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Begrippenlijst
Begrip Definitie/verklaring

EU-ondernemer Een ondernemer met een Europese nationaliteit die 

geëmigreerd is naar Nederland of emigrerend is en in 

Nederland onderneemt.

Levensgebeurtenis Een belangrijke gebeurtenis in het leven van een 

persona, die de rest van het leven van die persona 

mede bepaalt. Denk aan het kopen van een huis, het 

starten/stoppen van een bedrijf, kinderen krijgen 

enz. Ons doel is de dienstverlening rondom deze 

levensgebeurtenissen te harmoniseren en te werken 

aan een integrale dienstverlening vanuit de overheid 

die meer aansluit op de leefwereld van burgers en 

bedrijven.

NL DIGIbeter Eén van de kabinetsspeerpunten is NL DIGIbeter: 

doelstelling daarvan is om tijdens deze kabinetsperiode 

op diverse gebieden de digitale dienstverlening van 

de overheid te verbeteren. Dit gebeurt onder andere 

door de beleving van de burger en de ondernemer als 

uitgangspunt voor de verbeteringen te nemen. Dit wordt 

doorvertaald in het programma Levensgebeurtenissen.

Klantreis Een visuele weergave van alle (in)directe 

contactmomenten en acties van een klant met 

ondersteunende organisaties, die hem helpen zijn 

behoefte en doel te bereiken.

Begrip Definitie/verklaring

Huidige klantreis Een weergave van de situatie zoals deze nu is. 

Dus de huidige status van de fasering, touchpoints 

(functioneel) en beleving (emotioneel).

Touchpoints Alle directe en indirecte acties en interacties van een 

klant tijdens een klantreis.

Persona Een klantgroep die beschreven wordt met specifieke 

persoonlijkheidskenmerken waarop dit onderzoek zich 

richt. Het onderzoek richt zich op een groep waarvan 

de behoeften en manier om deze behoeften in te vullen 

overeenkomen.

EU-ondernemer In dit rapport gaat het om een niet Nederlandse  

EU-ondernemer in Nederland

Klantreismethode Methode om de klantreis inzichtelijk te maken. 

De reis wordt gevisualiseerd langs alle acties en 

interactiemomenten. De methode maakt zichtbaar hoe 

een klant de interactie met de organisaties ervaart op 

functioneel en emotioneel niveau. Hiermee ontstaat de 

mogelijkheid om de beleving op de contactmomenten 

te beïnvloeden en grip op de kwaliteit van het contact 

met de klant te krijgen.
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Management summary 
Dit onderzoek brengt de levensgebeurtenis ‘Starting a 
Business in The Netherlands’ in kaart. Het aantal startende 
ondernemers uit het buitenland in Nederland is namelijk 
substantieel.

online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn uitgewerkt in een persona en een klantreis 

per specifieke doelgroep. Daaruit zijn algemene verbeterkansen en adviezen voor 

betrokken en relevante (uitvoerings)organisaties gehaald. Er is in het opstellen van deze 

verbeterkansen en adviezen rekening gehouden met veranderende wet- en regelgeving. 

Dit zal een deel van de door de EU-ondernemers in Nederland ondervonden problemen 

al oplossen. 

EU-ondernemers noemen hun start hier unaniem stressvol en 
turbulent
Voor de freelancer (30-40%), de arbeidsmigrant (40-50%), de mkb’er (20-25%) en de 

start-upper (2-5%), geldt dat zij naar Nederland zijn verhuisd om diverse redenen. 

Bijvoorbeeld om samen te gaan wonen met hun Nederlandse geliefde, een nieuw 

avontuur aan te gaan en/of een ondernemerskans te verzilveren. De ondernemers 

hebben vaak specifiek voor Nederland gekozen door de progressieve cultuur, een 

gunstig economisch vestigingsklimaat en het kunnen spreken van de Engelse taal. 

Op dit moment geldt dit voor 23% van alle KVK-inschrijvingen per jaar. Ruim één derde 

daarvan, 18.927 ondernemers, heeft een Europese achtergrond1. Bovendien is er veel 

nieuwe Europese wetgeving in ontwikkeling die aandringt om de dienstverlening voor 

deze groep te verbeteren. De adviezen van dit onderzoeksrapport zijn hier op gericht. 

Het scheelt alle betrokken partijen veel tijd, geld en frustraties. 

Het hoofddoel van dit levensgebeurtenistraject is om het proces en de gerelateerde 

beleving van niet Nederlandse EU-ondernemers in Nederland in kaart te brengen en 

te herontwerpen. Om de mogelijkheden van alle betrokken organisaties te definiëren 

en om de klantreis voor niet-Nederlandse EU-ondernemers te verbeteren. Om dit te 

bereiken hebben wij de levensgebeurtenis ‘Starting a Business in The Netherlands’ in 

kaart gebracht met de klantreismethode. Er zijn 22 diepte-interviews gehouden met 

niet-Nederlandse EU-ondernemers en 12 met werknemers van organisaties gericht op 

EU-ondernemers in Nederland. We hebben daarbij specifiek gekeken naar ondernemers 

die maximaal 2 jaar geleden als ondernemer in Nederland zijn gestart. Daarnaast 

is er een uitsplitsing gemaakt in verschillende type ondernemers: ‘de freelancer’, ‘de 

mkb’er’, ‘de arbeidsmigrant’ en ‘de start-upper’. Er is in de segmentatie gekozen voor 

‘kleine’ ondernemers, omdat zij vaak zelfstandig verschillende acties moeten doorlopen 

en over het algemeen niet kunnen rekenen op ondersteuning van gespecialiseerde 

adviseurs. De uitkomsten van de diepte-interviews zijn getoetst in een aanvullend 

onderzoek. 24 niet-Nederlandse EU-ondernemers hebben in het kader daarvan een 

1 KVK Handelsregister, 2021
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De EU-ondernemers hebben er vaak voor gekozen om te ondernemen omdat ze geen 

werk konden vinden in loondienst (met name freelancers), meer vrijheid zochten en/of 

een ondernemerskans zagen (met name mkb’ers). De klantreis waarin men een bedrijf 

start in Nederland wordt door alle groepen als turbulent en stressvol ervaren. Voor 

allen geldt dat zij in het opzetten van een bedrijf te maken hebben met een onbekend 

overheidssysteem en een vreemde taal. Daarnaast hebben met name de freelancers en 

arbeidsmigranten nog geen ervaring met het opzetten van het bedrijf, wat de klantreis 

per definitie ingewikkeld maakt. Eenmaal in Nederland ervaren EU-ondernemers dat 

veel informatie alleen in het Nederlands wordt aangeboden, organisaties niet goed op 

elkaar zijn aangesloten en/of informatie ontbreekt. 

De belangrijkste ervaren uitdagingen zijn onder te verdelen in toegankelijkheid (1), 

het begrijpen van informatie (2) en doorlopen van procedures (3). Op het gebied 

van toegankelijkheid (1) ervaren niet-Nederlandse Europese ondernemers veel 

verschillende problemen bij het vinden van de juiste informatie die specifiek voor hen 

relevant is. Men heeft op meerdere momenten moeite om informatie te vinden over 

algemene regelzaken, de volgorde van de te nemen stappen, het vinden van financiële 

mogelijkheden en relevante netwerken die passen bij hun eigen persoonlijke situatie. 

Daarnaast ervaren veel niet-Nederlandse Europese ondernemers de nodige problemen 

als het gaat om het begrijpen van informatie (2). Het betreft hier het begrijpen van 

algemene overheidsinformatie over verplichtingen, regels en wetten. Ook het begrijpen 

van direct aan de ondernemer gerichte communicatie, het belastingsysteem, de 

consequenties van verschillende rechtsvormen en kennis over de Nederlandse markt, 

de consumenten en het bedrijfsklimaat geeft problemen. Niet alleen de vreemde taal 

werkt tegen, maar ook de nieuwe context, onbekende terminologie en formeel en 

generalistisch taalgebruik. Ten slotte is het doorlopen van (online) procedures (3) voor 

Europese ondernemers vaak een extra uitdaging, doordat deze alleen in het Nederlands 

worden aangeboden en/of er onduidelijkheid bestaat over afhankelijkheden tussen 

deze procedures. Hier gaat hierbij om zaken als het aanvragen van een Burger Service 

Nummer, openen van een bankrekening, valideren van diploma’s en aanvragen van 

vergunningen.

Verbeterkansen en adviezen
In dit onderzoek zijn in samenwerking met een achttal betrokken organisaties  

49 verbeterkansen en adviezen opgesteld, uitgesplitst naar de belangrijkste ervaren 

uitdagingen. Deze verbeterkansen en adviezen zijn een aanvulling op de veranderende 

(Europese) wet- en regelgeving en/of adviezen om de veranderende (Europese) wet- 

en regelgeving vanuit het perspectief van de niet-Nederlandse EU-ondernemer te 

implementeren. 

De verbeterkansen en adviezen gericht op het structureel verbeteren van de klantreis 

voor niet-Nederlandse EU-ondernemers in Nederland zoals in dit rapport gepresenteerd 

zijn met alle betrokken organisaties besproken. Op basis van deze rondgang en een 

uitvraag onder de EU-ondernemers zelf, blijkt er draagvlak voor elk van de genoemde 

verbeteringen. Urgentie is echter het hoogst voor de adviezen gerelateerd aan de 

volgende verbeterkansen: 

• Ondersteuning bij het begrijpen van algemene overheidsinformatie over 

verplichtingen, regels en wetten door beter aan te sluiten op de taal en 

belevingswereld van de EU-ondernemer. En door het creëren van overzicht  

(adviezen hiervoor zijn uitgewerkt onder verbeterkansen 1 en 4).

• Het verbeteren van direct aan de EU-ondernemer gerichte communicatie door  

deze in een voorkeurstaal aan te bieden en urgentie van eventueel handelen te 

benadrukken (adviezen hiervoor zijn uitgewerkt onder verbeterkans 5).

• EU-ondernemers ondersteunen bij het aansluiten bij de juiste netwerken  

(adviezen hiervoor zijn uitgewerkt onder verbeterkans 3).

• EU-ondernemers helpen het Nederlandse belastingsysteem beter te begrijpen 

(adviezen hiervoor zijn uitgewerkt onder verbeterkans 6).

6  |  Adviesrapport Levensgebeurtenis ‘Starting a business in The Netherlands’



Opdracht

Kabinetsspeerpunt NL Digibeter richt zich met haar aanpak op 
het verbeteren van communicatie en dienstverlening rondom 
organisatie-overschrijdende levensgebeurtenissen in het 
burger- en ondernemersdomein.

De (rijks)overheid heeft de ambitie om ondernemen in Nederland zo toegankelijk 

mogelijk te maken voor ondernemers van binnen en buiten Nederland. Om te  

begrijpen wat EU-ondernemers die in ons land een bedrijf willen starten ervaren,  

is de levensgebeurtenis ‘Starting a business in The Netherlands’ in kaart gebracht. 

‘Starting a business in The Netherlands’ is de vijfde levensgebeurtenis in het 

ondernemersdomein die in opdracht van ministerie BZK wordt verbeterd. Dit heeft,  

met deze erbij, geresulteerd in rapporten met de volgende titels: 

1. ’Ik wil voor mezelf beginnen’

2. ’Overlijden van een ondernemer’

3. ’Ik moet stoppen met mijn eenmanszaak’

4. ’Duurzaam ondernemen’

5. ‘Starting a business in the Netherlands’
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Belang van het onderzoek

Het in kaart brengen en verbeteren van de levensgebeurtenis 
‘Starting a business in the Netherlands’ is van sociaal, 
maatschappelijk en economisch belang. De resultaten  
van dit onderzoek kunnen namelijk nogal wat tijd, geld en 
frustraties schelen. 

Zowel voor de EU-ondernemers die een bedrijf starten in Nederland als voor de 

betrokken Nederlandse overheden en organisaties. Een win-win situatie die veel 

kan opleveren. Vooral gezien het feit dat het aantal startende ondernemers uit het 

buitenland in Nederland in 2021 is gegroeid naar 23% van alle KVK-inschrijvingen2 per 

jaar en er nieuwe (Europese) wetten gaan gelden. Deze verschillende nieuwe wetten, 

zoals ‘Digitale Overheid’3 en ‘Single Digital Gateway’, zullen niet alleen veel impact 

hebben op de klantreis van EU-ondernemers in Nederland, maar ook op de werkwijze 

van onze betrokken overheden. Zo verplichten ze organisaties als KVK, Belastingdienst, 

UWV en gemeenten om hun informatie en procedures te organiseren vanuit 

levensgebeurtenissen, deze meertalig aan te bieden met meerdere inlog-mogelijkheden 

zoals DigiD en e-Herkenning, en gegevens slechts één keer uit te vragen (once only 

principe). Met dit onderzoek kunnen Nederlandse overheden worden gestimuleerd 

de verschillende Europese wetten vanuit het klantperspectief te implementeren en 

hun dienstverlening te optimaliseren. Zo kunnen zij EU-ondernemers in Nederland 

beter ondersteunen bij de opzet van hun bedrijf. De verwachting is dat eenvoudiger 

procedures voor het Europese bedrijfsleven in Nederland jaarlijks kunnen leiden tot een 

lastenverlichting van zeker 11 miljard euro4. Dit kan ook leiden tot meer buitenlandse 

investeringen en economische groei in Nederland.

2 KVK Handelsregister, 2021

3 digitaleoverheid.nl

4 digitaleoverheid.nl
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De belangrijkste punten op een rij
Ondernemen in Nederland is steeds vaker een internationale aangelegenheid5.

• 23% van de startende ondernemers heeft een niet Nederlandse nationaliteit,  

maar is wel woonachtig in Nederland.

• Ongeveer één derde daarvan (8%) heeft een Europese achtergrond. 

Impact (Europese) wet- en regelgeving op EU-ondernemer en overheden in Nederland 

maakt verbeteringen in procedures en communicatie noodzakelijk6.

• Wetten zoals ‘Digitale Overheid’ en ‘Single Digital Gateway’ zullen veel impact hebben 

op de klantreis van EU-ondernemers in Nederland.

• Deze wetten verplichten organisaties als KVK, Belastingdienst, UWV en gemeenten 

om hun informatie en procedures voor ondernemers vanuit levensgebeurtenissen te 

organiseren. Ze dienen deze meertalig en centraal aan te bieden en beschikbaar te 

maken via meerdere Europese inlogmogelijkheden zoals DigiD en e-Herkenning, en 

gegevens slechts één keer uit te vragen (once only principe). 

Potentiële financiële winst ontstaat door de levensgebeurtenis ‘Starting a Business in 

the Netherlands’ in kaart te brengen en te verbeteren

• Met dit onderzoek kunnen Nederlandse overheden worden gestimuleerd hun 

dienstverlening te verbeteren en om de Europese wetten vanuit klantperspectief te 

implementeren. 

• De verwachting is dat eenvoudiger online procedures de Nederlandse overheden 

en organisaties tijd en geld besparen en het Europese bedrijfsleven jaarlijks 

zeker 11 miljard euro aan lastenverlichting opleveren, wat weer een gunstiger 

investeringsklimaat schept en goed is voor de Nederlandse economie7.

5 KVK Handelsregister

6 digitaleoverheid.nl

7 digitaleoverheid.nl

In 2020 in het Handelsregister 
geregistreerde ondernemingen.
236.589

n Europese nationaliteit    
n Overige niet Nederlandse nationaliteiten    
n Nederlandse nationaliteiten

8%

15%

77%
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Onderzoeksvraag en doel 
Het hoofddoel van dit levensgebeurtenistraject is het in kaart 
brengen en herontwerpen van het proces en de gerelateerde 
beleving van EU-ondernemers die in Nederland willen 
ondernemen. De ondernemer staat centraal.

De opdracht bestond uit 3 onderdelen:

• Breng de levensgebeurtenis ‘Starting a business in the Netherlands’ in kaart aan de 

hand van de klantreismethodiek. 

•  Breng de impact van de Wet digitale overheid (WDO), Single Digital Gateway (SDG), 

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en Electronic Identities 

And Trust Services (eIDAS) op deze levensgebeurtenis aan het licht. 

• Definieer voor alle betrokken organisaties de mogelijkheden om de klantreis voor  

EU-ondernemers te verbeteren.

Het onderzoek leidt tot adviezen in de volgende categorieën:

• Winst qua klantbeleving op het gebied van toegankelijkheid, begrijpelijkheid en 

procedures.

• Organisatorische winst, zoals minder te behandelen telefoontjes bij de verschillende 

betrokken organisaties
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Werkwijze
zijn online gehouden en met toestemming van de deelnemers opgenomen. 

Het onderzoekstraject en de tussentijdse resultaten zijn behandeld in verschillende 

werkgroepen met een kerngroep. Deze kerngroep bestond uit medewerkers van 

betrokken organisaties, zoals ministeries BZK en EZK, Belastingdienst, VNG, KVK, 

Business.gov en gemeente Zevenaar. De analyse, conclusies en aanbevelingen zijn 

door de betrokken partijen onderschreven.

Bij het onderzoek voor dit rapport is de klantreismethode 
gebruikt. Deze methode stelt ons in staat de doelen, 
drijfveren, behoeften, houdingen, gedragingen en ervaringen 
van EU-ondernemers tijdens de levensgebeurtenis ‘Starting  
a Business in The Netherlands’ in kaart te brengen. 

Een klantreis geeft aan welke stappen niet-Nederlandse EU-ondernemers zetten om 

hun bedrijf in Nederland te starten, hoe zij deze stappen ervaren en welke problemen 

en frustraties die geven. Deze informatie is van cruciaal belang om de Nederlandse 

overheid te helpen hun dienstverlening te verbeteren en door EU-ondernemers ervaren 

belemmeringen weg te nemen. 

Verschillende klantreizen voor verschillende persona’s 
Niet elke klantreis van EU-ondernemers in Nederland is gelijk. Het type onderneming 

dat wordt gestart, heeft veel invloed op hoe de klantreis wordt doorlopen en ervaren. 

Daarom richt dit onderzoek zich op de ervaringen van verschillende typen niet-

Nederlandse EU-ondernemers die in Nederland een bedrijf willen opzetten. Voor deze 

typen zijn verschillende persona’s uitgewerkt en bijbehorende klantreizen in kaart 

gebracht. De keuze voor deze verschillende typen wordt in het hoofdstuk 'Scope' 

(pagina 11) toegelicht. 

Toetsing en samenwerking
Om de verschillende klantreizen te ontwikkelen, zijn 22 diepte-interviews gehouden 

met niet-Nederlandse EU-ondernemers en 12 met werknemers van verschillende 

dienstverlenende organisaties gericht op EU-ondernemers in Nederland. Deze 

organisaties zijn; Belastingdienst, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), KVK, 

Business.gov, Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s), gemeenten Groningen, 

Utrecht en Zevenaar en expat centra. De interviews duurden 60 minuten,  
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Scope
Er is in de segmentatie gekozen voor ‘kleine’ ondernemers, omdat zij vaak zelfstandig 

verschillende acties moeten doorlopen, wat veel uitdagingen met zich meebrengt. 

Dit in tegenstelling tot grotere bedrijven, die kunnen rekenen op ondersteuning van 

gespecialiseerde adviseurs en mede daardoor tegen relatief weinig belemmeringen 

aanlopen bij het starten van een onderneming in Nederland. Daarnaast valt op dat 

niet-Nederlandse EU-ondernemers relatief vaker (+20%) qua rechtsvorm voor een 

eenmanszaak of vof kiezen dan andere ondernemers9. Een groot deel van de groep 

niet-Nederlandse EU-ondernemers in Nederland valt dus in de categorie ‘kleine’ 

ondernemer.

In scope 

Voor alle 4 typen ondernemingen geldt dat we ons in dit onderzoek richten op:

• ondernemers met een niet-Nederlandse EU-nationaliteit

• ondernemers die een onderneming starten binnen Nederland

Buiten scope 

Voor alle 4 typen ondernemingen geldt dat we ons in dit onderzoek niet richten op:

• ondernemers met een Nederlandse of niet EU-nationaliteit

• ondernemers met meer dan 50 werkende personen 

Afbakening levensgebeurtenis 
Bij het opstellen van de verschillende klantreizen is de migratie naar Nederland gekozen 

als startpunt. Die migratie is voor EU-ondernemers namelijk vaak de aanleiding voor het 

starten van een bedrijf. Als eindpunt van de levensgebeurtenis hanteren we het voor de 

eerste keer doen van de aangifte inkomstenbelasting. Deze activiteit sluit namelijk een 

periode af waarin startende ondernemers allerlei zaken voor het eerst hebben moeten 

regelen om ervoor te zorgen dat hun onderneming echt staat.

9 KVK Handelsregister, 2021

De focus ligt op EU-ondernemers in Nederland. Het gaat daarbij 
om ‘kleine’ ondernemers zonder gespecialiseerde back up. 
Startpunt van hun levensgebeurtenis ‘Starting a business in 
The Netherlands’ is de migratie naar Nederland. Eindpunt; de 
eerste keer doen van aangifte inkomensbelasting.

Doelgroepen

Focus op EU-ondernemers

Het aantal ondernemers in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit groeit. 

23% van de startende ondernemers heeft een niet Nederlandse nationaliteit. Ongeveer 

één derde daarvan (8%) heeft een Europese achtergrond8. In dit onderzoek richten 

we ons alleen op niet-Nederlandse EU-ondernemers. Dit omdat er een groot aantal 

Europese wet- en regelgevingstrajecten ophanden zijn voor het toegankelijker maken 

van de dienstverlening voor EU-ondernemers. Ook is onderzocht hoe de Europese 

wet- en regelgeving vanuit het perspectief van de EU-ondernemer kan worden 

geïmplementeerd. De initiatieven die hieruit voortkomen zullen ongetwijfeld ook de 

klantbeleving, informatievoorzieningen en procedures voor de overige hier startende 

niet-Nederlandse ondernemers verbeteren. 

4 typen ondernemingen onder de loep

In dit onderzoek richten we ons op 4 typen EU-ondernemingen:

• de freelancer

• de mkb’er (met minder dan 50 werkende personen)

• de arbeidsmigrant

• de start-upper

8 KVK Handelsregister, 2021
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Persona’s
Voor dit onderzoek is gekeken naar 4 typen EU-ondernemers. 
Vanwege de indicatieve percentuele verdeling onder de totale 
groep EU-ondernemers op basis van Handelsregisterinformatie. 

Deze 4 groepen doorlopen in grote lijnen dezelfde processen maar ervaren elk 

hun eigen uitdagingen. Daarom zijn daarover verschillende interviews gehouden. 

De uitkomsten daarvan zijn vertaald naar persona’s: vertegenwoordigers van 

die verschillende soorten EU-ondernemers. Deze zijn elk voorzien van de nodige 

achtergronden en karaktertrekken zodat ze meer gaan ‘leven’. De persona’s laten  

zien met welke verwachtingen en behoeften de 4 meest voorkomende typen  

EU-ondernemers hier starten en de klantreizen doorlopen.

 De arbeidsmigrant     De freelancer     De mkb’er     De start-up

De start-up (2-5%) 
Bv - ICT & Media + overig

De arbeidsmigrant (40-50%)
EMZ - Bouw & Landbouw 

De mkb’er (20-25%)
Vof, bv, EMZ - Retail + overig  

De freelancer (30-40%)
EMZ - Zakelijke dienst + overig  
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Persona Freelancer

Als psychologe uit Frankrijk aan de slag in Utrecht

 " Ik heb pas in Nederland besloten te gaan ondernemen, maar moet  
echt bij de hand worden genomen om alles goed te kunnen regelen. " Sophie

Personalia

• Komt uit Parijs, Frankrijk

• 29 jaar oud

• Klinisch psycholoog

• Schilderen, hardlopen en dansen zijn haar hobby’s

• Is verhuisd naar Utrecht, Nederland  

Haar karakter

• Altijd op zoek naar avontuur

• Houdt van veel vrijheid

• Houdt van veel sociale contacten

• Wil graag andere mensen helpen

Haar verhaal

Sophie werkte twee jaar als klinisch psycholoog in Parijs. Ze wilde eigenlijk altijd 

al een keer in het buitenland wonen en koos voor Nederland. Met haar diploma 

kan ze alleen niet zomaar in een Nederlandse kliniek werken. Daarom besluit ze 

zelf een praktijk op te richten. Ze ziet andere internationals met psychologische 

problemen in én buiten Nederland als haar doelgroep. 

Jobs to be done 

Functioneel

• Huis om te wonen

• Openen van een rekening

• Registreren als ondernemer

• Diploma omzetten

• Locatie voor de praktijk

• Praktijk op de kaart zetten

• Eerste betalende klant vinden

• Betalen van belastingen

Emotioneel

• Ik wil me welkom voelen 

• Ik wil me niet alleen voelen

Belangrijkste frustraties

• Het is hier voor EU-burgers praktisch onmogelijk om een huis te vinden.

• De volgorde en onderlinge verbanden van te regelen zaken zijn onduidelijk.

• De info van de Belastingdienst is in het Nederlands en zeer lastig te begrijpen 

waardoor je niet weet wat je kan verwachten en moet factureren.

• Het is niet altijd duidelijk of je een idee kan en mag uitvoeren (diploma’s).

• Overheidswebsites zijn vaak te generalistisch, technisch, verspreid en in  

het Nederlands.

• Het is zeer moeilijk om een Nederlands netwerk op te bouwen.
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Persona Mkb'er

Als ondernemer uit Griekenland een franchise openen in Den Haag

 " Ik wil actief ondersteund worden om als mkb’er de beste zakelijke 
beslissingen te nemen." Matthias

Personalia

• Komt uit Thessaloniki, Griekenland

• 42 jaar oud

• Twee kinderen van 8 en 4 jaar oud

• Hobby’s zijn fitnessen en luxe koken 

• Is verhuisd naar Den Haag, Nederland  

Zijn karakter

• Altijd op zoek naar avontuur

• Weigert voor een baas te werken

• Wil succes hebben, is gevoelig voor status en geld 

• Werkt erg hard

• Is leergierig

Zijn verhaal

Matthias is een geboren internationale ondernemer en heeft al een succesvolle 

onderneming gestart in Griekenland en Frankrijk. Nu heeft hij een idee voor een 

meubelzaak met augmented reality. Zodat je meteen kan zien hoe meubels in je 

huiskamer staan. Na intensief marktonderzoek vestigde hij zich met z’n gezin en 

bedrijf in Den Haag. 

Jobs to be done 

Functioneel

• Huis om te wonen

• Registreren als ondernemer

• Specifieke wet- en regelgeving

• Kiezen van rechtsvorm

• Het vinden van een locatie voor  

het bedrijf

• Het aanscherpen van het business 

idee

• Betalen van belastingen

Emotioneel

• Ik wil zo min mogelijk gedoe

• Ik wil snel succes

• Ik wil me niet eenzaam voelen
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Belangrijkste frustraties

• Lastig te bepalen waar een niet-Nederlandse EU mkb’er zich privé en zakelijk  

kan vestigen.

• Info van de Belastingdienst is in het Nederlands en zeer lastig te begrijpen,  

ook met een accountant.

• Lastig om de consequenties van rechtsvormen, Belastingdienstsysteem  

en -regelingen te overzien.

• Informatie op overheidswebsites vaak te generalistisch, technisch, verspreid  

en in het Nederlands.

• Meer advies en data van overheid specifiek voor mkb gewenst.
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Persona Arbeidsmigrant

Als Poolse elektricien aan de slag in Nederland

 " Ik heb mijn thuisland verlaten voor een succesvollere toekomst,  
maar ben zeer afhankelijk van hulp om in Nederland als ondernemer 
aan het werk te gaan."

Iwan

Personalia

• Komt uit Łódź, Polen

• 32 jaar oud

• Elektricien

• In 2017 verhuisd naar Venlo, Nederland  

Zijn karakter

• Gedreven, harde werker 

• Positief

Zijn verhaal

Iwan is in 2017 geëmigreerd naar Nederland, omdat hij hier meer kon verdienen 

dan in zijn eigen land. Hij werkte in eerste instantie voor een uitzendbureau en 

woont in een gedeelde vakantiewoning via diezelfde partij. In zijn werkomgeving 

wordt hij gediscrimineerd en slecht betaald. Iwan realiseert zich dat hij als 

ondernemer betere kansen heeft. Omdat hij de taal niet machtig is, zoekt hij 

iemand die hem daarbij kan helpen.

Jobs to be done 

Functioneel

• Vinden van een betrouwbare 

werkgever in Nederland

• Een eigen huis vinden

• Registreren als ondernemer

• Openen van een rekening

• Hulp bij het begrijpen van 

belastingen en verzekeringen

• Belastingaangifte doen

Emotioneel

• Ik wil me veilig en gerespecteerd 

voelen

Belangrijkste frustraties

• Zeer afhankelijke positie in Nederland doordat taal en wet- en regelgeving 

volstrekt onduidelijk zijn.

• Gevaar voor uitbuiting en discriminatie.

• Het is onmogelijk voor EU-burgers om een huis te vinden.

• Onderneming mag niet worden geregistreerd op het woonadres.

• Bankrekening regelen duurt lang (2 maanden).
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Persona Start-up

Als Litouwse student deelnemen aan een start-up accelerator

 " Ik ben naar Nederland gekomen omdat ik meer én beter wilde.  
Dit lukt met het accelerator programma!" Jilda

Personalia

• Komt uit Vilnius, Litouwen

• 24 jaar oud

• Start-up onderneemster

• Is verhuisd naar Rotterdam, Nederland  

Haar karakter

• Nieuwsgierig, wil altijd leren

• Is uitgesproken, extravert

• Allergisch voor routine, erg ongeduldig

Haar verhaal

Jilda is de oudste dochter van een ondernemersechtpaar in Vilnius. In 2019 

verhuisde Jilda voor een dubbele master naar Rotterdam. Tijdens haar studie 

werkte ze kort voor een baas, maar dit sprak haar niet aan. Jilda pitchte daarom 

een idee dat zij tijdens haar studie ontwikkelde bij een start-up accelerator,  

waarna ze funding ontving.

Jobs to be done 

Functioneel

• Het kunnen experimenteren met 

business ideeën

• Investeringen ontvangen en doen

• Registreren als ondernemer

• Openen zakelijke rekening

• Specifieke wet- en regelgeving 

doorgronden

• Betalen van belastingen

Emotioneel

• Ik wil zo min mogelijk gedoe

• Ik wil kunnen experimenten en  

snel succes

Belangrijkste frustraties

• Het is lastig om de verschillende business ideeën te toetsen zonder inschrijving.

• Toegang tot start-up funding is voor zelfstandige start-up ondernemers 

moeilijker te verkrijgen.

• Tijdens inschrijven moet je specifiek aangeven wat je onderneming gaat doen 

ook als je dat als start-up nog niet zeker weet.

• Het is moeilijk om een Nederlands netwerk op te bouwen.

• Overheidswebsites zijn vaak te generalistisch, technisch, verspreid en in het 

Nederlands.
* Inzichten in dit onderzoekstraject zijn gebaseerd op gesprekken met start-ups die zijn 

aangesloten bij een acceleratorprogramma.
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Rol van betrokken instanties, 
netwerken en personen
De interviews met de verschillende typen EU-ondernemers 
geven aan hoe zij het contact met de verschillende, voor hen 
belangrijke Nederlandse instanties, netwerken en personen 
ervaren. Het globale beeld daarvan is in dit rapport 
weergegeven. Maar ook de verwachtingen, uitdagingen en 
frustraties van de ondernemers per contactpunt. 

Gemeenten
De gemeente is de organisatie waar Europese ondernemers vaak het eerste contact 

mee hebben. Zij moeten zich als inwoner bij één van de gemeenten melden om een 

BSN te verkrijgen. Hoewel de website van veel gemeenten en de informatie daarop in 

het Nederlands is, wordt de interactie met de gemeenten én ook het fysieke bezoek 

over het algemeen als goed ervaren. Gemeenten worden voor verdere ondersteuning 

op dit moment nog weinig gevonden en aangesproken door EU-ondernemers. Alleen 

wanneer hun bedrijf vergunningen nodig heeft komen zij weer bij de gemeente 

terecht. Wanneer lokale wetgeving afwijkt van de nationale, bijvoorbeeld als het gaat 

om regels rond een slijterijvergunning, wordt dit als verwarrend ervaren omdat veel 

van de beschikbare Engelstalige informatie hier geen melding van maakt. Europese 

ondernemers verwachten van gemeenten dat ze een actieve rol spelen in het ontsluiten 

van voor de ondernemer relevante netwerken. Helaas lijken niet alle gemeenten aan 

deze verwachting te kunnen voldoen. 
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Woningverhuurder
Het vinden van een woning is voor Europese ondernemers nog een grotere uitdaging 

dan voor de gemiddelde Nederlander. Het is dringen op de oververhitte woningmarkt 

en als je geen Nederlands netwerk of arbeidscontract hebt, kom je er amper tussen. 

Tel daar de wens bij op om een onderneming op het woonadres te kunnen registreren 

en de uitdaging is nog groter. Het hebben van een huis is echter een belangrijke 

voorwaarde om je als Nederlandse inwoner te kunnen laten inschrijven. Vooral 

ondernemers die minder te besteden hebben (arbeidsmigranten en freelancers) 

eindigen vaak in ruimtes die niet als woonadres mogen worden geregistreerd, laat 

staan dat er een bedrijf mag worden gevestigd.

Makelaars en platforms (zoals Funda voor business) 
Er zijn veel verschillende particuliere makelaars en platforms die kunnen helpen 

om een vestigingslocatie voor niet Nederlandse EU-ondernemingen te vinden. Deze 

makelaars en platforms bieden hun informatie vaak ook in het Engels aan. Het is voor 

niet Nederlandse EU- ondernemers over het algemeen echter lastig om locaties via een 

makelaar te bezoeken. Zeker wanneer zij nog niet in Nederland zijn. Ook is informatie 

over het vestigingsklimaat door hen vaak moeilijk te achterhalen. En doordat er in 

de huidige krappe markt snel beslissingen genomen moeten worden, missen velen 

daardoor hun kans op een geschikte locatie.

 

Banken
Iedereen heeft geld nodig en om dagelijks toegang te hebben tot geld en dat te 

beheren, is een bank noodzakelijk. Over het algemeen hebben Europese ondernemers 

geen goede ervaringen met de Nederlandse banken. Het is vaak moeilijk om aan een 

bankrekening te komen die voldoet aan hun internationale behoeften. Zo bieden veel 

Nederlandse banken slechte voorwaarden voor internationale betalingen (zoals VISA) 

en wordt de dienstverlening veelal beperkt in het Engels aangeboden. Het verkrijgen 

van een rekening duurt lang. Veel arbeidsmigranten en ondernemers met een Oost-

Europese achtergrond krijgen in dit traject naar eigen zeggen bovendien regelmatig te 

maken met vooroordelen tegen hen. 

 

KVK
Wanneer het gaat om het registreren van een onderneming, staat KVK er positief 

op. Hoewel ook hier de informatie en de formulieren niet volledig beschikbaar zijn in 

het Engels, wordt zowel het online als het fysieke traject als ongelofelijk snel, soepel 

en toegankelijk ervaren. Veel Europese ondernemers geven aan dat het registreren 

van een onderneming hier makkelijker is dan in hun eigen land. Het levert echter wel 

enige frustratie op dat na een KVK-registratie, informatie in het Nederlands wordt 

meegegeven en dat het onduidelijk blijft voor welke vervolgvragen KVK beschikbaar is. 

Er wordt van KVK verwacht dat die overzicht biedt in wat tijdens het opzetten van een 

onderneming verder nog moet worden geregeld.

 

Business.gov.nl
Business.gov.nl wordt door veel EU-ondernemers herkend en erkend als bron voor 

informatie over het starten van een onderneming. De website wordt vaak gebruikt 

ter controle van wat in Facebookgroepen is gevonden. In Facebookgroepen wordt 

de informatie vaak toegankelijker gevonden; door de ervaringen van anderen is de 

vertaling naar de persoonlijke situatie makkelijker te maken. De globale informatie 

van Business.gov.nl wordt gewaardeerd maar EU-ondernemers geven aan het lastig 

te vinden om, met alleen deze informatie, te bepalen wat geldt voor hun persoonlijke 

situatie. Daarnaast wordt het frustrerend gevonden dat men op de website vaak niet 

meteen zaken kan regelen; hiervoor wordt doorverwezen naar overheidswebsites die 

hun informatie en formulieren vervolgens alleen in het Nederlands aanbieden. 

 

Belastingdienst
De Belastingdienst werd door EU-ondernemers genoemd als partij waarmee zij tijdens 

hun start in Nederland het meeste contact hebben gehad. Voor veel van hen was het 

een zeer grote uitdaging om het belastingsysteem, en hoe dat voor hen als ondernemer 

werkt, te doorgronden. Begrip van het belastingsysteem is voor in Nederland startende 

EU-ondernemers van groot belang om te kunnen inschatten wat hun financiële situatie 

aan het einde van het jaar zal zijn. Ze willen weten waar ze wel of niet recht op hebben 

en voor welke regelingen ze wel of niet moeten kiezen. Hier waren in veel gevallen 

meerdere telefoongesprekken met de Belastingtelefoon voor nodig, en hun vragen 
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konden niet altijd in het Engels worden beantwoord. Het wordt als frustrerend ervaren 

dat belangrijke post, zoals informatie over btw-aangifte of het M-formulier, in het 

Nederlands wordt aangeboden. Doordat deze informatie en het belang hiervan door 

de ondernemer niet te begrijpen is, blijft dit vaak liggen met onnodige boetes, gemiste 

kansen en/of verkeerde beslissingen tot gevolg. 

 

RVO
RVO wordt vooral gevonden door start-ups en mkb’ers die zich met hun 

dienstverlening op de internationale markt richten. Zij horen doorgaans via via over de 

subsidiemogelijkheden die RVO te bieden heeft. Vaak is dat echter te laat omdat de 

betreffende vouchers vergeven zijn of omdat deze ondernemers inmiddels niet meer in 

aanmerking komen voor financiering zoals de Vroegefasefinanciering.

Expat centra (zoals International Welcome Center North)
Expatcentra richten zich als one-stop-shop op buitenlanders die in Nederland in 

loondienst of als ondernemer willen komen wonen en werken. Hun aanbod bestaat uit 

het begeleiden van buitenlanders in het vestigingsproces in Nederland, zowel privé als 

zakelijk, zoals het uitgeven van het start-up visum, en het organiseren van activiteiten 

en events in het kader van integratie. De dienstverlening van de expatcentra wordt als 

positief ervaren. Echter, bij het zoeken naar specialistische kennis voor ondernemers 

worden ze niet gevonden. 

 

ROM
Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's) richten zich op het versterken 

van de regionale economie door ondernemers te ondersteunen bij innoveren, 

investeren en internationaliseren en zo hun groei te versnellen. Qua internationale 

dienstverlening richten ROM’s zich op start-ups en bestaande (mkb-)organisaties 

die een vestiging willen openen in de regio. Deze dienstverlening sluit niet aan op de 

ondernemersgroepen uit dit onderzoek. Ze worden ook niet door hen gevonden. 

 

Expat websites (zoals iamanexpat.nl) 
Er zijn verschillende (commerciële) partijen die zich via websites richten op de 

grote groep expats in Nederland. De sites bieden generieke informatie over de 

vestigingsprocedure in Nederland én diensten voor buitenlanders die in Nederland 

willen komen wonen, werken, studeren en/of ondernemen. De websites worden vaak 

als toegankelijk ervaren. Toch controleren veel expats de informatie die zij daar vinden 

in Facebookgroepen of op overheidswebsites. Daarnaast bieden expatwebsites geen 

specialistische informatie over het starten van een onderneming. Hiervoor worden ze 

dan ook niet gebruikt en gevonden. 

Facebookgroepen (zoals Business Netherlands of  
Freelancers Netherlands)
Er zijn veel verschillende Facebookgroepen waarin ondernemers van binnen en buiten 

de EU kennis met elkaar delen over het starten van een onderneming in Nederland. 

Deze Facebookgroepen zijn erg populair onder onze doelgroepen, doordat de 

informatie op een zeer persoonlijke en begrijpelijke wijze met elkaar wordt gedeeld  

door ervaringsdeskundigen. Vaak wordt belangrijke informatie nog wel gecontroleerd 

op een overheidswebsite, om er zeker van te zijn dat de gevonden informatie klopt.  

EU-ondernemers verwachten van de Nederlandse overheid een actievere rol op dit 

front.

Netwerkbijeenkomsten
Een startende niet-Nederlandse EU-ondernemer bezoekt in z’n eerste jaren 

vaak verschillende netwerkbijeenkomsten die door organisaties als gemeenten, 

KVK, particuliere bedrijven of ondernemers zelf, worden georganiseerd. Deze 

netwerkbijeenkomsten hebben als doel om ondernemers bij elkaar te brengen en 

potentiële klanten te genereren. De bijeenkomsten worden als zeer belangrijk ervaren, 

omdat dit de ondernemer de mogelijkheid biedt nieuwe mensen te leren kennen, de 

Nederlandse markt beter te begrijpen en soms zelfs een eerste betalende klant te 

vinden.
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Partijen voor validatie van diploma’s (IDW/BIG)
Er bestaan verschillende organisaties, zoals IDW en BIG, die niet-Nederlanders helpen 

hun diploma te valideren. Kenniswerkers, zoals psychologen of artsen, dienen namelijk 

de waarde van hun buitenlandse diploma te bewijzen om aan de slag te kunnen gaan. 

De betrokken organisaties bieden hiervoor veelal duidelijke procedures in het Engels 

aan. Het valideren van de diploma’s duurt echter wel vaak een aantal weken, waardoor 

er langere tijd onzekerheid is of een onderneming kan worden opgezet. 

Boekhouders/accountants
Veel startende ondernemers huren, mits dit financieel tot de mogelijkheden behoort, 

een boekhouder of accountant in om het belastingsysteem beter te begrijpen en 

omzet- en inkomstenbelastingaangifte te doen. Doordat er zo’n groot en divers aanbod 

is, wordt de zoektocht naar een betrouwbare boekhouder vaak als frustrerend ervaren. 

De diensten van de boekhouders en accountants worden steeds vaker digitaal en 

in het Engels aangeboden en worden over het algemeen als positief ervaren. Toch 

kunnen boekhouders de startende niet-Nederlandse Europese ondernemers niet altijd 

helpen met vragen over aftrekposten, btw-plicht en of de consequenties van bepaalde 

regelingen. 

Accelerator programma’s zoals (Hollandstart-up)
Voor start-ups zijn er in Nederland verschillende ondersteuningsprogramma’s 

opgetuigd. Er wordt door commerciële partijen en stichtingen gewerkt in verschillende 

modellen waarbij leningen of financiering door inkoop van aandelen wordt aangeboden. 

De programma’s bieden naast toegang tot financiering vaak ook begeleiding, een 

werkplek, juridische en administratieve ondersteuning en gestroomlijnde toegang tot 

subsidies.

Notaris
Veel mkb-ondernemers maken gebruik van een notaris om hun onderneming (vanuit 

het buitenland) te registreren. Deze actie is voor veel ondernemers ondoorzichtig. De 

zoektocht naar een betrouwbare en betaalbare partij blijkt frustrerend. Daarnaast geven 

mkb-ondernemers aan niet altijd goed geïnformeerd te zijn over de keuze voor een 

bepaalde rechtsvorm en de consequenties hiervan. Zij hebben achteraf soms het idee 

een ongunstige keuze te hebben gemaakt. 

Bemiddelaar
Arbeidsmigranten ervaren vaak grote moeilijkheden met de Nederlandse maar ook met 

de Engelse taal. Daardoor moeten zij in Nederland voor het regelen van (overheids- )

zaken vaak ondersteund worden door derden. Er zijn bemiddelaars actief. De grote 

mate van afhankelijkheid die de arbeidsmigrant daarbij ondervindt, zorgt voor situaties 

waarbij uitbuiting een serieus risico is. Bijvoorbeeld doordat de bemiddelaar toegang 

krijgt tot persoonsgegevens zoals een paspoort, DIGID en bankrekeningen en/of de 

arbeidsmigrant voor werk en onderdak afhankelijk is van de bemiddelaar. 
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Klantreizen
Klantreis Freelancer: 

Aanleiding Oriëntatie…Verhuizen naar Nederland Valideren van het idee
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Stap 1
Ik wil naar Nederland

en ondernemen

Stap 2
Ik zoek onderdak
en wil een woning

Stap 3
Ik wil toegang tot 

mijn financiën en regel 
een Nederlandse 

rekening

Stap 4
Ik wil me registeren 
bij de gemeente en 
een BSN aanvragen

Stap 5
Ik wil weten wat mijn 
kansen zijn en verken 

de markt

Stap 6
Ik zoek uit of ik 

mijn product/dienst 
mag aanbieden

Stap 7
Ik zoek institutioneel

advies over de 
(lokale) markt

 

Stap 8
Ik zet mijn product in 

de markt en ga op 
zoek naar de eerste 

klant

Stap 9
Ik oriënteer me op 

wat ik moet regelen

(Eigen) netwerken Particuliere bank Gemeente (Eigen) netwerken IDW, BIG, Bizz.gov,
NVWA & KVK

Gemeenten, KVK
en welcome centre

(Eigen) netwerken
en gemeente

Facebook, Bizz.gov, 
KVK, Belastingdienst, 

bedrijven en gemeente

Op locatie en 
Facebookgroepen

“Waar moet ik me 
vestigen? Na veel 

twijfels tussen 
Kopenhagen, Londen 
of Utrecht, kies ik voor 

Nederland.” 

“Waar kan ik toch een 
huis vinden? Ik heb 

maanden in een hotel 
moeten wonen.”

“Ik wil snel een rekening 
openen. Maar doordat 
alles in het Nederlands 
is en je een BSN nodig 
hebt, open ik maar een 
internationale rekening 

bij Bunq.”

“Fijn om iemand op 
locatie te spreken. ik 
krijg alleen nog geen 

BSN, want ik heb
nog geen adres.” 

“Ik vraag me af of er 
wel markt is voor een 
eigen praktijk. Ik wil 
daarom met zoveel 
mogelijk potentiële 

klanten spreken
om mijn idee te 

valideren.”

“Mag ik mijn vak 
wel uitoefenen in 

Nederland? En welke 
vergunningen heb ik 

nodig?”

“Ik zou graag veel meer 
lokaal advies ontvangen 
waar ik me het beste kan 

vestigen, bij welke 
netwerken ik me kan 

aansluiten en waar (lokale) 
marktkansen zijn.”

“Ik volg een online 
marketingcursus en maak 

een website. Ik voel me 
genoodzaakt me op 

internationale klanten te 
richten. De Nederlanders 

zijn niet te bereiken.”

“Info op Facebook en 
expatwebsites is goed te 
begrijpen. Maar ik wil het 

ook bij de bron controleren, 
waar de info nog te vaak 
generiek, technisch en in 

het Nederlands is.”

Facebookgroepen, 
Kamernet en Funda

Website, BSN 
en op locatie

Website 
en op locatie

Netwerkbijeenkomsten 
en Facebookgroepen

Websites en 
telefonisch

Websites,
telefonisch en fysiek

Linkedin, Facebook, 
e-mails en gemeente

Facebook, Iamexpat.nl 
en overheidwebsites

Positief
1. Eventueel) samen- 

wonen met partner.
2. Progressieve 

cultuur, economi-
sche kansen en 
Engelse taal.

3. Kans om te 
ondernemen 
(vrijheid, inkomen 
etc.).

Negatief 
4. Kan geen baan in 

loondienst vinden.

Negatief 
1. Erg lastig om een 

betaalbare woning 
te vinden.

2. Veel woningen 
worden aan 
Nederlanders 
gegund. 

3. Geen huis te 
vinden zonder 
arbeidscontract.

4. Je kan je in veel 
huurwoningen 
niet officieel 
registreren.

Positief
1. Officials spreken 

Engels en zijn 
behulpzaam.

Negatief 
2. Nederlandse 

banken bieden hun 
diensten in het 
Nederlands aan.

3. EU-burgers mogen 
pas een bank- 
rekening openen 
als ze een BSN 
hebben. Dit levert 
vaak problemen op.

Positief
1. Officials spreken 

Engels en zijn 
behulpzaam.

2. Fijn dat alles is 
verbonden aan 
BSN. 

 
Negatief 
3. Gemeentewebsites 

zijn niet allemaal in 
het Engels.

4. Belang BSN niet 
meteen duidelijk.

5. BSN niet mogelijk 
bij ontbreken adres.

Positief
1. Er zijn veel netwerk- 

bijeenkomsten. 
2. Het gesprek 

met andere 
EU-ondernemers 
in Nederland met 
hetzelfde vak is 
waardevol.

 
Negatief 
3. Zeer moeilijk om 

een Nederlands 
netwerk te 
ontwikkelen. 

Positief
1. Validatie diploma 

door meerdere 
organisaties in het 
Engels mogelijk.

Negatief 
2. Info over 

vergunningen bij 
gemeenten in het 
Nederlands. 

3. Onduidelijk of 
diploma of 
vergunning wordt 
geaccepteerd.

4. Soms onduidelijk 
welke vergunningen 
nodig zijn. Veel 
telefoontjes naar 
gemeenten.

Positief
1. Beschikbaar advies 

KVK en gemeenten 
wordt gewaardeerd.

Negatief 
2. Onduidelijk welke 

organisaties 
waarover adviseren 
(gemeenten, KVK, 
welcome centre).

3. Niet proactief 
geadviseerd over 
netwerk- en 
financiële 
mogelijkheden.

Positief
1. Er zijn veel online 

cursussen om een 
bedrijf op de kaart 
te zetten.

2. Veel freelancers 
benaderen hun 
oude netwerk in 
het buitenland.

Negatief 
3. Het is vrij moeilijk 

om Nederlandse 
klanten te krijgen. 
Die doen liever 
zaken met 
Nederlanders.

Positief
1. Facebook-groepen 

leggen het goed uit.
2. Overheidswebsites 

zijn betrouwbaar.

Negatief 
3. Info overheids- 

websites erg 
generiek, technisch, 
onpersoonlijk of in 
het Nederlands.

4. Veel info nog 
verspreid over 
verschillende 
instituten.

5. Voelt als een 
moetje.

= Vooral voor EU-ondernemers complex

1

2

3

4
5

6
7

8

9

als psycholoog uit Frankrijk aan de slag in Utrecht (1/2)
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Als psycholoog uit Frankrijk aan de slag in Utrecht (2/2)

…op regelwerk Registratie bij KVK Bedrijf opstarten
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Stap 10
Ik oriënteer me op
hoe ik mijn zaak 
moet registreren

Stap 11
Ik oriënteer me op 
het Nederlandse 

belastingsysteem

Stap 12
Ik bezoek een 

KVK-locatie om mij 
in te schrijven

Stap 13
 Ik ontvang post van 

de Belastingdienst na 
mijn inschrijving

Stap 14
Ik wil een zakelijke 
rekening openen

Stap 15
Ik zoek een pand

om me te vestigen

Stap 16
Ik regel eventuele
certificaten en of

vergunningen

Stap 17
Ik bereid mijn 

inkomstenbelasting 
voor

Stap 18
Ik krijg een eerste 

aanslag btw

Facebook en KVK Belastingdienst
KVK en Facebook

KVK Belastingdienst Particuliere bank Facebook, gemeenten 
en Marktplaats

IDW, BIG, Bizz.gov,
NVWA & KVK

Belastingdienst Belastingdienst

Website

“De KVK website
is in het Engels en 

redelijk toegankelijk 
opgezet.”

“Dit is echt een ramp, ik 
wil bij de Belasting-
dienst geen fouten 

maken. Maar alles is 
nieuw en in het 

Nederlands. Ik heb wel 
20 keer gebeld om te 

snappen wat ik 
überhaupt moet 

vragen.”

“Wow, wat een warm 
welkom. Het duurde 

maar 20 minuten! En ik 
ben trots ondernemer.”

“Wat is KOR, moet ik 
als psycholoog wel 

BTW heffen, wat kan ik 
aftrekken en wat moet 
ik doorberekenen aan 
buitenlandse klanten?”

“Wat een stress. Ik 
moet de vele brieven in 

Google Translate 
overtypen. Maar dat 

werkt maar half. Mis ik 
iets?“ “Ik ben maar naar een 

internationale bank 
gegaan. Die werken 
tenminste wel in het 

Engels.” 

“Na maanden thuis te 
hebben gewerkt, heb ik 

gelukkig wat andere 
EU-ondernemers 

ontmoet waarmee ik 
een pand kan delen.

Het was fijn geweest 
als de gemeente mij 
over dit nieuwe pand 

had getipt.” 

“Ik heb mijn diploma laten 
verifiëren door IDW. Ik leef 
6 weken in onzekerheid of 

ik hier überhaupt mijn
vak kan uitoefenen.”

“Ik ben dagen bezig om de 
74 pagina’s te vertalen. 
En weet niet zeker of ik 

het goed doe. Mijn 
gesubsidieerde taallessen 

zijn daarvoor niet 
toereikend.” 

“Wat? Een boete? Ik dacht 
dat ik niks hoefde op te 

geven zolang ik nog geen 
omzet heb.”

Website en telefoon KVK-kantoor Post Website en op locatie Facebook, gemeenten 
en Marktplaats

Websites, telefonisch Post Belastingdienst, 
online en Belasting-

dienst-telefoon

Post Belastingdienst

Positief
1. Duidelijk dat je je 

eerst bij KVK moet 
inschrijven. 

2. De website wordt 
in het Engels 
aangeboden.

3. Checklist op de 
website wordt 
gewaardeerd.

Negatief 
4. Website nog redelijk 

generiek.

Positief
1. Er is een Belasting-

dienstafdeling waar 
men Engels spreekt.

Negatief 
2. Website Belasting-

dienst is veelal in het 
Nederlands.

3. Gebruikte termen 
Belastingdienst erg 
onduidelijk en 
moeilijk te vertalen.

4. De Engelse afdeling 
bij Belastingdienst 
heeft geen 
specifieke kennis.

5. Accountant te duur.

Positief
1. Zeer hartelijk 

ontvangen.
2. Adviseur is 

behulpzaam.
3. Procedure is 

eenvoudig.
4. Fijn om wat advies 

te krijgen over 
bijvoorbeeld de 
naam van je bedrijf.

5. Keuze eenmanszaak 
en zzp duidelijk. 

Negatief 
5. Meegegeven info 

in het Nederlands.
6. Meer zakelijk advies 

of coaching gewenst.
7. Inschrijfmodule in 

het Nederlands 
levert problemen op.

Negatief 
1. Post Belastingdienst 

is in het Nederlands.
2. Belangrijke info 

(bijvoorbeeld 
over wel of niet 
btw-plicht) wordt 
niet helder 
geprioriteerd.

3. Accountant 
nog te duur voor 
beginnende 
ondernemers.

4. Termen en 
nummers zijn 
onduidelijk en niet 
te vertalen.

Negatief 
1. Veel Nederlandse 

banken bieden hun 
diensten alleen in 
het Nederlands aan.

2. Prijzig voor 
startende 
ondernemers.

3. Slechte 
voorwaarden voor 
internationale 
betalingen (VISA).

4. Een Nederlandse 
rekening schrikt 
internationale 
klanten af.

Neutraal
1. Veel kenniswerkers 

werken vanuit huis 
om geld te 
besparen.

2. Veel kenniswerkers 
zoeken samen 
met andere 
EU-ondernemers 
een pand voor hun 
bedrijf.

Negatief 
3. Het is duur om 

een pand te huren. 
Ook als je deze deelt.

Positief
1. Validatie diploma 

door meerdere 
organisaties in het 
Engels mogelijk.

Negatief 
2. Validatie diploma 

duurt lang (4-6 
weken) en is prijzig.

3. Aanvragen 
vergunningen bij 
gemeenten vaak 
in het Nederlands 
en regelmatig 
niet online af te 
handelen.

Negatief 
1. EU-burgers moeten 

M-form (74 
pagina’s) in het 
Nederlands invullen. 

2. Het is voor 
EU-ondernemers 
volstrekt onduidelijk 
wat ze aan het einde 
van het jaar 
overhouden en dus 
moeten factureren.

3. Belastingdienst en 
KVK verwijzen 
naar elkaar door 
of naar een dure 
accountant.

Negatief 
1. Veel EU-onder-

nemers denken dat 
ze geen aangifte 
hoeven te doen 
omdat ze geen 
omzet hebben.

2. Veel EU-onder-
nemers krijgen 
hierdoor een boete 
en komen in de 
problemen.

= Vooral voor EU-ondernemers complex

10

11

12

13

14

15
16

17 18
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Aanleiding Oriëntatie…Verhuizen naar Nederland Valideren van het idee
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(Eigen) netwerken Particuliere Bank Gemeente (Eigen) netwerken Bizz.gov, Belasting-
dienst, KVK, Douane, 

IDW, NVWA

Gemeente, KVK, 
ROM en (eigen) 

netwerken

Gemeente, KVK, 
ROM en (eigen) 

netwerken

Bizz.gov

Op locatie en
Facebookgroepen

Facebookgroepen
Kamernet en Funda

Website, BSN 
en op locatie

Website, BSN en 
op locatie

Netwerkbijeenkomsten
en databronnen

Website, telefonisch Websites, telefonisch
en fysiek

Websites, telefonisch
en fysiek

Website

Positief
1. Eerdere trips naar 

Nederland hebben 
een positieve indruk 
achtergelaten.

2. Progressieve 
cultuur, economi-
sche kansen en 
beheersing van de 
Engelse taal in 
Nederland.

Negatief 
1. Lastig om op 

afstand een betaal-
bare koopwoning 
te vinden.

2. Lastig om een 
betrouwbare 
makelaar te vinden.

3. Lastig te bepalen in 
welke stad ik me wil 
vestigen (voor zowel 
bedrijf als gezin).

Positief
1. Officials spreken 

Engels en zijn 
behulpzaam.

Negatief 
2. Nederlandse banken 

bieden hun diensten 
in het Nederlands 
aan.

3. EU-burgers mogen 
pas een bank-
rekening openen als 
ze een BSN hebben. 
Dit levert regelmatig 
problemen op.

Positief
1. Officials spreken 

Engels en zijn 
behulpzaam.

2. Fijn dat alles is 
verbonden aan BSN. 

Negatief 
3. Gemeentewebsites 

zijn in het Engels.
4. Belang BSN niet 

meteen duidelijk.
5. BSN niet mogelijk 

bij ontbreken 
woonadres.

Positief
1. Redelijk wat info 

beschikbaar via 
bijvoorbeeld CBS. 

2. Growth hacking 
helpt bij valideren 
idee.

3. Contact met andere 
ondernemers via 
Facebook en 
evenementen.

Negatief 
4. Zeer moeilijk om in 

contact te komen 
met Nederlanders.

Positief
1. ABMG worden in 

het oriëntatie- en 
registratieproces 
vaak geholpen door 
opdrachtgevers, 
collega’s of vrienden.

Negatief 
2. Er is geen informatie 

in de taal die ik 
machtig ben 
waardoor ik moet 
vertrouwen op wat 
anderen mij 
vertellen.

Positief
1. Beschikbaar advies  

KVK, gemeenten, 
ROM wordt 
gewaardeerd.

Negatief 
2. Nog veel meer 

proactief lokaal 
advies (netwerk, 
faciliteiten) van 
KVK, gemeenten 
en ROM gewenst. 

4. Beschikbare advies 
lijkt niet gericht op 
kleine ondernemer.

Positief
1. Fijn om tijdens 

deze stap echt 
met ondernemen 
bezig te zijn. 

Negatief 
2. Zeer lastig om 

Nederlandse klanten 
te krijgen.

3. Veel vragen over 
hoe de Nederlandse 
markt te bedienen. 
KVK, gemeenten en 
ROM bieden op dat 
gebied beperkt 
advies.

Positief
1. Veel nuttige info 

op bizz.gov.nl.
2. Deze EU-onder-

nemers hebben al 
relatief veel ervaring. 
Ze weten waar ze 
naar moeten 
zoeken. 

Negatief 
3. Veel informatie 

is nog wel te 
technisch, generiek 
of in het Nederlands.

= Vooral voor EU-ondernemers complex

Stap 1
Ik wil naar Nederland

en ondernemen

Stap 2
Ik zoek onderdak
en wil een woning

Stap 3
Ik wil toegang tot 

mijn financiën en regel 
een Nederlandse 

rekening

Stap 4
Ik wil mij vestigen, 

bezoek de gemeente 
en vraag een BSN 

aan

Stap 5
Ik wil weten wat mijn 
kansen zijn en verken 

de markt

Stap 6
Ik zoek uit of ik 

mijn product/dienst 
mag aanbieden

Stap 7
Ik zoek institutioneel

advies over de 
(lokale) markt

 

Stap 8
Ik zet mijn product in 

de markt en ga op 
zoek naar de eerste 

klant

Stap 9
Ik oriënteer me op 

wat ik moet regelen

“Ik moet zeer veel 
uitzoeken voor mijn 
business. Wat zijn 

de importregels? Mag 
ik in mijn winkel ook 
alcohol schenken? 

Mag ik de data van 
mijn gebruikers op de 

website opslaan 
(GDRP)?”

1

2

3

4
5

6 7
8

9..“Na twee eerdere 
successen, 

zoek ik met mijn gezin 
graag het avontuur op 

in het kansrijke 
Nederland.”

“Ik regel een makelaar. 
Maar dan nog is het 

vrijwel onmogelijk om 
op afstand een 

koophuis te vinden.”

“Het is lastig om een 
bank te vinden die hun 

diensten ook in het 
Engels aanbieden”

“Balen. ik krijg nog geen 
BSN, want ik heb nog 
geen adres. Nu loop ik 

vast.” 

“Dit is voor mij de 
belangrijkste fase. Ik wil 
als ondernemer zo snel 
mogelijk weten: heeft 
mijn idee potentie?”

“Er is veel kennis aanwezig. 
Helaas word ik zelden 

proactief geadviseerd over 
lokale netwerken of 

faciliteiten die mijn bedrijf 
kunnen helpen.”

“Het vinden van een eerste 
klant gaat minder snel dan 
ik dacht. Stress! Wie kan 

mij helpen de Nederlandse 
markt te begrijpen?”

“Door mijn ervaring weet 
ik wat ik moet regelen. 
Ik wil als ondernemer 

zoveel mogelijk weten. 
En het liefst van de 

bron (overheid).”

Klantreis Mkb'er
 
Als ondernemer uit Griekenland een meubelzaak openen in Den Haag (1/2) 
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Als ondernemer uit Griekenland een meubelzaak openen in Den Haag (2/2)

…op regelwerk Registratie Bedrijf opstarten
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Stap 10
Ik zoek subsidies en 

financiering

Stap 11
Ik wil mijn zaak 

registreren en zoek 
een juristenkantoor

Stap 12
Ik huur een 

accountant in voor
belastingzaken

Stap 13
 Na inschrijving door 

juristenkantoor 
ontvang ik post van 
de Belastingdienst

Stap 14
Ik open een zakelijke 

rekening

Stap 15
Ik zoek een pand 

om me te vestigen
en voor mijn post

Stap 16
Ik regel vergunningen  

om te voldoen aan 
wet- en regelgeving

 

Stap 17
Ik bereid mijn 

inkomstenbelasting 
voor

Stap 18
Ik krijg een eerste 

aanslag btw

RVO Juristenkantoor Accountant Belastingdienst Particuliere bank Funda for Business Gemeenten, BD en 
bizz.gov

Belastingdienst Belastingdienst en 
accountant

Website

“Had ik maar van de 
RVO-subsidie geweten. 
Want ik zou heel graag 

meer advies krijgen
om mijn afzetmarkt te 

vergroten.”

“Ik huur een 
juristenkantoor in om 

zaken, zoals mijn 
inschrijving, voor me te 

regelen.”

“Fijn om via My Booky 
een accountant te 

hebben die mij in het 
Engels kan helpen en 

bij alle vragen kan 
ondersteunen.”

“Zelfs mijn accountant 
had moeite om 

sommige brieven van 
de Belastingdienst te 

interpreteren.”

“Ik ben maar naar een 
internationale bank 
gegaan. Die werken 
tenminste wel in het 

Engels.” 

“Ik ga opzoek naar een 
pand om post te 

ontvangen. Het staat 
namelijk niet professioneel 
als je vanuit je huisadres 

communiceert.”

Ik heb veel vragen: “Wat is 
het bestemmingsplan van 

mijn pand? Wat moet ik 
allemaal regelen voor de 

brandveiligheid? Wat komt 
er kijken bij het aannemen 

van een werknemer?”

“Ik ben heel blij dat ik hulp
krijg van mijn accountant.
Maar het blijft ontzettend

veel werk allemaal.”

Website Post Website, bank
en op locatie

Website Website Post, DigID,
E-herkenning bank

Post, DigID,
E-herkenning bank

Positief
1. Verschillende 

subsidies 
beschikbaar, zoals 
van RVO voor 
internationale 
dienstverlening.

Negatief 
2. Weinig mensen 

weten dat die 
subsidies 
beschikbaar zijn.

Positief
1. Juristen spreken 

goed Engels en 
bieden advies aan 
op afstand.

Negatief 
3. Juristenkantoren 

zijn erg duur.
4. Ondanks advies 

juristenkantoor, 
toch vaak achteraf 
verkeerde 
beslissingen 
genomen 
(bijvoorbeeld qua 
rechtsvorm).

Positief
1. Accountants 

spreken Engels.
2. Accountants bieden 

met apps goede 
hulp.

Negatief
3. Belastingdienst- 

zaken nog steeds 
veel werk.

4. Regelmatig 
onduidelijkheden 
over KOR, 
aftrekposten, 
ICP, btw-plicht en 
inkomen einde jaar.

Negatief 
1. Post over 

belastingplicht is 
in het Nederlands.

2. Belangrijke info 
(bijvoorbeeld over 
wel of niet 
btw-plicht) wordt 
niet helder 
gecommuniceerd. 
Zelfs accountants 
hebben er moeite 
mee. 

Negatief 
1. Veel Nederlandse 

banken bieden hun 
diensten alleen in 
het Nederlands aan.

2. Slechte 
voorwaarden voor 
internationale 
betalingen (VISA).

3. Nederlandse 
rekening schrikt 
internationale 
klanten af.

4. Moet voor zakelijke 
rekening KVK-
nummer en BSN- 
nummer hebben. 
Kosten hiervoor 
van persoonlijke 
rekening.

Positief
1. Funda for 

Business in het 
Engels. Panden 
te bezichtigen.

Negatief 
2. Lastig om pand te 

vinden door krapte. 

Positief
1. Bussiness.gov.nl 

geeft veel info in het 
Engels.

Negatief 
2. Vergunningen op 

gemeentewebsites 
veelal in het 
Nederlands en 
niet online af te 
handelen.

3. Onduidelijk naar 
welke vergunningen 
je überhaupt moet 
zoeken.

Positief
1. Mijn accountant 

regelt mijn 
inkomstenbelasting.

Negatief 
2. Alsnog moeten 

zij M-form 
(74 pagina’s) 
samen invullen.

3. Zeer onduidelijk wat 
je aan het einde van 
het jaar overhoudt 
en moet factureren.

Positief
1. Hulp accountant.

Negatief 
2. Het blijft lastig, 

ook met een 
accountant om te 
bepalen wat wel en 
niet afgeschreven 
kan worden.

3. Consequenties 
regelingen (zoals 
KOR) moeilijk te 
voorzien.

4. Terugbetaling 
voorinvestering 
duurt lang. Dit leidt 
tot problemen.

= Vooral voor EU-ondernemers complex
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Klantreis Start-up

Als Litouwse student deelnemen aan een start-up accelerator (1/2) 

Aanleiding ValidatieVestigen in Nederland Voorwaarden en financiering
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(Eigen) netwerken (Eigen) netwerken Gemeente Bizz.gov en
social media

Accelerator Accelerator Netwerk Accelerator, Bizz.gov, 
Belastingdienst en 

KVK

Accelerator

Facebookgroepen, 
kamernet

Online en op locatie Online Online en fysiek Fysiek Online, Facebook en 
telefonisch

Online en jurist Fysiek

Positief
1. Het onderwijs-

systeem in 
Nederland staat in 
het buitenland hoog 
aangeschreven. 

2. Veel onderwijs 
wordt in het Engels 
aangeboden.

3. Gunstig start-up-
klimaat.

4. Progressieve 
cultuur, economi-
sche kansen en 
velen beheersen de 
Engelse taal.

Positief
1. Veel start-uppers 

wonen al in 
Nederland.

2. Starters 
committeren zich 
aan een low 
budget lifestyle, 
met weinig hoge 
eisen aan een 
woning.

Negatief 
3. Het is lastig een 

woning te vinden 
waar je je kan laten 
registreren. 

Positief
1. Mensen bij de 

gemeenten spreken 
over het algemeen 
goed Engels.

Negatief 
2. Zonder woning is 

een BSN lastig te 
verkrijgen.

3. Een afspraak 
plannen is lastig 
omdat online alle 
info in het 
Nederlands is.

Positief
1. Een globaal 

overzicht is te vinden 
op business.gov.

2. Ik check gevonden 
info op fora en 
Facebook-groepen.

Negatief 
3. Ik wist niet waar 

ik moest beginnen 
en wat ik moest 
zoeken.

4. Info op bizz.gov is 
soms wat technisch 
en hoogover.

Positief
1. Goed dat er in 

Nederland 
verschillende 
steunmaatregelen 
zijn voor Start-ups 
(zoals de VFF)

Negatief 
2. Ik wist niet waar

en wat ik moest 
zoeken.

3. Veel start-ups die 
zelfstandig starten 
weten deze 
maatregelen niet 
te vinden of zijn 
te laat.

Positief
1. Geweldig dat er bij 

een accelerator 
ondersteuning en 
begeleiding is.

Negatief 
2. Ik moet een 

percentage van 
mijn onderneming 
afstaan.

3. Ik moet een dik 
contract tekenen 
waarin niet alles mij 
even duidelijk is.

Positief
1. Voor marktonder-

zoek gebruik ik CBS 
of KVK.

Negatief 
2. Info over verkoop 

en belastingen 
tijdens validatie in 
proefperiode kon ik 
niet vinden.

3. Ik wil niet investeren 
in een inschrijving 
voordat ik de proof 
of concept heb.

Positief
1. Ik krijg hulp vanuit  

de accelerator.
2. Redelijk veel info 

te vinden op 
business.gov.

Negatief 
3. Informatie op 

overheidswebsites 
is vaak nog wel te 
generiek en of in
het Nederlands.

Positief
1. Na validatie krijg ik 

toegang tot 
financiering.

2. De accelerator 
ondersteunt ook het 
bepalen van de 
rechtsvorm, 
opstellen van 
contracten en het 
verkrijgen van 
subsidies vanuit 
RVO.

= Vooral voor EU-ondernemers complex

Stap 1
Ik ga naar Nederlands 
vanwege mijn studie 

of het gunstige
start-up-klimaat

Stap 2
Ik zoek een woning 

in Nederland

Stap 3
Ik bezoek mijn 

gemeente en vraag 
een BSN aan

Stap 4
Ik zoek uit wat er 

komt er kijken bij het 
starten

Stap 5
Ik oriënteer me

op financierings-
mogelijkheden

Stap 6
Ik meld me aan bij een 
start-up accelerator en 
presenteer mijn idee

Stap 7
Ik toets mijn idee 

in de markt

 

Stap 8
Ik zoek uit of ik de 
product/dienst/
technologie mag 

aanbieden

Stap 9
Na validatie, krijg 

ik toegang tot 
financiering en hulp

“Ik probeerde me te 
oriënteren op het starten 

van een bedrijf, maar 
had geen idee waar ik 

moest beginnen. 

Heb ik een jurist nodig, 
hoeveel kapitaal heb ik 
nodig? Wat voor soort 

bedrijf moet ik starten?”

1

2 3 4

5

6

7

8

9

“Ik ga naar Nederland, 
dat is mijn weg naar 

(internationaal) 
succes.”

“Een huis vinden was 
niet makkelijk maar 
gelukkig heb ik niet 
zulke hoge eisen.”

“Online was de 
informatie in het 

Nederlands, gelukkig 
gebruik ik Google 

Chrome en wordt het 
direct vertaald.”

“Er zijn in Nederland 
veel mogelijkheden 

voor het ontvangen van 
ondersteuning en 

funding, die krijgen is 
echter niet altijd even 

makkelijk.” 

“Tof: als jong talent is 
het relatief makkelijk 
om met je start-up 

binnen een accelerator 
programma aan de 

slag te gaan.”

“Ik wil mijn idee toetsen bij 
een betalende klant maar 

dat is lastig zonder 
inschrijving bij KVK.”

“Waarvoor mag ik welke 
data gebruiken en hoe 

moet ik dat veilig opslaan? 
Ik had geen idee.”

“De presentatie van onze 
proof of concept was echt 
een trots moment, vanaf 
toen waren we echt een 

start-up.”
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Als Litouwse student deelnemen aan een start-up accelerator (2/2) 
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Stap 10
Na validatie, registreer ik 

mijn onderneming

Notaris Accelerator

Fysiek en online

Belastingdienst

Post

Accelerator

Online en fysiek

Particuliere bank

Online en op locatie

Belastingdienst

Post

Accelerator
Bizz.gov, BD, KVK

Zoekmachine
en jurist

Belastingdienst en 
Bizz.gov

Online en telefoon

Belastingdienst

Post

“ik moest een Nederlands 
document invullen met 20 
secties waar ik niks mee 
moest en E-herkenning 

aanvragen. Wat raar is, je 
moet betalen om belasting 

te betalen.

“Voor informatie over 
belastingen bij 

samenwerking met andere 
ondernemingen heb ik 

zeker 3x met de 
Belastingtelefoon gebeld.”

“Elke keer als we ons 
businessmodel iets 
wijzigen moet ik alle 

wet- en regelgeving weer 
opnieuw uitzoeken. ”

“De incubator helpt met 
zakelijke belastingen, 

maar onze persoonlijke 
belastingen moeten we

zelf doen.”

“Dit verliep soepel...”

“We kunnen werken in de 
co-working space van de 
accelerator. Daar hebben 
we ook makkelijk toegang 

tot ondersteuning...”

“De brieven die ik ontvang 
zijn allemaal in het 

Nederlands.”

“Bij inschrijving van onze 
start-up bv en persoonlijke 

holdings moesten wij 
specifiek benoemen wat 

we gingen doen. Maar dat 
staat nog niet vast…”

Positief
1. Inschrijving wordt 

gedaan door notaris.

Neutraal
2. Ik heb me niet verdiept 

in het hoe en waarom 
van deze constructies.

Negatief 
3. Ik moest specifiek 

benoemen welke 
activiteiten we gingen 
doen dat weet ik nog 
niet.

Positief
1. Ik krijg hulp van de 

accelerator.

Negatief 
2. Post Belastingdienst 

is in het Nederlands.
3. Belangrijke info 

(bijvoorbeeld over wel 
of niet btw-plicht) 
wordt niet helder 
geprioriteerd.

4. Termen en nummers 
zijn onduidelijk en niet 
te vertalen.

Positief
1. Ik krijg hulp vanuit de 

accelerator. Dit proces 
verliep voorspoedig.

Positief
1. Dit proces verliep 

voorspoedig.

Positief
1. Ik krijg hulp vanuit de 

accelerator. Dit proces 
verliep voorspoedig.

Positief
1. Ik krijg hulp vanuit de 

accelerator.

Negatief 
2. Info op business.gov 

is te globaal en 
verwijst naar 
Nederlandstalige site.

3. Betreft vaak specifieke 
wet- en regelgeving 
die alleen in het 
Nederlands te vinden 
is.

Neutraal
1. Info is in het 

Nederlands maar 
makkelijk vertaald met 
Chrome.

Negatief 
2. Info op business.gov 

is te globaal en 
verwijst naar 
Nederlandstalige site.

3. Ik mis een overzicht 
van wat ik moet doen 
om me aan de regels 
te houden, dat maakt 
mij onzeker.

Negatief 
1. Dit is echt een one 

size fits all oplossing. 
20 secties waar je 
niks mee hoeft te 
doen voor inkomsten-
belastingen.

2. Ik moest E-herkenning 
aanvragen, waarom 
moet ik daarvoor 
betalen?

3. Een vriend van mij 
kreeg 5k boete, ik ben 
echt bang voor de 
Belastingdienst.

Stap 11
 Ik ontvang post van de 
Belastingdienst na mijn 

inschrijving

Stap 12
 Ik krijg een locatie 

toegewezen door de 
accelerator

Stap 13
Ik open een zakelijke 

rekening

Stap 14
Btw-aangiften worden 

voor mij gedaan

Stap 15
Iteratie technologische 

ontwikkeling

Stap 16
 Ik verdiep mij in 

belastingen

Stap 17
Ik bereid mijn 

inkomstenbelasting 
voor

= Vooral voor EU-ondernemers complex

Registratie Bedrijf opstarten

10

11

12
13 14

16

15

17
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Klantreis Arbeidsmigrant

Als Poolse elektricien geld verdienen in Nederland (1/2)

Aanleiding Registratie bij de KVKVestigen in Nederland Oriëntatie op regelwerk
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Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

Gemeente Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

Familie, vrienden of 
uitzendnetwerkers

KVK KVK

Via via Via via Website, RNI en 
op locatie

Via via Tussenpersoon Tussenpersoon KVK-website, 
Tussenpersoon

KVK-locatie, 
Tussenpersoon

Positief
1. Er zijn veel 

netwerken die 
arbeidsmigranten 
helpen aan het 
vinden van werk. 

2. Veel arbeids-
migranten hebben 
kennissen/familie in 
Nederland waar zij 
(tijdelijk) kunnen 
wonen.

Negatief 
3. Er is vooraf weinig 

bekend over wat je 
te wachten staat.

Positief
1. Makkelijk om in 

Nederland aan een 
baan te komen

2. Ik verdien meer 
dan in mijn 
thuisland.

Negatief 
3. Ik realiseer mij dat 

het leven hier ook 
veel duurder is 
waardoor ik niet 
heel veel overhoud.

4. ABMG lopen risico 
op uitbuiting en 
discriminatie.

Positief
1. Er wordt een woning 

voor mij geregeld.

Negatief 
2. Registreren op mijn 

woonadres kan niet.
3. De woning die ik 

toegewezen krijg, 
deel ik met te veel 
anderen.

4. Als ik zelf op zoek 
moet naar een 
woning is deze duur 
en lastig te vinden.

Positief
1. Officials spreken 

Engels en zijn 
behulpzaam.

2. Fijn dat alles is 
verbonden aan BSN. 

Negatief 
3. Gemeentewebsite is 

niet in het Engels.
4. Belang BSN niet 

meteen duidelijk.
5. BSN niet mogelijk bij 

ontbreken adres.

Positief
1. Als zelfstandige 

houd ik waarschijn-
lijk meer geld over.

2. Het schijnt 
makkelijk te zijn om 
in Nederland een 
onderneming te 
starten.

Negatief 
3. Ik weet niet wat er 

allemaal bij komt 
kijken.

4. ABMG lopen risico 
op uitbuiting en 
discriminatie.

Positief
1. ABMG worden in het 

oriëntatie- en 
registratieproces 
vaak geholpen door 
opdrachtgevers, 
collega’s of vrienden.

Negatief 
2. Er is geen informatie 

in de taal die ik 
machtig ben 
waardoor ik moet 
vertrouwen op wat 
anderen mij 
vertellen.

Positief
1. ABMG worden in 

het oriëntatie- en 
registratieproces 
vaak geholpen door 
opdrachtgevers, 
collega’s of vrienden.

Negatief 
2. Er is geen informatie 

in de taal die ik 
machtig ben 
waardoor ik moet 
vertrouwen op wat 
anderen mij 
vertellen.

Positief
1. Mijn begeleider weet 

precies wat hij waar 
moet invullen.

Negatief 
2. Het proces is niet 

beschikbaar in een 
taal die ik machtig 
ben waardoor ik 
moet vertrouwen op 
wat anderen mij 
vertellen.

Positief
1. Ik ben verbaasd 

over hoe makkelijk 
het starten van een 
onderneming is. Ik 
hoef helemaal geen 
diploma’s te 
overhandigen.

2. Registratie is snel 
en effectief.

Negatief 
3. Zonder juiste 

papieren word ik 
naar huis gestuurd.

Stap 1
Ik wil naar Nederland

omdat daar meer 
te verdienen is

Stap 2
Ik ga op zoek naar 
werk in Nederland

Stap 3
Ik zoek een woning 

in Nederland

Stap 4
Ik bezoek mijn 

gemeente en vraag 
een BSN aan

Stap 5
Ik kies voor 

ondernemerschap

Stap 6
Ik oriënteer me
op wat ik moet 

regelen

Stap 7
Ik zoek uit hoe het 
belastingsysteem 

werkt

Stap 8
Ik bereid mijn 

inschrijving bij KVK 
digitaal voor

Stap 9
Ik bezoek een 

KVK-locatie om mij 
in te schrijven

1

2

3

4

5

6 7 8

9“Ik ga naar Nederland, 
de welvaart tegemoet.”

“Het is vrij makkelijk om 
via mijn netwerk of een 

uitzendbureau in de 
productie te gaan 

werken.”

“Ik heb een woning 
maar mag mij daar niet 

inschrijven.”

“Balen. Omdat ik geen 
geldig woonadres heb 
moet ik mij inschrijven 

in het Register Niet 
Ingeschrevenen (RNI) 

om een BSN te krijgen.” 

“Ik hoor en zie om mij 
heen dat ik meer kan 

verdienen als 
ondernemer. Omdat ik 

de Nederlandse en 
Engelse taal beperkt 
machtig ben, zoek ik 
iemand die mij kan 

helpen.”

“Gelukkig word ik hierbij 
geholpen. Het wordt 

voor mij geregeld maar 
zelf heb ik geen idee.”

“Ik heb geen idee hoe het 
belastingsysteem werkt 
maar ook hier word ik bij 
geholpen. Het gevoel van 
afhankelijkheid is groot.”

“Ik ben in goede handen. 
Niet te geloven hoe 

makkelijk dit verloopt, dat 
zou in mijn eigen land wel 

anders zijn.”

“Omdat ik geen woonadres 
in Nederland heb mag ik 

geen onderneming starten. 
KVK stuurt mij en mijn 
begeleider naar huis.”
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Als Poolse elektricien geld verdienen in Nederland (2/2)
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Stap 10
 Ik ontvang post van 

de Belastingdienst na 
mijn inschrijving

Belastingdienst

Post

Netwerk en internet

Zoekmachine, website

Netwerk en internet

Zoekmachine, website

Netwerk en internet

Zoekmachine, website

Leasemaatschappij, 
autohandelaar, BD

Website en
 tussenpersoon

Bank

Website en op locatie

Belastingdienst

Tussenpersoon, DigID

Belastingdienst

Post

“Wat? Een boete? Ik dacht 
dat ik mijn belastingen had 
uitbesteed. Hoe kan dit?”

“Gelukkig word ik hierbij 
geholpen, ik zou dit echt 

niet alleen kunnen”. 

“Ik word echt als een 
crimineel behandeld...”

“Een eigen bus is echt 
essentieel voor mijn werk, 
fijn dat ik mij dat nu kan 

veroorloven”. 

“Na een half jaar is mijn 
netwerk groot genoeg om 

zelf klanten te vinden”. 

“Het is een uitdaging om 
een goede betrouwbare 

boekhouder te vinden die 
mijn taal spreekt.”

“Maar hoe zit dat met 
verzekeringen waar ben ik 

aansprakelijk voor?”

“De brieven die ik ontvang 
zijn allemaal in het 

Nederlands”

Neutraal
1. Omdat ik de 

informatie zelf niet 
begrijp vraag ik hulp.

Negatief 
2. Post Belastingdienst 

is in het Nederlands.
3. Belangrijke info 

(bijvoorbeeld over wel 
of niet btw-plicht) 
wordt niet helder 
geprioriteerd.

Positief
1. Als zelfstandige krijg 

ik direct meer geld 
binnen. 

2. Ik kan btw verleggen, 
dat scheelt in 
complexiteit.

Negatief 
3. Onduidelijk hoe het 

met verzekeringen en 
aansprakelijkheid zit.

4. Ik snap niet hoeveel ik 
uiteindelijk overhoud.

5. Wanneer ik nog geen 
boekhouder heb is dit 
het moment waarop ik 
besef dat ik die nodig 
heb.

Positief
1. Ik hoor vanuit mijn 

omgeving over 
btw-aangiftes, 
waardoor ik alert ben.

Negatief 
2. Ik kan geen goede 

boekhouder vinden.

Positief
1. Ik houd nu meer over. 
2. Netwerk voor Poolse 

ondernemers in de 
bouw is goed.

3. Mijn tussenpersoon 
helpt mij bij nieuwe 
regels.

Negatief 
4. Een volgende stap in 

ondernemen betekent 
ook dat ik mij weer 
moet verdiepen in 
regels en belastingen.

Positief
1. Fijn dat ik als 

ondernemer voordelig 
een auto kan rijden. 

Negatief 
4. Ook nu weer nieuwe 

regels en belastingen.

Negatief 
1. Veel Nederlandse 

banken bieden hun 
diensten alleen in het 
Nederlands aan.

2. Als ABMG word je met 
extra wantrouwen 
behandeld. Het duurt 
soms maanden 
voordat je een 
bankrekening hebt.

Neutraal
1. Ik vind het fijn dat ik 

mij kan focussen op 
geld verdienen en dat 
ik hierbij word 
geholpen. 

2. Er is geen informatie 
in de taal die ik 
machtig ben 
waardoor ik moet 
vertrouwen op wat 
anderen mij vertellen.

Negatief 
1. Boekhouders die mijn 

taal machtig zijn, zijn 
niet altijd even 
nauwkeurig in hun 
werk.

Stap 11
Eerste klussen via een 

uitzendconstructie

Stap 12
 Ik zoek hulp bij het doen 

van mijn belastingen

Stap 13
Ik vul mijn agenda met 

eigen opdrachten

Stap 14
Ik koop of lease een auto

Stap 15
Ik open een zakelijke 

rekening

Stap 16
Ik bereid mijn 

inkomstenbelasting 
voor

Stap 17
Ik krijg een eerste 

aanslag btw

Bedrijf opstarten

10

11

12

13

14

16

15
17
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Belangrijkste ervaren 
uitdagingen
Uit de verschillende klantreizen van niet-Nederlandse 
Europese freelancers, mkb’ers, arbeidsmigranten en start-ups 
blijkt dat zij diverse uitdagingen ervaren. Die komen voor op 
het gebied van ‘toegankelijkheid’, ‘begrijpen van informatie’ en 
‘doorlopen van procedures’.

Toegankelijkheid 
Niet-Nederlandse Europese ondernemers ervaren veel verschillende problemen als het 

gaat om het vinden van de juiste informatie die voor hen relevant is. Concreet gaat het 

om:

1. Het vinden van een persoonlijk overzicht van wat ze in hun specifieke situatie moeten 

regelen tijdens de oriëntatie- en regelfase waardoor EU-ondernemers vaak niet weten 

wat zij in welke volgorde moeten regelen en voor welke taak en vraag zij bij welke 

instantie moeten zijn.

2. Het vinden van een duidelijk overzicht van financiële en andere interessante 

mogelijkheden zoals subsidies waardoor deze voor EU-ondernemers minder 

toegankelijk zijn en zij moeite hebben om hun onderneming te kunnen laten groeien. 

3. Het vinden van en aansluiten op relevante netwerken waardoor EU-ondernemers 

meer moeite hebben met het vinden van nieuwe klanten en het aangaan van 

samenwerkingsverbanden.
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Begrijpen van informatie
Niet-Nederlandse Europese ondernemers ervaren de nodige problemen als het gaat 

om het begrijpen van informatie. Niet alleen de vreemde taal werkt tegen, maar ook de 

nieuwe context, onbekende terminologie en voor hen vreemde procedures. Concreet 

gaat het om problemen bij:

4. Het begrijpen van algemene overheidsinformatie over verplichtingen, regels 

en wetten. De informatie wordt vaak in het Nederlands aangeboden en sluit, 

onder andere door het formele en generalistische taalgebruik, slecht aan op de 

belevingswereld van de EU-ondernemers waardoor zij de informatie niet begrijpen, 

hier niet op kunnen acteren en met onzekerheden blijven zitten. Arbeidsmigranten 

kunnen erdoor in een afhankelijkheidspositie eindigen.

5. Het begrijpen van direct aan de ondernemer gerichte communicatie die vanuit 

verschillende overheidsinstanties in het Nederlands wordt verstuurd waardoor EU-

ondernemers belangrijke brieven niet begrijpen en zij niet op de hoogte zijn van hun 

rechten, plichten en zaken waarop zij moeten acteren. 

6. Het begrijpen van het belastingsysteem waardoor EU-ondernemers vaak beperkt 

op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en de regelingen waarvan zij 

gebruik kunnen maken, waardoor zij grote afhankelijkheid ervaren, foutieve aangiften 

indienen en/of belastingvoordeel mislopen. 

7. Het begrijpen van het belastingsysteem waardoor vooral EU-freelancers moeite 

hebben met het bepalen van een tarief en zicht krijgen op een te verwachten 

inkomen.

8. Het begrijpen van de consequenties van het kiezen van een bepaalde rechtsvorm 

waardoor vooral mkb EU-ondernemers, op een later moment, bepaalde regelingen 

kunnen mislopen en spijt krijgen van hun keuze. 

9. Het begrijpen van de Nederlandse markt, de consumenten en het bedrijfsklimaat 

waardoor EU-ondernemers moeilijker hun proposities kunnen vormgeven en 

lanceren.

Doorlopen van procedures
Het doorlopen van (online) procedures is voor Europese ondernemers vaak een extra 

uitdaging. Sommige van die procedures worden alleen in het Nederlands aangeboden.

Daarnaast moeten EU-ondernemers voor sommige procedures een aantal extra 

stappen doorlopen of zijn er bepaalde afhankelijkheden. Dit resulteert in:

10. het door de taalbarrière en extra stappen niet efficiënt doorlopen van procedures 

waardoor dit onnodig veel tijd kost en frustraties oplevert. 

Het gaat daarbij om zaken als: 

• aanvragen van BSN 

• openen van een bankrekening 

• vinden van een woning 

• valideren van diploma’s

• aanvragen van vergunningen 

• formeel in staat zijn om te experimenteren met een businessconcept 
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Aanvullende validatie
Nr. Uitdagingen Score Ranking

1 Het vinden van een persoonlijk overzicht van wat ze 

in hun specifieke situatie moeten regelen tijdens de 

oriëntatie- en regelfase.

4.0 5

2 Het vinden van een duidelijk overzicht van financiële en 

andere interessante mogelijkheden zoals subsidies.

4.6 6

3 Het vinden van en aansluiten op relevante netwerken. 4.1 1

4 Het begrijpen van algemene overheidsinformatie over 

verplichtingen, regels en wetten.

4.2 1

5 Het begrijpen van direct aan de ondernemer 

gerichte communicatie die vanuit verschillende 

overheidsinstanties in het Nederlands wordt verstuurd.

4.2 1

6 Het begrijpen van het belastingsysteem 

(verantwoordelijkheden en regelingen).

4.4 4

7 Het begrijpen van het belastingsysteem (te 

verwachten inkomen en tariefbepaling).

4.2 7

8 Het begrijpen van de consequenties van het kiezen van 

een bepaalde rechtsvorm.

3.9 9

9 Het begrijpen van de Nederlandse markt, de 

consumenten en het bedrijfsklimaat.

4.0 7  

10 Het doorlopen van (online) procedures. 3.3 10

Om de relevantie van de door niet-Nederlandse EU-
ondernemers ervaren uitdagingen te kunnen beoordelen, is 
een aanvullend onderzoek verricht. Voor dit onderzoek zijn de 
verschillende uitdagingen door middel van een vragenlijst 
getoetst bij niet-Nederlandse EU-ondernemers (N=24).

69% van de deelnemers aan dit onderzoek bestond uit freelancers, 39% uit mkb’ers. 

De deelnemers konden aangeven in hoeverre ze een uitdaging herkenden. Ze konden 

deze honoreren met minimaal een 1 (wordt helemaal niet herkend) en maximaal een 

5 (wordt sterk herkend). Daarnaast hebben we hen gevraagd om uit de verschillende 

uitdagingen een top 5 samen te stellen (ranking) als het gaat om de door hen ervaren 

uitdagingen. Dit heeft geleid tot de volgende scores (zie tabel hiernaast).

Aan de hand van deze scores kunnen we concluderen dat alle uitdagingen in hoge 

mate door de ondervraagden worden herkend. Dit betekent dat we met alle uitdagingen 

aan de slag moeten om de klantreis van de niet Nederlandse EU-ondernemers 

hier duurzaam te verbeteren. Met name het begrijpelijk maken van de algemene 

overheidsinformatie in de Engelse taal, het aansluiten op de belevingswereld van de 

doelgroep en het verbinden van de doelgroep met relevante netwerken is van belang. 

Net als het begrijpelijk maken van ons belastingsysteem en het beter informeren over 

de bestaande financiële mogelijkheden in Nederland.
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Veranderende wet- en 
regelgeving

overheidsinformatie over verplichtingen, regels en wetten zal worden vergroot 

(uitdaging 4). 

• Veel grensoverschrijdende procedures zullen centraal, digitaal en in het Engels 

kunnen worden afgehandeld, waardoor EU-ondernemers sneller relevante procedures 

kunnen doorlopen (uitdaging 10).

 

WDO
De Wet digitale overheid (WDO) bevordert het veilig en betrouwbaar inloggen van 

Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De Wdo richt zich met 

name op persoonsgegevensverwerking en informatiebeveiliging bij de toegang tot 

elektronische dienstverlening.

Om te kunnen beoordelen op welke uitdagingen van EU-
ondernemers we ons het best kunnen richten, is het ook van 
belang de impact van relevante bestaande en nieuwe wet- en 
regelgeving in kaart te brengen. Hierdoor wordt zichtbaar in 
hoeverre die bepaalde bottlenecks al aanpakt en wat er 
eventueel nog meer moet gebeuren om de klantreis van 
EU-ondernemers in Nederland structureel te verbeteren.

SDG
De EU heeft een verordening opgesteld, genaamd Single Digital Gateway. Deze Single 

Digital Gateway heeft als doel om het voor EU-burgers makkelijker te maken om in 

andere EU-landen te wonen, werken, studeren en ondernemen en om administratieve 

lasten voor EU-burgers die zich in een ander EU-land willen vestigen te verminderen. 

Dit wordt bewerkstelligd door ten eerste in elk land toe te werken naar één centraal 

punt, waar EU-burgers terecht kunnen voor alle benodigde informatie en het digitaal 

afwikkelen van procedures. In Nederland werken we daarom met nationale portals; 

rijksoverheid (goverment.nl) en ondernemersplein.nl (business.gov.nl) met verwijzingen 

en links naar alle uitvoeringsorganisaties. Ten tweede dienen alle grensoverschrijdende 

producten en procedures in twee talen te worden aangeboden. In Nederland hebben 

we gekozen voor de Nederlandse en Engelse taal.  De Single Digital Gateway zal de 

komende jaren in Nederland stapsgewijs worden ingevoerd. 

 

Impact SDG op de uitdagingen van EU-ondernemers in Nederland

• Veel grensoverschrijdende producten en diensten zullen op business.gov.nl in 

het Engels worden aangeboden. Dit zorgt ervoor dat het begrip van algemene 
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Impact Wdo op gevonden uitdagingen

Doordat de Wdo zich met name richt op persoonsgegevensverwerking en 

informatieveiligheid; en daarmee op de ‘achterkant’ van de dienstverlening zoals 

ervaren door de gebruiker, heeft de Wdo geen impact op de momenteel door  

EU-ondernemers ondervonden uitdagingen.

eIDAS
De Europese eIDAS-verordening is op 29 september 2018 ingegaan. Vanaf dat moment 

moeten publieke en private organisaties met een publieke taak Europees erkende 

inlogmiddelen accepteren binnen de digitale dienstverlening. Dit betekent ook dat 

Europese burgers en bedrijven met hun eigen nationale inlogmiddel kunnen inloggen op 

portals bij voorzieningen van Nederlandse overheidsorganisaties zoals de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) (MijnRVO.nl). In de toekomst komen daar portals 

bij van alle gemeenten, waterschappen, provincies en andere overheidsorganisaties 

zoals de Belastingdienst. 

Impact van eIDAS op gevonden uitdagingen

Het aanvragen van een BSN is nu nog cruciaal voor het starten van een onderneming. 

Niet alleen omdat een BSN een vereiste is voor het openen van een bankrekening, 

maar vooral omdat een BSN een voorwaarde is voor het verkrijgen van een DigiD. Een 

DigiD is op zijn beurt weer noodzakelijk voor het handelen met KVK, Belastingdienst en 

RVO. Wanneer dit ook mogelijk zou zijn met Europees erkende inlogmiddelen, lijkt dit 

het doorlopen van bepaalde procedures zoals het registreren van een onderneming, 

doen van belastingaangiften en aanvragen van subsidies voor EU-ondernemers te 

vergemakkelijken (uitdaging 10).

WMEBV
De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) regelt dat burgers 

en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen 

daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en 

bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast regelt 

de wet ook het opnemen van essentiële informatie in notificaties van de overheid 

verstuurd naar de persoonlijke MijnOverheid berichtenbox. Sommige berichten vereisen 

dat binnen een bepaalde termijn wordt gereageerd omdat anders sancties volgen. Aan 

de notificatie is dat nu niet te zien, waardoor berichten vaak ten onrechte ongelezen 

blijven. Voorgeschreven wordt dat een notificatie informatie over de aard en de 

rechtsgevolgen van het bericht moet vermelden en de reactietermijn. 

Impact WMEBV op gevonden uitdagingen

• Verschillende EU-ondernemers geven aan frustraties te hebben ervaren bij het 

invullen van papieren formulieren voor verschillende (semi-) overheidsinstanties 

(zoals het M-formulier). Zij melden dat het invullen van Nederlandstalig papieren 

formulieren extra uitdagend voor hen was omdat zij alle teksten handmatig moesten 

vertalen. Het digitaal aanbieden van deze formulieren maakt het mogelijk om teksten 

gemakkelijk via Google Translate te vertalen of zelfs een browser met ingebouwde 

vertaalfunctie te gebruiken. Hierdoor kunnen EU-ondernemers de formulieren in hun 

eigen taal lezen (uitdaging 4)

• EU-ondernemers geven aan dat veel van de berichten die zij ontvangen van  

(semi-)overheidsinstanties per post komen. Niet alleen zijn deze berichten vaak  

in het Nederlands waardoor zij moeite hebben met het vertalen van de informatie,  

ook de urgentie en eventuele consequenties van het (niet) handelen of reageren zijn 

niet duidelijk. Het digitaal aanbieden van deze berichten en notificeren van urgentie, 

verwachte actie en reactietermijn zou EU-ondernemers helpen om adequaat op  

deze berichten te reageren (uitdaging 5).

• Onduidelijk is of deze wet zich ook richt op het digitaal kunnen stellen van vragen. 

Veel EU-ondernemers geven aan tijdens het starten van hun onderneming met veel 

vragen te zitten vooral over belastingzaken. Om antwoord te krijgen op deze vragen 

moeten zij vaak meerdere keren bellen en in sommige gevallen hun vraag zelfs per 

brief stellen. Het digitaliseren van de vragen en antwoorden zou EU-ondernemers 

enorm helpen bij het starten van hun onderneming (uitdaging 10).
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Verbeterkansen en adviezen
Naar aanleiding van de startproblemen die EU-ondernemers 
in ons land ervaren, zijn 10 verbeterkansen geformuleerd.  
In overleg met de betrokken organisaties is vervolgens een 
aantal adviezen opgesteld. Deze zijn aanvullend op de 
verbetertrajecten van de veranderende wet- en regelgeving. 
Bij elk advies wordt aangegeven welke instanties dit het best 
kunnen opvolgen. Verbeterkansen 1, 3, 4, 5 en 6 hebben 
prioriteit.

Advies 1D: Ontwikkel een chatbot voor het beantwoorden van veel voorkomende 

algemene vragen op business.gov.nl (business.gov). 

Advies 1E: Verwijs voor specifieke vragen vanuit business.gov.nl direct door naar 

de Engelstalige telefoonlijnen van KVK en de Belastingdienst. (business.gov, KVK, 

Belastingdienst). 

Advies 1F: Maak gebruik van platforms waar de EU-ondernemer actief is, participeer 

daarin en verwijs naar de tools en relevante informatie. (business.gov, RVO, KVK, 

gemeenten).

Advies 1G: Organiseer webinars voor toekomstige EU-ondernemers over alle zaken 

die komen kijken bij het starten van een bedrijf in Nederland (business.gov, KVK, 

Belastingdienst).

Advies 1H: Breng ondernemers proactief op de hoogte van voor hun relevante 

veranderende wet- en regelgeving (RO, gemeenten, Belastingdienst, KVK).

Toegankelijkheid

1. Overzicht eigen situatie
Hoe kunnen we EU-ondernemers helpen met het creëren van overzicht van wat 

ze moeten regelen tijdens de oriëntatie- en regelfase zodat zij voor hen relevante 

informatie makkelijk kunnen vinden, weten wat zij moeten regelen en voor welke taak 

en vraag zij bij welke instantie moeten zijn?

 

Advies 1A: Verwijs actief naar een centraal informatieportal zoals business.gov.nl/Your 

Europe vanuit gemeenten, KVK, RVO en Belastingdienst. 

Advies 1B: Ontwikkel een situationele roadmap (filter/tool) op business.gov.nl die 

EU-ondernemers helpt te navigeren om informatie gerelateerd aan hun persoonlijke 

situatie te vinden. Ingezoomd op bepaalde thema’s (zoals het kiezen van een 

rechtsvorm), maar juist ook generiek (welke stappen moet ik eigenlijk allemaal 

doorlopen als ondernemer?).

Advies 1C: Combineer de bestaande checklist en roadmaps van business.gov en 

government.nl (business.gov en government.nl).
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2. Financiële mogelijkheden
Hoe kunnen we EU-ondernemers informeren over financiële mogelijkheden, subsidies 

en andere interessante mogelijkheden zodat deze voor hen even toegankelijk zijn als 

voor Nederlandse ondernemers en zij daardoor in staat zijn hun onderneming te laten 

groeien? 

Advies 2A: Maak relevante financiële mogelijkheden en subsidies voor de persoonlijke 

situatie van (startende) ondernemers nadrukkelijk vindbaar via business.gov.nl 

(Business.gov, gemeenten, ROM’s). 

Advies 2B: Stuur proactief informatie naar EU-ondernemers over voor hen interessante 

financiële mogelijkheden en subsidies (RVO, KVK).

3. Relevante netwerken
Hoe kunnen we EU-ondernemers helpen te verbinden met relevante netwerken zodat zij 

nieuwe lokale klanten kunnen vinden en samenwerkingen kunnen aangaan?

Advies 3A: Maak het ecosysteem inzichtelijk en bepaal welke rol elke organisatie 

heeft in het verbinden van de EU-ondernemer met een relevant netwerk (ROM’s, KVK, 

provincies en gemeenten).

Advies 3B: Laat gemeenten freelancers verbinden met lokale netwerken via 

bijvoorbeeld accountmanagers (gemeenten).

Advies 3C: Laat ROM’s, KVK, provincies en gemeenten mkb’ers verbinden met 

regionale netwerken (ROM’s, KVK, provincies, gemeenten). 

Advies 3D: Activeer en ondersteun de gemeenten om hun rol op te pakken als 

verbinders van freelancers en mkb’ers met voor hun relevante lokale en regionale 

netwerken (VNG). 

Advies 3E: Bied de versnipperde informatie over landelijke en lokale netwerken op 

één centrale plek aan en ontsluit deze op basis van relevantie voor de betreffende 

ondernemer (Business.gov, KVK, RVO, gemeenten, VNG). 

Advies 3F: Vul de pagina’s ‘Checklist for finding potential customers’ en ‘Finding 

business partners in the Netherlands’ op business.gov aan met informatie vanuit 

gemeenten (Business.gov, KVK, RVO, Gemeenten, VNG).

4. Belevingswereld en taal
Hoe kunnen we overheidsinformatie over verplichtingen, EU-wetten en -regels laten 

aansluiten op de belevingswereld en het taal(niveau) van de EU-ondernemers zodat 

zij deze informatie beter begrijpen, hierop kunnen acteren en arbeidsmigranten een 

minder afhankelijke positie ervaren?

Advies 4A: Laat de Engelstalige informatie zoals aangeboden vanuit de SDG meer zijn 

dan een letterlijke vertaling van de Nederlandse informatie, zodat EU-ondernemers de 

voor hen nieuwe concepten en context begrijpen. (alle uitvoeringsorganisaties en SDG 

redactie)

Advies 4B: Maak gebruik van ervaringsverhalen en social proof zoals dit op dit 

moment werkt op de verschillende platforms waar EU-ondernemers actief zijn (alle 

uitvoeringsorganisaties).

Advies 4C: Zorg dat pagina’s waarnaar wordt verwezen vanuit business.gov Engelstalig 

(taalniveau tot A2) aangeboden worden (alle uitvoeringsorganisaties).

Advies 4D: Test deze teksten met behulp van een EU-ondernemerspanel (alle 

uitvoeringsorganisaties).

Advies 4E: Benader EU-ondernemers proactief met voor hun relevante informatie over 

wet- en regelgeving waar zij aan moeten voldoen en regelingen waarvan zij gebruik 

kunnen maken (gemeenten, KVK, RVO). 

Advies 4F: Bied de allerbelangrijkste pagina’s over rechten en plichten, aanvragen van 

producten zoals BSN en ervaringsverhalen ook in de meest frequent gesproken talen 

(zoals Pools) aan. Hier dient verder onderzoek naar te worden gedaan (Business.gov, 

gemeenten, KVK, Belastingdienst).
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Begrijpen van informatie

5. Gerichte communicatie
Hoe kunnen we direct aan de EU-ondernemers gerichte communicatie aanbieden zodat 

zij op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en hierop kunnen acteren? 

Advies 5A: Leg bij registratie KVK de voorkeurstaal vast. (gemeenten, KVK)

Advies 5B: Bied de mogelijkheid voor het vastleggen en doorgeven van de 

voorkeurstaal in de verschillende ondersteunende IT-systemen. (gemeenten, KVK, 

Belastingdienst)

Advies 5C: Communiceer vanuit overheidsinstanties in brieven en digitale 

berichtgeving in de voorkeurstaal of minimaal in het Engels. (gemeenten, KVK, 

Belastingdienst).

Advies 5D: Benadruk daarin wanneer er een bepaalde actie en handeling vereist is, 

hoe urgent dit is en wat de consequenties van niet handelen zijn. (gemeenten, KVK, 

Belastingdienst).

 

6. Nederlands belastingsysteem
Hoe kunnen we EU-ondernemers helpen het Nederlandse belastingsysteem beter te 

begrijpen zodat zij op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en de regelingen 

waarvan zij gebruik kunnen maken? En minder afhankelijkheid ervaren, geen foutieve 

aangiften indienen en/of belastingvoordeel mislopen?

 

Advies 6A: Bied formulieren (in ieder geval: M-form, btw-aangifte en 

inkomstenbelasting) aan in een voor EU-ondernemers begrijpelijke taal, bijvoorbeeld in 

het Engels. (Belastingdienst)

Advies 6B: Bied uitleg over het Nederlandse belastingsysteem aan in een zeer 

toegankelijke vorm bijvoorbeeld in infographics, filmpjes, webinars en dergelijke. 

(Belastingdienst) 

Advies 6C: Laat de meeste vragen van EU-ondernemers ondervangen door een chatbot 

(Belastingdienst)

Advies 6D: Stuur informatie naar en communiceer met EU-ondernemers in een taal die 

ze goed begrijpen, bijvoorbeeld in het Engels. (Belastingdienst)

Advies 6E: Bied EU-ondernemers met tooling (proactief) informatie over voor hun 

relevante belastingregelingen, bijvoorbeeld btw op basis van SBI. (Belastingdienst)

Advies 6F: Vergroot de kennis van de Engelse taal onder specialistische (overheids-)

teams, met ambassadeurs die verspreid over de organisatie goed Engels spreken. 

(Belastingdienst)

7. Te verwachten inkomen
Hoe kunnen we EU-freelancers helpen het belastingsysteem te begrijpen zodat zij meer 

grip krijgen op het te verwachten inkomen en zij makkelijker een passend tarief kunnen 

bepalen?

 

Advies 7A: Vertaal de KVK-pagina ‘Bepaal je uurtarief’ en bijbehorende tool en verwijs 

hiernaar vanaf business.gov. (KVK, Business.gov)

Advies 7B: Maak voor EU-ondernemers beter inzichtelijk wat er bij verschillende 

scenario’s ongeveer aan netto-inkomen overblijft. (Belastingdienst)

Advies 7C: Ontwikkel een gebruiksvriendelijke tool die EU-ondernemers helpt met grip 

krijgen op te verwachten inkomen en tariefbepaling (KVK)

Advies 7D: Neem tariefbepaling op in het stappenplan voor freelancers. (business.gov) 

Advies 7E: Bied freelancers proactief informatie over tariefbepaling. (KVK)
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8. Consequenties rechtsvorm 
Hoe kunnen we EU-mkb’ers helpen de consequenties van het kiezen van bepaalde 

rechtsvormen beter te begrijpen zodat zij hierin bewust een goede keuze kunnen  

maken? 

Advies 8A: Vergroot de vindbaarheid van de op business.gov.nl beschikbare 

rechtsvormtool, bijvoorbeeld door hiernaar te verwijzen vanuit het Engelstalige 

registratieproces. (KVK)

Advies 8B: Benoem de consequenties van rechtsvormen nadrukkelijker in de 

uitkomsten van de rechtsvormkeuzetool. (business.gov.nl)

Advies 8C: Promoot de rechtsvormkeuze tool ook bij notarissen die EU-ondernemers 

helpen zich bij de KVK in te schrijven zodat ook EU-ondernemers die zich laten bijstaan 

hier gebruik van kunnen maken. 

 

9. Begrip Nederlandse markt
Hoe kunnen we EU-ondernemers helpen de Nederlandse markt, de consumenten en 

het bedrijfsklimaat te begrijpen zodat zij hun propositie met succes kunnen vormgeven 

en lanceren?

 

Advies 9A: Centreer informatie over de Nederlandse markt (KVK, RVO), consumenten 

en bedrijfsklimaat per sector en biedt deze aan via business.gov.nl en andere platforms 

waar EU-ondernemers actief zijn.

Advies 9B: Ontwikkel een interactieve kaart waar per gemeente voor EU-ondernemers 

relevante informatie wordt getoond, zodat zij een goede keuze kunnen maken qua 

vestigingslocatie en wat de focus van hun bedrijf moet zijn. (gemeenten)

 

Doorlopen van procedures

10. Vereenvoudiging procedures 
Hoe kunnen we procedures vereenvoudigen zodat startende EU-ondernemers deze in 

één keer correct doorlopen en zij niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur 

gestuurd te worden?

Het gaat om het vereenvoudigen van de volgende procedures: 

• aanvragen van BSN

• openen van een bankrekening

• vinden van een woning

• valideren van diploma’s 

• aanvragen van vergunningen 

• formeel in staat zijn om te experimenteren met een business concept

Advies 10A: Focus niet alleen op de taal en digitalisering van de procedures (mede 

opgepakt door SDG en WMEBVs) maar ook op de volgorde en gebruiksvriendelijkheid 

ervan. (alle uitvoeringsorganisaties)

Advies 10B: Bied een centraal overzicht van de wijze waarop je diploma's kan valideren. 

Zorg dat voorwaarden transparant zijn en verkort de procedure. (EZK, business.gov)

Advies 10C: Bied een duidelijker overzicht van welke vergunningen landelijk of lokaal 

moeten worden afgehandeld. (business.gov)

Advies 10D: Geef advies over welke procedures in welke situaties noodzakelijk zijn. 

(business.gov)

Advies 10E: Onderzoek en verbeter de procedures voor het valideren van diploma’s. 

(Nuffic, BZK, EZK)

Advies 10F: Onderzoek en verbeter de procedures voor het aanvragen van 

vergunningen. (VNG, BZK, EZK)

Advies 10G: Laat overheidsinstanties bij het verbeteren en herontwerpen van 

procedures met een persoonlijk inlog component aansluiten op EU-initiatieven zoals 

e-wallet en EDIAS. (alle uitvoeringsorganisaties)
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Projectteam

Door Ruben van Hoof (VNG) en Jaap Norbruis (KVK)

Betrokken organisaties en specialisten 

BZK - Jessie van Erp

SDG - Berend Timmer

Business.gov - Margot Heesakker

Belastingdienst - Niels Noor

RVO - Osira Verspyck

AZ - Eva Guldemond

EZ - Edwin Streefkerk, Feike Kuipers

VNG - Franka de Vilder

KVK - Martijn Lentz, Ruud Meijvogel

Gemeente Zevenaar - Jacqueline van der Leij
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