
 

 

Expats als vrijwilliger bij uw organisatie 

 

In Amsterdam wonen naar schatting zo’n 80.000 expats, dat is 10% van de Amsterdamse 

bevolking! Deze ‘highly skilled migrants’ werken in Nederland voor een internationaal bedrijf. 

Ook hun partners zijn vaak meegekomen naar Nederland.  

Veel van deze mensen wil graag vrijwilligerswerk doen in Amsterdam. Omdat ze Amsterdam 

en de Amsterdammers beter willen leren kennen, omdat ze zich de taal en de 

omgangsvormen meer eigen willen maken of om iets ‘terug te geven’ aan de Nederlandse 

maatschappij. Of gewoon omdat ze in hun thuisland ook gewend waren vrijwilligerswerk te 

doen.  

Wij krijgen wekelijks expats op ons bemiddelingsspreekuur. Zij zijn veelal hoog opgeleid en 

behoorlijk gemotiveerd, toch zijn de mogelijkheden om een leuke vrijwilligersbaan te vinden 

voor hen niet groot. Taal- en cultuurbarrières zorgen voor een drempel, die volgens ons best 

weg te nemen is. Een kans voor u als organisatie om gebruik te maken van dit potentieel!  

Is het taalprobleem onoverkomelijk?  

Een van de grootste barrières voor expat-vrijwilligers is de taal. Veel expats spreken weinig 

of geen Nederlands. Expats die van plan zijn langer te blijven volgen soms taalcursussen. 

Voor een organisatie die met expats wil werken is het belangrijk om na te denken over de 

vraag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het vrijwilligerswerk en voor 

het interne overleg. Soms kunt u dingen net iets anders organiseren om een vacature wel 

geschikt te maken voor een expat. Vraag de expat-vrijwilliger zelf ook om hierover mee te 

denken. Natuurlijk denken wij ook graag met u mee.  

Kan ik de vacaturebank van de VCA gebruiken om expats te werven?  

Zeker. Maak een speciale vacature aan en schrijf in het Engels. De vacature krijgt wordt dan 

makkelijk gevonden op de vacaturebank onder English en vanaf onze Engelse pagina. 

Helpt de VCA bij het vertalen van een vacature naar het Engels? 

Dat is zeker mogelijk. Wanneer u hulp wilt bij het formuleren van een Engelstalige vacature, 

neem dan contact met ons op. We hebben een aantal Engelstalige “native speakers” bereid 

gevonden hierbij te assisteren en helpen u graag verder.   

Geldt de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering ook voor expats?  

De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering, die automatisch vrijwilligers verzekert tijdens het 

uitoefenen van hun vrijwilligerswerk, geldt uiteraard onverminderd voor expats. Het is daarbij 

wel aan te raden dat de formaliteiten (zoals de werkvergunning) goed geregeld zijn.  

 



Expats blijven maar zo kort!  

Expats verblijven vaak in Nederland voor de duur van hun arbeidscontract en vertrekken dan 

weer naar hun thuisland of naar een nieuwe bestemming. Sommige organisaties zien dat als 

een probleem voor hun inzetbaarheid als vrijwilliger. Toch valt dat probleem wel mee als je 

beseft dat de gemiddelde verblijfsduur van een expat twee tot vijf jaar is.  

Hebben expat-vrijwilligers een arbeidsvergunning nodig?  

Inwoners van EU-landen (behalve Roemenie en Bulgarije) en IJsland, Noorwegen, 

Liechtenstein en Zwitserland mogen zonder meer vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alle 

anderen moeten officieel in het bezit zijn van een werkvergunning (een toeristenvisum is 

hiervoor niet voldoende). Als de vrijwilliger geen werkvergunning heeft kan uw organisatie er 

een aanvragen bij het UWV werkbedrijf, afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening, tel. 079– 

7502903  

Bestaat vrijwilligerswerk ook in andere landen?  

Vormen van vrijwilligerswerk bestaan over de hele wereld, maar het is overal weer anders 

georganiseerd. Het is typisch Nederlands dat vrijwilligerswerk vrij formeel wordt 

georganiseerd, met contracten, werkuren en functiebeschrijvingen. Soms zult u merken dat 

een expat-vrijwilliger dat niet gewend is. Houd hier rekening mee bij de aanname, en 

besteed iets meer uitleg aan de manier waarop u zaken georganiseerd heeft.  

Kan een expat een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?  

Wanneer u gewend bent om van uw vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen, 

zult u dat waarschijnlijk ook van een expat-vrijwilliger willen vragen. Dat kan wel, maar het is 

goed om u te realiseren dat zo’n verklaring alleen betrekking heeft op de periode waarin de 

expat in Nederland verbleef.  

Wanneer u ook een verklaring wilt uit het land van herkomst van de expat, dan zal die dat 

zelf in zijn/haar thuisland moeten aanvragen. De meeste landen kennen wel een soortgelijk 

document (‘certificate of good conduct’), maar het kan omslachtig zijn om het vanuit 

Nederland op te vragen. Informatie hierover is te krijgen bij de ambassade of het consulaat 

van het betreffende land.  

Wat doe ik als een vrijwilliger kost en inwoning verwacht in ruil voor vrijwilligerswerk? 

Sommige vrijwilligers die vanuit het buitenland contact zoeken, verwachten dat je 

vrijwilligerswerk kunt doen in ruil voor kost en inwoning. Mensen die dat vragen kunt u 

doorverwijzen naar de European Voluntary Service. Zij hebben projecten voor EU-

ingezetenen van tussen de 18 en 30 jaar oud met kost en inwoning.  

 

Vragen over expats als vrijwilliger? Neem contact op VCA! 


