
 
 

 
 

CONNECT WELCOMES THE WORLD TO THE NORTHERN NETHERLANDS 
 
 

CONNECT INTERNATIONAL ondersteunt en begeleidt al ruim 18 jaar de internationale 
gemeenschap in de drie noordelijke provincies en de kop van Noord Holland. 
CONNECT INTERNATIONAL kan ingeschakeld worden door bedrijven, organisaties en 
particulieren voor hulp bij de verhuizing naar Nederland en biedt persoonlijke 
begeleiding en praktische informatie over het leven, werken en studeren in Noord 
Nederland. Ook organiseert zij allerlei evenementen om de international 
gemeenschap met elkaar in contact te brengen en helpt hen te integreren in de 
Noord Nederlandse gemeenschap en cultuur.  
 
De Relocation Services van Connect bestaan uit het regelen van de nodige 
verblijfsvergunningen, persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar huisvesting en 
het regelen van het huurcontract, de nutsvoorzieningen en TV en internet. Daarnaast 
verzorgen wij de inschrijving bij de Gemeente, het afsluiten van een bankrekening en 
desgewenst hulp bij het zoeken naar de juiste school, een huisarts en tandarts een 
sportvereniging en andere vrije tijds voorzieningen. Ook voor practische zaken zoals 
het omwisselen van een buitenlands rijbewijs, het importeren van de auto, het 
aanvragen van de 30% regeling bij de belastingdienst kunt u bij ons terecht. 
 
Nadat de eerste practische zaken zijn geregeld houdt de ondersteuningen en 
begeleiding niet op. CONNECT INTERNATIONAL blijft ook op lange termijn beschikbaar 
als vraagbaak om te zorgen voor een aangenaam en zinvol verblijf in Noord 
Nederland. Dat doen wij niet alleen voor de internationale medewerkers maar ook 
voor de werkgevers. Immers, het aantrekken van internationaal personeel is een 
uitdagend en tijdrovend proces. De kennis en jarenlange ervaring van CONNECT 

INTERNATIONAL maakt ons een waardevolle partner voor de het bedrijfsleven in 
Noord Nederland. 
 
CONNECT INTERNATIONAL wordt mede ondersteund door de volgende partners: 
Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, N.V. NOM, 
Gasunie,GasTerra, ABN AMRO Bank en Nijestee.  Onze commissie van 
aanbeveling bestaat uit de drie Commissarissen der Koning van de Provincies 
Drenthe, Groningen, en Friesland, en de directeur van de NOM. 
 
Wilt u weten of wij iets voor uw bedrijf kunnen betekenen? U kunt vrijblijvend contact 
met ons opnemen. 
 

Herestraat 106, Room 1.06, Groningen  Tel:      +31 (0)50 744 0087 
Postbus 16, 9700 AA Groningen   Email:     connect@connect-int.org 
The Netherlands     Internet:  www.connect-int.org 


