organisatie arbeid te laten verrichten.

•  Versoepel de procedure voor erkend referent kennis-
migrantenregeling.

•  Verlaag voor startups de salarisdrempel van de ken-
nismigrantenregeling.

•  Maak het voor jonge startups mogelijk een beperkt 
aantal migranten aan te nemen zonder salarisvereiste.

• Tref een voorziening voor kansrijke beroepen. 
• Handhaaf de fiscale 30%-regeling.
•  Bied hulp bij het wennen aan de Nederlandse be-

drijfscultuur en bij het ontwikkelen van hun netwerk.
• Faciliteer innovatie en internationalisering.

F. Leven en werken

Bij de Klantreisanalyse is gebleken dat de buitenlandse 
ondernemers zeer te spreken waren over de kwaliteit 
van leven in Nederland. De Werkgroep Warm Welkom 
Talent heeft daarom geen concrete aanbevelingen op 
dit punt. De grote groep buitenlands personeel in loon-
dienst viel buiten de reikwijdte van de klantreis. Het valt 
niet uit te sluiten dat een klantreis bij deze groep wel 
verbeterpunten zou opleveren, zoals mogelijk de be-
schikbaarheid van internationaal onderwijs. Dit zou 
onderwerp kunnen zijn van toekomstige City Deals.
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City Deal: Warm Welcome for Talent
International entrepreneurial talents are drawn most 
strongly to urban agglomerations. The Netherlands 
needs precisely these high-potentials to feed its 
innovative and globally focused economy. Though the 
Netherlands is already attractive to startups2, there is 
more it could do, with Dutch cities signalling missed 
opportunities to recruit and retain talented 
internationals. To boost the country’s appeal, the 
municipalities of Amsterdam, The Hague, Eindhoven 
and Groningen and the ministries of Economic Affairs, 
Safety and Justice, Education, Culture and Science, 
and Social Affairs and Employment have concluded a 
‘Warm Welcome for Talent’ City Deal. This City Deal 
ties in with Urban Agenda.

Customer journey
The City Deal partners established a dedicated 
working group, which in turn commissioned a 
customer journey analysis to gain a personal 
perspective on how foreign entrepreneurs in the 
Netherlands view the experience and process of 
establishing their business here. The analysed target 
group comprised foreign startups, foreign 
entrepreneurs with growth ambitions, foreign 
students in the Netherlands wishing to start a 
business here, and foreign artists. This analysis also 
drew on the knowledge and experience of other 
departments, executive organisations, researchers, 
experienced startup coaches and immigration lawyers 
to help map out the customer journey.

2 The Netherlands has ranked 19th in the Global Startup Ecosystem 
Ranking for two years running. Startup Genome (2017), Global Startup 
Ecosystem Report 2017.

Findings
The foreign entrepreneurs that were interviewed are 
happy with their decision to establish in the 
Netherlands but describe the journey needed to do so 
as complicated. Obtaining information is difficult, 
there is scant assistance, and procedures are lengthy 
and laborious. One wrong decision can have massive 
consequences. All this leaves entrepreneurs feeling 
uncertain and forced to fend for themselves. None say 
they experienced much of a ‘warm welcome’. Though 
the Dutch quality of life is high, we are doing too little 
to advertise this abroad. We need to ‘be good and  
tell it’!

Recommendations
Based on these findings, the City Deal partners drew 
up a number of recommendations. These have been 
presented to and approved by the target group.

A. Acquisition and branding

Actively seek out talent and promote the Nether-
lands as the place to be for entrepreneurial talent.
•  Intensify Holland Branding, showcase what the 

Netherlands has to offer. 
•  Scout entrepreneurial talent abroad.
•  Tap into the networks of foreign alumni of Dutch 

universities.
•  Scout for talent already in the Netherlands, especially 

by regional parties.
•  Create a platform that is accessible to regional 

 parties where foreign entrepreneurs can outline  
their plans. 

•  Have regional parties share information on high- 
potential foreign entrepreneurs. 

Management summary
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B. Information services

Improve information on doing business and living  
in the Netherlands.
•  Create a single English-language portal that brings 

together all information relevant to establishing  
a business in the Netherlands.

•  Structure the platform to ensure entrepreneurs are 
directed to the right information regardless of entry 
point (‘no wrong door’).

•  Make informational material appealing and appropriate 
to all different target groups: students, entrepreneurs, 
those already in the Netherlands and those still abroad.

•  Use chatbots to provide information.

C. Admittance and residence

Authorise cities to decide on admittance, improve 
existing regulations and create additional facilities 
tailored to startups.
•  Give the metro region more influence over the  

admittance of talented foreign entrepreneurs  
(expand third-party endorsement system).

•  Adjust the point-based system where needed and 
review it regularly.

•  Make the point-based system outcomes more 
 predictable.

•  Offer separate startup and facilitator applications for 
startup visas.

•  Streamline and speed up the decision-making process.
•  Resolve the bank account – residence permit – 

 means requirement catch-22.
•  Expand the scope of the startup visa to include key 

personnel.
•  Give these foreign entrepreneurs and their family 

members unrestricted access to the labour market 
(hybrid entrepreneurship).

•  Further improve the job-search visa system for 
foreign recent graduates. 

D. Coaching

Set up a national helpdesk and ensure a soft landing 
in the Netherlands.

•  Set up a government-based national helpdesk  
operated by the Netherlands Enterprise Agency 
(RVO). 

•  Facilitate smooth transitions between organisations 
involved in the procedure, with a centralised  
coordinating body. 

•  Open one-stop shops for foreign entrepreneurial 
talent within expat centres.

•  Provide coaching for not only establishing a business 
but also moving your family to the Netherlands.

E. Enterprise and growth

Help foreign entrepreneurs to do business in the 
Netherlands and expand options for hiring foreign 
talent.
•  Provide information on key aspects of starting and 

growing a business in the Netherlands in English.
•  Expand employers’ options for recruiting foreign 

talent to work for them:
•  Simplify the recognised sponsor requirements  

in the knowledge migrant scheme.
•  Lower the minimum salary requirement in the 

knowledge migrant scheme.
•  Enable first-phase startups to hire a limited 

 number of migrants without salary requirements.
•  Create a provision for professions in short supply. 

•  Keep the 30% facility in place.
•  Offer assistance in getting to grips with Dutch busi-

ness culture and developing a network.
•  Facilitate innovation and internationalisation.

F. Quality of life 

The customer journey analysis found that foreign 
entrepreneurs are very positive about quality of life in 
the Netherlands. Therefore the Warm Welcome for 
Talent Working Group has no specific recommen-
dations to make on this aspect. However, the many 
foreigners who are in paid employment in the 
Netherlands fell outside the scope of this analysis and 
it is possible that a customer journey analysis of this 
group would reveal areas for improvement, for 
example in the availability of international schools. 
This topic could be a focus of future City Deals.
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1.1 Waarom deze City Deal?

City Deal Warm Welkom Talent
Op 14 april 2016 zijn de steden Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven en Groningen de City Deal Warm Welkom 
Talent overeengekomen met de Ministeries van Eco-
nomische Zaken, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Doel is de aantrekkingskracht van Nederland 
voor ondernemend talent uit het buitenland te ver-
groten en duurzaam op hoog niveau te houden.

Agenda stad
De stad is de aanjager van de economie en innovatie. 
In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn 
de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste 
mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse be-
volking woont in een stedelijke omgeving. In steden 
worden oplossingen bedacht voor grote maatschap-
pelijke opgaven als energietransitie, digitalisering of 
tweedeling op de arbeidsmarkt.
Het kabinet heeft de ambitie om de concurrentie-
kracht van het Nederlandse stedennetwerk te verster-
ken en Nederland in de wereldtop te houden. Hiervoor 
is Agenda Stad in het leven geroepen, zoals aangekon-
digd in de Miljoenennota 2015.
Waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing 
en doorbraken nodig zijn om kansen en problemen te 
verzilveren of op te lossen, daar komt Agenda Stad in 
beeld. Voor opgaven die niet in het stramien passen 
moeten steden en de Rijksoverheid de handen ineen 
slaan. Het is van groot belang dat we samenwerken 
op alle niveaus. Alleen in netwerkverband kunnen we 
werken aan oplossingen die anders niet tot stand 
komen.

City Deals
In City Deals worden concrete samenwerkings-
afspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. 
City Deals zijn het middel om de doelstelling van 
Agenda Stad te halen: het versterken van groei,
innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. 
City Deals karakteriseren zich doordat ze: 1) agglome-
ratiekracht organiseren (massa/schaalvoordeel door 
samenwerking tussen steden of binnen stedelijke 
regio); 2) (inter)nationaal aansprekend en vermarkt-
baar zijn; 3) innovatief zijn, door zich te richten op 
systeemtransities en/of grote maatschappelijke
opgaven in de steden, en 4) betrokkenheid kennen 
van uiteenlopende publieke en private partners.

Stedelijke regio’s en buitenlands talent
Startups, scale-ups en creatieve ondernemers zijn 
belangrijk voor het creëren van nieuwe banen. Uit 
cijfers van de OESO blijkt dat jonge bedrijven 42% van 
de nieuwe banen creëren3. Daarnaast dragen ambiti-
euze ondernemers bij aan de productiviteit, innovati-
viteit en wendbaarheid van de economie, houden zij 
bestaande bedrijven scherp en zorgen zij voor maat-
schappelijke en culturele vernieuwing.
Het kabinet en stedelijke regio’s zetten zich in om het 
ecosysteem voor starters en groeiers te optimaliseren. 
In maart 2014 is hiervoor het programma Ambitieus 
Ondernemerschap van start gegaan. In januari 2015 is 
StartupDelta gelanceerd met mevrouw Neelie Kroes 
als Special Envoy om te zorgen dat Nederland dé plek 
wordt in Europa voor startups. Deze aanpak wordt  
tot 2020 voortgezet, op dit moment met Prins 
 Constantijn als Special Envoy van StartupDelta.

3 http://www.oecd.org/sti/dynemp.htm.

1 Inleiding
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In het Nederlandse startup- en scale-up ecosysteem 
spelen regionale hubs een belangrijke rol. Denk aan de 
regio Amsterdam met een sterke positie op o.a. crea-
tive en internet startups, Den Haag met The Hague 
Security Delta, Eindhoven met Brainport Development 
en Groningen met een sterke positie op o.a. data ser-
vices en energie. Samen vormen de regionale hubs 
één groot nationaal startup hub. Het regionale belang 
en het nationale belang zijn daarmee onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Door een goed vestigingskli-
maat in de regionale hubs te bevorderen kunnen de 
regio’s bijdragen aan werkgelegenheid, innovativiteit 
en de wendbaarheid van de Nederlandse economie 
als geheel. Het Nederlandse startup en scale-up 
ecosysteem moet tot de allerbeste van de wereld 
behoren. Hiervoor is goede samenwerking op 
nationaal en regionaal niveau essentieel.

Om deze ambitie waar te maken is het van groot 
belang naast Nederlands talent ook ambitieus
ondernemend talent uit het buitenland aan te trekken 
en om hier aanwezige internationale studenten,
onderzoekers en kennismigranten ruim baan te geven 
voor ondernemerschap. De kwaliteit van een
startup-ecosysteem wordt in hoge mate bepaald door 
de kwaliteit van de aanwezige ondernemers. Ambiti-
euze ondernemers zijn internationaal georiënteerd en 
vestigen zich daar waar hun kans op succes het 
grootst is. Daardoor concurreren landen, regio’s en 
stedelijke regio’s met elkaar op het aantrekken van 
talent. En talent vestigt zich waar al talent is en suc-
cessen worden behaald. Vanuit deze positie merken 
stedelijke regio’s heel direct de voordelen van kennis-
migratie, en zijn zij ook de eersten die het merken als 
er kansen worden gemist om buitenlands talent aan 
te trekken en te behouden.

Vanuit deze gedeelde visie zijn de betrokken partijen 
de City Deal Warm Welkom Talent overeengekomen. 
Het doel van deze City Deal is de aantrekkingskracht 
van Nederland voor ondernemend talent uit het bui-
tenland te vergroten en duurzaam op hoog niveau te 
houden. Het gaat ons in de eerste plaats om kwaliteit, 
om ondernemers die hoge toegevoegde waarde heb-
ben voor de Nederlandse economie en cultuur.

Samengevat: Talentvolle, ambitieuze ondernemers die 
in Nederland willen starten en groeien krijgen ruim 
baan om te ondernemen. Het gaat om startups,  
scale-ups, kunstenaars, studenten, onderzoekers of 
werknemers, die nog in het buitenland zijn, of die al in 
Nederland verblijven. Met deze City Deal wordt ook 
beoogd de steden de ruimte te geven bij het aantrek-
ken en behouden van dit internationaal ondernemend 
talent. Op deze manier kunnen zij hun verantwoorde-
lijkheid nemen en hun regionale startup- en scale-up 
ecosysteem optimaal versterken. Het regionale belang 
valt samen met het nationale belang: de regionale 
hubs zijn onderling verbonden en vormen gezamenlijk 
één startup hub, die zich kan meten met de allerbeste 
van Europa. Dit komt ten goede aan de innovativiteit, 
werkgelegenheid en de wendbaarheid van de gehele 
Nederlandse economie.

1.2 Aanpak

De acht deelnemende partijen hebben de Werkgroep 
Warm Welkom Talent opgericht. De voorzitter van de 
Werkgroep is geleverd door het ministerie van Econo-
mische Zaken, de secretaris door de gemeente  
Amsterdam. Naast de Werkgroep is een flexibele 
klankbordgroep gevormd met een brede kring van 
betrokkenen. Hierin zaten in wisselende samenstelling 
o.a. de uitvoeringsorganisaties RVO en IND, vertegen-
woordigers van andere ministeries (BuZa) en steden 
(Tilburg, Haarlem, Wageningen), incubators, accelera-
tors, en migratie-advocaten.
Allereerst is vastgesteld welk talent tot de doelgroep 
behoort. Het gaat om startups en scale-ups die zich 
nog in het buitenland bevinden, om ondernemende 
studenten die al in Nederland studeren en om buiten-
landse kunstenaars, die al dan niet reeds in Nederland 
zijn. Varianten zijn ook mogelijk: zo kan het zijn dat 
een vreemdeling als kennismigrant in Nederland is en 
besluit om te gaan ondernemen. In opdracht van de 
Werkgroep is een customer journey analyse uitge-
voerd, waarin met behulp van interviews bij de doel-
groep is gekeken welke route zij hebben afgelegd om 
zich in Nederland te vestigen en hoe zij deze ‘reis’ 
hebben ervaren.
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Daarnaast is gebruik gemaakt van bestaand onder-
zoek zoals het rapport van de UvA naar de werking 
van de zelfstandigenregeling4 en het Technopolis rap-
port5 naar belemmeringen voor academische startups.

Met deze input is een analyse gemaakt van de huidige 
praktijk van migreren naar en ondernemen in Neder-
land. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen 
geformuleerd. Deze zijn bij de doelgroep en betrokken 
partijen op draagvlak getoetst. Voor sommige aanbe-
velingen is politieke besluitvorming noodzakelijk, of 
moet er regelgeving worden aangepast. Daar waar het 
sneller kan is het streven de aanbevelingen zo snel 
mogelijk uit te voeren.

4  Tesseltje de Lange (2016), Wezenlijk Nederlands Belang, de 
toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU.

5  Technopolis (2015), De knelpunten voor doorgroeiende 
academische start-ups in Nederland.

Het voornemen is de versterkte samenwerking tussen 
steden, departementen en uitvoeringsorganisaties 
ook na de afronding van de City Deal voort te zetten.

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is achtergrondinformatie opgenomen 
over de huidige situatie bij toelating van buitenlandse 
ondernemers. Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de 
klantreisanalyse en de belangrijkste conclusies. 
Hoofdstuk 4 bevat een uitwerking van de aanbevelingen 
van de Werkgroep Warm Welkom Talent. Hoofdstuk 5 
schetst de voorgestelde vervolgaanpak.

Is de ontvangst van talent wel warm genoeg?
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2.1 Wat speelt er in dit domein?

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld tot de top van 
de Europese startup hubs te behoren. Ook heeft het 
kabinet de ambitie om de concurrentiekracht van het 
Nederlandse stedennetwerk te versterken en op  
wereldniveau te houden. Deze twee ambities liggen in 
elkaars verlengde. Op deze manier wordt de concur-
rentiekracht van Nederland als geheel versterkt.

Een innovatieve, wendbare economie kan niet zonder 
ambitieuze, talentvolle buitenlandse ondernemers en 
werknemers. Een aansprekend voorbeeld van een 
immigrant-ondernemer is Elon Musk, de oprichter van 
Tesla, PayPal en SpaceX in de Verenigde Staten, en 
oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika. Of Google 
medeoprichter Sergey Brin, oorspronkelijk afkomstig 
uit Moskou. Maar ook op kleinere schaal dragen 
buitenlandse ondernemers bij. Met hun eigen culturele 
achtergrond, hun internationale oriëntatie en buiten-
landse netwerk, en hun bereidheid risico’s te nemen 
zorgen zij voor extra dynamiek en verrijken zij elk star-
tup- en scale-up ecosysteem. Met andere woorden: 
internationaal talent versterkt Nederlands kapitaal.

Uit het Global Startup Ecosystem Ranking6 blijkt dat 
het aantrekken van startups en hun eerste personeel 
uit het buitenland bijdraagt aan de internationale 
oriëntatie van het ecosysteem, wat een noodzakelijke 
voorwaarde is voor groei. Goed presterende  
startup-ecosystemen kennen een groot aandeel  
startup-founders uit het buitenland. Silicon Valley 
(nr.1), Londen (nr. 3) en Berlijn (nr.7) hebben elk meer 
dan 40% buitenlandse founders. In Amsterdam  
(nr. 19) bedraagt dit percentage slechts 13%. 

6 Startup Genome (2017), Global Startup Ecosystem Report 2017.

Volgens het rapport dragen eenvoudige immigratie-
procedures en een cultuur van verwelkoming bij aan het 
aantrekken en behoud van internationaal talent. Dit 
geldt zowel voor buitenlandse ondernemers als hun 
personeel. Daarom telt het gemak en de snelheid 
waarmee een verblijfsvergunning wordt verleend aan 
internationaal talent mee voor de plaats in de ranking. 
Juist op het onderdeel talent scoort bijvoorbeeld  
Amsterdam hierdoor minder goed. Als we willen dat 
Amsterdam stijgt op de ranglijst moeten immigratie-
procedures voor deze groep soepeler en sneller. 

De stad is bij uitstek de plek waartoe buitenlandse 
kenniswerkers en ondernemers zich aangetrokken 
voelen. Verreweg de meeste buitenlandse kenniswer-
kers wonen in stedelijke woonmilieus. In Nederland 
hebben Amsterdam, Eindhoven en Den Haag de 
meeste buitenlandse kenniswerkers per 1.000 inwo-
ners7. Dit maakt dat stedelijke regio’s heel direct de 
voordelen van kennismigratie merken, maar ook als 
eerste signaleren waar, wanneer en hoe kansen voor 
buitenlands talent onbenut blijven. 

De steden hebben gesignaleerd dat er inderdaad  
kansen worden gemist. Dit heeft te maken met inge-
wikkelde toelatingsregelingen, slechte voorspelbaar-
heid van de uitkomst bij een aanvraag, lange beslis-
termijnen en een gebrek aan informatie en begeleiding. 
Onderzoek van de UvA8 wees daar ook op. Onderzoek 
van Technopolis9 naar de groeimogelijkheden van 

7  Raspe, O. et al. (2014), Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. 
Waar werken en wonen ze en waarom?, Den Haag: PBL.

8  Tesseltje de Lange (2016), Wezenlijk Nederlands Belang, de 
toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU.

9  Technopolis (2015), De knelpunten voor doorgroeiende 
academische start-ups in Nederland.

2 Achtergrond
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academische startups wees op problemen met het 
aannemen van buitenlands personeel via de kennis-
migrantenregeling. 

Vanuit deze achtergrond is de City Deal Warm Welkom 
Talent getekend. Het doel is stedelijke regio’s de ruimte 
te geven om zelf te bepalen welke buitenlandse  
ondernemers naar hun regio komen. Ook moeten 
deze buitenlandse ondernemers meer ruimte krijgen 
om te ondernemen en te groeien, ook als dat betekent 
dat personeel uit het buitenland moet worden aange-
trokken. Dit is goed voor het regionale startup- en 
scale-up ecosysteem. Omdat de regionale hubs  
onderling zijn verbonden tot één Nederlands netwerk, 
staat het regionale economisch en cultureel belang 
gelijk aan het nationaal economisch en cultureel  
belang. Dit sluit aan op het hoofdcriterium voor  
toelating van buitenlandse ondernemers in de  
Vreemdelingenwet 2000. Met hun komst moet een 
wezenlijk Nederlands belang zijn gediend.

De aandacht voor soepele toegang voor buitenlandse 
zelfstandigen en kenniswerkers is niet nieuw.  
Zie bijlage 3 voor een beschrijving van enkele bestaande 
regelingen voor buitenlandse zelfstandigen en  
werknemers. Voortdurend worden verbeteringen 
aangebracht, waarbij steeds ook rekening wordt ge-
houden met ongewenste neveneffecten. Zo is het niet 
de bedoeling dat er verdringing op de arbeidsmarkt  
ontstaat, of een neerwaartse druk op de lonen.  
In deze City Deal is dat aspect bij de uitwerking van  
de aanbevelingen nadrukkelijk meegewogen. 

Er zijn recent enkele maatregelen genomen waarmee 
de toegankelijkheid van Nederland voor buitenlands 
talent reeds is verbeterd:
•  In 2015 is het startup-visum ingevoerd, in 2016 is  

de aansluiting op de verblijfsvergunning verbeterd.
•  Het zoekjaar hoogopgeleiden is verruimd en ver-
  soepeld. Er is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) 

meer nodig tijdens het zoekjaar, het zoekjaar kan 
aangevraagd worden tot drie jaar na afstuderen, en 
de reikwijdte is uitgebreid met wetenschappelijk 
onderzoekers. Zowel studenten afgestudeerd aan 
een Nederlandse als aan een buitenlandse top 200 
universiteit komen in aanmerking.

•  Bij de kennismigrantenregeling zijn de leges voor het 
erkend referentschap gehalveerd voor bedrijven met 
minder dan 50 werknemers.

•  Buitenlandse studenten, afgestudeerden in het bezit 
van een verblijfsvergunning zoekjaar, kennismigranten, 
en onderzoekers mogen zonder TWV ondernemen 
(hybride ondernemerschap). Voorheen moest de 
opdrachtgever een TWV aanvragen.

•  De nieuwe Regeling internationale handelscontacten 
maakt het voor bedrijven gemakkelijker om  
personeel van buitenlandse handelscontacten op 
hun bedrijf arbeid te laten verrichten. Het gaat om 
activiteiten als het inspecteren van te leveren  
goederen (bijvoorbeeld schepen), begeleiding  
tijdens de ontwerpfase, of het leren bedienen van te 
leveren machines en apparatuur.

2.2 Wie heeft welke rol?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoor-
delijk voor de regelgeving rond toelating en verblijf 
van vreemdelingen (Vreemdelingenwet 2000 en  
onderliggende regelgeving). De Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) voert de wetgeving uit.  
Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is betrok-
ken, de ambassades spelen een rol bij aanvragen voor 
de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) in het  
buitenland.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
is verantwoordelijk voor de wetgeving rond arbeid 
door vreemdelingen (Wet Arbeid Vreemdelingen en 
onderliggende regelgeving). Betrokken uitvoerings-
organisaties zijn het Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen (UWV) en de Inspectie SZW.

Het ministerie van Economische Zaken is medeverant-
woordelijk voor de toelating van buitenlandse onder-
nemers via het puntensysteem bij de zelfstandigen-
regeling. De uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) adviseert namens het 
ministerie van Economische Zaken de IND bij de be-
oordeling volgens het puntensysteem. Ook adviseert 
RVO bij de beoordeling van startups en de deskundig-
heid van de begeleiders bij het startup-visum, en bij 
de beoordeling van erkend referenten bij de kennis-
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migrantenregeling voor buitenlands personeel in 
loondienst. RVO adviseert ook over de investerings-
plannen bij de regeling voor buitenlandse investeer-
ders. EZ heeft een rol bij vormgeven van het star-
tup-beleid, en werkt met andere departementen 
samen om regelgeving en procedures te verbeteren. 
De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 
richt zich op grotere bedrijven en speelt geen rol bij de 
toelating van zelfstandigen en startups.

Inschrijven in het handelsregister vindt plaats bij de 
Kamer van Koophandel. Iedere ondernemer krijgt via 
de Belastingdienst een sofinummer, en voor zijn/haar 
bedrijf een BTW-nummer.10

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen heeft medeverantwoordelijkheid bij de toelating 
van buitenlandse kunstenaars en adviseert de IND bij 

10  Van de aanvragen met verblijfsdoel studie wordt  
99% gehonoreerd.

de beoordeling of een buitenlandse kunstenaar een 
wezenlijk Nederlands cultureel belang dient. Ook is 
internationalisering van het onderwijs een belangrijk 
beleidsdoel. Er wordt al enige tijd ingezet op het aan-
trekken en behouden van internationale studenten in 
het hoger onderwijs (Gezamenlijk Actieplan Make it in 
the Netherlands, naar aanleiding van het gelijknamige 
SER-advies, getrokken door Nuffic).

Gemeentes spelen een rol bij de inschrijving in de 
Basisregistratie Personen op basis van de Wet  
Basisregistratie Personen (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken). Zij hebben ook een rol bij het regelen van 
woonruimte en scholing. Via de expatcenters biedt 
een aantal steden in hun regio ondersteuning aan 
internationals bij tal van zaken rond vestiging en  
verblijf in Nederland.

Tabel 1. Aangevraagde en afgegeven verblijfsvergunningen aan zelfstandig ondernemers, 2016

 Aantal aanvragen Waarvan ingewilligd w.o. kunstenaars

2016 1340 615 30
Bron: IND

Tabel 2. Afgegeven verblijfsvergunningen aan internationale studenten die in Nederland komen studeren, 2016

 Verleende verblijfsvergunningen studie10

2016 16.130

Bron: IND

Tabel 3. Afgegeven verblijfsvergunningen aan internationale studenten die na hun studie in Nederland blijven, 2016

Kennismigrant Wetenschappelijk  
onderzoeker

Ondernemer Zoekjaar

Direct na  
afronding studie

280 150 <10 2740

Tijdens zoekjaar 800 70 40 n.v.t.

Bron: IND
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2.3  Huidig beleidskader voor arbeid als 
zelfstandige

Het Nederlandse migratiebeleid beoogt hooggekwali-
ficeerde kenniswerkers van buiten de Europese Unie 
aan te trekken om een bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse economie. Met zelfstandig ondernemer-
schap kan zo’n bijdrage worden geleverd. Een ver-
blijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige wordt 
verleend als daarmee een wezenlijk Nederlands  
belang is gediend. Dit belang kan gelegen zijn op het 
terrein van volksgezondheid, economie, sport, cultuur 
of op sociaaleconomisch terrein. Om te beoordelen of 
sprake is van een wezenlijk Nederlands belang vraagt 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) advies aan 
andere ministeries. Als het gaat om een kunstenaar 
vraagt de IND advies aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. In het geval van een sport-
leraar vraagt de IND advies aan de Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Indien het gaat om het 
zelfstandig uitoefenen van een beroep of onderne-
mersactiviteiten vraagt de IND advies aan de Minister 
van Economische Zaken. Verreweg de meeste aanvragen 
zien op het zelfstandig uitoefenen van een beroep of 
ondernemersactiviteiten11. 

Toets aan het puntensysteem 
RVO, onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken, toetst aan de hand van een puntensysteem of 
de ondernemer een wezenlijk Nederlands belang 
dient. Het puntensysteem kent drie onderdelen: 
a.  Persoonlijke ervaring: in dit onderdeel wordt  

gekeken naar opleiding, ondernemerschaps- 
ervaring, werkervaring, inkomen en ervaring met 
Nederland. 

b.  Ondernemingsplan: in dit onderdeel wordt  
gekeken naar marktpotentie, organisatie en  
financiering. 

c.  Toegevoegde waarde voor de Nederlandse  
economie: in dit onderdeel wordt gekeken naar 
innovativiteit, arbeidscreatie en investeringen. 

11  Turken, Amerikanen, Zwitsers en Japanners vallen op grond van 
Europese of bilaterale afspraken momenteel onder een ander, 
soepeler, juridisch regime. Het gros van de vergunningen is 
verleend aan ondernemers uit deze landen en vooral die uit 
Amerika en Japan.

 In totaal is voor de verschillende onderdelen maxi-
maal 300 punten te behalen. Voor elk onderdeel moet 
minimaal 30 punten worden verkregen. Minimaal  
90 punten zijn vereist voor een positief advies. 

Voor een aantal categorieën ondernemers geldt geen 
toetsing aan het puntensysteem: onderdanen van de 
EU/EER en Zwitserland, EG-langdurig ingezetenen, 
vreemdelingen met de Turkse nationaliteit (op grond 
van het Associatiebesluit 1/80) en Amerikanen en 
Japanners (die verblijf vragen als zelfstandige op 
grond van de Vriendschapsverdragen met de Verenig-
de Staten en Japan). Voor vreemdelingen met de  
Turkse nationaliteit vraagt de IND wel advies aan de 
RVO, maar toetst de RVO niet aan het puntensysteem. 
De RVO beoordeelt of de bedrijfsmatige activiteiten in 
een behoefte voorzien en geen negatieve invloed 
hebben op de markteconomie of de werkgelegen-
heidssituatie.12 Ten aanzien van de andere categorieën 
vraagt de IND geen advies maar beoordeelt of de 
ondernemer duurzaam over voldoende middelen van 
bestaan beschikt.

Omdat er altijd ontwikkelingen zijn op de arbeids-
markt, in het ondernemerschap en in de wijze waarop 
bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd, wordt het 
puntensysteem voortdurend tegen het licht gehouden. 
Laatstelijk is in augustus 2013 het puntensysteem 
aangepast. Deze aanpassing moest ervoor zorgen dat 
de beoordeling meer was toegesneden op de ontwik-
kelingen op de (internationale) markt en de kennis-
intensieve en innovatieve zzp-er. Daarnaast zou met 
het puntensysteem vooraf beter zichtbaar moeten 
worden wat van een vreemdeling als zelfstandig on-
dernemer wordt verwacht en welke documenten hij 
moet indienen om dat aan te tonen. Hierdoor zou de  
ondernemer zelf vooraf de kans op toelating moeten 
kunnen inschatten. 

Kader cultureel belang
Het beleid ten aanzien van vreemdelingen die zich als 
zelfstandig kunstenaar in Nederland willen vestigen is 
de verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. 

12  Dit is conform de uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 29 september 2010 (zaaknr. 200908205/1/V2, 
LNJ BN 9181).
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Daarbij geldt als uitgangspunt dat er op voorhand 
geen gebrek is in Nederland aan een bepaalde categorie 
kunstenaars. In het kunstbeleid is het een aanvaard 
beginsel dat aan de instellingen op het terrein van de 
cultuur wordt overgelaten wie zij bij hun activiteiten 
betrekken, om optimale kwaliteit te garanderen.  
De vreemdeling moet dan ook aantonen dat er een 
concrete behoefte bestaat bij een instelling die  
activiteiten ontplooit op het cultuurterrein aan zijn 
aanwezigheid. Een adhesiebetuiging van de instelling 
alleen is niet genoeg. De concrete behoefte kan  
bestaan uit bijvoorbeeld de naam van de kunstenaar 
in de programmering of een overeenkomst tussen de 
instelling en de kunstenaar. Van belang is wel dat de 
concrete behoefte in de toekomst ligt. 
Daarnaast moet het gaan om een instelling van een 
zekere kwaliteit, welke beoordeling bij de Raad voor 
Cultuur ligt. In de praktijk betekent dit dat bij instellingen 
in de culturele Basisinfrastructuur (BIS) sprake is van 
voldoende kwaliteit. Dat geldt ook voor instellingen 
die structurele subsidie ontvangen van een van de zes 
cultuurfondsen en voor culturele instellingen die 
subsidie krijgen van de G4 die beoordeeld zijn door 
een kunstraad. 

Startup-regeling
Sinds 1 januari 2015 is er in aanvulling op het bestaande 
toelatingsbeleid een speciale regeling voor startende 
ondernemers. De verblijfsvergunning (startup-visum) 
is geldig voor één jaar. De belangrijkste voorwaarde 
voor een verblijfsvergunning als start-up is dat de 
startende, innovatieve, ondernemer samenwerkt met 
een ‘betrouwbare en deskundige’ begeleider, een 
zogenoemde facilitator. Een facilitator begeleidt de 
startende ondernemer bij het opzetten van de start-
up. Een organisatie die als facilitator wil optreden 
moet als betrouwbaar worden gekwalificeerd voordat 
een start-up gebruik kan maken van diens begeleiding 
en zodoende voldoet aan de vereisten van het  
startup-visum. Een facilitator kan niet vooraf vragen 
om goedgekeurd te worden. Bij het indienen van de 
eerste aanvraag voor een start-up moet blijken of de 
facilitator voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
Voor de beoordeling vraagt de IND advies aan RVO.
Om facilitator te kunnen zijn in de zin van deze rege-
ling moet de facilitator bewijzen minstens twee jaar 

ervaring te hebben in het begeleiden van innovatieve 
start-ups. Daarnaast moet de facilitator aantonen er 
financieel goed voor te staan. De startende ondernemer 
moet op zijn beurt met een stappenplan aantonen dat 
het gaat om een innovatieve onderneming. en hij 
moet beschrijven welke activiteiten ondernomen 
worden gedurende het jaar om van idee tot bedrijf te 
komen. Na een jaar kan de ondernemer eenvoudig 
doorstromen naar de zelfstandigenregeling.
In 2015 zijn 95 aanvragen ingediend om een verblijfs-
vergunning als start-up. 42% verbleef al in Nederland 
op basis van een andere verblijfsvergunning. De IND 
heeft 20 aanvragen ingewilligd. In 2016 zijn bijna  
90 aanvragen ingediend, waarvan de IND er bijna  
30 heeft ingewilligd. 22% verbleef al in Nederland.  
Er zijn 15 facilitators goedgekeurd.

Voor buitenlandse medisch zelfstandigen (BIG regis-
tratie) en topsporters gelden specifieke regimes. Deze 
zijn in deze City Deal buiten beschouwing gelaten. 
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3.1 Schets klantreis

Een klantreis heeft als uitgangspunt dat de route in 
kaart wordt gebracht die een klant doorloopt vanaf de 
start van de ideevorming bij de klant tot aan de afron-
ding van de dienstverlening door de aanbieder.  
Essentieel bij de beschrijving van deze route is dat 
tegelijkertijd de beleving van de klant in kaart wordt 
gebracht. Met behulp van de analyse kan een organi-
satie maatregelen nemen om zowel de af te leggen 
route als de beleving te verbeteren. 

Voor deze City Deal is een aantal bestaande buiten-
landse ondernemers met verschillende achtergronden 
geïnterviewd. Vervolgens zijn hun reacties gecombi-
neerd en voor de hanteerbaarheid omgezet in drie 
profielen van fictieve persona die gezamenlijk  
representatief zijn voor de doelgroep. De persona  
zijn Vladimir, een Russische IT-deskundige met groei-
ambities, Mei Li, een startende Chinese designer die in 
Nederland is afgestudeerd, en Joao, een Braziliaanse 
consultant met een goed lopende onderneming in de 
VS. De uitkomsten zijn verrijkt met bestaande onder-
zoeken zoals van de UvA13 , het Technopolis-Rapport14, 
en ervaringen van diverse stakeholders, zoals uitvoe-
ringsorganisaties, incubators en accelerators, en  
immigratie-advocaten.

Dit heeft geleid tot een beschrijving van de bestaande 
klantreis, met alle goede en slechte ervaringen. Er is een 
beschrijving opgesteld van de ideale klantreis en er zijn 
verbetervoorstellen en acties geformuleerd om tot een 

13  Tesseltje de Lange (2016), Wezenlijk Nederlands Belang, de 
toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU

14  Technopolis (2015), De knelpunten voor doorgroeiende 
academische start-ups in Nederland.

ideaal proces te komen. Hierbij is voldoende draagvlak 
bij alle betrokkenen van belang. Daarom zijn in de  
laatste fase van de klantreis de voorgenomen verbeter-
voorstellen nogmaals getoetst bij de klant (de onderne-
mer) en bij de betrokken (uitvoerings)organisaties. Het 
heeft immers geen zin maatregelen te nemen die de 
klantervaring niet verbeteren, niet uitvoerbaar zijn of 
ongewenste neveneffecten hebben.

3.2 Uitkomsten analyse

Uit de klantreis en het onderzoek van de UvA blijkt  
dat vestiging in Nederland een complexe reis met vele 
hindernissen is. Er komt veel bij kijken om jezelf (en 
gezin) en je bedrijf naar Nederland te verplaatsen, en 
de keuze voor Nederland is niet vanzelfsprekend. 

Nederland verkoopt zich matig. Er is weinig wervende 
informatie over ondernemen in Nederland te vinden, 
terwijl gebleken is dat de ondernemers die de naar 
Nederland zijn gekomen wel degelijk enthousiast zijn 
over het leef- en werkklimaat. De positie van  
Nederland op enkele Merkreputatie Rankings15 laat 
ook zien dat er veel verbetering mogelijk is. Werving 
en branding hoeft niet uitsluitend op nationaal  
niveau. Het is ook mogelijk op het niveau van een 
regionaal ecosysteem (city-marketing). Bekend is dat 
bijvoorbeeld Tel Aviv, Berlijn en Singapore veel energie 
steken in de branding voor startups.

Als een ondernemer voor Nederland heeft gekozen 
moet deze veel verschillende zaken regelen: hij moet 

15  10e plaats Rep Trak Country Reputation Index 2016, 15e plaats 
Nation Brands 2015 (Brand Finance), 16e plaats Country Brands 
Index 2014-2015 (Future brand), 18e plaats Country Brand Ranking, 
Trade 2014 (Bloom).

3 Analyse en conclusies
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een bedrijfsvorm16 kiezen, zich inschrijven in het regis-
ter van de Kamer van Koophandel, een zakelijke en 
een persoonlijke bankrekening openen, aantonen dat 
hij in zijn levensonderhoud kan voorzien (middelen-
vereiste), een verblijfsvergunning bij de IND aanvragen 
en verkrijgen, woon- en bedrijfsruimte vinden, zich 
inschrijven in de Basisregistratie Personen in de ge-
meente waar de ondernemer gaat wonen en andere 
persoonlijke zaken regelen zoals verzekeringen, en 
indien van toepassing kinderopvang, scholing en  
verblijfsrecht voor zijn gezinsleden. Tegelijkertijd moet 
de ondernemer starten met ondernemen en het be-
drijf laten groeien. De complexiteit, het ontbreken van 
voldoende (consistente) informatie en begeleiding 
maakt dit voor de ondernemer tot een onprettige 
ervaring; hij voelt zich aan zijn lot overgelaten.

De ondernemer moet veel zelf uitvinden als hij naar 
Nederland wil komen. Er zijn diverse organisaties 
betrokken bij het regelen van deze zaken, maar er is 
geen centraal punt waar informatie samenkomt en 
waar duidelijk wordt gemaakt wat de handigste werk-
wijze is. De ontvangst van deze groep ondernemers is 
niet centraal georganiseerd. Elke betrokken organisa-
tie doet slechts een deel van de dienstverlening.  
Aan goede hulp of informatie (in het Engels) komen is 
lastig. Er zijn veel regels en procedures waar een  
ondernemer zich aan moet houden maar die zijn niet 
makkelijk te vinden en het niet alles is in het Engels 
beschikbaar. De klantreis laat verder zien dat er weinig 
goed advies beschikbaar is en dat vestiging in Neder-
land eigenlijk alleen lukt met hulp van een advocaat  
of een business consultant. Er is beperkt persoonlijke 
contact tussen ondernemer en overheid. Er is door de 
overheid te weinig begeleiding georganiseerd.

Er zijn veel verblijfsrechtelijke routes, die lang duren 
en onvoldoende succes opleveren waardoor onderne-
mers vastlopen of zelfs afhaken. De ondernemer er-
vaart dat de impact van de te maken keuzes groot is 
omdat een verkeerde keuze de ondernemer later kan 
opbreken (bijvoorbeeld fiscaal, of omdat de geldig-
heidsduur beperkt is, of omdat familieleden slechts 

16  Besloten vennootschap, Naamloze vennootschap, Vennootschap 
onder Firma, Eenmanszaak, Maatschap, Vereniging, Stichting, 
Commanditaire vennootschap, Coöperatie.

beperkt mogen werken). Bovendien duurt het lang 
voordat de ondernemer te horen krijgt of hij kan blij-
ven. De onzekerheid is erg vervelend omdat de onder-
nemer het liefst gewoon wil ondernemen. Daarnaast 
zijn de kosten voor leges en advies hoog terwijl de 
ondernemer nog niet beschikt over inkomsten. Tot 
slot zitten er tegenstrijdigheden in de route: de onder-
nemer kan alleen met een Nederlandse bankrekening 
aantonen dat aan het middelenvereiste voor de  
toelating wordt voldaan, terwijl om een Nederlandse 
bankrekening te kunnen openen de ondernemer een 
verblijfsvergunning nodig heeft.

De belangrijkste route voor toelating als zelfstandige 
voor ondernemers van buiten de EU tot Nederland is 
die volgens het puntensysteem. Deze toelating kent 
een aantal knelpunten17:
•  De regeling is gebaseerd op een landelijk kader (het 

puntensysteem), terwijl er regionaal economische 
verschillen in Nederland zijn die wellicht rechtvaar-
digen dat de besluitvorming over de toelating van 
buitenlandse ondernemers (mede) op regionaal 
niveau plaatsvindt.

•  De leges zijn hoog; €1.319 (2017).
•  De informatievoorziening over de beoordeling is 

moeilijk toegankelijk waardoor Nederland onderne-
mers misloopt die voor de Nederlandse economie 
van groot belang zijn. In de praktijk blijkt dat veel 
ondernemers niet goed weten hoe de toelating op 
grond van het puntenstelsel echt werkt.

•  De procedure volgens het puntensysteem kan lang 
duren, soms tot zes maanden voordat een eerste 
beslissing is genomen. Dat kwam door achterstan-
den bij IND en RVO, maar ook doordat de aangele-
verde informatie vaak niet compleet is. Na een 
afwijzing staat bezwaar open. In deze fase vraagt  
de IND veelal opnieuw advies aan RVO. Met name 
vreemdelingen die al in Nederland zijn maken  
gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar. Vreemde-
lingen die vanuit het buitenland een aanvraag doen 
laten het er eerder bij zitten na een eerste afwijzing.

•  De lange procedure schrikt ondernemers af om al te 
starten met een aantal bedrijfsactiviteiten terwijl er 
nog geen zekerheid is over de verblijfspositie.  

17   Tesseltje de Lange (2016), Wezenlijk Nederlands Belang, de 
toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU.
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De praktijk leert echter dat ondernemers die al wel 
ondernemen (in Nederland of in het buitenland) in 
afwachting van een beslissing over hun verblijfsver-
gunning meer kans op een positief oordeel hebben.

•  Het zijn niet alleen de vreemdelingen die door de 
onzekere verblijfspositie worden afgeschrikt.  
Banken openen in principe geen bankrekening voor 
een vreemdeling zonder verblijfsvergunning, en 
verhuurders verhuren geen woon-of kantoorruim-
te. Ook blijkt dat beroepsverenigingen verlangen 
dat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft 
voordat hij of zij wordt ingeschreven.

•  De partner van de vreemdeling die is toegelaten 
krijgt geen toegang tot de Nederlandse arbeids-
markt, ook niet om in het bedrijf van de onderne-
mende partner mee te werken. De partner krijgt 
dezelfde ‘arbeidsmarktaantekening’ als de onder-
nemer, dus de partner mag wel werken als zelfstan-
dige.

•  Dossieronderzoek liet zien dat een hoog opleidings-
niveau en een leuk idee niet voldoende zijn voor 
een positief advies. Ondernemerschapservaring, al 
dan niet opgedaan tijdens de procedure, bleek van 
groot belang. Ervaring met Nederland wordt daar-
entegen maar beperkt gewaardeerd. Kennis van de 
Nederlandse taal levert punten op, het slagen voor 
het inburgeringsexamen echter niet. Ondernemers 
onderschatten het belang dat wordt gehecht aan 
financiële zekerheid. RVO toetst aan de hand van 
het puntensysteem de financiële veerkracht van de 
ondernemer en het eventuele financiële risico dat 
de ondernemer voor Nederland oplevert. 

Naast de beoordeling volgens het puntensysteem is  
in 2015 een nieuwe regeling ingevoerd voor startups. 
Voorwaarde voor de startup-regeling is dat de star-
tende ondernemer wordt begeleid door een goedge-
keurde facilitator. De vreemdeling krijgt een verblijfs-
vergunning voor een jaar om zijn bedrijf vorm te 
geven. Na een jaar kan de ondernemer eenvoudig 
instromen in de zelfstandigenregeling met een posi-
tieve verklaring van de facilitator. Ook de startup- 
regeling kent nadelen. Zo is er slechts een beperkt 
aantal goedgekeurde facilitators en is de status van 
facilitator niet apart aan te vragen: de goedkeuring 
van de facilitator moet gecombineerd met de

aanvraag voor een verblijfsvergunning van de startup 
worden ingediend. Daarnaast geldt de startup-rege-
ling alleen voor de founders en co-founders en kun-
nen startups die naar Nederland verhuizen hun  
personeel niet makkelijk meenemen.

Eenmaal in Nederland heeft de buitenlandse onder-
nemer te maken met de Nederlandse regels en voor-
zieningen. Denk aan belasting- en vergunningsregels, 
regels rond het in dienst nemen van personeel (zowel 
Nederlands personeel als uit het buitenland), beschik-
bare subsidies en sectorspecifieke vestigingseisen. 
Kennis van deze zaken is essentieel als een onder-
neming wil groeien en bloeien. Er is onvoldoende 
informatie hierover in het Engels beschikbaar. Daar-
naast is er ook de typisch Nederlandse bedrijfscultuur 
(direct en egalitair), en de belangrijke opgave om als 
nieuwkomer geheel nieuwe netwerken aan te boren. 
Voor veel nieuwkomers is dit een forse drempel.

3.3 Algemene conclusies

• Nederland verkoopt zich matig. 
•  De informatie over vestiging in Nederland, voor 

zover in het Engels beschikbaar, is versnipperd, en 
soms tegenstrijdig.

•  De procedures voor toelating en verblijf zijn  
complex, duren lang, zijn slecht voorspelbaar,  
en houden onvoldoende rekening met regionale 
economische belangen18.

•  Er is onvoldoende begeleiding bij de vestiging in 
Nederland.

•  Eenmaal in Nederland is er te weinig Engelstalige 
informatievoorziening en begeleiding bij het zaken-
doen in Nederland. 

•  Het Nederlandse leef- en werkklimaat wordt zeer 
positief beoordeeld.

3.4 De ideale klantreis

Met de aanbevelingen in dit rapport moet het moge-
lijk zijn dichter bij de ideale klantreis te komen. Dit 
immigratieproces bevordert dat buitenlandse onder

18  Onder de geïnterviewden waren nog geen ondernemers die via het 
relatief nieuwe startup-visum (2015) waren binnengekomen.  
De ervaringen tot nu toe zijn overwegend positief.
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nemende talenten van wezenlijk belang de kans  
krijgen om naar Nederland te komen, zonder daarbij 
beperkt te worden door het proces zelf. Daarnaast 
hebben de regio’s meer regie over het toelaten van de 
talenten die hun regionale economie versterken.

Deze ideale klantreis ziet er vanuit het perspectief van 
de buitenlandse ondernemende talenten als volgt uit:

Stap 1: eerste contact en ideevorming
De ondernemer is al vroeg op de hoogte van de aan-
trekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor 
zijn onderneming (Holland Branding). Op een alumni- 
of netwerkevenement gericht op startups valt de  
ondernemer op door zijn originele ideeën en aanpak 
en wordt hij aangesproken door een medewerker van 
de Nederlandse ambassade. Deze legt hem meer uit 
over het vestigingsklimaat in Nederland en adviseert 
de ondernemer om zich te oriënteren op een komst 
naar Nederland.

Stap 2: oriëntatie vanuit het buitenland
De ondernemer besluit zich te oriënteren op  
Nederland, en komt via de website van de ambassade 
terecht op een Engelstalig informatieportal. Daar leest 
hij zowel over het aantrekkelijke vestigingsklimaat, als 
over de stappen die hij moet nemen om zich te vesti-
gen. Hij verkent welke regio’s mogelijk interessant zijn 
en besluit naar Nederland af te reizen om deze regio’s 
te verkennen. Hij neemt contact op met het Nationaal 
Contactpunt bij RVO en krijgt advies en hulp om zijn 
reis voor te bereiden. Hij orienteert zich op de huizen-
markt en onderwijsmogelijkheden voor zijn/haar 
kinderen.

Stap 3: oriëntatie in Nederland
De ondernemer vliegt naar Nederland om hier zijn 
kansen te verkennen. Hij zoekt uit welke Nederlandse 
regio het meest geschikt is voor zijn bedrijf en bezoekt 
daar tijdens zijn reis mogelijke klanten, partners,  
investeerders en het expatcenter. Daar wordt hij  
wegwijs gemaakt over de kansen in de regio en de 
praktische mogelijkheden in het migratieproces.  
RVO is steeds beschikbaar als contactpunt. 
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De ondernemer geeft blijk van ondernemend talent. 
RVO of het expatcenter introduceren de ondernemer 
bij een of meer ondersteunende derde partijen die 
kunnen inschatten of de ondernemer van wezenlijk 
belang is voor de regionale economie, en die kunnen 
helpen bij de vestiging in Nederland (zie paragraaf 4.4.

Stap 4: verblijfsvergunning aanvragen
De ondernemer heeft een goede indruk gekregen van 
Nederland en wil zich in Nederland vestigen. Hij heeft 
een beeld gekregen van welke visum-routes er moge-
lijk zijn. Tijdens de oriëntatie-fase is de ondernemer 
door RVO of het expatcenter in contact gebracht met 
enkele ondersteunende derde partijen uit het  
regionale ecosysteem. Er zijn verschillende partijen 
bereid gevonden om de ondernemer te helpen met 
zijn visumaanvraag. De ondernemer kiest de regio van 
zijn voorkeur. Hij vraagt verblijfsrecht aan, en voegt de 
steunverklaring van de ondersteunende derde partij 
bij. Na een laatste check door de IND krijgt hij een 
verblijfsvergunning als zelfstandige. Alles bij elkaar 
duurt het proces maximaal drie maanden. Als er op 
enig moment iets vastloopt, is het Nationaal Contact-
punt bij RVO beschikbaar om te helpen de zaak vlot te 
trekken .

Stap 5: warm welkom
De ondernemer wordt door het expatcenter welkom 
geheten en geholpen met de inschrijving bij de  
gemeente en de KvK, en de introductie bij lokale  
ondernemers- en investeerdersnetwerken.  
Alle informatie die van belang is voor werken en 
leven is in het Engels beschikbaar. 

Stap 6: werken en groeien
De ondernemer kan zijn compagnon en belangrijke 
teamleden ook over laten komen. Speciaal voor  
startups zijn er gunstige voorzieningen voor het  
aannemen van buitenlandse kenniswerkers. Er is  
ondersteuning beschikbaar voor het uitbreiden van  
de activiteiten naar het buitenland.
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4.1 Aanbevelingen

De aanbevelingen zijn gericht tot de partijen die een 
rol spelen bij het aantrekken en de verwelkoming van 
talentvolle buitenlandse ondernemers. Naast de  
tekenende partijen zijn dit andere departementen, 
gemeenten, uitvoeringsorganisaties en diverse  
regionale ecosysteempartners zoals de ROM’s, cultu-
rele instellingen, onderwijsinstellingen, incubators en 
accelerators.
De talentvolle buitenlandse ondernemers zijn de  
startende ondernemer uit het buitenland die in  
Nederland als zelfstandige wil beginnen, de jonge 
ondernemer uit het buitenland met groeiambities die 
in Nederland een onderneming wil starten, de creatie-
ve ondernemer (kunstenaar) die in Nederland actief 
wil zijn, en de in Nederland studerende buitenlandse 
student die in Nederland een onderneming wil starten.
Bij de uitvoering van de aanbevelingen is goede  
samenwerking van groot belang, net als goede af-
stemming met StartupDelta, die zich inzet om het 
startup- en scale-up klimaat in Nederland op hoog 
niveau te krijgen en te houden. Een aantal aanbe- 
velingen sluit goed aan bij bestaand beleid, voor  
andere verbetervoorstellen is besluitvorming door  
het kabinet nodig. 

De aanbevelingen zijn als volgt ingedeeld:

1. Acquisitie en branding
2. Voorlichting
3. Procedures rond toegang en verblijf
4. Begeleiding
5. Werken en groeien
6. Leef- en werkklimaat

4.2 Acquisitie en branding

Aanbevelingen:
•  Versterk de Holland Branding, zet Nederland in  

de etalage. 
•  Zorg voor scouting van ondernemend talent in 

het buitenland.
•  Benut de alumni-netwerken van in Nederland 

afgestudeerde buitenlanders.
•  Zorg voor scouting door de regio, ook onder  

talent dat reeds in Nederland aanwezig is.
•  Zorg voor een platform waar buitenlandse  

ondernemers hun plannen kunnen ontvouwen en 
waar regionale partijen toegang toe hebben. 

•  Laat regionale partijen onderling informatie uitwis-
selen over kansrijke buitenlandse ondernemers. 

4.2.1  Versterk de Holland Branding, zet Nederland in 
de etalage

Om verschillende redenen is het belangrijk Nederland 
internationaal goed op de kaart te zetten. De groei-
kansen voor de Nederlandse economie liggen vooral 
in het buitenland. Meer internationale handel, meer 
R&D van buitenlandse bedrijven in Nederland en een 
beter vestigingsklimaat om buitenlandse investeringen 
aan te trekken zijn noodzakelijk om die groeikansen te 
benutten. Alleen daarom al is het nodig Nederland als 
sterk merk in de etalage te zetten. Eenduidige  
communicatie is een belangrijk element in het verster-
ken en handhaven van het gewenst imago van  
Holland. Dit is reeds staand beleid (Holland Branding). 
Het verdient aanbeveling ook de promotie van  
Nederland als ‘place to be’ voor buitenlands talent in 
de nationale branding mee te nemen, of dat nu gaat 

4 Aanbevelingen
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om ondernemers, studenten of werknemers in loon-
dienst (“Boost your talent in the Netherlands”)19. 

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: BuZa, EZ, RVO, Nuffic, diverse 
publieke en private partijen.
Beoogd trekker: EZ, BuZa, RVO.

4.2.2  Zorg voor scouting van ondernemend talent in 
het buitenland

Om de kansen te vergroten het échte toptalent naar 
Nederland te halen, is het niet voldoende alleen een 
aantrekkelijk beeld van Nederland neer te zetten. 
Andere landen zitten niet stil. Actieve scouting naar 
ondernemers die goed zouden passen in het Neder-
landse startup-ecosysteem is noodzakelijk. Niet alleen 
nationale scouting is belangrijk, ook regionale hubs 

19  Zie ook het Adviesrapport DTIB Stuurgroep internationale 
handels-, innovatie en investeringsbevordering, april 2017.  
De Stuurgroep pleit voor versterkte nationale Branding en voor 
een nationaal programma voor het aantrekken en vasthouden van 
internationaal talent.

doen er goed aan doelgericht op zoek te gaan naar 
talent met toegevoegde waarde voor het eigen  
ecosysteem. De Nederlandse ambassades hebben  
een uitgebreid netwerk om te helpen buitenlands 
potentieel aan te boren. Initiatieven kunnen  
afkomstig zijn van de Rijksoverheid (EZ, RVO) maar 
ook van regionale hubs. Het verdient aanbeveling hier 
centrale regie op te voeren en dit te beleggen bij EZ,  
in samenwerking met RVO. 

Rol Nederlandse Ambassades 
Nederlandse Ambassades hebben grote netwerken in 
het buitenland. Veelal zijn werkzaamheden van een 
ambassade gericht op mogelijkheden in het land waar 
zij gevestigd is, en minder op mogelijkheden voor 
burgers van dat land in Nederland. Een uitzondering is 
bijvoorbeeld het promoten van studiebeurzen via 
Nuffic, en er zijn meer voorbeelden waarbij het net-
werk van een ambassade gebruikt kan worden voor 
de promotie van mogelijkheden in Nederland. Het 
aantrekken van succesvolle buitenlandse onderne-
mers is een speerpunt van de Nederlandse overheid 

Hoe lokken we talent uit het buitenland naar Nederland?
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en hierin kunnen ambassades ook een rol spelen. 
Afhankelijk van de werkzaamheden en speerpunten 
van een ambassade kan deze rol actief of passief  
worden ingevuld, d.w.z. een ambassade kan actief op 
zoek naar ondernemers die passen bij het Nederland-
se startup klimaat of een ambassade kan desgevraagd 
informatie verschaffen aan een geïnteresseerde  
ondernemer. Een aantal voorbeelden van de mogelijke 
rol van een ambassade bij het bereiken van talentvolle 
buitenlandse ondernemers is: 

Online:
•  Informatie verschaffen via twitter, facebook en de 

website. 

Bij ingang/receptie/consulaire balie:
•  Informatie (flyers, brochures, posters) verspreiden;
•  Bij vragen: klanten wijzen op beschikbare informatie.

Startup Diplomats (Economische beleidsmedewerkers 
op geselecteerde posten): 
•  Aanspreekpunt voor vragen die via telefoon/email 

binnenkomen;
•  Opbouwen van een stakeholders netwerk (jonge 

startups / incubators / universiteiten, etc.); 
•  Verspreiden van (digitale) informatie aan geïnteres-

seerden en stakeholders; 
•  Mogelijkheden voor ondernemen in Nederland 

onder de aandacht brengen tijdens economische 
activiteiten / bijeenkomsten (al dan niet georgani-
seerd door Nederland);

•  Organiseren van activiteiten / bijeenkomsten met 
een specifieke focus op startups en ondernemen in 
Nederland.

Indien een vreemdeling stappen wil zetten om zich in 
Nederland te vestigen, geeft de ambassade aan waar en 
bij wie advies kan worden ingewonnen over de meest 
geschikte route. Afhankelijk van de fase waarin de start-
up ondernemer zit zal dit de IND of RVO zijn. Uiteraard 
verzorgt de ambassade ook de aanvragen voor visa kort 
verblijf en de machtiging tot voorlopig verblijf nadat de 
vreemdeling bij de IND een verblijfsvergunning heeft 
aangevraagd. Als een vreemdeling nog twijfelt over het 
land van vestiging en in die fase hulp of begeleiding 
nodig heeft, neemt RVO het contact over. 

RVO is goed in staat via dit contact te beoordelen of 
een ondernemer getalenteerd en ambitieus is, en als 
het om een echt talent gaat de ondernemer helpen 
bewegen voor Nederland te kiezen. RVO kan indien 
nodig het netwerk activeren om fact-finding missies 
te organiseren en vervolgens een zachte landing te 
bevorderen. Als duidelijk is dat een vreemdeling zich 
in Nederland zal vestigen, is een expatcenter beschik-
baar om het contact overnemen.

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: BuZa, EZ, RVO.
Beoogd trekker: EZ.

4.2.3  Benut het alumni-netwerk van in Nederland 
afgestudeerde buitenlanders

In Nederland afgestudeerde buitenlandse studenten 
spelen een belangrijke rol als ambassadeur voor  
Nederland. In 2009 lanceerde Nuffic het Holland 
Alumni network: een wereldwijd netwerk voor buiten-
landse studenten die in Nederland een onderwijspro-
gramma hebben voltooid. Daarnaast is dit netwerk 
bedoeld voor alumni-to-be, Holland Alumniverenigingen 
en Nederlandse hoger-onderwijsinstellingen. Op het 
Holland Alumni network komen al deze doelgroepen 
bij elkaar. Zo blijft de band tussen Holland Alumni en 
Nederland behouden en kunnen alumni worden  
ingezet als ambassadeurs voor het Nederlands hoger 
onderwijs. Dit netwerk leent zich bij uitstek voor het 
leggen van verbindingen met potentieel ondernemend 
talent in het buitenland. Via door Nuffic georganiseer-
de events als NL4Talents kunnen ook buitenlandse 
studenten die nog bezig zijn hun studie in Nederland 
af te ronden worden aangespoord om in Nederland te 
gaan ondernemen.

Status: Reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: Nuffic.
Beoogd Trekker: Nuffic.

4.2.4  Zorg voor scouting door de regio, ook bij talent 
dat reeds in Nederland is

Het is in het belang van de regio om zelf actief op zoek 
te gaan naar geschikte ondernemers die belangstelling 
hebben getoond voor vestiging in Nederland, maar 
die nog geen verblijfsvergunning hebben als onderne-
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mer. Leads kunnen afkomstig zijn van het buitenland-
se netwerk van Buitenlandse Zaken, maar ook van 
culturele- of onderwijsinstellingen, van contacten met 
in de regio gevestigde bedrijven, of via eigen scouting 
in het buitenland. De regio organiseert dit alles zelf, 
op een manier die regionale partijen passend vinden. 
Er zijn goede ervaringen opgedaan met speciale  
startup-officers. Voorbeelden van regionale partijen zijn 
steden, provincies, ROM’s, regionale hubs, onderwijs- 
en kennisinstellingen.

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: regionale ecosysteempartners.
Beoogd trekker: per regio nader te bepalen, regionale 
verantwoordelijkheid.

4.2.5  Centraal Platform voor matching van buitenlands 
talent en goedgekeurde derde partijen

Het komt nu reeds voor dat ecosysteempartners  
worden benaderd door vreemdelingen die in  
Nederland willen ondernemen. Door een centraal, 
digitaal platform in te richten wordt het mogelijk 
buitenlandse ondernemers beter te matchen met 
goedgekeurde derde partijen (zie 4.4, Toegang en 
verblijf). Het systeem moet zodanig beveiligd zijn dat 
alleen goedgekeurde derde partijen en relevante  
overheidsdiensten het platform kunnen raadplegen. 
Indien een derde partij belangstelling heeft, kan deze 
contact opnemen met de vreemdeling. Het maakt niet 
uit of de buitenlandse ondernemer al in Nederland is 
of zich nog in het buitenland bevindt. 

Het beheer van het digitaal platform kan geïntegreerd 
worden in het centrale portal dat door de Kamer van 
Koophandel opgezet en beheerd wordt (zie 4.3 Voor-
lichting). 

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: EZ, KvK.
Beoogd trekker: EZ.

4.2.6  Uitwisseling van informatie door goed gekeurde 
derde partijen

Het is denkbaar dat een buitenlands talent beter past 
in de ene regio dan in een andere. Ook komt het voor 
dat een facilitator op enig moment geen extra  
startups kan begeleiden omdat het programma vol zit. 

Het zou jammer zijn als om die reden kansrijk buiten-
lands talent voor Nederland verloren zou gaan.  
Het bovengenoemde platform kan dan ook benut 
worden om dit talent onder de aandacht te brengen 
bij andere regio’s of andere facilitators.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: EZ, regionale ecosysteem-
partners, RVO.
Beoogd trekker: EZ.

4.3 Voorlichting

Aanbevelingen:
•  Zorg voor één portal waar alle relevante info over 

vestiging in Nederland in het Engels wordt  
samengebracht.

•  Zorg ervoor dat via elk contactpunt de ondernemer 
naar de juiste info via het portal wordt geleid  
(No Wrong Door).

•  Zorg ervoor dat voorlichting wervend is en  
geschikt is voor de verschillende doelgroepen: 
studenten, kunstenaar, ondernemers, al in  
Nederland, of nog in het buitenland.

•  Zet chatbots in bij het aanbieden van informatie.

4.3.1  Eén portal met informatie over vestiging in 
Nederland

De informatievoorziening aan buitenlandse nieuwe 
ondernemers is zeer versnipperd. Er zijn 15-20 ver-
schillende publieke websites voor verschillende doel-
groepen. De instanties voorzien weliswaar op hun 
eigen website in informatie, maar deze is moeilijk of 
niet te vinden voor buitenlanders die op zoek zijn naar 
deze informatie. Daarbij is ook niet alle informatie in 
de Engelse taal beschikbaar.
Om meer buitenlands ondernemend talent aan te 
trekken en de keuze voor een vestiging in Nederland 
te stimuleren, is het van belang Nederland als merk 
goed neer te zetten. Daarbij is het minstens zo belang-
rijk de geschetste problemen in de informatievoorzie-
ning te verbeteren.
 
De oplossing hiervoor ligt in een aanpak waarbij een 
Engelstalig portaal (website) wordt gecreëerd, met 
content die relevant is voor deze doelgroep en waarbij 
content van andere websites wordt ontsloten. Op die 
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wijze wordt hoogwaardige en eenduidige informatie 
voorziening gewaarborgd. In navolging van het Ne-
derlandse Ondernemersplein.nl wordt de Engelstalige 
content op het Ondernemersplein uitgebreid in een 
nieuw portaal, waarbij de behoeften en wensen van 
anderstalige ondernemers centraal staan. Hierbij zal 
allereerst de content van ‘Answers for business’ en het 
huidige startup.ondernemersplein.nl gebundeld  
worden. De huidige partners van beide websites gaan 
over naar de nieuwe website. 
 
Via het informatieportal geeft de overheid effectieve 
voorlichting over leven en werken in Nederland en 
over de procedures voor toegang en verblijf. Betrok-
ken organisaties leveren de inhoud, verwijzen door en 
linken op ieders website naar het portal. Ambassades, 
regionale partijen en andere relevante organisaties 
kunnen aan de hand van deze portal eerste voorlich-
ting geven en ernaar verwijzen. Via het portal wordt 
onder andere informatie ontsloten over:
•  Het starten en runnen van een bedrijf;
•  Relevante regelgeving (zowel algemeen als per 

sector);
•  Verblijfsvergunningen en procedures;
•  Wonen en leven in Nederland;
•  Belastingen en subsidies.

StartupDelta is aangesloten op het Engelstalige  
Ondernemersplein en dient zodoende als bron van 
Engelstalige informatie voor hun internationale doel-
groep. Beide nieuwe websites zullen op elkaar worden 
afgestemd wat betreft doorverwijzen. StartupDelta, 
KvK en Ondernemersplein willen bovendien gaan 
samenwerken op het gebied van campagnes en  
gezamenlijke communicatie. 

Duidelijk moet nog worden of de website dooront-
wikkeld kan worden zodat de content kan worden 
verrijkt, de hub-functie vergroot en meer partners 
kunnen aansluiten. 

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: KvK (Ondernemersplein), 
RVO/Answers for Business, StartupDelta, EZ, overige 
partijen.
Trekker: KvK (Ondernemersplein).

4.3.2 Werk volgens het ‘No wrong door’-principe
Nu krijgt een buitenlandse ondernemer vaak verschil-
lende informatie, afhankelijk van de instantie waar hij 
aanklopt. De ondernemer weet zo niet waar hij aan 
toe is. Om dit te voorkomen moet het ‘No wrong 
door’-principe ingevoerd worden. De juiste informatie 
is bekend bij en te benaderen via Ambassades, IND, 
RVO, StartupDelta, Nuffic, Regionale partijen, etc. 
Waar de vreemdeling ook aanklopt, hij krijgt dezelfde, 
juiste informatie. Door informatie centraal te beheren 
(zie 4.3.1) worden versnippering en tegenstrijdigheden 
voorkomen.

Breed aanbod aan informatie
Buitenlandse ondernemers die in Nederland komen 
ondernemen ervaren moeilijkheden met de Neder-
landse regelgeving. Om dit zoveel mogelijk voor te zijn 
adviseren wij daarom om via het portaal inleidende 
informatie beschikbaar te stellen over bijvoorbeeld 
belastingen, werkgeversrechten en –plichten en  
verplichte vergunningstelsels voor startende onderne-
mers. De informatie moet geleverd worden door de 
instantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving. 
Ook over wonen en leven geldt dat een goede voorbe-
reiding vooraf veel problemen kan voorkomen. Goede 
informatie over bijvoorbeeld financiering, de woning-
markt, het zorgstelsel, en het onderwijsstelsel geeft 
een goede voorbereiding op de vestiging in Neder-
land. Informatie over de Nederlandse bedrijfscultuur 
is ook belangrijk, zo bleek uit de klantreis.

Link via het portal ook door naar dienstverleners
Naast informatie is begeleiding ook van groot belang 
gebleken (zie 4.5, Begeleiding). Richt het informatie-
portal zo in dat meteen kan worden doorgeklikt naar 
relevante overheidsinstanties, of naar betrouwbare 
particuliere dienstverleners.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: alle partijen. 
Beoogd trekkers: EZ, KvK.

http://Ondernemersplein.nl
http://startup.ondernemersplein.nl
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4.3.3  Maak de voorlichting geschikt voor de 
verschillende doelgroepen: ondernemers, 
kunstenaars, studenten, nog in het buitenland of 
reeds in Nederland

Er moet in de voorlichting aandacht zijn voor de  
verschillende uitgangsposities van het internationaal 
talent. Het maakt uit of het talent nog in het buiten-
land of al in Nederland verblijft. Het maakt ook uit 
welke activiteit het talent wil ontplooien: is het een 
kunstenaar, een ondernemer met groeiambities, of 
een zzp’er? En als hij al in Nederland is, met welke 
verblijfstitel?

Voorlichting voor studenten
Nog relatief weinig buitenlandse studenten kiezen 
ervoor in Nederland te gaan ondernemen (zie tabel 3). 
De Werkgroep beveelt aan dat buitenlandse studen-
ten op universiteiten en hogescholen eerder en beter 
worden geïnformeerd over de mogelijkheden om als 
ondernemer in Nederland te blijven. Het portal moet 
hiervoor gebruikt kunnen worden. De onderwijsinstel-
ling is in een goede positie om contact bevorderen 
met regionale partijen die begeleiding bieden bij de 
aanvraag voor de verblijfsvergunning en het opstarten 
van een onderneming. De onderwijsinstelling kan zelf 
ook verdere begeleiding organiseren (zie 4.5, Begelei-
ding). Het is aan te bevelen dit onderdeel te laten zijn 
van bestaand en nieuw aanbod van ondernemer-
schapsonderwijs. Elke hogeschool of universiteit kan 
daarnaast ook samenwerken met bestaande facilita-
tors of zelf facilitator worden.

De Pathfinder van Nuffic 
Nuffic biedt aan onderwijsinstellingen een Pathfinder; 
een webapplicatie die instellingen op hun website 
kunnen plaatsen en die internationale studenten door 
middel van een logische vindstructuur in het Engels 
informatie verstrekt over praktische onderwerpen, 
waaronder ‘working after graduation’. Deze informa-
tie is afkomstig van websites van o.a. de IND en RVO, 
en is altijd actueel. Het startup-visum is reeds opge-
nomen in de Pathfinder. Het nieuwe beleidskader om 
een onderneming te starten en informatie over  
wonen en leven kunnen worden toegevoegd aan de 
Pathfinder.

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: Nuffic, OCW, EZ, V&J.
Beoogd trekker: Nuffic (voor studenten), OCW (kun-
stenaars), EZ en V&J (Ondernemers).

4.3.4 Zet chatbots in bij het aanbieden van informatie
Juist bij een dergelijk breed opgezet informatieportal 
kan de zoekervaring ingewikkeld zijn. Maak daarom 
gebruik van chatbots, oftewel een virtuele gespreks-
partner voorzien van kunstmatige intelligentie.  
Zo wordt de ondernemer 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week efficiënt en effectief geïnformeerd. Het voordeel 
van het gebruik van chatbots is ook dat veel vragen 
worden afgevangen die anders aan uitvoerende  
diensten zouden worden gesteld. Het is dus ook een  
kostenbesparende maatregel.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: alle partijen. 
Beoogd trekker: EZ.

4.4  Aanvraag en besluitvorming bij 
toegang en verblijf

Aanbevelingen:
•  Geef de stedelijke regio meer invloed bij het  

toelaten van talentvolle buitenlandse ondernemers 
(uitbreiden systeem ondersteunende derde  
partijen).

•  Pas het puntensysteem op onderdelen aan, en 
herzie het systeem regelmatig.

•  Maak de uitkomst van het puntensysteem beter 
voorspelbaar.

•  Maak bij het startup-visum aparte aanvragen 
mogelijk voor de startup en de facilitator

•  Stroomlijn de besluitvorming, versnel het proces.
•  Los de catch 22 situatie op bij het openen van een 

bankrekening, de verblijfsvergunning en het  
middelenvereiste.

•  Breid de reikwijdte van het startup-visum uit met 
sleutelpersoneel.

•  Geef de vreemdeling en zijn gezinsleden vrije 
toegang tot de arbeidsmarkt (hybride onderne-
merschap).
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•  Breid het zoekjaar voor recent afgestudeerde 
buitenlanders verder uit.

•  Waarborg de kwaliteit van de toegelaten onder-
nemers. 

4.4.1  Geef de stedelijke regio meer invloed bij het 
toelaten van talentvolle buitenlandse 
ondernemers 

Uit de klantreis en de gebruikte onderzoeken volgt de 
aanbeveling dat buitenlandse talentvolle onderne-
mers zich makkelijker en sneller in Nederland moeten 
kunnen vestigen en dat het stedelijk/regionale belang 
beter moet worden geborgd.

Ondersteunende derde partij in de regio
Talentvolle buitenlandse ondernemers die van wezen-
lijk Nederlands belang zijn moeten op een makkelijke 
en simpele manier een verblijfsvergunning kunnen 
krijgen. Steden zijn samen met hun regionale ecosys-
teempartners uitstekend in staat om te beoordelen of 
een ondernemer van toegevoegde waarde is voor de 
regio. De Werkgroep beveelt aan dat een buitenlandse 
ondernemer met een ondersteunende verklaring van 
een gemeente of een betrouwbare en deskundige 
overheidsgelieerde ecosysteempartner tot Nederland 
toegelaten moet kunnen worden. De gemeente of de 
overheidsgelieerde partij treden in dit geval op als 
ondersteunende derde partij bij het  
verblijf van de vreemdeling in Nederland. Met een 
aanbeveling van de ondersteunende derde partij 
wordt door de IND een verblijfsvergunning afgegeven. 
Deze systematiek is afgeleid van het startup-visum, 
waarbij een goedgekeurde, deskundige begeleider 
samenwerkt met de toe te laten vreemdeling. 

De Werkgroep is van mening dat een ondersteunende 
verklaring niet alleen afgegeven moet kunnen worden 
door overheidsorganen (gemeenten), maar ook door 
betrouwbare en deskundige overheidsgelieerde  
partijen zoals bijvoorbeeld de ROM’s. 

Om het systeem in te voeren is aanpassing van de 
Vreemdelingenwet 2000 nodig. 

Marktpartijen kunnen nu al goedgekeurd worden als 
derde partij voor het startup visum (facilitator). Uit de 

klantreisanalyse is gebleken dat deze constructie goed 
werkt, op een enkel verbeterpunt na (zie paragraaf 
4.4.4). Dit blijft daarom gehandhaafd. Overheden en 
overheidsgelieerde partijen kunnen ook nu al goed-
keuring als facilitator voor het startup-visum aanvragen, 
of zij kunnen samenwerken met een reeds goed- 
gekeurde facilitator20. Ook deze mogelijkheid blijft 
bestaan. Echter de startup-regeling is bedoeld voor  
de oprichters van een jong en innovatief bedrijf.  
De scope van deze City Deal is breder.

In het nieuwe beleidskader wordt de bevoegdheid om 
als ondersteunende derde partij op te treden gegeven 
aan overheidsorganen (gemeenten) of aan betrouwbare 
en deskundige partijen uit het regionale ecosysteem. 
Het systeem werkt op vrijwillige basis: gemeenten 
kunnen zelf kiezen of zij van de bevoegdheid gebruik 
willen maken of niet. Ook kunnen ze zelf kiezen of zij 
een ondersteunende verklaring geheel zelfstandig 
uitbrengen of hierbij deskundige externen inschakelen, 
maar waarbij zij wel de eindverantwoordelijkheid voor 
de ondersteunende verklaring blijven dragen. Het 
moet ook mogelijk worden om betrouwbare en  
deskundige overheidsgelieerde partijen zoals de 
ROM’s de nieuwe rol te geven. In dat geval moet er 
een regeling komen op basis waarvan de overheidsge-
lieerde derde partijen op aanvraag vooraf en op basis 
van nader op te stellen criteria worden goedgekeurd 
door het ministerie van Economische Zaken. De Werk-
groep beveelt aan om beide routes mogelijk te maken, 
zodat per stedelijke regio steeds de best passende  
oplossing gekozen kan worden.

Het is denkbaar dat het nieuwe beleidskader ook voor 
marktpartijen gaat gelden. Ten dele is dat al het geval, 
namelijk indien een startup drie maanden met succes 
door een goedgekeurde facilitator is begeleid en daar-
van een verklaring heeft gekregen van de deskundig 
begeleider. Het is echter nog niet mogelijk dat een 
vreemdeling in één keer, en zonder deskundige bege-
leiding, een verblijfsvergunning als zelfstandige kan 
krijgen met steun van een belanghebbende marktpartij. 
De Werkgroep Warm Welkom Talent stelt voor om 

20  De gemeente Amsterdam heeft inmiddels aan aanvraag voor 
goedkeuring als facilitator ingediend, waarbij wordt samengewerkt 
met een regionale deskundige partij (Startup in Residence).
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geen marktpartijen te laten aanwijzen omdat de voor-
gestelde werkwijze bij marktpartijen riskanter is dan 
bij overheidsgelieerde partijen, vanwege de grotere 
afstand tot de overheid en vanwege het ontbreken 
van sturingsmogelijkheden. Pas als er ervaring is  
opgedaan met gemeentes en overheidsgelieerde 
partijen kan overwogen worden om marktpartijen 
alsnog toe te laten.

Bij het werken met belanghebbende derde partijen 
wordt extra tijdswinst behaald als de IND niet meer 
alle aanvragen voor advies door zou sturen naar RVO. 
Indien daarvoor wordt gekozen beveelt de Werkgroep 
aan dat de IND bij een positief besluit wel altijd een 
kennisgeving stuurt aan RVO om kwaliteitsbewaking 
en monitoring door RVO mogelijk te maken. 

De Werkgroep beveelt aan het huidige puntensysteem 
in stand te houden, zodat er voor ondernemers die 
niet met een derde partij kunnen of willen samenwerken 
nog steeds een mogelijkheid is om hun talent in Ne-
derland te ontplooien.

Welke stappen eerst?
Vanwege de benodigde wetswijziging kan de uitbrei-
ding van het systeem met goedgekeurde ondersteu-
nende derde partijen niet snel worden ingevoerd.  
Met een aanpassing in lagere regelgeving van het 
bestaande puntensysteem is het echter mogelijk al 
sneller met de belangrijkste elementen van het sys-
teem te starten. De Werkgroep beveelt aan dit zo snel 
mogelijk uit te werken.

Bij aanpassing van het puntensysteem worden punten 
toegekend als er een verklaring ligt van de ondersteu-
nende derde partij (overheid of overheidsgelieerde 
partij), waaruit de bijdrage aan het regionale en het 
Nederlandse belang blijkt. Bij overheidsgelieerde 
partijen toetst RVO aan de hand van nog op te stellen 
criteria of de ondersteunende derde partij deskundig 
en betrouwbaar is, net als bij de deskundig begeleider 
bij het startup-visum. 

De Werkgroep beveelt aan het systeem vrijwillig te 
houden. Overheden of overheidsgelieerde partijen 
krijgen niet ongevraagd een taak als ondersteunende 
derde partij opgelegd. 

Tabel 4. Toelating van talentvolle buitenlandse ondernemers (excl. kunstenaars) via ondersteunende derde partijen

Ondersteunende derde 
partij Markt

Gemeente als onder- 
steunende derde partij

Ondersteunende derde 
partij overheidsgelieerd 

Start up •  Huidige start-up regeling 
met goedgekeurde  
deskundige begeleiders 
(facilitators)

•  Toets door IND en RVO op 
de vreemdeling

•  Toets door RVO op de  
facilitator

•  Staat al open voor over- 
heden en overheidsgelieerde 
partijen

Krijgt volgens nieuw beleids-
kader bevoegdheid hiertoe 

•  Kan volgens nieuw beleids-
kader goedkeuring vragen 
voor rol overheidsgelieerde 
derde partij

•  Beoordeling op basis van 
deskundigheid en  
betrouwbaarheid

Zelfstandige Bestaande doorstroming 
vanuit het startup-visum met 
toets door RVO op de verkla-
ring goedgekeurde facilitator, 
en toets door IND op de 
vreemdeling
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RVO blijft betrokken bij het toekennen van de punten 
en bij de advisering aan de IND. De aanvraag wordt bij 
de IND ingediend door de vreemdeling, en de IND legt 
de aanvraag daarna voor advies voor aan RVO. Met de 
ondersteunende verklaring wordt de kans dat een 
vreemdeling een positief advies krijgt vergroot. 

De Werkgroep is van mening dat de start met een 
aanpassing van het puntensysteem veel voordelen 
heeft. Het kan eerder en wendbaarder worden  
ingevoerd: snel ervaring opbouwen en snel bijsturen. 
Door de adviserende rol van RVO aan de IND voorals-
nog in stand te houden is er een extra waarborg voor 
de kwaliteit en worden risico’s verkleind. Bovendien 
kan RVO de werking van het systeem centraal monito-
ren en aldus gegevens verzamelen om het systeem te 
optimaliseren. 

De Werkgroep beveelt aan parallel te starten met het 
ontwerp van de wetswijziging voor de volledige  
systeemherziening. Een wetswijziging is sowieso  
nodig om bij het startup-visum de aanvraag voor de 

startup-founder en de aanvraag voor de facilitator van 
elkaar los te koppelen (zie 4.1.4). Ook bij de nieuwe 
ondersteunende derde partij is het wenselijk aparte 
procedures te hebben voor de ondernemer en de 
ondersteunende derde partij. De ervaring die wordt 
opgedaan met de aanpassing van het puntensysteem 
kan onmiddellijk worden benut bij het ontwerp van 
het nieuwe systeem.

Kunstenaars: meer transparantie en snellere procedure
Het uitgangspunt van het beleid voor kunstenaars  
verschilt van het uitgangspunt van het beleid voor on-
dernemers. Bij ondernemers is het beleid om talentvol-
le ondernemers uit het buitenland te verleiden om naar 
Nederland te komen, door te zorgen voor een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat, goede voorlichting, eenvoudi-
ge procedures etc. Bij kunstenaars is het beleid anders. 
Op voorhand is er in Nederland geen gebrek aan een 
bepaalde categorie kunstenaars. Nederland is dus ook 
niet actief kunstenaars van buiten de EU aan het  
werven om zich in Nederland te vestigen. In het kunst-
beleid is het een aanvaard beginsel dat aan de instellin-
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gen op het terrein van de cultuur wordt overgelaten wie 
zij bij hun activiteiten betrekken, om optimale kwaliteit 
te garanderen. Als een vreemdeling aan kan tonen dat 
er een concrete behoefte bestaat aan juist zijn aanwe-
zigheid bij een instelling die activiteiten ontplooit op 
het cultuurterrein, dan kan er sprake zijn van een we-
zenlijk cultureel belang voor Nederland. De Raad voor 
Cultuur of de kunstraad in het geval van de G4 geven 
een oordeel over de kwaliteit van de betreffende instel-
ling. Winst kan worden behaald door de lijst met posi-
tief beoordeelde culturele instellingen online te zetten. 
Ook wordt de procedure versneld als de kunstenaar 
niet meer voor advies langs OCW hoeft als hij een werk-
contract heeft met een culturele instelling op die lijst.

Status: kabinetsbesluit noodzakelijk (ondersteunende 
derde partij). 
Betrokken organisaties: V&J, EZ, OCW, Gemeenten, 
ROM’s, Onderwijsinstellingen, overige regionale  
ecosysteempartners, RVO, IND.
Beoogd trekkers: V&J, EZ.

4.4.2 Aanpassing van het puntensysteem 
Voor meer ervaren ondernemers zonder ondersteu-
nende derde partij is het puntensysteem goed ge-
schikt gebleken. Het puntensysteem is echter niet 
geschikt voor sommige gewenste ondernemers,  
met name niet voor echte beginners, studenten en 
creatives. Het startup-visum en het nieuwe beleids-
kader voor derde partijen bieden een gedeeltelijke 
oplossing. Het is voor talentvolle ondernemers echter 
niet altijd mogelijk om met een derde partij samen te 
werken. Facilitators hebben een beperkte capaciteit, 
en kunnen eisen aan de samenwerking stellen die niet 
voor iedere starter acceptabel zijn. Voor deze groep is 
aanpassing van het puntensysteem de beste mogelijk-
heid. Ook is gebleken dat er voor ondernemers in de 
creatieve sector een ongedekt gebied is tussen het 
puntensysteem en het OCW-beleidskader. Deze be-
leidskaders moeten goed op elkaar aansluiten. Steden 
beseffen steeds meer dat de creatieve sector onont-
beerlijk is voor de ontwikkeling van de stad. Ruimte 
voor ontdekken en experimenteren in kunst en  
cultuur is de levensader van innovatie. De creatieve 
sector zorgt ervoor dat steden flexibel en adaptief 
genoeg blijven om nieuwe uitdagingen (zoals klimaat-

verandering, of vluchtelingenstromen) aan te gaan en 
zal nodig zijn in het vinden van oplossingen. Ontwer-
pers, kunstenaars en vele andere professionals moeten 
samen de toekomst vormgeven. Een aanpassing van 
het puntensysteem specifiek voor deze doelgroep is 
heel belangrijk. Daarnaast moet het puntensysteem 
regelmatig worden geactualiseerd. De voorgestelde 
wijzigingen zijn:

A.  Persoonlijke ervaring
•  Voeg de associate degree toe aan de lijst diploma’s 

waarmee punten te behalen zijn.
•  Geef extra punten voor wie meer dan één studie 

heeft afgerond. 
•  Beloon naast Nederlandse taalkennis ook goede 

beheersing van het Engels. Dit is immers de gang-
bare taal in het internationale zakenleven, en ook 
steeds meer Nederlandse studies worden in het 
Engels gegeven.

•  Ken punten toe aan wie geslaagd is voor het  
inburgeringsexamen.

•  Ken punten toe voor ervaring met internationaal 
ondernemen (exportervaring, internationale  
samenwerking).

B.  Ondernemingsplan
•  Laat de eis van het ondernemingsplan zelf vallen en 

accepteer ook investeerdersproposities. 
•  Ken punten toe voor ondernemingsplannen met 

internationale marktpotentie of een internationale 
component in de organisatie.

•  Ken punten toe niet alleen bij financiering door 
Nederlandse banken, maar bij meer vormen van 
financiering. Het moet uiteraard wel gaan over 
betrouwbare partijen. 

C.  Toegevoegde Waarde 
•  Voeg naast innovatie ook creativiteit als bijdrage 

aan topsectoren toe.
•  Verhoog het maximaal aantal te behalen punten op 

bovengenoemd onderdeel van 20 naar 30. Dan is 
een maximale score op dit onderdeel voldoende, en 
zijn punten voor investeringen of arbeidscreatie niet 
meer nodig. Dit komt vooral ten goede aan de  
creatieve sector. 
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Status: departementale besluitvorming noodzakelijk 
(EZ, V&J). 
Betrokken organisaties: EZ, V&J, RVO, IND.
Beoogd trekker: EZ.

4.4.3  Voorspelbaarheid van het puntensysteem: 
website met quickscan en residence-wizard 

Het is voor ondernemers lastig om te bepalen welke 
verblijfsvergunning voor hen het meest geschikt is en 
hoe groot de kans is op een succesvolle aanvraag. 
Naast goede voorlichting zou het daarom behulpzaam 
zijn met een online residence-wizard een advies te 
krijgen over de meest geschikte verblijfsvergunning. 
Met zo’n wizard wordt de ondernemer met enkele 
simpele vragen door alle mogelijkheden geleid.  
Met een quick-scan kan vervolgens de kans op succes 
worden bepaald. Met name bij het puntensysteem is 
onbekendheid met de aandachtspunten bij de beoor-
deling, en daaruit volgend de beperkte voorspelbaar-
heid een knelpunt gebleken.

Veel ondernemers zullen overigens niet in aanmerking 
komen voor een verblijfsvergunning als zelfstandige. 

Op deze manier kunnen kansloze aanvragen worden 
ontmoedigd. Dit heeft als bijkomend positief effect 
dat de uitvoerende organisaties sneller aan de  
behandeling van kansrijke aanvragen toekomen.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: V&J, EZ, IND, RVO. 
Beoogd trekker: EZ.
 
4.4.4 Aanpassing van de startup-regeling

Aparte aanvraagprocedure
Met de start-up-regeling is inmiddels twee jaar erva-
ring opgedaan. Deze bevat veel positieve elementen, 
zoals het werken met facilitators. Een veel voorko-
mend verzoek in het kader van de start-up-regeling is 
dat de aanvraag om facilitator te worden een aparte 
aanvraag wordt. Nu loopt deze procedure mee in de 

Onze zuinige Hollandse kijk op buitenlands talent even vergeten



City Deal Warm Welkom Talent Rapportage Werkgroep | 43

aanvraag om een verblijfsvergunning van de onderne-
mer. Een aparte procedure biedt zowel voordelen voor 
de facilitator als voor de ondernemer. De facilitator 
kan dit gebruiken in de acquisitie om buitenlandse 
ondernemers aan te trekken. Voor de buitenlandse 
ondernemer is het voordeel dat vooraf al duidelijk is 
welke facilitators zijn goedgekeurd.

Status: kabinetsbesluit noodzakelijk.
Betrokken organisaties: V&J, EZ.
Beoogd trekker: V&J, EZ.

Stappenplan
Bij de aanvraag hoort een beschrijving van hoe de 
ondernemer van idee tot goed lopend bedrijf wil  
komen (het stappenplan). Deze beschrijving is vaak 
onvoldoende om tot een goed oordeel te komen. Bied 
daarom meer houvast bij het opstellen van het  
stappenplan, bijvoorbeeld door optioneel een gestan-
daardiseerd formulier aan te bieden. Zo wordt het 
stappenplan vollediger ingevuld. Dit spaart tijd voor 
zowel de aanvrager als de beoordelaar. Het formulier 
wordt niet verplicht gesteld, om facilitators de ruimte 
te geven hun eigen sjablonen te blijven gebruiken.

Reparatie betrokkenheid facilitator
Het is voorgekomen dat een facilitator door de aan-
vrager is opgevoerd als deskundig begeleider, terwijl 
de begeleider hier niet van op de hoogte was. Om dit 
te repareren moet de aanvraag van de ondernemer 
mede ondertekend zijn door de deskundig begeleider.

Status: besluitvorming noodzakelijk (EZ, V&J).
Betrokken organisaties: V&J, EZ, RVO, IND.
Beoogd trekker: EZ.

4.4.5  Stroomlijning van het proces, snellere 
besluitvorming

Digitalisering van de aanvragen
De Werkgroep beveelt aan het online aanleveren van 
de verschillende aanvragen te faciliteren en daarbij 
een automatische check op volledigheid in te bouwen. 
Dit voorkomt vertraging en is efficiënter en goedkoper 
voor de IND en RVO. De IND zet in op goede, snelle en 
efficiënte dienstverlening aan zijn klanten en de eerste 
digitale diensten, waaronder een digitaal portaal voor 

erkend referenten. Digitale aanvraagformulieren voor 
kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers 
zijn inmiddels online. Het verdient aanbeveling dit op 
termijn uit te breiden naar ondernemers. Ook zal 
geautomatiseerde uitwisseling van gegevens bijdragen 
aan een efficiënte beoordeling van aanvragen. 

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: IND.
Beoogd trekker: IND.

Direct contact met RVO
Bij de huidige startup-regeling verloopt contact tussen 
ondernemer en overheid over zowel de aanvraag als 
over mogelijk bezwaar via formulieren. Deze formu-
lieren bieden de ondernemer weinig inzicht in moge-
lijke criteria en zorgen ervoor dat ondernemers zich 
niet welkom voelen. We adviseren daarom om onder-
nemers die op basis van hun quick-scan een goede 
kans maken een persoonlijk gesprek aan te bieden.

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: RVO, EZ.
Beoogd trekker: RVO.

Op afstand inschrijven bij de Kamer van Koophandel 
Voor registratie bij de KvK is een persoonlijk bezoek 
aan de KvK vereist. Om het buitenlandse onderne-
mers makkelijker te maken adviseren wij om deze eis 
los te laten en een manier te ontwikkelen om je bedrijf 
op afstand te registreren (bijvoorbeeld identificatie bij 
ambassade/consulaat). Dit zou buitenlandse onderne-
mers in staat stellen om vanuit het buitenland al  
procedures rondom de verblijfsvergunning te starten.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: KvK, EZ, BuZa.
Beoogd trekker: KvK.

Mijn Overheid Voor Ondernemers (MOVO)
Sinds eind vorig jaar wordt er onder aanvoering van 
KvK gewerkt aan het programma MijnOverheid voor 
Ondernemers. Dit gebeurt nadrukkelijk samen met EZ, 
RVO, UWV, Belastingdienst, Kwaliteitsinstituut Neder-
landse Gemeenten (KING), VNG, Inspectie Leefomge-
ving en Transport. MijnOverheid voor Ondernemers 
wordt ontwikkeld vanuit de wens van de ondernemer 
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én vanuit het belang van de overheidsorganisaties die 
ondernemers bedienen. Het is dus de digitale schakel 
tussen de ondernemer die vraagt: “Geef me inzicht in 
mijn gegevens en voor mij relevante overheidsinfor-
matie, bedien me waar ik ben en maak het simpel en 
overzichtelijk” en de overheidsorganisaties die op hun 
beurt aangeven herkenbaar willen blijven, en hun 
eigen, goedwerkende digitale omgeving en processen 
willen behouden. De uitdaging voor al deze partijen is 
dus om het simpeler en niet complexer te maken. 
MijnOverheid voor Ondernemers verbindt deze twee 
werelden. De Werkgroep beveelt aan deze ontwikke-
ling nauw te volgen, en te kijken welke digitale appli-
catie voor buitenlandse ondernemers (in het Engels) 
hierop op termijn kan worden aangesloten, waarmee 
procedures eenvoudiger en sneller verlopen.

Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: KvK, EZ.
Trekker: KvK.

4.4.6  Catch 22: bankrekening, verblijfsvergunning en 
middelenvereiste

Een BV moet opgericht worden bij een Nederlandse 
notaris. Bij een BV moet het eigen privévermogen 
gescheiden zijn van het BV-vermogen. In de praktijk 
betekent dit dat de BV een eigen, zakelijke, bankreke-
ning nodig heeft. Om een zakelijke rekening te openen 
is de inschrijving als BV in oprichting in de KvK nodig. 
Op basis van Europese wetgeving is de bank verplicht 
te weten wie de klant is: zij moeten daarvoor de Ulti-
mate Beneficiary Owner kennen, oftewel de begun-
stigde van de zakelijke rekening. Sommige banken 
hebben moeite met mensen uit het buitenland omdat 
ze de klant immers niet kennen en vragen daarom ter 
verificatie om een verblijfsvergunning. 
Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning als 
startup moet de aanvrager aantonen te beschikken 
over voldoende duurzame middelen van bestaan. Dat 
moet met een Nederlandse bankrekening; buitenlandse 
bankrekeningen worden niet geaccepteerd vanwege 
fraudegevoeligheid. Daarmee komt de aanvrager in 
een catch 22 terecht. Banken zouden een voorbeeld 
kunnen nemen aan de enkele bank die nu niet om een 
verblijfsvergunning vraagt. De oplossing zou dus zijn 
dat banken niet meer om een verblijfsvergunning 

vragen bij het openen van een zakelijke bankrekening. 
De Werkgroep adviseert hierover het gesprek met de 
banken aan te gaan.

Alternatieven zijn:
•  De IND accepteert naast Nederlandse bankrekeningen 

ook buitenlandse bankrekeningen voorzien van een 
brief van de bank waarin verklaard wordt dat het geld 
al minstens 90 dagen op die rekening staat. Om frau-
degevoeligheid te mitigeren kan er gewerkt worden 
met een lijst van geaccepteerde banken (geïnspireerd 
door het Verenigd Koninkrijk).

•  Stel inschrijving in het Handelsregister niet meer als 
vereiste bij de aanvraag van de verblijfsvergunning, 
maar verbind het als voorschrift aan de verblijfsver-
gunning. De aanvrager moet dan bijvoorbeeld binnen 
6 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning de 
inschrijving in het handelsregister aantonen. De IND 
kan dit ook controleren door zelf het Handelsregister 
te raadplegen. Indien de inschrijving niet heeft plaats-
gevonden trekt de IND de verblijfsvergunning in. 
Informatie die RVO en IND uit het handelsregister 
zouden hebben gehaald, bijvoorbeeld over concern-
relaties, moet dan vooraf op een andere manier wor-
den verstrekt. Een variant is om dit alternatief alleen 
te overwegen bij ondernemers met een deskundig 
begeleider of een ondersteunende derde partij.

•  Stel de middeleneis niet meer als voorwaarde, mits 
de ondernemer geen beroep doet op de publieke 
middelen (bijstand). In dat geval trekt de IND de 
verblijfsvergunning in. Pas bij verlenging van de  
verblijfsvergunning wordt aan het middelenvereiste 
getoetst (bij een startup is dat na 3 jaar (een jaar 
startup-vergunning, twee jaar zelfstandigenvergun-
ning), bij een reguliere zelfstandigenvergunning is dat 
na 2 jaar). 

Welke oplossing ook gekozen wordt: het verdient aan-
beveling de functionaliteit mee te nemen in MOVO, 
Mijn Overheid Voor Ondernemers.

Status: besluitvorming noodzakelijk.
Betrokken organisaties: V&J, SZW, KvK, IND, RVO.
Beoogd trekker: V&J.
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Additioneel probleem met het Middelenvereiste
Voordeel van het laten vervallen van het middelen-
vereiste is dat ook een ander probleem bij het aanto-
nen van het middelenvereiste wordt opgelost. Als het 
gelukt is een Nederlandse bankrekening te openen, is 
het vanuit een aantal landen moeilijk om voldoende 
middelen over te laten schrijven van een buitenlandse 
bankrekening naar de Nederlandse bankrekening. Dan 
kan alsnog geen verblijfsvergunning worden afgege-
ven. Dus zelfs als banken niet meer om een verblijfs-
vergunning zouden vragen, 
kan met het laten vervallen van het middelenvereiste 
een fors extra probleem opgelost worden.

Status: besluitvorming noodzakelijk.
Betrokken organisaties: V&J, SZW.
Beoogd trekker: V&J.

4.4.7  Uitbreiding Startup-visum voor sleutelpersoneel
Start-ups die in zich Nederland willen vestigen 
bestaan vaak al uit een (klein) team. Start-ups die 
geselecteerd worden door een facilitator willen 
doorgaans het hele team naar Nederland verplaatsen. 
Echter vaak is het zo dat niet alle teamleden in de 
Kamer van Koophandel als bestuurder zijn ingeschre-
ven. In dat geval komt een teamlid niet in aanmerking 
voor de start-up-regeling, terwijl het teamlid wel 
essentieel onderdeel is van het team en het hele team 
is geselecteerd. Het is vanwege de hoge salarisvereis-
ten niet haalbaar deze teamleden als kennismigrant of 
met een TWV over te laten komen. Hier moet iets 
simpelers voor worden geregeld. Een oplossing zou 
zijn het startup-visum ook beschikbaar te stellen voor 
zogenaamd sleutelpersoneel. Er geldt dan geen inko-
mensvereiste, maar wel het middelenvereiste, of in 
ieder geval de voorwaarde dat het sleutelpersoneel 
geen beroep doet op de publieke middelen (bijstand). 
In dat geval trekt de IND de verblijfsvergunning in. 
Om misbruik en verdringing te voorkomen zou dit 
alleen moeten gelden voor jonge startups en voor een 
maximum aantal teamleden per startup. 

Status: kabinetsbesluit noodzakelijk.
Betrokken organisaties: SZW, V&J, EZ, RVO.
Beoogd trekker: EZ.

4.4.8  Arbeidsmarktaantekening ondernemer en zijn 
gezinsleden 

De Werkgroep adviseert de arbeidsmarktaantekening 
voor de ondernemer en zijn gezinsleden te verruimen 
naar ‘arbeid vrij toegestaan’, net zoals de gezinsleden 
van kennismigranten. Dit geeft gezinsleden de ruimte 
om ‘gewoon’ te werken, en het geeft de ondernemer 
ruimte om zijn talent deels elders in te zetten (hybride 
ondernemerschap) en daarmee tegelijk zijn netwerk 
uit te breiden. Het verlengen van de verblijfsvergun-
ning als zelfstandige blijft afhankelijk van het preste-
ren van het bedrijf. Als het bedrijf onvoldoende pres-
teert, verliest de vreemdeling zijn verblijfsrecht. De 
ondernemer heeft er dus onverminderd belang bij 
voldoende tijd aan zijn onderneming te besteden, en 
niet de verblijfsvergunning als zelfstandige oneigenlijk 
te gebruiken. Dit is een ingebouwde sanctie op  
eventueel misbruik.

Status: kabinetsbesluit noodzakelijk. 
Betrokken organisaties: SZW, V&J, EZ, IND.
Beoogd trekkers: EZ, SZW.

4.4.9 Verder uitbreiden Zoekjaar Hoogopgeleiden
Het Zoekjaar Hoogopgeleiden maakt het mogelijk dat 
recent afgestudeerde buitenlandse studenten een 
verblijfsvergunning voor een jaar kunnen krijgen om 
naar werk in Nederland te zoeken. Het zoekjaar staat 
open voor studenten die aan een top-200 universiteit 
zijn afgestudeerd. De regeling kent de mogelijkheid 
om bij ministeriële regeling ook andere buitenlandse 
onderwijsinstellingen aan te wijzen.  
De Werkgroep adviseert om universiteiten van EU 
lidstaten aan te wijzen, evenals goed bekend staande 
technische onderwijsinstellingen die buiten de top-
200 vallen. Op deze manier krijgt met name technisch 
buitenlands talent een grotere kans om Nederland te 
verkennen als land om in te werken, hetzij in  
loondienst, hetzij als ondernemer.

Status: besluitvorming noodzakelijk (V&J, EZ). 
Betrokken organisaties: V&J, EZ, OCW, SZW.
Beoogd trekkers: EZ, V&J.
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4.5 Begeleiding

Aanbevelingen:
•  Zorg voor een nationaal contactpunt bij de over-

heid en beleg dit bij RVO. 
•  Zorg voor soepele overgang bij in de procedure 

betrokken organisaties. Introduceer hierbij  
centrale regie. 

•  Richt bij de expatcenters een ‘one stop shop’ in 
voor buitenlands ondernemend talent.

•  Zorg niet alleen voor begeleiding bij ondernemen, 
maar ook bij wonen en leven.

4.5.1 Zorg voor een nationaal contactpunt bij de 
overheid en beleg dit bij RVO

Uit de klantreis is gebleken dat de buitenlandse on-
dernemer behoefte heeft aan meer begeleiding van de 
Nederlandse overheid. Daar waar van overheidsbege-
leiding sprake was, bijvoorbeeld door een ambassade 
of door de Kamer van Koophandel, en RVO bij het 
startup-visum, waren de ervaringen vaak positief.  
Juist bij de (dure) begeleiding door particuliere dienst-

verleners waren de ervaringen zeer wisselend. Goede 
begeleiding door de overheid is een van de beste 
manieren om een buitenlandse ondernemer zich wel-
kom te laten voelen. 

Uit de klantreis bleek ook dat een nationaal contact-
punt, waar de ondernemer altijd voor advies en bege-
leiding terecht kan, de beste manier is om de ervaring 
van vestiging in Nederland te verbeteren. Dit betekent 
niet dat ambassades, de IND, de KvK, onderwijsinstel-
lingen en expatcentres hun functie verliezen. Zij blij-
ven elk hun rol spelen. Nieuw is dat bij het nationaal 
contactpunt de ondernemer altijd terecht kan voor 
advies over ondernemen en leven in Nederland, over 
de volgende stap bij vestiging, voor doorverwijzing 
naar overheidsorganisaties en ecosysteempartners,  
en voor advies en hulp als er ergens in het proces iets 
vastloopt. 

RVO is de meest geschikte partij om deze rol op zich te 
nemen. Er is veel ervaring opgebouwd met het beoor-
delen en begeleiden van ondernemers die in Neder-
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land zijn gestart via de zelfstandigenregeling of het 
startup-visum. RVO heeft een groot netwerk opge-
bouwd, zowel binnen de overheid, als bij (regionale) 
ecosysteempartners en de partijen betrokken bij  
acquisitie in het buitenland. RVO kan partijen uit dit 
netwerk met de ondernemer en met elkaar verbinden, 
en zodoende helpen kansen te creëren, zodat meer 
buitenlands talent kiest voor Nederland. Ook als er 
ergens in het proces iets hapert kan RVO door de  
goede contacten in het netwerk helpen zaken vlot te 
trekken. En aan de andere kant is RVO ook goed in 
staat te beoordelen of een ondernemer kans maakt 
op een verblijfsvergunning. Zo kan RVO al vroeg in het 
proces een rol spelen bij het temperen van de ver-
wachtingen en kansloze aanvragen helpen ontmoedi-
gen. Bij uitvoerende diensten wordt zodoende capaci-
teit vrijgemaakt om de kansrijke aanvragen vlotter te 
kunnen behandelen.

Status: uitwerking gestart.
Betrokken organisaties: RVO, EZ.
Beoogd trekker: RVO.

4.5.2 Richt bij de expatcenters een ‘one-stop-shop’ in 
voor buitenlands ondernemend talent 

Indien een ondernemer al voor vestiging in een  
bepaalde regio heeft gekozen, is begeleiding door 
expatcenters de volgende stap. Er is al veel goede 
ervaring opgedaan met de begeleiding van internatio-
nals door de zogenaamde expatcenters. Deze begelei-
ding was vooral gericht op buitenlands personeel van 
in de regio gevestigde bedrijven, maar de dienstverle-
ning kan worden uitgebreid naar buitenlandse onder-
nemers. Het expatcenter is bij uitstek geschikt om als 
one-stop-shop te fungeren, behalve uiteraard voor de 
taken die bij de Nederlandse ambassades in het bui-
tenland liggen. Door de dienstverlening door ambas-
sades, RVO en expatcenters goed op elkaar te laten 
aansluiten loopt het proces een stuk soepeler en  
prettiger voor de ondernemer.

Vanuit zeven regionale gebieden biedt Nederland 
gecombineerde (one-stop shop) overheidsservices 
aan internationals. Op dit moment zijn deze centra 
gevestigd in de volgende steden: Amsterdam,  
Rotterdam, Den Haag , Utrecht, Eindhoven, Wagenin-

gen, Enschede en Groningen. Expatcenters zijn een 
samenwerkingsverband van verschillende overheids-
organisaties (gemeenten van een bepaalde regio, 
provincie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
Belastingdienst) 
De centra zijn opgezet om de transparantie van de 
vestigingsprocedures te verbeteren en de vestiging 
van de international zo soepel mogelijk te maken. 
Ook wordt er een schat aan nuttige, Engelstalige  
informatie voor internationale nieuwkomers ontslo-
ten via de partnership programs van de expatcenters 
met commerciële dienstverleners. Zowel digitaal via 
de websites als tijdens gethematiseerde events wor-
den de internationals geïnformeerd over een veelheid 
aan onderwerpen, zoals wonen, taallessen, bankza-
ken, belastingen, gezondheidszorg, etc. Expatcenters 
dragen sterk bij aan het uitstekende internationale 
vestigingsklimaat in de regio. 

De afgelopen jaren zagen expatcenters de internatio-
nale gemeenschap in de regio veranderen: Nederland 
is aantrekkelijk voor buitenlands talent: steeds meer 
mensen komen uit eigen beweging: ze solliciteren en 
worden aangenomen op een lokaal contract  
(i.p.v. expat assignment); steeds meer internationale 
studenten blijven na hun studie in Nederland.  
De dienstverlening van expatcenters is in de loop der 
jaren uitgebreid naar een steeds grotere groep van 
internationals: zo behoren tegenwoordig naast  
kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers 
ook internationale studenten die zich op de  
Nederlandse arbeidsmarkt aan het oriënteren zijn, en 
innovatieve ondernemers (o.a. start-ups) ook steeds 
meer tot de doelgroep. Jaarlijks gebruiken landelijk 
zo’n 40-50 duizend internationale talenten met grote 
tevredenheid de services van expatcenters.

Wat doet een expatcenter zo al?
Een expatcenter:
•  brengt overheidservices gerelateerd aan de vesti-

ging naar één loket: vestigingsprocedure kan in één 
bezoek, snel een eenvoudig geregeld worden speelt 
een belangrijke rol in de adequate informatievoor-
ziening van de doelgroep, fysiek en digitaal;
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•  is een ware dienstverlener: expatcenters worden 
gewaardeerd om de waarden Helpful, Friendly,  
Professional, Efficient & Service minded;

•  introduceert de international bij sociale en zakelijke 
netwerken;

•  signaleert knelpunten in de randvoorwaarden voor 
een kwalitatief leven in de regio en schakelt met 
relevante lokale, regionale, nationale organisaties 
om het knelpunt weg te nemen;

•  via strategisch programma’s werken expatcenters  
in de regio om de toegang te verbeteren tot onder-
wijs, werk, huisvesting, gezondheidszorg en het 
culturele aanbod;

•  doet kwantitatief onderzoek naar de internationale 
community, op nationaal en regionaal niveau.

Wat kan een expatcenter doen bij de begeleiding van een 
internationale ondernemer? 

Vóór immigratie: 
•  Introductie bij zakelijke en sociale netwerken; 
•  Organiseren van contact met facilitators in de regio; 
•  Wijzen op eventuele mogelijkheden voor financiële 

funding in de regio;
•  Begeleiding bij de aanvraag: uitleg aan de onderne-

mer over voorwaarden, proces, duur. 

Tijdens vestiging: 
•  Aanbieden van gecombineerde overheidsdiensten: 

gemeentelijke inschrijving, burgerservicenummer 
(BSN), verblijfsvergunning;

•  Snel en makkelijk contact faciliteren met andere 
relevante dienstverleners, zowel bij de (semi-)  
overheid als commercieel. 

Tijdens verblijf in Nederland:
•  Bieden van toegang tot de informatie-infrastruc-

tuur, zakelijke en sociale netwerken, actieve  
communicatie richting ondernemers over relevante 
ontwikkelingen. 

 
Status: reeds in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: expatcenters.
Beoogd trekkers: expatcenters.

4.5.3 Begeleiding van studenten bij de vestiging in 
Nederland als ondernemer

Bij non EU-studenten die willen gaan ondernemen ligt 
het voor de hand een deel van de begeleiding te inte-
greren in bestaande programma’s rond ondernemer-
schapsonderwijs, of dit te beleggen bij aan de onder-
wijsinstelling verbonden incubators en accelerators.  
Er wordt al veel op deze manier gewerkt. Het Amster-
dam Center for Entrepreneurship is hier een mooi 
voorbeeld van. Onderwijsinstellingen en regionale 
partijen bepalen zelf hoe zij de begeleiding naar  
ondernemerschap voor deze doelgroep vormgeven. 
De Werkgroep moedigt deze werkwijze aan.

4.5.4 Begeleiding bij wonen en leven
Er zijn verschillende kleine en grote maatregelen  
mogelijk om een zachte landing van het buitenlands 
talent te bevorderen. Hieronder enkele voorbeelden 
die uit de klantreis naar voren kwamen.

Welkomstpakket
Stuur een welkomstpakket naar ondernemers die door 
de procedures heen zijn en zich vestigen in Nederland. 
Zo geef je de ondernemers het gevoel dat ze warm 
welkom worden geheten en kun je ze daarnaast  
belangrijke praktische informatie sturen over wonen en 
leven in Nederland; huisvesting, verzekeringen, rechten 
en plichten van de ondernemer. Dit kan gekoppeld 
worden aan het ‘welkomst-tasje’, uitgereikt door  
expatcenters na afgifte van de verblijfsvergunning.

Status: kan gekoppeld worden aan welkomstpakket 
expatcenters.
Betrokken organisaties: expatcenters.
Beoogd trekkers: expatcenters.

Huurmarkt
Maak vrije sector woningen bereikbaar voor nieuwko-
mers/start ups. De huren van vrije sector woningen 
zijn over het algemeen betaalbaar maar er is een  
inkomensvereiste. Vaak kunnen zelfstandigen en  
startups deze inkomenseis niet aantonen. Gemeenten 
kunnen helpen met een garantieverklaring vanuit de 
gemeente richting de woningcorporaties.
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Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: gemeentes, woningcorporaties.
Beoogd trekkers: gemeentes.

Eén casehandler
In het ideale geval is er gedurende het hele traject één 
casehandler bij de overheid. Deze maatregel vergt 
behoorlijke organisatorische inspanningen en ligt 
daarom wat verder weg. De doelgroep zag dit echter 
als een van de allerbeste ideeën voor een warm  
welkom. De Werkgroep beveelt aan dit idee nog even 
te parkeren en het effect van de andere maatregelen 
af te wachten. Indien het tot één casehandler komt, is 
dit een nadere invulling van het nationaal contactpunt 
bij RVO.

Status: moet nog uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: RVO.
Beoogd trekker: RVO.

4.6 Ondernemen en groeien

Aanbevelingen:
•  Zorg voor informatie in het Engels over de  

belangrijkste zaken die horen bij ondernemen en 
groeien in Nederland.

•   Vergroot de mogelijkheden om buitenlands  
talent binnen de organisatie arbeid te laten  
verrichten:

 - Verder versoepelen erkenning referentschap;
 - Verlaging KM-salaris voor startups;
  -  Maak het voor jonge startups mogelijk een 

beperkt aantal migranten aan te nemen zonder 
salarisvereiste;

 - Tref een voorziening voor kansrijke beroepen. 
•   Handhaaf de fiscale 30%-regeling.
•   Bied hulp bij het wennen aan de Nederlandse 

bedrijfscultuur en bij het ontwikkelen van hun 
netwerk.

•   Faciliteer innovatie en internationalisering.
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4.6.1 Informatie over zakendoen in Nederland
Het ondernemen in Nederland is aan allerlei regels 
gebonden. Iedereen heeft te maken met belastingen. 
Als een ondernemer zijn bedrijf wil uitbreiden krijgt hij 
te maken met wetgeving over het aannemen of inhuren 
van personeel. Het regelen van financiering uit de 
markt en het aanvragen van subsidies bij de overheid 
is ingewikkeld en tijdrovend. Per sector gelden nog 
specifieke regels en vergunningstelsels. De Werkgroep 
beveelt aan om informatiemateriaal te ontwikkelen 
zodat buitenlandse ondernemers zich hierop goed 
kunnen voorbereiden. 

Omdat zowel Nederlandse en als buitenlandse onder-
nemers te maken hebben met de belastingen, is infor-
matievoorziening voor iedereen van groot belang.  
De informatie op de website en in folders van de  
belastingdienst is op dit moment nog niet volledig 
beschikbaar in het Engels. Om meer buitenlandse 
ondernemers te helpen adviseren we om deze infor-
matie naast het Nederlands volledig in het Engels aan 
te bieden. Ook beveelt de Werkgroep aan dat de Be-

lastingdienst goed bereikbaar is voor vragen van star-
tups en scale-ups met internationale (niet Neder-
landssprekende) founders en werknemers.

Status: deels bestaand, moet doorontwikkeld worden.
Betrokken organisaties: KvK, Belastingdienst, RVO, V&J. 
Beoogd trekker: EZ.

4.6.2  Vergroot de mogelijkheden om buitenlands talent 
binnen de organisatie arbeid te laten verrichten

Versoepeling erkenning referentschap kennismigranten-regeling
Om personeel aan te nemen uit het buitenland moet 
de werkgever erkend referent zijn. RVO toetst aan de 
geldende voorwaarden, waarbij met name de toetsing 
bij bedrijven jonger dan 1,5 jaar complexer is omdat er 
dan minder bedrijfsgegevens voorhanden zijn, zoals 
jaarverslagen en belastingaangiftes. De procedure kan 
sneller. Bij grote bedrijven bestaat de mogelijkheid dat 
de NFIA een bekendheidsverklaring afgeeft, waarna 
de IND snel de erkenning als referent kan afgeven. 
Voor kleine bedrijven kan deze figuur ook gebruikt 
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worden, waarbij de bekendheidsverklaring wordt afge-
geven door de overheidsgelieerde ondersteunende 
derde partij (zie paragraaf 4.4.1, nieuw beleidskader).

Aanpassing salarisvereiste van de Kennismigrantenregeling
Jonge bedrijven die kennismigranten in dienst willen 
nemen moeten erkend referent worden bij de IND. 
Voor kleine bedrijven is het per 1 januari 2017 mogelijk 
lagere leges te betalen voor de erkenning. Echter de 
salariseisen van de kennismigrantenregeling liggen 
erg hoog voor start-ups, terwijl het inhuren van  
geschikt (buitenlands) talent essentieel is voor start-
ups om te kunnen groeien. De Werkgroep beveelt aan 
start-ups voor een tijdelijke periode in aanmerking te 
laten komen voor een verlaagd tarief, namelijk het 
tarief dat geldt voor vreemdelingen die na het zoek-
jaar hoogopgeleiden een baan als kennismigrant heb-
ben gevonden (zoekjaartarief, € 2.272 bruto excl.  
vakantiegeld). Daarnaast wordt aanbevolen voor de 
jongste startups geen salarisvereiste te stellen, maar 
dan slechts voor een beperkt aantal buitenlandse 
werknemers per startup21. Wel moet worden voldaan 
aan de Wet minimumloon. Ook wordt geadviseerd dat 
opties en aandelen mee mogen tellen in het criterium.22

Voorziening kansrijke beroepen
Start-ups hebben met name moeite met het vinden 
van geschikt ICT personeel. Een probleem dat overi-
gens niet alleen bij startups speelt, en niet alleen bij 
ICT-personeel. Afhankelijk van de omstandigheden  
op de arbeidsmarkt kunnen zich op enig moment 
tekorten voordoen, waardoor het nodig wordt perso-
neel uit het buitenland aan te trekken. Een versoepeld 
toelatingsregime voor deze kansrijke beroepen biedt 
in die gevallen uitkomst. Periodiek wordt een lijst 
opgesteld voor welke beroepen en op welk niveau er 
sprake is van tekorten. Indien een vreemdeling kwali-

21  De DTIB Stuurgroep internationale handels-, innovatie- en 
investeringsbevordering pleit eveneens voor verbetering van de 
Kennismigrantenregeling.

22  Zie ook advies OECD 2016: Strengthen the capacity of the system 
to respond to the specific needs of the economy *Apply lower 
salary requirements for knowledge migrants who work in top 
sectors or in peripheral regions. *For strongly demanded 
occupations with salaries below the salary requirement, consider 
creating a list of shortage occupations giving easier access to the 
Dutch labour market.

ficeert voor een dergelijk beroep, kan de vreemdeling 
zonder arbeidsmarkttoets een TWV krijgen, dan wel 
zonder TWV gaan werken. Het ligt voor de hand uit te 
gaan van marktconforme salarissen, maar de Werk-
groep adviseert specifiek voor startups te kijken naar 
lagere salarisvereisten.

Status: kabinetsbesluit noodzakelijk
Betrokken organisaties: SZW, V&J, EZ, RVO, IND
Beoogd trekkers: EZ, SZW

4.6.3 Handhaaf de fiscale 30%- regeling
Werknemers die vanuit een ander land naar Neder-
land komen om te werken, hebben te maken met 
additionele kosten vanwege het verblijf in een ander 
land (extraterritoriale kosten). Deze kosten worden 
vaak door de werkgever vergoed. Bij de fiscale 
30%-regeling mag, als aan de voorwaarden wordt  
voldaan, de werkgever maximaal 30% van het loon 
inclusief de vergoeding onbelast geven als gerichte 
vrijstelling voor de extraterritoriale kosten zonder dat 
hiervoor de werkelijke kosten geadministreerd hoeven 
te worden. Dit maakt het werken in Nederland voor 
expats aantrekkelijk door een lagere belastingheffing 
op het loon en voor werkgevers van expats door lage-
re administratieve lasten, meer aanbod van expats en 
mogelijk lagere loonkosten.
Het behoud van de 30% regeling is cruciaal voor star-
tups. Het is een zeer wenselijke regeling die startups 
en scale ups kunnen gebruiken om internationaal 
gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken.  
Nederlandse startups en scale-ups concurreren op  
een wereldmarkt bij het aantrekken van schaars  
talent. De salarissen in bijvoorbeeld London en Silicon 
Valley liggen hoger dan veel startups en scale-ups 
kunnen bieden. De 30%-regeling maakt die verschil-
len kleiner, wat bevordert dat buitenlands talent toch 
de keuze maakt zich in Nederland te vestigen.

Status: bestaand beleid.
Betrokken Organisaties: FIN, Belastingdienst, SZW, EZ.
Beoogd trekkers: n.v.t., handhaven status quo.
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4.6.4  Bied hulp bij het wennen aan de Nederlandse 
bedrijfscultuur en bij het uitbreiden van het 
netwerk

Nederlandse bedrijfscultuur
Buitenlandse ondernemers zijn niet altijd voorbereid 
op de Nederlandse bedrijfscultuur. Deze wordt vaak 
ervaren als direct en expliciet, niet hiërarchisch, op 
consensus gericht, egalitair. Tijdens de klantreisanaly-
se is gebleken dat hierdoor misverstanden ontstaan 
en kansen worden gemist. Het is zelfs een mogelijke 
reden om Nederland weer te verlaten. Door het bie-
den van informatie en coaching kan dit voorkomen 
worden. Het centrale portal is een geschikt kanaal om 
informatie over de Nederlandse bedrijfscultuur aan te 
bieden. Coaching over de bedrijfscultuur door de des-
kundig begeleider (bij startups) of door de onderwijs-
instelling (bij studenten) vergroot de kans op succes. 

Bied hulp bij het uitbreiden van het netwerk
Buitenlandse ondernemers moeten vrijwel helemaal 
opnieuw een netwerk opbouwen. Gerichte hulp hier-
bij is heel belangrijk. Bij de klantreisanalyse bleek dat 
de buitenlandse ondernemers goed in staat zijn net-
werken van landgenoten aan te boren, maar dat die 
niet noodzakelijk passen bij de activiteiten van het 
bedrijf. De hulp moet er dus op gericht zijn juist die 
netwerken uit te breiden die aansluiten bij de behoef-
te van zowel de buitenlandse ondernemer als het 
regionale ecosysteem. 

Status: Deels bestaande praktijk (KvK), moet nog 
nader uitgewerkt worden.
Betrokken organisaties: KvK, RVO, deskundig  
begeleiders, onderwijsinstellingen.
Beoogd trekker: KvK.

4.6.5  Faciliteer innovatie, opschaling en 
internationalisering, ook voor buitenlandse 
startups en scale-ups

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van 
innovatie en internationale handelscontacten. Dit 
geldt des te meer als Nederland een sterke rol wil 
spelen bij het oplossen van mondiale maatschappelijke 
uitdagingen. Innovatie, opschaling en internationa- 
lisering moeten daarom bevorderd worden, op zo’n 

manier dat ook buitenlandse startups en scale-ups 
daarvan profiteren. Dit past bij de internationale oriën-
tatie van deze ondernemers, en het helpt de Neder-
landse economie als geheel. In het Adviesrapport van 
de DTIB Stuurgroep internationale handels-, innova-
tie- en investeringsbevordering wordt voorgesteld om 
jonge innovatieve bedrijven actief te ondersteunen bij 
het opschalen en internationaliseren van hun activi-
teiten. De Werkgroep adviseert om bij de uitwerking 
daarvan aandacht te schenken aan de positie van 
buitenlands ondernemend talent in Nederland.

Status: in ontwikkeling.
Betrokken organisaties: BuZa, EZ, RVO, Ambassades.
Beoogd trekkers: EZ, BuZa.

4.7 Wonen en leven

Uit de klantreisanalyse bleek dat de doelgroep zeer 
tevreden was met het Nederlandse leef- en werkkli-
maat. De Werkgroep Warm Welkom Talent heeft 
daarom geen aanbevelingen voor concrete maatrege-
len op dit punt. Wel is bekend dat zaken als gezond-
heidszorg, woningmarkt, bereikbaarheid, cultuur- 
aanbod, en niet te vergeten de aanwezigheid van 
internationale scholen voor alle internationals van 
groot belang zijn. Dus ook voor buitenlandse onder-
nemers, en niet alleen voor de grote groep buitenlan-
ders in loondienst. Vanuit het vestigingsklimaatbeleid 
is hier al aandacht voor, zowel op nationaal als op 
regionaal niveau23 De groep buitenlanders in loon-
dienst is bij deze City Deal niet in kaart gebracht. 
Eventuele aanbevelingen over woon- en leefklimaat 
zijn pas zinvol als ook deze groep in de analyse wordt 
betrokken. Dit zou onderwerp kunnen zijn van toe-
komstige City Deals.

Status: besluitvorming toekomstige City Deals nodig.
Betrokken organisaties: BZK, EZ, gemeenten.
Beoogd trekker: BZK, EZ.

23  Als voorbeeld zie Open Amsterdam. Amsterdam Strategy for 
international talent. http://www.iamsterdam.com/en/expatcenter/
open-amsterdam-international-talent-strategy.

http://www.iamsterdam.com/en/expatcenter/open-amsterdam-international-talent-strategy
http://www.iamsterdam.com/en/expatcenter/open-amsterdam-international-talent-strategy
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5.1 Vervolgstappen 

Een aantal aanbevelingen is door betrokken organisaties 
al in ontwikkeling of uitwerking gebracht, maar nog niet 
afgerond. Daarnaast zijn er aanbevelingen die nog 
uitgewerkt moeten worden en waarover besluitvor-
ming moet plaatsvinden, zelfs door het kabinet.

Om de realisatie van de aanbevelingen te waarborgen, 
de voortgang te stimuleren en te monitoren, en om 
ervaringen te evalueren voor vervolg of verbeteracties, 
beveelt de Werkgroep aan de samenwerkingsstructuur 
van de deelnemers aan deze City Deal te continueren. 
De Werkgroep zou op reguliere basis (bijvoorbeeld 

iedere twee maanden) bij elkaar kunnen komen om 
de voortgang en nieuwe initiatieven te bespreken.
Op ad hoc basis kunnen de relevante uitvoeringsorga-
nisaties uitgenodigd worden deel te nemen.
Hierbij is een regievoerder nodig die dit samenwer-
kingsverband blijft aansporen, als voorzitter optreedt 
en waar nodig actie onderneemt naar derden 
(niet-ondertekenaars van de City Deal). 
De Werkgroep beveelt aan deze rol bij het ministerie 
van EZ te beleggen.

Status: Besluitvorming door ondertekenaars City Deal 
nodig.
Betrokken organisaties: ondertekenaars City Deal.

5 Vervolg

5.2 Overzicht actiepunten 

Tabel 5. Overzicht Actiepunten

Acquisitie en Branding Beoogd trekker Reeds gestart/in 
voorbereiding

2017 2018

Versterk de Holland Branding, zet Nederland in de 
etalage 

EZ/BuZa/RVO

Zorg voor scouting van ondernemend talent in het 
buitenland

EZ

Benut de alumni-netwerken van in Nederland  
afgestudeerde buitenlanders

Nuffic

Zorg voor scouting door de regio, ook onder talent dat 
reeds in NL aanwezig is

Regio

Zorg voor een platform waar buitenlandse onder- 
nemers hun plannen kunnen ontvouwen en waar 
regionale partijen toegang toe hebben 

EZ

Laat regionale partijen onderling informatie uitwisselen 
over kansrijke buitenlandse ondernemers

EZ
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Voorlichting Beoogd trekker Reeds gestart/in 
voorbereiding

2017 2018

Zorg voor één portal waar alle relevante info over 
vestiging in Nederland in het Engels wordt samenge-
bracht

KvK / Startup 
Delta

Zorg ervoor dat via elk contactpunt de ondernemer 
naar de juiste info via het portal wordt geleid (No 
Wrong Door)

EZ

Zorg ervoor dat voorlichting wervend is en geschikt is 
voor de verschillende doelgroepen: studenten, onder-
nemers, kunstenaars, al in Nederland, of nog in het 
buitenland.

Nuffic  
(studenten) 
OCW (kunste-
naars) EZ/V&J 
(Ondernemers)

Zet chatbots in bij het aanbieden van informatie EZ

Toegang en verblijf Beoogd trekker Reeds gestart/in 
voorbereiding

2017 2018

Geef de stedelijke regio meer invloed bij het toelaten 
van talentvolle buitenlandse ondernemers (uitbreiden 
systeem derde partijen)

V&J / EZ  
(kabinetsbesluit)

  

Pas het puntensysteem op onderdelen aan, en herzie 
het systeem regelmatig

EZ / RVO

Maak de uitkomst van het puntensysteem beter voor-
spelbaar

IND / RVO

Maak bij het startupvisum aparte aanvragen mogelijk 
voor de startup en de facilitator

V&J / EZ  
(kabinetsbesluit)

Digitaliseer de aanvragen voor de verblijfsvergunning IND

Maak direct contact met RVO mogelijk RVO

Maak inschrijving op afstand in het Handelsregister-
mogelijk

EZ / KvK

Benut Mijn Overheid voor Ondernemers ook voor 
buitenlands ondernemend talent

EZ / KvK

Los de catch 22 situatie op bij het openen van een 
bankrekening, de verblijfsvergunning en het midde-
lenvereiste

V&J

Pas het middelenvereiste aan V&J

Breid de reikwijdte van het startup-visum uit met 
sleutelpersoneel

EZ  
(kabinetsbesluit)

Geef de vreemdeling en zijn gezinsleden vrije toegang 
tot de arbeidsmarkt (hybride ondernemerschap)

EZ / SZW
(kabinetsbesluit)

Breid het zoekjaar voor recent afgestudeerde buiten-
landers verder uit 

EZ / V&J
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Begeleiding Beoogd trekker Reeds gestart/in 
voorbereiding

2017 2018

Zorg voor een nationaal contactpunt bij de overheid 
en beleg dit bij RVO. 

RVO    

Richt bij de expatcenters een ‘one-stop-shop’ in voor 
buitenlands ondernemend talent

Expatcenters    

Zorg niet alleen voor begeleiding bij ondernemen, 
maar ook bij wonen en leven

Expatcenters    

Zorg op termijn voor één casehandler voor buiten-
landse ondernemers

EZ / RVO    

Ondernemen en groeien Beoogd trekker Reeds gestart/in 
voorbereiding

2017 2018

Zorg voor informatie in het Engels over de zaken die 
horen bij ondernemen en groeien in NL

EZ    

Vergroot de mogelijkheden om buitenlands talent 
binnen de startup/scale-up arbeid te laten verrichten

EZ / SZW  
(kabinetsbesluit)

   

• Verder versoepelen erkenning referentschap

•  Verlaag de salarisdrempel van de kennismigrantenre-
geling voor startups

•  Maak het voor jonge startups mogelijk een beperkt 
aantal migranten aan te nemen zonder salarisvereiste

•  Tref een voorziening voor kansrijke beroepen

Handhaaf de fiscale 30%-regeling n.v.t., behouden 
status quo

Bied hulp bij het wennen aan de Nederlandse bedrijfs-
cultuur en bij het ontwikkelen van hun netwerk

KvK    

Faciliteer innovatie, opschaling en internationalisering EZ    
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Bijlage 1. 
City Deal Warm Welkom Talent
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Bijlage 2. 
Besturingsmodel t.b.v. de City Deal  
Warm Welkom Talent
Structuren, processen, rollen en verantwoordelijkheden

Inleiding

In dit document wordt in het kort het besturings-
model van de City Deal Warm Welkom Talent 
(WWT) beschreven. Hoewel de bij deze City Deal 
betrokken partijen op zichzelf staande organisaties 
zijn met eigen bevoegdheden en rechten, brengt 
(elke) samenwerking nieuwe afhankelijkheden met 
zich mee.
Voor het goed functioneren van de samenwerking is 
het daarom voor partijen prettig om met elkaar 
helderheid te scheppen over de (overleg)structuren, 
processen, rollen en verantwoordelijkheden.

Organisatie City Deal (structuren, processen en rolverdeling)
De vertegenwoordigers van de ondertekenende partij-
en/organisaties vormen samen de Werkgroep die zo 
vaak als nodig bijeen komt voor overleg (samenstelling 
is per keer afhankelijk van agenda).

De Werkgroep wordt aangestuurd door de voorzitter 
die via het ministerie van Economische Zaken voor  
2 dagen per week beschikbaar wordt gesteld door de 
Kamer van Koophandel. De voorzitter wordt onder-
steund door de secretaris die via de gemeente  
Amsterdam eveneens voor 2 dagen per week beschik-
baar wordt gesteld en wordt gefinancierd vanuit het  
Gemeentefonds. De taak- en werkverdeling tussen de 
voorzitter en secretaris worden door hen in onderling 
overleg bepaald. Samen met de vertegenwoordigers 
van de partijen/organisaties die het initiatief voor 
deze City Deal hebben genomen (gemeente  
Amsterdam en ministeries van Veiligheid en Justitie en 
Economische Zaken) vormen zij de kern van de Werk-
groep die de dagelijkse aansturing verzorgt.

Elk lid van de Werkgroep vertegenwoordigt naast de 
eigen organisatie ook de eigen achterban van deze 
organisatie (bijv. een uitvoeringsdienst of expatdesk).  
Er zijn echter ook ‘onafhankelijke’ leden van de achter-
ban die zichzelf vertegenwoordigen. Samen vormen de 
leden van de achterban als het ware de buitenschil van 
de Werkgroep en worden zij aangeduid als Klankbord-
groep. Afhankelijk van het vraagstuk dat op dat  
moment aan de orde is, worden zij (al of niet via hun 
woordvoerder) in de Werkgroep gevraagd of onge-
vraagd bij de uitvoering van de City Deal betrokken.
Voortgang en uitkomsten van de City Deal worden 
geagendeerd in de werkgroep Vestigingsklimaat o.l.v. 
het ministerie van Economische Zaken die 2-3 keer per 
jaar bijeenkomt. Waar de City Deal zich specifiek richt 
op het analyseren en (beter) benutten van kansen voor 
aantrekken van buitenlands talent, fungeert genoemde 
werkgroep als het voorportaal van de Dutch Trade and 
Investment Board (DTIB) die zich richt op de concurren-
tiekracht van Nederlandse ondernemingen in het  
buitenland door internationalisering van de top- 
sectoren, vrijhandelsakkoorden, exportfinanciering,  
het Nederlandse vestigingsklimaat, de strategische 
reisagenda en verbinding van hulp en handel.

Sturing City Deal (verantwoordelijkheden)
De inhoudelijk- (strategische) besluitvorming vindt 
plaats in de Werkgroep, voor zover deze naar het 
oordeel van betrokken vertegenwoordigers in over-
eenstemming is met de bevoegdheid en wil van de 
eigen organisatie. Iedere vertegenwoordiger in zowel 
de Werkgroep als Klankbordgroep is en blijft dus te 
allen tijde zelf bevoegd over en verantwoordelijk voor 
toezeggingen en inbreng van de eigen organisatie.  
De voorzitter en secretaris zijn onafhankelijk en  
dienen het gezamenlijke belang.
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Bijlage 3. 
Overzicht bestaande regelingen van  
belang voor buitenlandse zelfstandigen 
en werknemers
Zelfstandigenregeling
Aan de hand van een puntensysteem wordt door RVO 
getoetst of een ondernemer een bijdrage van wezenlijk 
Nederlands belang kan leveren. In dat geval wordt door 
de IND een verblijfsvergunning voor twee jaar als zelf-
standige afgegeven. Na twee jaar wordt bezien of de 
zelfstandige aan het inkomensvereiste voldoet. In dat 
geval kan de verblijfsvergunning met nog eens twee 
jaar worden verlengd.

Startup-visum
Jonge bedrijven met wel een goed idee maar met wei-
nig ervaring zullen moeilijk aan de criteria uit het  
puntensysteem kunnen voldoen. Speciaal voor deze 
categorie bedrijven is het startup-visum ingevoerd. 
Startups kunnen een verblijfsvergunning voor een jaar 
krijgen om hun idee uit te werken tot een volwaardig 
bedrijf. Zij moeten dan wel begeleid worden door een 
ervaren begeleider (facilitator), zoals incubators en 
accelerators. Na een jaar kunnen deze startups door-
stromen naar de zelfstandigenregeling, indien zij met 
goed gevolg het begeleidingstraject hebben doorlopen. 

Kennismigrantenregeling
Bedrijven kunnen zich laten erkennen als referent.  
In dat geval kunnen zij zonder TWV buitenlands  
personeel in loondienst aannemen, mits zij voldoen aan 
geldende salarisdrempels. Met deze salarisdrempels 
wordt gegarandeerd dat het om voor personeel met 
schaarse kennis en vaardigheden gaat.

Zoekjaar Hoogopgeleiden
Na hun studie kunnen studenten een zoekjaar aanvra-
gen. Zij krijgen dan een verblijfsvergunning om een jaar 
in Nederland een baan te zoeken als Kennismigrant. 
Ook mogen zij als ondernemer arbeid verrichten. Het 
zoekjaar staat open voor iedereen die binnen drie jaar 
aan een Nederlandse of een top-200 universiteit is 
afgestudeerd of gepromoveerd. Ook staat de regeling 
open voor wetenschappelijk onderzoekers.
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Bijlage 4. 
Lijst van geconsulteerde organisaties  
en geïnterviewde ondernemers

Geconsulteerde organisaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Gemeente Tilburg
Gemeente Haarlem
Gemeente Wageningen
Gemeente Ede
Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Kamer van Koophandel (KvK)
Belastingdienst
Nuffic
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA)
Fragomen
Everaert Advocaten
Adam & Wolf Immigration Lawyers
Kroes advocaten
NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij 
voor Noord-Nederland
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
InnovationQuarter
VNO/NCW
Eindhoven Startups 
Startup Amsterdam
Rockstart
ImpactHub
StartupDelta
Jolanda Tetteroo (Lanta Consultancy)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Tesseltje de Lange (Universiteit van Amsterdam)
Amsterdam Economic Board

Geïnterviewde ondernemers
Terry Boyd (Dispatches Europe)
Cheryl Boyd (Dispatches Europe)
Aleksei Ivanov (Leader Telecom)
Okyar Ozlupinar (PlanB media)
Moodi Mahmoudi (Collaborne)
Victor Muojieje Ifeanyi
Juliana Nino (Business Bridge)
Ajay Varadharajan (Green Insights)
Mei Mei (IN Accessories)
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Colofon

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van 
de acht deelnemende partijen in de City Deal Warm 
Welkom Talent. 

Partijen hebben de Werkgroep Warm Welkom Talent 
opgericht. De Werkgroep bestaat uit John Joosten 
(voorzitter), David van Traa, Rita Molenkamp-Szucs 
(gemeente Amsterdam), Lieke Vollenbroek,  
Rogier Kok (ministerie van Veiligheid en Justitie), 
Onno Brinkman, Reina Kloosterman (ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rob Salomons 
(Ministerie van Economische Zaken), Nathalie van 
Driel, Saskia de Geus (ministerie van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap), Esther van Vondel  
(gemeente Den Haag), Kris de Prins (gemeente  
Eindhoven), Michiel Kasteleijn (gemeente Groningen),  
Bob Knoester (secretaris, Jonge Honden). 

In opdracht van de Werkgroep is een Customer  
Journey analyse uitgevoerd door Hanneke Kunst en 
Eleonora Swart. In dat kader zijn bijeenkomsten  
georganiseerd met verschillende publieke en private 
stakeholders (zie Bijlage 4 voor lijst geconsulteerde 
organisaties en geïnterviewde ondernemers). 

Redactie 
Werkgroep Warm Welkom Talent
Eindredactie: Rob Salomons (EZ)

Beeldmateriaal 
Felix Guerain (illustraties), Hollandse Hoogte,  
Mediatheek Rijksoverheid, Eindhoven365 (fotografie), 
Hanneke Kunst (klantreis)

Druk 
Xerox/OBT, Den Haag 

Oplage 
200 

mei 2017 

 
Deze uitgave is met zorg en in samenwerking met publieke en 
private partners samengesteld. Aan deze publicatie en de 
hierin opgenomen voorbeelden, statistieken etc. kunnen geen 
rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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