
EmigratieBeurs 2022, 25e editie
Thema : Een wereld aan kansen
Datum : Zaterdag en zondag 12 & 13 februari 2022
Locatie : Expo Houten (Utrecht, Nederland) Hal 1, 2 en 3
Open : Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Opbouw : Vrijdag 11 februari
Afbouw : Na afloop van de beurs en maandag 14 februari tot 15:00 uur

Organisatie
Kantoor : Postbus 1999, 6801 BZ Arnhem/Nederland
Telefoon : +31 (0)26 377 97 39
E-Mail : info@emigratiebeurs.nl
Website : www.emigratiebeurs.nl

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

De EmigratieBeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Feiten & Cijfers
EmigratieBeurs 2020

Trends & Toekomst
Emigratie

Emigratiemarkt
groeit!

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

Bent u erbij?
Wij zijn u graag
van dienst!

• Aantal bezoekers: 11.000
• Bezoekers uit Nederland, België en
 Duitsland
• Aantal exposanten: 200
• Exposanten uit 24 landen
• Oppervlakte EmigratieBeurs:
 12.000 m²
• Aantal hallen: 3
• Aantal presentatiezalen: 7
• Aantal presentaties: 100
• Unieke bezoekers websites: 480.000

• 150.000 vertrekkende emigranten
 per jaar
• Tendens naar parttime wonen in
 het buitenland
• Medisch personeel vertrekt naar
 het buitenland
• Groeimarkt internationale stages
• Minder drempels voor buitenlandse
 vestiging
• Grensgebieden komen dichterbij
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Een wereld
aan kansen

in het buitenland
Europa’s grootste evenement voor emigranten

200 exposanten

en 11.000 bezoekers

treffen elkaar op

12.000 m² in 3 hallen

voor informatie,

oriëntatie en zaken

Profiel Bezoekers

Profiel Exposanten

Feiten en cijfers 2020
Aantal bezoekers 11.000 
Aantal standhouders 200
Deelnemende organisaties 340
Aantal presentaties 100
Aantal presentatiezalen 7
Aantal hallen 3

Man 54 %
Vrouw 46 %
Getrouwd / Samenwonend 46 %
Getrouwd / Samenwonend met kinderen 26 %
Alleenstaand 24 %
Alleenstaand met kinderen 4 %

Interessegebieden van bezoekers
Informatie over het leven in een bepaalde streek of land  92 %
Juridische en belasting informatie bij emigratie  81 %
Informatie over buitenlandse woningen (huur en koop)  80 %
Informatie over buitenlandse vacatures  77 %
Informatie over verzekeringen in het buitenland  74 %
Informatie over bankieren in het buitenland  65 %
Informatie over taalcursussen  63 %
Informatie over geldigheid diploma’s  62 %
Informatie over buitenlandse werkvergunning  59 %
Informatie over visa aanvraag  53 %
Presentatie bezocht  51 %
Informatie over offertes verhuisbedrijven  41 %
Informatie over contact center vacatures in het buitenland  40%
Informatie over medische vacatures in het buitenland  31 %
Informatie over zomer banen in het buitenland  15%

Voornaamste doelstellingen voor deelname
• Werven van emigranten 75 %
• Reclame / PR 41 %
• Informatieverstrekking 41 %
• Vervullen van vacatures 40 %
• Directe verkoop 24 %
• Zoeken naar investeerders 11 %

Doelstellingen bereikt
• Informatieverstrekking  92 %
• Werven van emigranten   87 %
• Reclame / PR  83 %
• Vervullen van vacatures 59 %
• Zoeken naar investeerders  55 %
• Directe verkoop  52 %

Beoordeling EmigratieBeurs 7,7
Verwachte deelname EmigratieBeurs 2021 94 %

Tijdsbestek van emigratie
1 - 2 jaar 61 %
3 - 4 jaar 39 %

Gemiddelde leeftijd  31 jaar
Universitaire of Hogeschool opleiding 64 %
Middelbare beroepsopleiding 34 %
Lagere beroepsopleiding 1 %
De beurs werd beoordeeld met een  7,5 
Gemiddelde verblijfsduur: 3 uur



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

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

Emigranten, expats, studenten,

ondernemers, werkzoekenden en

andere landverhuizers vinden op de

beurs per thema en regio het brede

pakket van mogelijkheden, diensten

en producten rond Wonen, Werken,

Studeren en Ondernemen in het

buitenland. Stands, workshops,

lezingen en presentaties bieden

het ideale platform voor interactief

contact met uw doelgroep.

Werken in Europa
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Europa is de meest favoriete 
emigratiebestemming. Ruim 65% van 
de Nederlandse emigranten blijft in 
Europa om te wonen, te werken of om 
een onderneming op te zetten. Tijdens 
aankomende EmigratieBeurs helpen 
diverse buitenlandse werkgevers, 
recruitment bureau’s, overheidsinstanties, 
makelaars, verhuisbedrijven, fiscalisten, 
taalinstituten en andere dienstverleners de 
bezoekers met hun emigratie plannen.

Contact Center Jobs Europe
Internationale contact/
call centers werven op de 
EmigratieBeurs Nederlands 
sprekende operators, 
teamleiders en marketeers, 
die een internationale carrière 
ambiëren.

Cross Border
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Wonen en werken in de 
grensstreek met België en 
Duitsland; waar kan ik een baan 
vinden en hoe zit het met mijn 
sociale verzekeringen? Bedrijven 
met vacatures, service verleners 
en overheidsinstanties informeren 
u over de mogelijkheden van uw 
plannen om over de grens aan de 
slag te gaan.

EMIGRATIE MEDIA
Additionele media als EmigratieMagazine, websites, e-mail nieuwsbrieven (oplage 30.000), beurscatalogus en plattegrond 
bieden aanvullende mogelijkheden. Wij houden u het jaar rond in beeld bij uw doelgroep. Met 25 jaar ervaring, 
internationale netwerken en groeiende database versterken wij uw naamsbekendheid en imago van uw onderneming, 
streek of land. Neem contact met ons op voor afstemming en aanbod op maat!

www.emigrationexpo.com

www.auswanderungsmesse.de

www.emigratiebeurs.nl

www.emigrationexpo.fr

E-mail Nieuwsbrief

Bereik meer dan 30.000 toekomstige emigranten door het 
plaatsen van een redactioneel artikel in de EmigratieBeurs 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt een unieke manier om met 
de beurs bezoekers in contact te komen en met een “call to 
action” meer bezoekers naar uw stand te trekken.

VacatureBank

Kom al vóór de EmigratieBeurs in contact met potentiële 
nieuwe werknemers door uw vacatures op de VacatureBank 
op de EmigratieBeurs website te plaatsen. Kandidaten kunnen 
voorafgaand aan de beurs hun CV al naar uw bedrijf toesturen. 
Interessante kandidaten kunt u vervolgens uitnodigen met een 
gratis toegangsbewijs voor een eerste kennismaking op de beurs.

Huizen/Bedrijven te koop

Wilt u dat uw huizen en bedrijven die u te koop heeft, gezien 
worden door 480.000 toekomstige emigranten? U kunt uw 
onroerend goed aanbieden via de EmigratieBeurs website. 
De eerste 3 objecten zijn gratis.

Bedrijfsomschrijving op website

Elke exposant komt een jaar lang met logo, korte 
bedrijfsomschrijving en contact gegevens met hyperlink op de 
EmigratieBeurs website te staan. Zo bereikt u het gehele jaar 
meer dan 480.000 toekomstige emigranten.

Healthcare Jobs Abroad

EmigratieMagazine

Met ruim 45.000 lezers is het gratis EmigratieMagazine een 
online begrip in Nederland. Dit online magazine verschijnt 
4x per jaar en staat vol met emigratie verhalen en algemene 
informatie over wonen, werken, studeren en ondernemen in het 
buitenland. 
Bekijk het online magazine op www.emigratiemagazine.nl

BEURSSPECIAL

We bezoeken deze beurs nu al twee jaar op rij en hij is zeer goed georganiseerd 
en slim bedacht. We zijn in aanraking gekomen met zeer competente mensen die 
erg geïnteresseerd waren in verhuizen naar West-Zweden. Het was ook heel fijn 
dat velen van hen over de vaardigheden beschikken die we nodig hebben in onze 
regio. De beurs trekt veel belangstelling en er zijn vertegenwoordigers uit veel 

verschillende gebieden ter wereld aanwezig. 
Helen Teame Bairu - Bedrijfsregio Gothenburg

De EmigratieBeurs 2020 was de eerste emigratiebeurs die het European Global Talent 
Team van de Australische overheid bezocht. Het Global Talent Program is pas in 2019 in 
het leven geroepen en daarom bood de EmigratieBeurs ons de geweldige mogelijkheid 
om dit nieuwe, Australische visumprogramma te promoten en om zeer getalenteerde 
ondernemers en innovators te identificeren die in het buitenland willen wonen en werken.  
De EmigratieBeurs bood ook geweldige netwerkmogelijkheden met organisaties en 

personen die in de immigratiesector werken. In 2022 komen we zeker terug!  
Charlotte Stevenson - Global Talent Officer Europe, 

Australisch Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de afgelopen 10 jaar heb ik de Emigratiebeurs zeer regelmatig bezocht. De 
EmigratieBeurs heeft mij geweldige mogelijkheden geboden om interessante 
contacten te leggen met mogelijke emigranten en huis- en bedrijfseigenaren. Ik 
vind het fantastisch om de lifestyle, huizenmarkt, functiemogelijkheden en al het 
andere tentoon te stellen dat het prachtige Okanagan te bieden heeft!  In Kelowna 

is echt in elk seizoen iets te beleven; ervaar het zelf! 
Rom Houtstra - Makelaar en Canada Relocation Specialist in Kelowna, 

Brits-Columbia, Canada.

Samen met onze visumspecialisten zijn wij, Visa4you, al vele jaren aanwezig 
als deelnemer op de EmigratieBeurs. Ieder jaar worden wij opnieuw verrast met 
inspirerende en enthousiaste verhalen van (toekomstige) emigranten die dromen 
van tijdelijk of permanent vertrek naar Australië of Canada. Met onze kennis 
en expertise op het gebied van emigratie en visumaanvragen begeleiden wij 
emigranten bij het verwezenlijken van deze droom. Niet alleen in onze stand, maar 
ook tijdens presentaties ontvangen wij veel bezoekers die wij voorzien van zoveel 

mogelijk informatie rondom emigratie naar Australië en Canada. 
Ilona Bennink - Visa4you

In de afgelopen vier jaar hebben we deelgenomen aan de EmigratieBeurs en 
hebben we met honderden bezoekers over carrièremogelijkheden en het leven 
in Zuid-Denemarken gepraat. We zijn ervan overtuigd dat een overplaatsing naar 
onze regio begint met een open en eerlijk gesprek met de hele familie. Daarom 
worden bezoekers altijd voorgesteld aan vertegenwoordigers uit verschillende 
bedrijven in Zuid-Denemarken en onafhankelijke adviseurs, die informatie kunnen 

verschaffen over scholen, de huizenmarkt, hobby’s en nog veel meer.
Camilla Høholt Madsen - Directeur van Work-Live-Stay Southern Denmark
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Team van de Australische overheid bezocht. Het Global Talent Program is pas in 2019 in 
het leven geroepen en daarom bood de EmigratieBeurs ons de geweldige mogelijkheid 
om dit nieuwe, Australische visumprogramma te promoten en om zeer getalenteerde 
ondernemers en innovators te identificeren die in het buitenland willen wonen en werken.  
De EmigratieBeurs bood ook geweldige netwerkmogelijkheden met organisaties en 

personen die in de immigratiesector werken. In 2022 komen we zeker terug!  
Charlotte Stevenson - Global Talent Officer Europe, 

Australisch Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de afgelopen 10 jaar heb ik de Emigratiebeurs zeer regelmatig bezocht. De 
EmigratieBeurs heeft mij geweldige mogelijkheden geboden om interessante 
contacten te leggen met mogelijke emigranten en huis- en bedrijfseigenaren. Ik 
vind het fantastisch om de lifestyle, huizenmarkt, functiemogelijkheden en al het 
andere tentoon te stellen dat het prachtige Okanagan te bieden heeft!  In Kelowna 

is echt in elk seizoen iets te beleven; ervaar het zelf! 
Rom Houtstra - Makelaar en Canada Relocation Specialist in Kelowna, 

Brits-Columbia, Canada.

Samen met onze visumspecialisten zijn wij, Visa4you, al vele jaren aanwezig 
als deelnemer op de EmigratieBeurs. Ieder jaar worden wij opnieuw verrast met 
inspirerende en enthousiaste verhalen van (toekomstige) emigranten die dromen 
van tijdelijk of permanent vertrek naar Australië of Canada. Met onze kennis 
en expertise op het gebied van emigratie en visumaanvragen begeleiden wij 
emigranten bij het verwezenlijken van deze droom. Niet alleen in onze stand, maar 
ook tijdens presentaties ontvangen wij veel bezoekers die wij voorzien van zoveel 

mogelijk informatie rondom emigratie naar Australië en Canada. 
Ilona Bennink - Visa4you

In de afgelopen vier jaar hebben we deelgenomen aan de EmigratieBeurs en 
hebben we met honderden bezoekers over carrièremogelijkheden en het leven 
in Zuid-Denemarken gepraat. We zijn ervan overtuigd dat een overplaatsing naar 
onze regio begint met een open en eerlijk gesprek met de hele familie. Daarom 
worden bezoekers altijd voorgesteld aan vertegenwoordigers uit verschillende 
bedrijven in Zuid-Denemarken en onafhankelijke adviseurs, die informatie kunnen 

verschaffen over scholen, de huizenmarkt, hobby’s en nog veel meer.
Camilla Høholt Madsen - Directeur van Work-Live-Stay Southern Denmark



EmigratieBeurs 2022, 25e editie
Thema : Een wereld aan kansen
Datum : Zaterdag en zondag 12 & 13 februari 2022
Locatie : Expo Houten (Utrecht, Nederland) Hal 1, 2 en 3
Open : Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Opbouw : Vrijdag 11 februari
Afbouw : Na afloop van de beurs en maandag 14 februari tot 15:00 uur

Organisatie
Kantoor : Postbus 1999, 6801 BZ Arnhem/Nederland
Telefoon : +31 (0)26 377 97 39
E-Mail : info@emigratiebeurs.nl
Website : www.emigratiebeurs.nl

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

De EmigratieBeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Feiten & Cijfers
EmigratieBeurs 2020

Trends & Toekomst
Emigratie

Emigratiemarkt
groeit!

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

Bent u erbij?
Wij zijn u graag
van dienst!

• Aantal bezoekers: 11.000
• Bezoekers uit Nederland, België en
 Duitsland
• Aantal exposanten: 200
• Exposanten uit 24 landen
• Oppervlakte EmigratieBeurs:
 12.000 m²
• Aantal hallen: 3
• Aantal presentatiezalen: 7
• Aantal presentaties: 100
• Unieke bezoekers websites: 480.000

• 150.000 vertrekkende emigranten
 per jaar
• Tendens naar parttime wonen in
 het buitenland
• Medisch personeel vertrekt naar
 het buitenland
• Groeimarkt internationale stages
• Minder drempels voor buitenlandse
 vestiging
• Grensgebieden komen dichterbij
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Een wereld
aan kansen

in het buitenland
Europa’s grootste evenement voor emigranten

200 exposanten

en 11.000 bezoekers

treffen elkaar op

12.000 m² in 3 hallen

voor informatie,

oriëntatie en zaken

Profiel Bezoekers

Profiel Exposanten

Feiten en cijfers 2020
Aantal bezoekers 11.000 
Aantal standhouders 200
Deelnemende organisaties 340
Aantal presentaties 100
Aantal presentatiezalen 7
Aantal hallen 3

Man 54 %
Vrouw 46 %
Getrouwd / Samenwonend 46 %
Getrouwd / Samenwonend met kinderen 26 %
Alleenstaand 24 %
Alleenstaand met kinderen 4 %

Interessegebieden van bezoekers
Informatie over het leven in een bepaalde streek of land  92 %
Juridische en belasting informatie bij emigratie  81 %
Informatie over buitenlandse woningen (huur en koop)  80 %
Informatie over buitenlandse vacatures  77 %
Informatie over verzekeringen in het buitenland  74 %
Informatie over bankieren in het buitenland  65 %
Informatie over taalcursussen  63 %
Informatie over geldigheid diploma’s  62 %
Informatie over buitenlandse werkvergunning  59 %
Informatie over visa aanvraag  53 %
Presentatie bezocht  51 %
Informatie over offertes verhuisbedrijven  41 %
Informatie over contact center vacatures in het buitenland  40%
Informatie over medische vacatures in het buitenland  31 %
Informatie over zomer banen in het buitenland  15%

Voornaamste doelstellingen voor deelname
• Werven van emigranten 75 %
• Reclame / PR 41 %
• Informatieverstrekking 41 %
• Vervullen van vacatures 40 %
• Directe verkoop 24 %
• Zoeken naar investeerders 11 %

Doelstellingen bereikt
• Informatieverstrekking  92 %
• Werven van emigranten   87 %
• Reclame / PR  83 %
• Vervullen van vacatures 59 %
• Zoeken naar investeerders  55 %
• Directe verkoop  52 %

Beoordeling EmigratieBeurs 7,7
Verwachte deelname EmigratieBeurs 2021 94 %

Tijdsbestek van emigratie
1 - 2 jaar 61 %
3 - 4 jaar 39 %

Gemiddelde leeftijd  31 jaar
Universitaire of Hogeschool opleiding 64 %
Middelbare beroepsopleiding 34 %
Lagere beroepsopleiding 1 %
De beurs werd beoordeeld met een  7,5 
Gemiddelde verblijfsduur: 3 uur
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