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Van der Grinten. ‘De ene kant is dat we een 
vacature van een werkgever publiceren op 
onze website. De andere kant is dat we voor 
branches met moeilijk vervulbare vacatures 
wervingsprojecten opzetten waarbij we op 
locatie sollicitatiegesprekken voeren met 
potentiële werknemers. De vraag in welk 
land we zelf voor actieve bemiddeling op 
zoek gaan naar mensen, hangt af van de 
sector. Momenteel zien we dat vooral in 
Portugal en Italië kandidaten te vinden zijn 
voor banen waarvoor we in Nederland moei-
lijk mensen kunnen vinden. Daarnaast zijn 
we in diverse landen bezig met de werving 
van zorgprofessionals. Niet verrassend – in 
verband met de Brexit – is dat EURES op dit 
moment veel spontane aanmeldingen krijgt 
van Engelsen en van EU-ingezetenen die nu 
in Groot-Brittannië werken.’ 

TAAL EN CULTUUR

Accommodatie – Van der Grinten noemde 
het onderwerp al – is op dit moment een 
belangrijk vraagstuk voor werkgevers die 
werknemers uit het buitenland willen halen. 
‘Dit heeft alles te maken met het tekort 
aan huisvesting dat momenteel in ons land 
bestaat’, zegt hij. ‘Ook taal is een aandachts-
punt voor werkgevers. Als je een bedrijf 
met veertig werknemers hebt en onder wie 
de eerste Engelstalige werknemer, moet je 

dan meteen je veiligheidsinstructies in het 
Engels vertalen? In dat soort dingen begelei-
den we werkgevers.’
Cultuurverschillen kunnen ook een punt 
van aandacht zijn. ‘Iemand die gewend is te 
werken in een internationaal klimaat, vindt 
vaak sneller zijn eigen weg,’ vertelt Van der 
Grinten, ‘terwijl iemand met alleen werk-
ervaring in eigen land vaak meer behoefte 
heeft aan begeleiding. Taalkennis speelt 
daar ook een rol in. Als de taal een pro-
bleem is, dan kan het langer duren voordat 
iemand gesetteld is. Wat cultuurverschillen 
betreft is dit belangrijker dan de vraag of 
iemand uit bijvoorbeeld Zweden of Kroatië 
komt. Heimwee is natuurlijk ook een factor 
om rekening mee te houden. Maar als je 
als ervaren EURES-adviseur een potentiële 
werknemer persoonlijk spreekt, merk je van-
zelf hoe groot iemands wereld is.’
Van der Grinten is overtuigd van het feit 
dat het meerwaarde heeft om die grotere 
wereld te verkennen. ‘Diversiteit is altijd 
goed, zowel voor werkgevers als werk-
nemers’, zegt hij. ‘Het verruimt immers je 
blik op de wereld. En in Nederland is de 
behoefte aan arbeidsmigranten in verschil-
lende branches groot. Werkgelegenheid 
is een complex vraagstuk. Onze taak als 
EURES is om zowel de werknemer als de 
werkgever ondersteuning te bieden.’  

EURES 

In Nederland zijn zeven organisaties lid 
van EURES. Dit zijn: UWV, Ibercompas, 

Gemeente Enschede, StartPeople 
International, Den Doelder Recruitment, 

FlexExpert en Hobij Techniek. FNV 
en EURES Scheldemond zijn partner. 
Gezamenlijk vormen ze het netwerk 

EURES Nederland. Het Nationaal 
Coördinatie Bureau EURES coördineert 

dit netwerk vanuit UWV. Van daaruit 
brengen adviseurs vraag en aanbod in 
Europa bij elkaar (transnationaal) en in 

het grensgebied met België en Duitsland 
(cross border). EURES heeft een netwerk 

in 32 Europese landen. 



‘HET LEREN 
GING INEENS 
HEEL GOED’

PORTRETSERIE
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ITVITAE HELPT MENSEN 
MET AUTISME OF 

HOOGBEGAAFDHEID AAN EEN 
OPLEIDING EN EEN BAAN IN DE 

ICT. UWV WERKT SINDS 2014 
SAMEN MET ITVITAE.

Lars Kreijmborg (26) kwam na een 
fikse burn-out bij ITvitae terecht. 

Hij werkt nu voor de FIOD als cyber 
security specialist rechercheur. 

Een droombaan.

‘Ik werkte hiervoor bij een grote zorg-
instelling. Een prima werkgever, maar 
de functie paste mij niet. Ik deed ver-
schillende projecten tegelijk, moest 
veel telefoneren en binnenlopende 

collega’s helpen met technische pro-
blemen. Ik heb PDD NOS, een vorm 

van autisme. Dat betekent dat ik baat 
heb bij een prikkelarme omgeving en 
structuur. Mijn vorige werkgever kon 

dat niet bieden en uiteindelijk viel 
ik uit. Er brak een lange, uitzichtloze 
periode aan, waar ik geen toekomst 
zag weggelegd voor mijzelf. Via een 
neef kwam ik in contact met ITvitae. 

Tijdens het introductiegesprek bij 
ITvitae ervoer ik dat deze mensen mij 
begrepen en me aanspraken op mijn 
talenten. In het reguliere onderwijs 

werd ik nooit begrepen en ben ik meer 
bezig geweest met overleven in plaats 
van leren. Bij ITvitae ging leren ineens 
heel goed gedurende het traject cyber 
security specialist. Ik raakte geïnteres-
seerd in forensisch onderzoek. ITvitae 

zocht en vond een werkplek voor mij bij 
de FIOD. Ik houd me onder meer bezig 
met het veiligstellen van allerlei ICT-
gerelateerde data. Dit werk betekent 
veel voor mij. Ik draag mijn steentje 

bij aan de veiligheid van ons land. Dat 
voelt goed. Wat ik ook fijn vind, is dat 
mijn collega’s rekening houden met 

mijn autisme. Ik voel mij gewaardeerd 
en daardoor kan ik beter mijzelf zijn en 

goed functioneren.’

De behoefte aan 
arbeidsmigranten is 
ook groot in de 
technische sector.


