
 

 

 

 

Samenvatting 
 

Aanleiding 

De aanwezigheid van internationale kenniswerkers is een belangrijke factor voor de 

ontwikkeling van de Noord-Nederlandse kenniseconomie. Het aantal buitenlandse 

kennismigranten bij bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers in dit landsdeel zit al jaren in 

de lift. In vergelijking met andere landsdelen faciliteert Noord-Nederland deze doelgroep echter 

nog niet voldoende. Zo zijn we het enige landsdeel zonder expat faciliteit. 

 

Opzet 

Het samenwerkingsverband Akkoord van Groningen (gemeente Groningen, RUG, HG en UMCG) 

heeft samen met de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND), de stichting Connect International 

en de gemeentes Assen, Emmen en Leeuwarden het initiatief genomen om een expat center op 

te richten onder de naam International Welcome Center North (IWCN). Het IWCN is een one-

stop-shop voor buitenlandse, hoogopgeleide kenniswerkers en hun familieleden.  

 

De dienstverlening van het IWCN kent drie poten: 

 

1. Het IWCN versnelt en versoepelt de procedures voor verblijfsvergunningen, 

gemeentelijke inschrijving en BSN-nummers, namelijk van 6 weken naar maximaal 5 

werkdagen. Door de tijdswinst worden aanzienlijke loonkosten bespaard. 

2. Het IWCN verschaft betrouwbare informatie over private services zoals banken, 

huisartsen, zorgverzekeringen, relocation, scholen, kinderopvang, etcetera. Deze 

informatie ontzorgt de HR-afdeling. 

3. Het IWCN helpt de buitenlandse werknemer bij het integreren en het socialiseren in het 

Noorden door netwerkbijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. 

 

Voordelen IWCN 

 

• Financieel: Aanzienlijke besparing van loonkosten en inzet HR-afdelingen van bedrijven 

en kennisinstellingen 

• Economisch: Verbetering internationaal profiel en vestigingsklimaat 

• Human capital: Aantrekken en behouden van internationaal personeel 

• Sociaal: Integratie en socialisatie van internationals in het Noorden 

 

Kosten 

Bedrijven die gebruik willen maken van het IWCN betalen per werknemer volgens onderstaand 

schema.  

 
 Klantsoort   

Procedure 

 Kennismigrant partner kind 

Expatcenter 

procedure incl. 

immigratieproces 

(voor mensen van 

buiten EU) 

€ 200,00 € 100,00 € 50,00 

Expatcenter 

procedure excl. 

Immigratieproces 

(voor mensen van 

binnen EU) 

€ 50,00 € 25,00 € 12,50 



 

 

 

 

 

Planning 

Er is een businessplan opgesteld door Het Akkoord van Groningen en stichting Connect 

International. Dat businessplan wordt samen met een petitie gebruikt om bestuurlijk en 

financieel commitment op te halen bij de drie Noordelijke provincies. Daarnaast worden in fases 

Noordelijke gemeentes gevraagd om zich aan te sluiten, zodat de aldaar gevestigde bedrijven 

gebruik kunnen maken van het IWCN. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

 

Frederic van Kleef, projectleider IWCN 

Gemeente Groningen 

frederic.van.kleef@groningen.nl 


