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Voorwoord  

Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de masteropleiding 

Vraagstukken van Beleid en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. In de afstudeerfase van 

deze master staat naast het schrijven van de masterthesis een beleidsgerichte stage centraal. In de 

periode van februari tot juli 2008 heb ik stage gelopen bij het Informatie- en Analysecentrum van 

de IND (INDIAC). De stage en mijn masterthesis overlappen elkaar sterk, in beiden staat de 

bestudering van het Nederlandse beleid inzake kennismigranten centraal. De data die ik heb 

verzameld worden zowel voor mijn masterthesis als in de Monitor Kennismigranten van 

INDIAC gebruikt. De stage en masterthesis worden op deze manier optimaal benut.   

Dit onderzoek had ik nooit uit kunnen voeren zonder de hulp van INDIAC. Via 

INDIAC heb ik kennis kunnen maken met de praktijk van het beleidsonderzoek in het 

interessante veld van het vreemdelingenbeleid. Er zijn een aantal personen die ik in het bijzonder 

wil bedanken. Allereerst wil ik Stefan de Boer bedanken voor zijn continue begeleiding bij het 

onderzoek. De vrijheid die hij mij heeft gegeven in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van het 

onderzoek was een enorm leerzame ervaring. Daarnaast wil ik Santhusia Alisentono bedanken. 

Zij heeft me de eerste weken wegwijs gemaakt en me geholpen een richting te zoeken in mijn 

onderzoek. Verder wil ik Judith van Leeuwen en Alfred van der Helm bedanken voor hun 

ondersteuning bij het afnemen van de interviews. Tot slot wil ik Jocelyn Liu bedanken voor haar 

hulp bij de webenquête. Mede dankzij jullie heb ik altijd met veel plezier aan dit onderzoek 

gewerkt.  

Ook wil ik al mijn respondenten bedanken. Dankzij hun bereidheid en openheid heb ik 

de inzichten verworven die nodig waren voor dit onderzoek. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn 

begeleider van de Universiteit Utrecht bedanken: Prof. Marco van Leeuwen. Met name zijn 

aansporing om goed na te denken over mijn verwachtingen, alvorens te starten met het 

verzamelen van de data, heeft mij goed op weg geholpen. Ook wil ik de andere docenten en 

studenten van de Universiteit Utrecht bedanken. De gezamenlijke seminars gaven me altijd een 

extra stimulans om zaken nog eens goed te overdenken. Tot slot wil ik Koen van Baal bedanken. 

Hij heeft ervoor gezorgd dat ik ook tijdens de drukke en spannende tijden van dit onderzoek met 

beide benen op de grond bleef staan.   

Ik heb altijd met veel enthousiasme en plezier aan dit onderzoek gewerkt. Ik hoop dat u dit 

plezier ook kunt beleven tijdens het lezen van dit onderzoeksrapport.   

Roos-Marie van Leeuwen 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Hoewel Nederland momenteel een welvarend land is, is dat geen garantie voor de toekomst. Zo 

blijkt ook uit het volgende citaat:  

Op dit moment heeft Nederland op veel punten een achterstand op andere geïndustrialiseerde landen. 

Gerichte maatregelen om de oorzaken van die achterstand weg te nemen zijn nodig. A nders loopt de 

achterstand verder op, loopt de economische groei structureel terug en zijn we niet voorbereid op de 

vergrijzing en ontgroening van de samenleving. Om onze welvaart en werkgelegenheid te behouden moeten 

we nu beginnen met hervormingen gericht op onze toekomst. We kunnen niet wachten. De tijd dringt.

 

(VNO-NCW 2007: 6). 

De economie is de afgelopen decennia aan grote veranderingen onderhevig geweest. Centraal 

staat dat de economie door deze veranderingen veel opener en globaler is geworden (Min. AZ 

2007: 20). Deze economische veranderingen hebben er onder meer toe geleid dat er een 

verschuiving van productie heeft plaatsgevonden van het Westen naar andere delen van de 

wereld zoals Azië. Hierdoor heeft de Nederlandse economie te kampen met een intensievere en 

dynamischere concurrentie (VNO-NCW 2004: 7). Vanwege de toegenomen concurrentie is het 

van belang dat de Nederlandse economie zich blijft onderscheiden. De Nederlandse economie 

onderscheidt zich door de hoogwaardige en kennisintensieve producten die zij levert, het is een 

kenniseconomie (VNO-NCW 2004: 7; Kok 2006: 6). Wil Nederland ook in de toekomst een 

welvarend land blijven, dan is het noodzakelijk om de kennisintensieve productie op peil te 

houden (Min. AZ 2007: 20).  

Het belang van het bevorderen van de kenniseconomie wordt wijd omarmd door zowel 

bedrijven als bestuurders (Van den Steenhoven et al. 2006: 7). Op politiek vlak zijn er belangrijke 

stappen gezet tijdens de Europese top van Lissabon. In het akkoord dat uit de Lissabontop 

volgde, hebben de Europese leiders zich tot doel gesteld om van Europa in 2010 de meest 

competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken (EMN 2007a: 10). Ook 

Nederland heeft deze Lissabondoelstelling

 

omarmd, in eerste instantie in 2003 in het 

Innovatieplatform van het tweede kabinet Balkenende (EMN 2007a: 10) en later in het 

beleidsprogramma van het vierde kabinet Balkenende (Min. AZ 2007: 20). Centrale 

aandachtsgebieden in dit beleidsprogramma zijn het vergroten van het ondernemerschap, van de 

investeringen en van het aantal hooggekwalificeerde arbeidskrachten (Min. AZ 2007: 20; VNO-

NCW 2004: 7).  
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Dit laatste aandachtsgebied (het aantal hooggekwalificeerde arbeidskrachten) vormt 

echter een obstakel in het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie. Nederland kampt 

namelijk met een groot tekort aan hooggekwalificeerde arbeidskrachten, een tekort dat bovendien 

alleen maar zal toenemen vanwege de vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking (EMN 

2007a: 9, 10). In het beleidsprogramma van het vierde kabinet Balkenende worden verschillende 

strategieën geformuleerd om dit tekort aan te pakken. In de eerste plaats wil het kabinet het 

aantal hooggekwalificeerde arbeidskrachten vergroten door verbetering van het onderwijs (Min. 

AZ 2007: 22). Een tweede oplossingsstrategie is het aantrekken van hooggekwalificeerde 

arbeiders uit het buitenland. Het voordeel van de laatste strategie is dat er direct een bijdrage aan 

de Nederlandse kenniseconomie kan worden geleverd (Min. AZ 2007: 20). Deze 

oplossingsstrategie is door het kabinet dan ook actief opgepakt. Wil de oplossingsstrategie slagen 

dan zijn er echter bepaalde beleidsmaatregelen nodig, zo blijkt ook uit het volgende citaat:  

De laatste jaren heeft Nederland zich afgekeerd van de buitenwereld. Buitenlanders voelden zich niet 

meer welkom hier. Een slim land weet wel beter. Dit kabinet heeft het voor kennismigranten iets 

makkelijker gemaakt. A ls de plannen doorgaan, gaat zelfs het gehele migratiebeleid op de schop. Dat is 

hard nodig en meer dan dat. Een goede toekomst voor Nederland kan niet zonder talent van buiten   

(Van den Steenhoven et al. 2006: 67).  

Om de kenniseconomie te bevorderen moet het voor buitenlandse arbeidskrachten 

aantrekkelijk zijn om zich in Nederland te vestigen, hen moet geen barrières in de weg worden 

gelegd. De complexiteit van de procedures voor toegang, verblijf en tewerkstelling van 

arbeidsmigranten vormen voor buitenlandse arbeidskrachten echter een grote belemmering om 

zich in Nederland te vestigen (IP 2003: 2). Op advies van het Innovatieplatform van het tweede 

kabinet Balkenende is het Nederlandse vreemdelingenbeleid eind 2004 aangepast, om het voor 

hooggekwalificeerde migranten aantrekkelijker te maken om zich in Nederland te vestigen (IP 

2003: 6). Deze maatregel staat bekend als de kennismigrantenregeling. De groep 

hooggekwalificeerde migranten waar het in de kennismigrantenregeling om gaat wordt aangeduid 

als kennismigrant . Om van de regeling gebruik te kunnen maken moeten bedrijven die een 

kennismigrant naar Nederland willen laten overkomen een verklaring van de IND ondertekenen 

(IND 2007b: 9). Bij individuele aanvragen wordt getoetst of de kennismigrant een bepaald 

minimumsalaris bij het bedrijf verdient. Dit inkomenscriterium bedraagt voor 2008 ongeveer 

47.500 euro. Voor migranten jongeren dan dertig, studenten en wetenschappelijk onderzoekers 

geldt een aangepast criterium (IND 2007a: 1). Kennismigranten kunnen een verblijfsvergunning 

krijgen voor de duur van het arbeidscontract, met een maximum van vijf jaar (INDIAC 2005: 6). 

Gezinsleden komen ook in aanmerking voor de speciale procedure.  
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1.2 Probleemstelling 

In dit onderzoek bestudeer ik het zojuist geïntroduceerde kennismigrantenbeleid. Mijn onderzoek 

heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de vraag of het Nederlandse kennismigrantenbeleid 

bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse 

kenniseconomie.   

De vraagstelling die hieruit volgt luidt:   

In hoeverre draagt het kennismigrantenbeleid van de Nederlandse overheid bij aan het 

behalen van de doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie?  

De vraagstelling is op te delen in een drietal deelvragen: Een beschrijvings-, verklarings-, en 

beleidsvraag. De beschrijvende vraag dient ter exploratie van de thematiek die centraal staat in het 

onderzoek: Het Nederlandse kennismigrantenbeleid. De verklarende vraag draagt bij aan het in 

kaart brengen van de causale verbanden ( t Hart et al. 1998: 81). In mijn onderzoek gaat het om 

de relatie tussen het kennismigrantenbeleid en de kenniseconomie. De beleidsvraag is van belang 

omdat het helpt beleidsaanbevelingen uit de onderzoeksresultaten te destilleren. De deelvragen 

die in dit onderzoek centraal staan zijn:   

Beschrijvende vraag:  

Wat is het Nederlandse beleid inzake kennismigranten en hoe heeft dit zich ontwikkeld?   

Verklarende vraag:  

Zorgt het kennismigrantenbeleid ervoor dat de doelstelling van de Nederlandse overheid 

van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie beter gehaald wordt?  

Beleidsvraag:  

Waar bevinden zich knelpunten in het behalen van de doelstelling van het Nederlandse 

kennismigrantenbeleid en hoe zouden deze opgelost kunnen worden?   
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1.3 Relevantie 

De beleidsmaatregel die in mijn onderzoek centraal staat beoogt bij te dragen aan de bevordering 

van de kenniseconomie. We leven in een economisch tijdperk waarin de concurrentie van andere 

economieën vanwege de toegenomen globalisering continu op de loer ligt. Om deze 

concurrentiestrijd te winnen is het van belang dat de Nederlandse economie zich weet te 

onderscheiden, het moet een hoogwaardige kenniseconomie zijn (Kok 2006: 6). Het belang van 

de kenniseconomie wordt wijd omarmd, het vormt één van de belangrijkste pijlers van het 

beleidsprogramma van het vierde kabinet Balkenende (Min. AZ 2007: 20). Om een sterke 

kenniseconomie te vormen zijn hooggekwalificeerde arbeidskrachten nodig, waar in Nederland 

echter een tekort aan is. Het kennismigrantenbeleid voorziet in de behoefte aan arbeidskrachten 

door het voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten uit het buitenland aantrekkelijk te maken om 

zich in Nederland te vestigen (EMN 2007a: 10). Het kennismigrantenbeleid is daarmee 

onlosmakelijk verbonden met het bereiken van een sterke Nederlandse kenniseconomie.  

Naar de rol van kennismigranten in het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie 

is nog maar weinig onderzoek gedaan (Van Amersfoort 2004: 45). De speciale regeling voor 

kennismigranten kent ook nog maar een relatief korte geschiedenis, deze is ten rijde van mijn 

onderzoek ruim drie jaar oud. Sinds de start van de kennismigrantenregeling zijn een tweetal 

studies verricht naar de regeling (INDIAC 2005; Min. Jus. 2006b). Voor beide onderzoeken geldt 

echter dat er moeilijk uitspraken uit kunnen worden ontleend over de effecten van de regeling, 

omdat de regeling ten tijde van de onderzoeken nog maar kort in werking was. Bovendien zijn 

beide studies erg beschrijvend van aard, waarbij de nadruk ligt op de bedrijfsvoering van de IND 

en niet zozeer op het behalen van de achterliggende doelstelling van het bevorderen van de 

kenniseconomie. In mijn onderzoek wil ik juist proberen dieper inzicht te krijgen in de vraag of 

de kennismigrantenregeling bijdraagt aan het behalen van de wijdere doelstelling van het 

bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie.   

Mijn onderzoek naar het Nederlandse kennismigrantenbeleid valt te omschrijven als een 

evaluatieonderzoek. We leven in een maatschappij waarin voor de meest uiteenlopende 

verschijnselen beleidsmaatregelen zijn ontworpen. Het evalueren van beleid kent daarmee ook 

een lange geschiedenis. Desondanks blijft het evaluatieonderzoek een wetenschap die volop in 

ontwikkeling is, mede dankzij de inbreng van verschillende wetenschappelijke disciplines. 

Bovendien moet elke evaluatie zich aanpassen aan de complexe sociale werkelijkheid die zij 

bestudeert, wat elk onderzoek uniek maakt. Ook in mijn onderzoek wordt op een eigen wijze een 

weg gevonden om de complexe sociale werkelijkheid te vertalen in een kwalitatief goed 

wetenschappelijk onderzoek.  
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1.4 Afbakening  

1.4.1 Kennismigratie 

Onder kennismigratie versta ik de internationale migratie van hooggekwalificeerde buitenlandse 

arbeidskrachten die, vanwege hun kennis en vaardigheden uit opleiding of ervaring, een 

toegevoegde waarde hebben voor de economie van het gastland. In mijn onderzoek bestudeer ik 

alleen de stroom kennismigranten die Nederland in gaat (de kennisimmigratie ), ik laat de 

stroom kennismigranten die Nederland uit gaat (de kennisemigratie ) buiten beschouwing (CBS 

2007: 102).  

1.4.2 Kennismigranten 

Kennismigranten zijn: A rbeidsmigranten met een nationaal en internationaal schaarse deskundigheid, in de 

regel hoogopgeleid en bovenmodaal betaald, die werkzaam zijn in sectoren van groot economisch of maatschappelijk 

belang  (ACVZ 2004a: 12). De schaarse deskundigheid is in het Nederlandse beleid vertaald in een 

inkomenscriterium. Kennismigranten zijn officieel dus arbeidsmigranten die een bepaald 

minimuminkomen verdienen. Omdat de Nederlandse arbeidsmarkt vrij toegankelijk is voor 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, gaat het om onderdanen die niet uit een   

EU-land afkomstig zijn (EMN 2007a: 16). 

1.4.3 Kennismigrantenbeleid 

Met het kennismigrantenbeleid doel ik op de regelgeving om het voor kennismigranten 

aantrekkelijker te maken om zich in Nederland te vestigen. Sinds 2004 is er een speciale regeling 

voor toegang en verblijf van kennismigranten, beter bekend als de kennismigrantenregeling 

(EMN 2007a: 14). Sinds de introductie van de regeling hebben er een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden, waardoor de groep migranten die voor de regeling in aanmerking kan komen is 

verruimd. In mijn onderzoek gaat het om de kennismigrantenregeling in de meest actuele vorm. 

1.4.4 Kenniseconomie 

Het laatste concept dat centraal staat in mijn onderzoek is de kenniseconomie. Dit concept is 

moeilijk te duiden. Kennis is voor elke economie van belang omdat het bijdraagt aan uitvinding 

en innovatie en daarmee aan de ontwikkeling van de economie. Een kenniseconomie is een 

economie waarin de productie, verspreiding en gebruik van kennis echter een centrale plek 

inneemt (Kok 2006: 6). Omdat kennis zich in de hoofden en handen van mensen bevindt, is het 

noodzakelijk dat er voldoende arbeidskrachten zijn die aan de kenniseconomie kunnen bijdragen 

(CPB 2002: 12).  
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1.5 Opzet 

Om een antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek te vinden, maak ik gebruik van het 

volgende onderzoeksdesign. Allereerst kan mijn onderzoek getypeerd worden als een ex-post 

effectevaluatie. Er wordt onderzocht wat na invoering bereikt is met een bepaalde 

beleidsmaatregel en hoe dat zich verhoudt tot de vooraf opgestelde doelen van dit beleid (Hoppe 

et al. 1998: 140). Daarbij streef ik een realistische evaluatie na, door het gedrag van de centrale 

actoren in het beleidsveld (beleidsmakers, uitvoerders en de doelgroep) als het object van mijn 

onderzoek te nemen (Pawson & Tilley 2004: 215). Om het gedrag van de actoren in kaart te 

brengen maak ik gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode (Boeije 2005: 18). Daartoe heb 

ik interviews afgenomen met uitvoerders en experts op het gebied van het kennismigrantenbeleid. 

Om het gedrag van de doelgroep in kaart te brengen maak ik echter ook gebruik van een 

kwantitatieve onderzoeksmethode (Boeije 2005: 17). Daartoe heb ik een enquête uitgezet onder 

de bedrijven die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken.  

De opzet van dit onderzoeksrapport is als volgt. In het tweede hoofdstuk ga ik dieper in 

op de thematiek van het kennismigrantenbeleid aan de hand van de literatuur op het gebied van 

de beleidssociologie en arbeidsmigratie en het reguleren daarvan. Aan de hand van de theorie stel 

ik twee verwachtingen op ten aanzien van het antwoord op de centrale vraagstelling van mijn 

onderzoek. In het derde hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de methoden en technieken van 

onderzoek: Het design, de dataverzameling, de operationalisering, de data-analyse, de 

verantwoording en de planning die ik daarbij gehanteerd heb. In het vierde hoofdstuk bespreek ik 

de resultaten van de interviews en in het vijfde hoofdstuk de resultaten van de enquête. In het 

zesde hoofdstuk zal ik deze resultaten in verband brengen met de door mij geformuleerde 

verwachtingen en vraagstelling. In het zevende hoofdstuk vat ik het onderzoek samen waarna in 

het achtste hoofdstuk een conclusie volgt. Ik sluit dit onderzoeksrapport af met de discussie en 

aanbevelingen in het negende hoofdstuk.      
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2. Theorie & Verwachtingen  

2.1 Mechanismen 

In mijn onderzoek staat het verband tussen het kennismigrantenbeleid en de Nederlandse 

kenniseconomie centraal. Aan het kennismigrantenbeleid ligt een heel duidelijke doelstelling ten 

grondslag: Met dit beleid beoogt de Nederlandse overheid bij te dragen aan de bevordering van 

de Nederlandse kenniseconomie (IP 2003: 2). Het kennismigrantenbeleid kan gezien worden als 

de onafhankelijke variabele en de kenniseconomie als de afhankelijke variabele. De relatie tussen 

het kennismigrantenbeleid en de kenniseconomie staat in onderstaande figuur weergegeven, pijl 1 

weerspiegelt deze relatie.   

Figuur 1. Werking van het kennismigrantenbeleid.              

                  

            
                      

                                   
             

             

In dit schema is het kennismigrantenbeleid het uitgangspunt. De centrale gedachte die aan de 

werking van het kennismigrantenbeleid ten grondslag ligt, is dat dit het aantrekkelijk moet maken 

voor hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten om zich in Nederland te vestigen. De 

vestiging van hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten bepaalt zodoende het effect van 

het kennismigrantenbeleid op de kenniseconomie. Het directe effect van het 

kennismigrantenbeleid ligt in de vestiging van kennismigranten in Nederland, waarmee indirect 

een effect op de kenniseconomie wordt bewerkstelligd (Rossi et al. 2004: 322).   
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Aan deze gedachte liggen twee belangrijke aannames ten grondslag. De eerste aanname 

heeft betrekking op het aantal kennismigranten die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken. Er wordt ervan uitgegaan dat het aantal kennismigranten dat zich in Nederland zal 

vestigen, groter zal zijn dan in een situatie zonder de kennismigrantenregeling het geval zou zijn. 

De kennismigrantenregeling onderscheidt zich van de reguliere arbeidsmigrantenprocedure door 

de snelle, eenvoudige en soepele toelating (Min. Jus. 2006b: 4). De vereenvoudiging van de 

toelatingsprocedure moet de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor 

kennismigranten vergroten, waardoor meer hooggekwalificeerde arbeidskrachten zich in 

Nederland zullen vestigen. Deze aanname staat weergegeven in pijl 2.  

De tweede aanname die in het effect van het kennismigrantenbeleid verscholen zit, heeft 

betrekking op het type kennismigranten. Er wordt verondersteld dat de migranten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken aan de bevordering van de Nederlandse kenniseconomie 

kunnen bijdragen. Een verblijf als kennismigrant wordt verleend op basis van een inkomenstoets. 

Kennismigranten moeten in loondienst zijn bij een in Nederland gevestigd bedrijf en een bepaald 

minimuminkomen verdienen (IND 2007b: 4). Er wordt er dus van uitgegaan dat het inkomen de 

toegevoegde waarde van de arbeidskracht op de bevordering van de kenniseconomie 

weerspiegelt. De aanname dat de kennismigranten die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken ook aan de kenniseconomie kunnen bijdragen, staat weergegeven in pijl 3.   
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2.2 Uitvoeringsverwachting  

2.2.1 Bureaucratie 

In deze paragraaf wil ik de eerste aanname die in het kennismigrantenbeleid verscholen zit, die 

betrekking heeft op het aantal kennismigranten die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken, nader beschouwen. Ik zal deze aanname beschouwen vanuit de literatuur op het 

gebied van de beleidssociologie. Een centraal begrip in de beleidssociologie is het concept 

bureaucratie. De grondlegger van het model van de bureaucratie is de socioloog Max Weber 

(Hoogerwerf & Herweijer 2003: 37). Het model weerspiegelt een organisatievorm die wordt 

getypeerd door een delegatie van taken naar lagere niveaus en een hiërarchische verhoudingen 

tussen de verschillende organisatielagen (Van Mierlo 1995: 5). Deze organisatiestructuur komt 

vooral voor bij overheden, waarbij het centrale bestuur het beleid bepaalt en de ambtenaren in 

lagere ministeries en diensten dit beleid uitvoeren (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 37). Er zijn 

zodoende twee soorten beleid: Het beleid zoals bepaald door de politieke besluitvormers en het 

beleid zoals in de praktijk gebracht door de uitvoerders (Torenvlied 1996: 1). Het klassieke model 

van de bureaucratie gaat ervan uit dat het beleid zoals bepaald en het beleid zoals uitgevoerd 

hetzelfde is, omdat uitvoerders loyaal zijn aan de overheid en het collectieve belang boven het 

individuele belang stellen (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 52). In meer recente studies wordt 

echter ook de mogelijkheid in ogenschouw genomen dat ambtenaren een afwijkende 

beleidsprestatie leveren (Van Mierlo 1995: 5; Torenvlied 1996: 3).  

In het dagelijkse taalgebruik heeft het woord bureaucratie een ietwat andere betekenis. 

Volgens Van Dale is bureaucratie een toestand waarin alles volgens de regels en met papieren en 

formulieren geregeld wordt

 

(Van Dale 2008). Vaak heeft het woord bureaucratie een negatieve 

ondertoon. Het wordt gebruikt om een ingewikkelde, langzame en inefficiënte organisatie mee 

aan te duiden (Van Mierlo 1995: 2). Mogelijk is dit negativisme terug te leiden tot de 

problematische aspecten die vaak aan de bureaucratische organisatiestructuur kleven. Vanwege de 

expansie van de naoorlogse verzorgingsstaat heeft de bureaucratie een enorme omvang en 

complexiteit aangenomen (Van Mierlo 1995: 5; Hoogerwerf & Herweijer 2003: 38). Sinds het 

einde van de twintigste eeuw is er een ontwikkeling op gang gekomen om de problemen rond de 

bureaucratische organisatievorm tegen te gaan (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 38; Van Mierlo 

1995: 11). In deze debureaucratisering wordt geprobeerd de hiërarchische lijnen van de 

bureaucratische organisatiestructuur te doorbreken en is de overheid veel bedrijfsmatiger gaan 

werken (Van Mierlo 1995: 12, 14).      
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2.2.2 Beleidscyclus 

De weg die beleid moet afleggen voordat het de beoogde doelen bereikt, wordt verduidelijkt in 

het concept beleidscyclus. Het deel van de maatschappij waar het ingrijpen van de overheid zich 

op richt wordt het beleidsveld genoemd (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 22). De verzameling van 

processen die als gevolg het ingrijpen van de overheid in werking worden gezet, kan getypeerd 

worden als de beleidscyclus (Janssen & Hellendoorn 1999: 23; Hoogerwerf & Herweijer 2003: 

26). De beleidscyclus is in te delen in verschillende fasen, die in figuur 2 staan weergegeven.    

Figuur 2. Het model van de beleidscyclus (bewerking van Hoogerwerf & Herweijer 2003: 26).  

Agendavorming  

Evaluatie         Beleidsvorming  

Uitvoering  

Allereerst is er de fase van agendavorming, waarin een bepaald maatschappelijk probleem de 

aandacht van het publiek en beleidsbepalers krijgt (Janssen & Hellendoorn 1999: 25; Hoogerwerf 

& Herweijer 2003: 73). Vervolgens worden er maatregelen geformuleerd om het probleem op te 

lossen, dit is de fase van beleidsvorming (Janssen & Hellendoorn 1999: 27). Ten derde is er de 

fase van beleidsuitvoering, waarin door de uitvoerders bepaalde instrumenten worden ingezet om 

de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken (Janssen & Hellendoorn 1999: 29). Tot slot is 

er de evaluatie van het beleid, waarin het beleid wordt beoordeeld en indien nodig bijgestuurd 

(Janssen & Hellendoorn 1999: 32).  

Net als het model van de bureaucratie, is het concept van de beleidscyclus niet 

onomstreden. De belangrijkste kritiek is dat het een sterke simplificatie van de werkelijkheid 

vormt (Janssen & Hellendoorn 1999: 23; Parsons 1995: 79). In de praktijk lopen de verschillende 

fasen van de beleidscyclus namelijk sterk door elkaar heen, bijvoorbeeld door al in de 

voorbereidende fase van beleidsvorming een evaluatie van het beleid uit te voeren, of tijdens de 

uitvoering van een maatregel nog wijzigingen in het beleid door te voeren. Bovendien is elk 

deelproces het resultaat van een complex politiek en maatschappelijk krachtenveld, waarin 

verschillende actoren hun eigen doelen nastreven. Het beleidsproces is dus een dynamische 

opeenstapeling van processen en handelingen, waarbij continu sprake is van interactie tussen de 

actoren en fasen die tot het beleidsproces behoren (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 23).  
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2.2.3 De IND 

In deze paragraaf wil ik de hierboven geïntroduceerde beleidssociologische concepten toepassen 

op de case die in mijn onderzoek centraal staat: Het kennismigrantenbeleid. Het klassieke model 

van de bureaucratie is goed toepasbaar op deze case, omdat er sprake is van een duidelijke 

hiërarchische verhouding tussen de organisatielagen die belast zijn met de uitvoering van het 

kennismigrantenbeleid. Het Ministerie van Justitie heeft de kennismigrantenregeling 

geformuleerd het en de IND zorgt voor de uitvoering hiervan. Binnen de IND bestaat echter 

ook een hiërarchische taakverdeling tussen de verschillende organisatielagen.                             

De organisatiestructuur van de IND is in onderstaande figuur weergegeven.   

Figuur 3. Organogram van de IND (IND, 2008b). 

Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenbeleid   

       Hoofddirectie IND   

Bureau Ondersteuning                     Dienstencentra 

Hoofddirectie    

Stafdirectie Personeel,    Centrum Informatie- en    

Organisatie en Informatie   Communicatietechnologie      

Stafdirectie Middelen    Centrum Kennis Advies en    

en Control     Ontwikkeling      

Stafdirectie  

Uitvoeringsbeleid  

  Regulier           Asiel       Procesvertegenwoordiging    Voorbereiding Terugkeer   Naturalisatie  

     - Leiding en staf     

     - Logistieke en administratieve dienstverlening 

     - IND Loketten   

- Arbeid  - Studie Verkort 

- Verlengingen - Visa 



 

Onderzoek naar het effect van het Nederlandse kennismigrantenbeleid                         18

 
De IND kan getypeerd worden als een lijnorganisatie. Een lijnorganisatie is een organisatie 

waarin sprake is van een vaste hiërarchie die bestaat uit meerdere niveaus, vaak met een min of 

meer piramidale opbouw (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 284). Aan de top staat het Ministerie 

van Justitie (Directie Vreemdelingenbeleid) omdat de IND een uitvoeringsorganisatie van het 

Ministerie van Justitie die zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Bovenaan 

de organisatie van de IND staat de hoofddirectie. Vervolgens is er een onderverdeling in 

verschillende subdirecties, die worden bijgestaan door verschillende ondersteunende en 

dienstencentra. Elk van de directies en diensten heeft weer een eigen management. Onderaan de 

piramide vindt men het niveau van de werkvloer, oftewel het operationele niveau (Hoogerwerf & 

Herweijer 2003: 285). De toepassing van beleid in de praktijk wordt het primaire proces genoemd 

(Hoogerwerf & Herweijer 2003: 284). Het primaire proces van de IND is opgesplitst naar de 

verschillende richtingen van het vreemdelingenbeleid. Het kennismigrantenbeleid valt onder de 

Procesdirectie Regulier, het gedeelte Arbeid.  

In de organisatiestructuur van de IND is naast het concept bureaucratie ook het concept 

van de beleidscyclus te herkennen. De organisatiestructuur van de IND is namelijk zo ingericht 

dat er continu wordt gecommuniceerd en samengewerkt tussen de uitvoerende en de 

beleidsmakende afdelingen. Hierdoor vindt er een interactie plaats tussen de verschillende fasen 

van de beleidscyclus. Problemen die door de uitvoerders in het primaire proces worden 

ondervonden, kunnen worden voorgelegd en aangepakt door de ondersteunende en 

beleidsmakende afdelingen van de IND (IND 2008a). Door deze organisatiestructuur kunnen 

knelpunten die in de uitvoering van het kennismigrantenbeleid bestaan uit de weg worden 

geholpen. Zo blijkt ook uit het volgende citaat: V oor knelpunten die zich in de uitvoering van de 

kennismigrantenregeling blijken voor te doen, worden oplossingen gezocht in de informatievoorziening, de 

bedrijfsvoering dan wel in beleidswijzigingen (EMN 2007a: 8). Sinds de introductie van de 

kennismigrantenregeling in 2004, hebben er een aantal beleidswijzigingen plaatsgevonden die aan 

de verbetering van de kennismigrantenregeling bijdragen (EMN 2007a: 30).  

Aan de organisatiestructuur van de IND kleven echter ook nadelen. De piramidale 

organisatiestructuur kan tot gevolg hebben dat de communicatie tussen de verschillende 

afdelingen formeel en stroperig verloopt (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 285). In 2005 is door de 

Algemene Rekenkamer een kritisch rapport geschreven over de bedrijfsvoering van de IND (AR 

2005). Er zouden met name problemen bestaan op het gebied van het tijdig verlenen van 

aanvragen en verblijfsdocumenten (AR 2005: 5). Ook worden er vraagtekens gezet bij de 

zorgvuldigheid van het verlenen van de aanvragen, waarbij in het bijzonder aandacht is voor het 

aspect van fraude en klachtenbehandeling (AR 2005: 7-9).  
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Belangrijke oorzaken voor de problemen bij de IND zijn volgens de Algemene Rekenkamer 

onder meer de overdracht de taken van de Vreemdelingendienst aan de IND en de slechte 

communicatie en samenwerking tussen de andere overheidsinstanties die bij de uitvoering van het 

vreemdelingenbeleid betrokken zijn (AR 2005: 5). Ook kampt de IND met meer praktische 

problemen zoals een beperkte personeelscapaciteit, gebrekkige ICT-ondersteuning en incomplete 

gegevensbestanden (AR 2005: 8).   

De complexiteit van de bedrijfsvoering van de IND komt duidelijke tot uiting in het 

beleid inzake arbeidsmigratie. Voor toegang, verblijf en tewerkstelling gelden verschillende 

procedures die uit de wettelijke kaders van de Vreemdelingencirculaire en de Wet Arbeid 

Vreemdelingen volgen (Snel et al. 2004: 8). Allereerst is voor sommige nationaliteiten een 

inreisvisum (MVV) vereist, die moet worden aangevraagd bij een IND-post in het land waar de 

vreemdeling een bestendig verblijf heeft (AR 2005: 22). Om langer in Nederland te blijven is een 

verblijfsvergunning (VVR) nodig, die bij de IND in Nederland moet worden aangevraagd (IND 

2007b: 6). Tot slot moet de vreemdeling voor toegang tot de arbeidsmarkt een werkvergunning 

(TWV) aanvragen (dit geldt alleen voor migranten van buiten de Europees Economische 

Ruimte). De werkvergunning wordt afgegeven door het CWI (ACVZ 2004a: 9). De behandeling 

van de verschillende aanvragen kan lang duren en de leges die daarbij betaald moeten worden 

behoorlijk hoog zijn (Janus & Blaakman 2005: 1; IP 2003: 5).  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de IND een koers van debureaucratisering heeft 

ingezet. De aanbevelingen die uit het rapport van de Algemene Rekenkamer volgden zijn 

inmiddels grotendeels opgevolgd, waarmee de IND goed op weg is om de belangrijkste 

knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen (IND 2007c). Een van de meeste aansprekende 

voorbeelden van de debureaucratisering is de kennismigrantenregeling (AR 2005: 75). 

Debureaucratisering in het beleid inzake kennismigranten is niet mogelijk zonder een grote rol 

voor het bedrijfsleven. Allereerst heeft het bedrijfsleven het probleem op de agenda gezet. Zij 

zijn tenslotte degenen die direct de hinder ondervinden van het arbeidsmigratiebeleid. De rol die 

het bedrijfsleven kan spelen in de politiek komt ook goed tot uiting in het volgende citaat: 

Men krijgt te maken met bedrijven die zich als volwaardige onderhandelingspartners tegenover de 

nationale overheid opstellen en hun eisen en verlangens gehonoreerd willen zien. De arbeidsmarkt wordt 

onoverzichtelijker en bemoeienis van de staat op de arbeidsmarkt wordt eerder als hinderlijk dan als 

positief ervaren  (Van Amersfoort 2004: 49).  
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De lobby vanuit het bedrijfsleven voor de vrije immigratie van arbeidsmigranten staat ook 

centraal in Freeman s theorie van de cliëntelismepolitiek . Deze theorie betoogt dat een kleine 

goedgeorganiseerde groep die voordeel van immigratie ondervindt, beter in staat is doelgerichte 

actie te ondernemen en politieke druk uit te oefenen dan grote ongeorganiseerde groepen 

(Wolters & de Graaf 2004: 302-303).  

Het bedrijfsleven speelt daarnaast een belangrijke rol in de uitvoering van het 

kennismigrantenbeleid. Aan de kennismigrantenregeling ligt een bijzondere systematiek ten 

grondslag (SER 2007: 11). Bedrijven die van de kennismigrantenregeling gebruik willen maken, 

moeten een verklaring met de IND ondertekenen (IND 2007b: 4). Bedrijven worden via deze 

verklaring medeverantwoordelijk voor de toelating van kennismigranten. In het volgende citaat 

wordt deze verantwoordelijkheid nader toegelicht: 

V an werkgevers wordt verlangd dat zij zorg dragen voor een volledige aanvraag en dat alle relevante 

documenten als bijlage worden toegevoegd. Tevens zullen werkgevers worden verplicht de kennismigrant 

schriftelijk af te melden indien hij niet meer als zodanig kan worden aangemerkt, althans niet bij die 

bepaalde werkgever. Ten slotte zal in deze relatie een zorgplicht van de werkgever voor de kennismigrant 

worden opgenomen. In de verklaring die de werkgever aflegt is een clausule opgenomen om eventuele kosten 

(ter bescherming van de openbare kas) c.q. terugkeer indien de arbeidsovereenkomst eindigt bij de 

werkgever te kunnen verhalen.  (Min. Jus 2006b: 7).  

De systematiek die aan de kennismigrantenregeling ten grondslag ligt waarborgt een snelle, 

eenvoudige en soepele procedure en wordt daardoor in grote mate als bepalend gezien voor het 

succes van de kennismigrantenregeling (SER 2007: 11). 

2.2.4 Verwachting 

Uit de bestudering van de literatuur op het gebied van de beleidssociologie, volgt een verwachting 

ten aanzien van het antwoord op de vraagstelling die centraal staat in mijn onderzoek. Vanwege 

de toegenomen rol van het bedrijfsleven in het kennismigrantenbeleid worden de problemen die 

voorheen in het arbeidsmigrantenbeleid bestonden overwonnen. Daar komt bij dat er binnen de 

IND ruimte is voor de interactie tussen de verschillende afdelingen en daarmee fasen van de 

beleidscyclus. Hierdoor kunnen de problemen die in de uitvoering van het kennismigrantenbeleid 

worden ondervonden adequaat kunnen worden opgepakt en opgelost. Deze aspecten maken een 

snelle, eenvoudige en soepele uitvoering van het kennismigrantenbeleid mogelijk. Een soepele 

toelating tot Nederland maakt het voor kennismigranten aantrekkelijker om zich in Nederland te 

vestigen. Hieruit volgt de eerste verwachting, de uitvoeringsverwachting genaamd.    
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Uitvoeringsverwachting:  

Vanwege de soepele uitvoering van het kennismigrantenbeleid is het voor 

kennismigranten aantrekkelijk om zich in Nederland te vestigen en wordt het aantal 

kennismigranten dat zich in Nederland vestigt vergroot.    

Bij de uitvoeringsverwachting moet een belangrijke kanttekening worden gezet. De vraag of een 

soepele toelating van kennismigranten het voor kennismigranten inderdaad aantrekkelijk maakt 

om zich in een bepaald land te vestigen, blijft onbelicht. De procedures voor toelating en verblijf 

zijn natuurlijk niet de enige aspecten die een rol spelen in de keuze van migranten om zich in een 

bepaald land te vestigen. Er kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan de taal, 

inkomensperspectieven en het belastingklimaat in het gastland (CPB 2007: 4). Zo attendeert ook 

de SER in een van haar adviezen: 

De raad betwijfelt echter of Nederland met het voorgenomen toelatingsbeleid de facto aantrekkelijker 

wordt voor de gewenste arbeidsmigranten. Daarbij moet overigens worden bedacht dat het toelatingsbeleid 

en de toelatingsprocedure maar ten dele bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid.  (SER 2007: 14).  

Om de vraag, wat de rol van het toelatingsbeleid in de keuze van migranten om zich in een 

bepaald land te vestigen is, op een wetenschappelijk verantwoorde manier te onderzoeken zou 

een apart onderzoek nodig zijn. Het zou te omvangrijk worden om dit aspect ook in mijn 

onderzoek op te nemen. In de literatuur zijn echter aanwijzingen te vinden dat het 

toelatingsbeleid een belangrijke rol speelt in de keuze van migranten om zich in een bepaald land 

te vestigen (Castles & Miller 2003: 3). In mijn onderzoek ga ik er daarom vanuit dat een soepele 

toelatingsprocedure het voor kennismigranten aantrekkelijk maakt om zich in Nederland te 

vestigen.  
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2.3 Toetsingsverwachting  

2.3.1 Van restrictief naar selectief 

In deze paragraaf wil de tweede aanname die in het kennismigrantenbeleid verscholen zit, die 

betrekking heeft op het type arbeidskrachten die van de kennismigrantenregeling, nader 

beschouwen. Dit doe ik aan de hand van de literatuur op het gebied van (arbeids)migratie en het 

reguleren hiervan. In tegenstelling tot de traditionele immigratielanden zoals Canada en de 

Verenigde Staten kent Nederland een relatief korte geschiedenis van immigratie (IOM 2002: 5). 

Rond de jaren zestig kwam Nederland voor het eerste in aanraking met omvangrijke 

immigratiestromen door de komst van grote aantallen gastarbeiders, postkoloniale immigranten 

en vluchtelingen (Zolu & Hartog 2002: 119). Het willen controleren van migratiestromen is 

onlosmakelijk verbonden met de moderne natie-staat waarin wij leven (Wolters & de Graaf 2005: 

305). De behoefte om de toegang van vreemdelingen te reguleren is echter wel toegenomen: De 

groei aan staatszorg maakte het noodzakelijk duidelijke grenzen te trekken tegenover wie de overheid wel en geen 

verplichting had, het onderscheid tussen burgers- vreemdeling werd aangescherpt

 

(Van Amersfoort 2004: 45). 

Het immigratiebeleid vormt een moeilijke afweging tussen het open willen stellen van grenzen uit 

humanitaire en economische perspectieven en het willen controleren van de stromen mensen en 

de effecten hiervan (Wolters & de Graaf 2005: 305).  

In de geschiedenis van het Nederlandse beleid inzake arbeidsmigratie is de spanning 

tussen een open- en gesloten karakter van het immigratiebeleid duidelijk terug te zien. De 

afgelopen decennia worden getypeerd door een golfbeweging tussen een open en gesloten 

karakter ten aanzien van de toelating van arbeidsmigranten. De jaren zestig waren heel open, 

waarbij via het gastarbeidersysteem actief ongeschoolde arbeiders werden geworven (Nicis 

Institute 2006: 4). Eind jaren zeventig kwam er een einde aan dit systeem vanwege de 

economische crisis. De gastarbeiders werden verwacht terug te keren naar het land van herkomst, 

maar vestigden zich daarentegen permanent (Nicis Institute 2006: 5). Zij vormden etnische 

minderheden waarvan de integratie in de samenleving nog steeds ter discussie staat (Wolters & de 

Graaf 2003: 299). Het arbeidsmigratiebeleid dat eind jaren zeventig volgde weerspiegelt dit 

negatieve sentiment. Het beleid was vooral restrictief van aard: Toegelaten worden als 

arbeidsmigrant was wel mogelijk, maar onder strikte voorwaarden (Wolters & de Graaf 2003: 

299). Er werd eerst uitgebreid getoetst of er geen binnenlandse arbeidskracht beschikbaar was. 

Het uitgangspunt was nee tenzij : Arbeidsmigratie was alleen mogelijk als de Nederlandse 

arbeidsmarkt niet werd geschaad (Nicis Institute 2006: 6; ACVZ 2004a: 43).  
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Ondanks de negatieve sentimenten ten aanzien van arbeidsmigratie is de discussie over de 

verruiming van het arbeidsmigratiebeleid sinds het einde van de jaren negentig weer opgelaaid 

(ACVZ 2004a: 20). Het standpunt van de Nederlandse overheid ten aanzien van verruiming van 

het arbeidsmigratiebeleid was in eerste instantie terughoudend. Vanwege druk vanuit de 

Europese Commissie op een uniform selectief Europees migratiebeleid, heeft de Nederlandse 

overheid het arbeidsmigratiebeleid echter wel onder de loep genomen (ACVZ 2004a: 21). In 

eerste instantie zijn de mogelijkheden voor laagopgeleide buitenlandse arbeiders verruimd, met 

name voor de land- en tuinbouw (ACVZ 2004a: 10). Recent is het met de introductie van de 

kennismigrantenregeling ook voor hooggekwalificeerde migranten makkelijker om zich in 

Nederland te vestigen (Nicis Institute 2006: 9). Het ziet er naar uit dat de trend van verruiming 

van de toegangsmogelijkheden voor arbeidsmigranten ook in de toekomst door zal zetten, met de 

herziening van het migratiebeleid die in het verschiet ligt (Min. Jus. 2006a: 5). Het toekomstige 

arbeidsmigratiebeleid is in essentie selectief: Voor het lage en middensegment van de 

arbeidsmarkt blijft het oude restrictieve beleid gelden, maar voor migranten die een toegevoegde 

waarde kunnen hebben voor de Nederlandse samenleving geldt een versoepelde toelating. De 

basisfilosofie van nee tenzij  is vervangen voor ja mits  (SER 2007: 9, 45).  

2.3.2 Bevordering van de kenniseconomie  

In deze paragraaf wil ik nader toelichten op wie het selectieve beleid van de Nederlandse 

overheid betrekking heeft. Ik zal mij beperken tot het beleid dat in mijn onderzoek centraal staat: 

Het kennismigrantenbeleid. Met het kennismigrantenbeleid wil de overheid bijdragen aan de 

bevordering van de kenniseconomie (IP 2003: 2). De Nederlandse economie heeft een transitie 

ondergaan van een arbeidssysteem waarin sprake was van een strakke verdeling van 

productietaken, naar een meer flexibel en holistisch arbeidssysteem (Ackroyd et al. 2005: 19; CPB 

2002: 14). In dit nieuwe economische stelstel staat de mobiliteit van kapitaal, goederen, mensen 

en ideeën centraal (Van Amersfoort 2004: 49). Dit heeft onder meer geleid tot de verplaatsing 

van gestandaardiseerde productietaken naar lagelonenlanden. Hierdoor heeft de Nederlandse 

economie te kampen met een intensievere en dynamischere concurrentie (VNO-NCW 2004: 7). 

Vanwege de toegenomen concurrentie is het van belang dat de Nederlandse economie zich blijft 

onderscheiden. De Nederlandse economie onderscheidt zich door de hoogwaardige en 

kennisintensieve producten en diensten die zij levert (VNO-NCW 2004: 7). Het is een 

kenniseconomie: Een economie waarin de productie, verspreiding en gebruik van kennis centraal 

staat (Kok 2006: 6).  
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De Nederlandse kenniseconomie behoort op sommige onderdelen tot de wereldtop, met 

name op het gebied van de arbeidsproductiviteit, export en wetenschap (NOWT 2008: 8). 

Nederland scoort echter minder goed op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ( R&D ), 

innovatie en het reservoir van menselijk kapitaal (NOWT 2008: 9; CBS 2007: 19). Kennis is met 

andere woorden de sleutel tot een succesvolle Nederlandse kenniseconomie (NOWT 2008: 9). Er 

kan daarbij een onderscheid worden gemaakt in kennis die zich bevindt op het gebied van 

onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en onderzoek bij bedrijven (CPB 2002: 9). Kennis bestaat 

niet alleen uit het hebben van informatie en ideeën, maar ook van vaardigheden (CPB 2002: 11). 

Informatie en ideeën kunnen worden opgeschreven en verspreid, maar vaardigheden zijn niet 

direct reproduceerbaar. Kennis zit met andere woorden in de hoofden en handen van de mensen 

(CPB 2002: 12). Om een kenniseconomie draaiende te houden, is het daarom van belang dat er 

zich fysiek voldoende arbeidskrachten in de economie bevinden.  

Het aantal hooggekwalificeerde arbeidskrachten vormt in Nederland echter een probleem, 

omdat we te kampen hebben met tekorten op de arbeidsmarkt. De tekorten manifesteren zich 

met name rond hoogopgeleide arbeidskrachten (EMN 2007a: 9). Vanwege de toegenomen 

globalisering gaat het met name om arbeidskrachten die zich in de meer internationale segmenten 

van de kenniseconomie bevinden, zoals in de ICT en in het goederen- en geldverkeer (Van 

Amersfoort 2004: 51). Er is echter geen eenduidige definitie voor, zoals we dat in Nederland 

noemen, kennismigranten. Verschillende overheden hanteren verschillende definities, vaak 

afhankelijk van het nationale beleid dat zij ten aanzien van kennismigranten voeren: Broadly 

speaking, the definition used for a highly-skilled worker is on the basis of level of salary and/ or educational 

qualifications and/ or specific sectors or occupations (EMN 2007b: 14). In Nederland is het salaris 

bepalend voor wie als kennismigrant wordt bestempeld. Op de verschillende manieren waarop 

overheden met het fenomeen kennismigratie omgaan, zal ik in de volgende paragraaf verder 

ingaan. 
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2.3.3 Vraag- en aanbodsturing 

Er zijn verschillende manieren waarop een overheid de toegang van hooggekwalificeerde 

buitenlandse arbeidskrachten kan organiseren. Er zijn grofweg twee manieren te onderscheiden: 

Beleid dat gebaseerd is op aanbod- of op vraagsturing (IOM 2002: 62). Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat er meestal sprake is van een combinatie van aanbod- en vraagsturing 

(Essafi et al 2006: 3). In een op vraagsturing gebaseerd beleid wordt de selectie van migranten 

bepaald door de markt (Esafi et al. 2006: 3). Het initiatief om een buitenlandse arbeidskracht naar 

Nederland te laten overkomen, ligt bij de bedrijven in het gastland. Het is met andere woorden 

een werkgevergestuurd

 

beleid (IOM 2002: 65). Regulering van arbeidsmigratie vindt plaats aan 

de hand van het arbeidscontract die buitenlandse werknemers met hun werkgevers hebben 

afgesloten. Het vraaggestuurde beleid komt niet veel voor. De Nederlandse overheid hanteert wel 

een dergelijk beleid met de kennismigrantenregeling (Essafi et al. 2006: 5).  

In een op aanbodsturing gebaseerd beleid selecteert niet het bedrijfsleven maar de 

overheid, welke buitenlandse arbeidskrachten het land binnen mogen treden (Esafi et al. 2006: 3). 

Dit beleid is migrantgestuurd : Het initiatief om naar Nederland over te komen ligt bij de 

arbeidsmigrant zelf. Daarbij wordt niet elke willekeurige migrant toegelaten, maar wordt door de 

overheid uitvoerig gekeken naar de achtergrondkenmerken van de migrant. Aan de hand van 

vooraf opgestelde criteria wordt door de overheid getoetst of de migrant in staat is 

maatschappelijk te slagen en zo kan bijdragen aan de samenleving en economie van het gastland 

(Essafi et al. 2006: 3). Daarbij kan worden gedacht aan maatschappelijk succes op de korte 

termijn (op economisch vlak, het vinden van werk) en op de meer lange termijn (op sociaal-

cultureel vlak, het inburgeren ). In de praktijk worden kenmerken op economisch vlak in het 

aanbodgestuurde beleid vaak het zwaarste meegeteld (IOM 2002: 62).  

Meestal wordt in een aanbodgestuurd beleid gebruik gemaakt van een puntenstelsel om 

de toelating van arbeidsmigranten te reguleren (IOM 2002: 64). Punten kunnen onder andere 

worden opgebouwd op basis van leeftijd, taalvaardigheid, familiebanden, opleiding,  werkervaring 

en baanconnecties (IOM 2002: 65). Een minimumaantal punten moet worden behaald, wil de 

migrant in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Vaak wordt een dergelijk 

puntenstelsel gebruikt in combinatie met een quotum: Een maximum aantal migranten die van de 

regeling gebruik kan maken (IOM 2002: 63). Het aanbodgestuurde beleid wordt vooral gebruikt 

door de traditionele Angelsaksische immigratielanden zoals Canada, Nieuw-Zeeland en de 

Verenigde Staten (Essafi et al. 2006: 5). 
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Het is moeilijk een oordeel te vellen over welke van de twee manieren waarop de 

overheid de toelating van arbeidsmigranten kan organiseren, het beste in staat is om 

hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken die aan de samenleving en economie van het 

gastland kunnen bijdragen. Om hierover uitspraken te kunnen doen, is een internationale 

vergelijkend onderzoek nodig. Een groot probleem daarbij is echter het niet voorhanden zijn van 

adequate data over de effecten van immigratiebeleid (Freeman 1995: 883; Nicis Institute 2006: 

11). Dit geldt in het bijzonder voor kennismigratie omdat dit vaak niet specifiek geregistreerd 

wordt. In het geval dat dit wel gebeurt, lopen de definities van een kennismigrant sterk uiteen 

(EMN 2007b: 14). Het is echter wel mogelijk om uit de literatuur uitspraken te ontlenen over de 

werking van de verschillende systemen.  

Aan zowel het vraag- als aanbodgestuurde beleid kleven voor- en nadelen. Een belangrijk 

voordeel van het vraaggestuurde beleid is dat het zeer eenvoudige regelgeving betreft, omdat 

alleen een contract tussen de migrant en een werkgever vereist is. Deze eenvoud impliceert dat 

het beleid makkelijk in de praktijk te brengen is en de uitvoering soepel zal verlopen (IOM 2002: 

65; Essafi et al. 2006: 23). De kans dat de migrant een claim legt op het sociale zekerheidsstelsel 

van het gastland is bovendien klein vanwege de garantie van tewerkstelling (Essafi et al. 2006: 23). 

Wat betreft de toegevoegde waarde van de migrant voor de bevordering van de economie van 

het gastland, wordt gewezen op de economische waarde van het contract: Employers are the best 

judges of the economic contributions an individual can make

 

(IOM 2002: 65). Er wordt er in dit beleid 

van uitgegaan dat het inkomen de waarde van de arbeidskracht op de markt weerspiegelt.  

Aan een vraaggestuurd beleid kleven echter ook nadelen. Er kunnen met name 

vraagtekens worden gezet bij de vraag of een inkomenstoets wel de garantie biedt dat de migrant 

ook daadwerkelijk een hooggekwalificeerde arbeidskracht is (SER 2007: 14). Daarbij kan men 

zich afvragen of de mensen die buiten het inkomenscriterium vallen, ook niet een bijdrage aan de 

kenniseconomie kunnen leveren (INDIAC 2005: 23): A rbeidsmigranten die niet aan het 

inkomenscriterium voldoen maar met hun specifieke kennis wel een bijdrage kunnen leveren aan de 

kenniseconomie, kunnen hier geen beroep op doen

 

(EMN 2007a: 8). Wanneer een arbeidscontract geen 

vereiste is, is het voor buitenlandse arbeidskrachten bovendien eenvoudiger om zich in dit land te 

vestigen (Essafi et al. 2006: 23). Het alleen opnemen van het inkomen als selectiecriterium maakt 

de regelgeving daarnaast fraudegevoelig (INDIAC 2005: 3). Tot slot kan een vraaggestuurd beleid 

nier direct inspelen op de behoefte aan arbeidskrachten die er op de markt heerst. Een 

aanbodgestuurd beleid kan dat wel, door bepaalde criteria toe te voegen of aan te scherpen 

(Essafi et al. 2006: 23).  
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De discussie over de vraag of Nederland een aanbodgestuurd beleid moet hanteren (in 

plaats van of aanvullend op het vraaggestuurde beleid) speelt al vanaf het begin van de 

kennismigrantenregeling (CPB 2005: 2). Recentelijk pleiten ook twee vooraanstaande 

adviesorganen van de overheid, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Advies Commissie 

Vreemdelingenzaken (ACVZ), voor de introductie van een aanbodgestuurd beleid. Omdat het 

bewijs voor het succes van het aanbodgestuurde beleid nog niet onomstotelijk vast staat, stellen 

de adviesorganen een proef met een puntenstelsel voor als aanvulling op de bestaande 

kennismigrantenregeling (ACVZ 2004a: 13, 78; SER 2007: 14). Daar komt bij dat de Europese 

harmonisatie van het migratiebeleid die in het verschiet ligt, hoogstwaarschijnlijk ook de vorm 

van een aanbodgestuurd beleid zal aannemen (CPB 2005: 2). In het recente beleidsplan voor de 

herziening van het Nederlandse migratiebeleid (de notitie Modern Migratiebeleid ), is dan ook 

een puntenstelsel voor de selectie van kennismigranten opgenomen (Min. Jus. 2006a: 5). Het 

Nederlandse migratiebeleid zal in de toekomst dan ook hoogstwaarschijnlijk de vorm aannemen 

van een (aanvullend) aanbodgestuurd beleid.  

Hoewel niet elke overheid een speciale regeling voor kennismigranten kent, vormt het 

verruimen van de toegangsmogelijkheden voor hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten 

die aan de samenleving kunnen bijdragen een internationale trend (ACVZ 2004a: 3). Dit geldt 

met name voor de Europese landen, de traditionele immigratielanden zoals Canada en de 

Verenigde Staten kennen al langer speciale regelingen voor hooggekwalificeerde 

arbeidsmigranten. Al deze Westerse landen  willen buitenlandse toptalenten aantrekken die aan de 

economie kunnen bijdragen. Er ontstaat met andere woorden een zekere vorm van concurrentie 

tussen de verschillende landen. Over het algemeen wordt beleidsconcurrentie op het gebied van 

migratie en vreemdelingenzaken als negatief bestempeld en wordt er juist gestreefd naar 

harmonisatie (op Europees niveau) van het beleid (ACVZ 2004b: 10). Waar het gaat om 

kennismigratie is de visie ten opzichte van beleidsconcurrentie minder eenduidig. Enerzijds kan 

er door harmonisatie van beleid een machtig Europees blok ontstaan, dat beter in staat zal zijn de 

concurrentie met machtsblokken zoals de Verenigde Staten of Canada aan te gaan. Anderzijds 

kan een zekere vorm van beleidsconcurrentie positieve effecten hebben, omdat overheden 

worden gedwongen om doelmatig en efficiënt beleid te voeren. (ACVZ 2004b: 34).   
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2.3.4 Verwachting 

Uit de bestudering van de literatuur op het gebied van (arbeids)migratie en het reguleren hiervan, 

volgt een verwachting ten aanzien van de vraagstelling die in mijn onderzoek centraal staat. Na 

een aantal decennia van restrictief beleid, is sinds een aantal jaren een meer selectief 

migratiebeleid in werking getreden. In het selectieve migratiebeleid staat centraal dat de 

arbeidskrachten die een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving, soepeler worden 

toegelaten.  

De manier waarop de toelating van hooggekwalificeerde arbeidskrachten door de 

overheid wordt georganiseerd. loopt internationaal sterk uiteen. Er kan grofweg een indeling 

worden gemaakt in een op aanbod- of vraagsturing gebaseerd beleid. In het Nederlandse 

kennismigrantenbeleid heeft men gekozen voor vraagsturing, waarbij de migrant in loondienst 

moet zijn bij een in Nederland gevestigd bedrijf en daarbij een bepaald minimuminkomen moet 

verdienen. Deze relatief simpele regelgeving staat in schril contrast met een aanbodgestuurd 

beleid, waarin de overheid uitgebreid toetst of de migrant over kenmerken bezit die aan de 

bevordering van de kenniseconomie kunnen bijdragen.  

De algemene indruk die uit de literatuur naar voren komt is dat een aanbodgestuurd 

beleid beter in staat is om in te spelen op de behoefte aan arbeidskrachten die er in het gastland 

bestaat en daarmee op het bevorderen van de kenniseconomie. In het Nederlandse 

vraaggestuurde kennismigrantenbeleid wordt slechts zeer beperkt getoetst of kennismigranten 

een bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van de kenniseconomie. Daarom verwacht ik 

niet dat de kennismigranten die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken het type 

arbeidskrachten betreft die aan de bevordering van de Nederlandse kenniseconomie kan 

bijdragen. Hieruit volgt de tweede verwachting, de toetsingsverwachting genaamd.   

Toetsingsverwachting: 

De groep migranten die van het Nederlandse kennismigrantenbeleid gebruikmaakt 

betreft, vanwege de beperkte toetsingscriteria, niet het type arbeidskrachten die een 

bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie zal leveren.       
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3. Methode 

3.1 Design 

3.1.1 Evaluatieonderzoek 

In mijn onderzoek staat de vraag centraal of het kennismigrantenbeleid er in slaagt het beoogde 

doel te bereiken: Het bevorderen van de kenniseconomie. Evalueren is een manier om het effect 

van beleid in kaart te brengen (Hoogerwerf & Herweijer 2003: 173). Er wordt onderzocht wat 

feitelijk bereikt is met een beleidsmaatregel en hoe dat zich verhoudt met de doelstelling van het 

beleid. Er wordt daarom ook wel gesproken van een doelbereikingsonderzoek (Hoppe et al. 

1998: 140). Omdat mijn onderzoek het beleid na invoering bestudeert is er sprake van een ex-

poste effectevaluatie (Jansen & Hellendoorn 1999: 32).  

Er zijn verschillende manieren waarop een evaluatieonderzoek kan worden uitgevoerd. 

Twee belangrijke stromingen in het evaluatieonderzoek zijn het evidence based onderzoek en 

het realistisch evalueren . In het evidence based onderzoek wordt een experimenteel 

onderzoeksdesign nagestreefd (Farrington et al. 2002: 13). Idealiter is er sprake van een 

gerandomiseerde indeling in een experimentele groep die wel aan het beleid wordt blootgesteld, 

en een controlegroep die niet aan het beleid wordt blootgesteld. Er vindt daarbij een meting voor 

en na invoering van het beleid plaats (Pawson & Tilley 2004: 5). Wanneer een experimenteel 

design op mijn onderzoek wordt toegepast zou idealiter een vergelijking plaats moeten vinden, 

tussen het effect van een soepele en een minder soepele procedure voor de toelating van 

kennismigranten (op basis van de uitvoeringsverwachting) en tussen een vraag- en 

aanbodgestuurd beleid voor de toelating van kennismigranten (op basis van de 

toetsingsverwachting).  

Een experimenteel design is in mijn onderzoek niet mogelijk omdat het onderzoeksobject 

nationaal beleid betreft. Er kan daarom geen indeling worden gemaakt in min of meer identieke 

groepen kennismigranten die zich in Nederland willen vestigen en aan verschillende procedures 

worden blootgesteld (Janssen & Hellendoorn 1999: 45). Buiten de praktische bezwaren, zou dit 

ethisch niet toelaatbaar zijn. Wel kan worden gedacht aan een vergelijking van de manieren 

waarop verschillende overheden de toelating van kennismigranten organiseren. Ook deze 

vergelijking is in de praktijk niet goed te maken omdat het beleid inzake kennismigranten 

internationaal sterk verschilt, de definities van kennismigranten sterk verschillen en er geen data 

beschikbaar zijn om een dergelijke vergelijking mee te maken (EMN 2007b: 14).  
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Buiten de praktische bezwaren is er ook inhoudelijke kritiek op het evidence based 

onderzoek. Er zou namelijk niet worden onderzocht waarom en hoe beleid werkt (Pawson & 

Tilley 2004: 11). Dit wordt in het realistische evaluatieonderzoek wel nagestreefd (Hoogerwerf & 

Herweijer 2003: 189; Pawson & Tilley 2004: 215). Het uitgangspunt van een realistische evaluatie 

is dat het slagen van beleid een verandering van het gedrag vergt van de verschillende actoren die 

zich in het beleidsveld bevinden (Hoppe et al. 2001: 14-15). In het kennismigrantenbeleid zijn de 

belangrijkste actoren de beleidsmakers (verschillende betrokken ministeries), de uitvoerders (de 

IND en zijn partners) en de doelgroep (de kennismigranten en de bedrijven bij wie zij in dienst 

zijn). Door het gedrag van deze actoren te bestuderen kan een beeld worden opgesteld over de 

mate waarin het kennismigrantenbeleid slaagt in het behalen van het beoogde doelen.  

3.1.2 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

In mijn onderzoek bestudeer ik het gedrag van de actoren die centraal staan in het 

kennismigrantenbeleid: De beleidsmakers, de uitvoerders en de doelgroep van het 

kennismigrantenbeleid. Om de betekenissen en achtergronden van het gedrag van de actoren te 

bestuderen maak ik in mijn onderzoek in de eerste plaats gebruik van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode (Boeije 2005: 18, 27). Via kwalitatief onderzoek kan ik achterhalen in welke 

mate de mechanismen die aan de toetsings- en uitvoeringsverwachtingen ten grondslag liggen, 

ook daadwerkelijk in de praktijk zo plaatsvinden. Omdat het in deze mechanismen om complexe 

processen gaat, is kwalitatief onderzoek de meest geschikte methode (Boeije 2005: 35).   

Daarnaast maak ik in mijn onderzoek ook gebruik van een kwantitatieve 

onderzoeksmethode. Om de toetsingsverwachting adequaat te kunnen bestuderen, is het van het 

belang dat allerlei kenmerken van de doelgroep worden achterhaald. Deze kenmerken heb ik 

opgesteld op basis van bestudering van achtergrondinformatie, maar ook op basis van de 

bevindingen van het kwalitatieve onderzoek. Om vooraf vastgestelde vooronderstellingen te 

toetsen is een kwantitatieve onderzoeksmethode het meeste geschikt (Boeije 2005: 17). Het 

kwantitatieve gedeelte van mijn onderzoek dient vooral als aanvulling op het kwalitatieve gedeelte 

van mijn onderzoek. 
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3.2 Dataverzameling 

3.2.1 Interviews 

Om het gedrag en de opvattingen van de actoren die in mijn onderzoek centraal staan te 

achterhalen, heb ik interviews afgenomen met de uitvoerders en experts op het gebied van het 

kennismigrantenbeleid. Via de interviews met de uitvoerders heb ik met name informatie kunnen 

verkrijgen ten aanzien van de uitvoeringsverwachting. De interviews met de experts hebben 

vooral bijgedragen aan het vergroten van het inzicht in de toetsingsverwachting. Op welke 

verwachting in het interview de nadruk lag, hing af van de specifieke expertise van de 

desbetreffende respondent. Vanwege de complexiteit en diepgang van de onderwerpen waar 

tijdens de interviews op is ingegaan, spreek ik van diepte-interviews. Voor het afnemen van de 

interviews ben ik op een afgesproken tijdstip naar de respondenten toe gereisd om het interview 

face-to-face in een besloten sfeer af te nemen. 

De interviews zijn semi-gestructureerd afgenomen door middel van een topiclijst (dit 

wordt in paragraaf 3.3.2 nog uitgebreid toegelicht). In een semi-gestructureerd interview is de 

richting van het gesprek reeds bepaald, doordat vooraf de belangrijkste onderwerpen zijn bepaald 

die tijdens het gesprek aan bod zullen komen. Voorafgaand aan het interview zijn een aantal 

beginvragen geformuleerd die het gesprek in goede banen moesten leiden. De precieze volgorde 

van de vragen en de antwoorden hierop waren echter afhankelijk van het desbetreffende gesprek 

(Boeije 2005: 57). Door een semi-gestructureerde opzet te kon worden ingespeeld op de 

informatie die tijdens het gesprek door de respondent werd gegeven (Baarda et al. 2005: 14). Op 

deze manier toets ik niet alleen of de door mij geïntroduceerde verwachtingen overeenkomen 

met de werkelijkheid, maar ook of er mogelijk andere mechanismen een rol spelen in het 

kennismigrantenbeleid die vooraf niet door mij werden verwacht.  

3.2.2 Selectie en respons 

De keuze van personen om te interviewen is zeer gericht tot stand gekomen ( Hart 1996: 241). 

Daartoe heb ik een inventarisatie gemaakt van de organisaties en afdelingen die zich met het 

kennismigrantenbeleid bezighouden. Ik ben gestart met de uitvoerders, oftewel de IND en aan de 

IND gelieerde organisaties. Ik heb mij ingelezen in de organisatiestructuur en werkwijze van de 

IND en tevens rondgevraagd wie er bij de uitvoering betrokken zijn. Mijn stage bij INDIAC 

heeft mij daar enorm bij geholpen. Binnen de IND zijn verschillende afdelingen betrokken bij de 

uitvoering van de kennismigrantenregeling, zowel op de voorgrond (het loket) als op de 

achtergrond (de beleidsafdeling).  
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Omdat de medewerkers bij het loket het meest direct betrokken zijn bij de praktijk uitvoering van 

de kennismigrantenregeling, zijn daar meerdere personen geïnterviewd. De handhaving van het 

beleid is ondergebracht bij een andere uitvoeringsorganisatie van de overheid, namelijk de 

Arbeidsinspectie. Ook de Arbeidsinspectie is geïnterviewd.  

De inventarisatie van experts volgde uit de bestudering van achtergrondinformatie over 

het kennismigrantenbeleid. Uit de actualiteit en publiciteit rond dit onderwerp volgde al snel een 

lijst van betrokkenen. Een deel van de contactgegevens, met name die van de verschillende 

ministeries, heb ik kunnen verkrijgen via mijn contacten bij de IND. De contactgegevens van de 

experts bij de overige instanties heb ik via de algemene publieksvoorlichting van de 

desbetreffende organisaties verkregen. Een deel van de selectie van de respondenten is overigens 

terug te leiden tot de zogenaamde sneeuwbalmethode . Bij de sneeuwbalmethode begin je met 

een klein aantal interviews, waarbij je vraagt of de respondenten nog mensen kennen die aan het 

onderzoek kunnen meewerken (Baarda et al. 1996: 52, 53). Bij veel interviews kwamen al 

gaandeweg het gesprek mogelijk respondenten voorbij.  

Na de contactgegevens van de respondenten te hebben geïnventariseerd, heb ik hen eerst 

via de e-mail geïnformeerd over mijn onderzoek. In bijlage III-A is de informatiebrief te vinden 

die ik daarvoor heb gebuikt. De respondenten van wie ik geen e-mail adres tot mijn beschikking 

had heb ik eerst telefonisch benaderd, waarna ik hen alsnog de informatiebrief heb toegestuurd. 

Bij een aantal organisaties en afdelingen had ik niet direct de juiste persoon te pakken, maar werd 

ik wel snel doorverwezen naar de juiste persoon. Kort na het versturen van de informatiebrief 

heb ik de respondenten telefonisch benaderd om hen te vragen om hun medewerking aan mijn 

onderzoek. De benaderingswijze die ik in mijn onderzoek heb gehanteerd, waarbij eerst een 

informatiebrief wordt verstuurd en later persoonlijk contact wordt opgenomen, staat bekend om 

de hoge respons (Boeije 20005: 54). Alle organisaties en afdelingen die ik heb benaderd waren 

bereid om mee te werken aan mijn onderzoek, waardoor van algehele non-respons geen sprake is 

( Hart 2005: 242). In totaal zijn eenentwintig mensen geïnterviewd. De lijst van respondenten is te 

vinden in bijlage II. Om de anonimiteit te waarborgen noem ik alleen de namen van de 

organisaties en afdelingen waar de respondenten werkzaam zijn. 

3.2.3 Enquête 

De doelgroep van het kennismigrantenbeleid zijn kennismigranten en de bedrijven die deze 

kennismigranten als werknemer naar Nederland laten overkomen. In de uitvoering van het 

kennismigrantenbeleid is echter maar een kleine rol voor kennismigranten zelf weggelegd.  
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In de kennismigrantenregeling zijn de bedrijven die kennismigranten naar Nederland laten 

overkomen de voornaamste contactpersoon van de IND. Ik heb er voor gekozen om de enquête 

uit te zetten onder de bedrijven die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken en niet onder 

kennismigranten zelf. Het benaderen van kennismigranten zelf werd voor mij lastig vanwege de 

beperkte registratie van de contactgegevens van kennismigranten en de beperkingen aan het 

onderzoek wat betreft tijd en capaciteit. De bedrijven die kennismigranten laten overkomen, 

hebben echter wel zicht op allerlei kenmerken van de kennismigranten die zijn naar Nederland 

laten overkomen. Zodoende kon alsnog inzicht worden gekregen in de totale doelgroep van het 

kennismigrantenbeleid.  

In tegenstelling tot het relatieve open karakter van de interviews, was de aard van de 

vragenlijst die ik voor de enquêtes heb gehanteerd meer gestructureerd. Om inzicht te krijgen in 

de toetsingsverwachting heb ik allerlei kenmerken van de doelgroep van het 

kennismigrantenbeleid achterhaald. Deze kenmerken heb ik vooraf opgesteld op basis van de 

bestudering van de achtergrondinformatie en de interviews. In de enquête heb ik de 

respondenten allerlei aspecten van het kennismigrantenbeleid voorgelegd en hen gevraagd om 

hun ervaring en mening ten aanzien van deze aspecten. Omdat ook werd ingegaan op de 

uitvoering van de kennismigrantenregeling, is ook inzicht verkregen in de uitvoeringsverwachting.   

Nadat de precieze vragen en antwoordcategorieën van de enquête waren ontworpen, zijn 

deze via het computerprogramma Questback omgezet in een elektronische enquête (via mijn 

stage bij INDIAC had ik toegang tot dit programma). Een webenquête is een relatief eenvoudige 

manier om een grote groep respondenten te bereiken. Een webenqûete maakt het invullen van de 

vragen voor de respondenten bovendien zo simpel mogelijk. Tot slot heeft een elektronische 

enquête als voordeel dat het een professionele uitstraling heeft.  

Een belangrijk aspect van de enquête was de routing . De routing is de wijze waarop 

respondenten door de vragenlijst worden gestuurd ( t Hart et al 1996: 247). De routing was in 

mijn enquête afhankelijk van zaken zoals welke procedure het bedrijf heeft gebruikt, of het 

bedrijf ook daadwerkelijk aanvragen voor kennismigranten heeft ingediend en of deze aanvragen 

al dan niet door de IND zijn ingewilligd. Omdat ik de enquête elektronisch heb gepubliceerd en 

de elektronische vragenlijst zelf heb kunnen programmeren, werden de respondenten 

automatisch naar de juiste routing doorgestuurd. Op de inhoud van de enquête zal ik in paragraaf 

3.3.3 verder ingaan. 
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3.2.4 Selectie en respons 

De keuze van respondenten om te enquêteren is vooral tot stand gekomen uit praktische 

motieven. Om kennismigranten naar Nederland te laten overkomen moeten  bedrijven zich bij de 

IND aanmelden middels ondertekening van een verklaring. De bedrijven die zich sinds de start 

van de regeling in 2004 hebben aangemeld, staan geregistreerd in een bestand van de IND. Via 

dit bestand wordt door de IND onder meer elke maand een elektronische nieuwsbrief verstuurd. 

Dit bestand vormde voor mij de meest eenvoudige manier om de doelgroep van de 

kennismigrantenregeling te bereiken.   

Omdat alle bedrijven die zich sinds de start van de regeling in 2004 hebben aangemeld in 

het bestand stonden geregistreerd, betrof het een omvangrijk bestand: Ruim 4450 e-mail 

adressen. Hieruit een selecte steekproef trekken was niet mogelijk, omdat het bestand geen 

aanvullende gegevens bevatte op basis waarvan een geslaagde steekproef getrokken zou kunnen 

worden, zoals branche of aantal medewerkers ( t Hart et al. 1996: 235). Aan het trekken van een 

aselecte steekproef zaten echter ook nadelen. Via de beheerder van het bestand had ik vernomen 

dat ongeveer tien procent van de e-mail adressen niet juist was en de e-mail dus niet afgeleverd 

zou worden. Bovendien zou een nog onbekend deel niet aankomen vanwege de 

beveiliginstellingen van de ontvanger (de spam-filter ). Ik wist dus precies hoe groot het aantal 

e-mails zou zijn dat na verzending zou afvallen. Bovendien is de respons op dit soort 

zelfinvullijsten meestal erg klein is ( Hart 1996: 232). Om voldoende respons te krijgen, heb ik 

ervoor gekozen om mijn uitnodiging naar alle e-mail adressen uit het bestand te sturen.  

Ik heb op verschillende manieren de respons op de enquête proberen te vergroten          

( t Hart 1996: 243, 244). Ik heb de bedrijven een uitnodigingsbrief geschreven waarin ik hen heb 

verzocht om de enquête in te vullen. In deze brief benadruk ik de bijdrage die de respondenten 

kunnen leveren aan de verbetering van het beleid. De uitnodigingsbrief is te vinden in bijlage III-

B. Het versturen van ongeveer 4450 brieven per post zou een tijdrovende en dure klus worden. 

Ik heb er daarom ervoor gekozen de uitnodigingsbrief per e-mail te versturen. Omdat de enquête 

elektronisch is gepubliceerd, kon deze zeer eenvoudig worden geopend met een klik op de 

bijbehorende link uit de informatiebrief  in de e-mail. Het tijdstip waarop de uitnodigingsbrief is 

verzonden, was minder gunstig. Dit viel namelijk precies in de meivakantie. Vanwege de tijdsdruk 

wilde ik echter niet langer wachten met verzenden van de uitnodigingsbrief. Ik heb de 

respondenten echter wel drie weken de tijd gegeven om de enquête in te vullen, waardoor ook de 

mensen die wellicht op vakantie waren ruim de tijd hadden de enquête in te vullen. Ook heb ik 

twee herinneringen verstuurd, met het verzoek de enquête alsnog in te vullen. De 

herinneringsbrief is te vinden in bijlage III-C.  
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Omdat een groot deel van de bedrijven die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken een 

internationaal karakter hebben, heb ik de enquête en bijbehorende brieven tot slot ook in het 

Engels gepubliceerd. Gezien de omvang van de documenten heb ik er voor gekozen de Engelse 

versies van deze documenten niet bij dit onderzoeksrapport te voegen. Tot slot heb ik de respons 

proberen te verhogen door mijn contactgegevens in de brieven te noemen, zodat de bedrijven 

met vragen of opmerkingen bij mij terecht konden. De respons op de enquête is in figuur 4 op de 

volgende pagina weergegeven.   

Figuur 4. Respons op de enquête onder de bedrijven die van de kennismigrantenregeling  

gebruikmaken (Questback 2008). 

   

In het berekenen van de non-respons moeten een aantal zaken in beschouwing worden 

genomen. Allereerst is een groot deel van de uitnodigingsbrieven niet bij de respondenten 

aangekomen vanwege praktische problemen. Zoals eerder vermeld, klopte een deel van de e-mail 

adressen niet en werd een ander deel van de e-mails tegengehouden door beveiliginstellingen van 

de ontvanger. Omdat ik van de e-mail die niet bezorgd is een foutmelding kreeg in mijn eigen  e-

mail box, kon ik het totale aantal onbezorgde e-mails eenvoudig berekenen: Van de 4450 

verzonden e-mails zijn er ongeveer 750 niet bezorgd. Van de overige 3700 e-mails die wel 

bezorgd zijn, hebben 911 respondenten de enquête ingevuld.    
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Om te achterhalen of mogelijk meerdere personen van hetzelfde bedrijf de enquête in hebben 

gevuld, heb ik de respondenten aan het begin van de enquête gevraagd naar de bedrijfsnaam van 

de organisatie waar ze werkzaam zijn. Het aantal dubbele bedrijfsnamen was klein, waardoor er 

niet gevreesd hoeft te worden voor een oververtegenwoordiging van bepaalde bedrijven. Ik heb 

deze respons daarom gewoon mee gerekend in de totale respons. De algehele respons komt op 

de enquête onder de bedrijven komt ongeveer op 25%.  

Overigens hebben niet al de 911 respondenten alle vragen ook daadwerkelijk ingevuld die 

zij geacht werden in te vullen. Respondenten kunnen per ongeluk of expres vragen over hebben 

geslagen ( Hart 2005: 232). Samen met de respondenten die weet niet als antwoord hebben 

ingevuld, vormen zij de item non-respons ( Hart 2005: 250). De item non-respons heb ik 

verrekend in de beschouwing van de vragen uit de enquête in hoofdstuk vijf. Bij de meeste 

vragen bleek de verrekening van de item non-respons echter niet veel uit te maken, hoogstens 

een decimaal meer of minder op het desbetreffende percentage. Dit komt natuurlijk door het 

grote aantal respondenten, waardoor een klein aantal missing values op een aantal van 911 

respondenten niet veel verschil maakt.     
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3.3 Operationalisering 

3.3.1 Onderzoeksvragen 

In mijn onderzoek bestudeer ik het gedrag van de actoren in het veld van het 

kennismigrantenbeleid. De uitvoeringsverwachting gaat ervan uit dat een soepelere uitvoering van 

het kennismigrantenbeleid ervoor zal zorgen dat meer kennismigranten zich in Nederland zullen 

vestigen. Hierdoor wordt het aantal arbeidskrachten die aan de kenniseconomie kunnen 

bijdragen,vergroot. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn onder meer:  

- Hoe verloopt de uitvoering van het kennismigrantenbeleid?  

- Hoeveel kennismigranten komen er naar Nederland?  

- De relatie tussen deze twee vragen: Komen er meer kennismigranten naar Nederlands als 

gevolg van de uitvoering van het kennismigrantenbeleid? 

In de uitvoeringsverwachting staan de uitvoerders van het kennismigrantenbeleid centraal. De 

uitvoering van het kennismigrantenbeleid bevindt zich bij de IND, waarbij de behandeling van de 

aanvragen voor verblijf als kennismigrant bij de Procesdirectie Regulier, Unit Arbeid ligt. De 

IND voert het beleid uit zoals opgesteld door het Ministerie van Justitie. Bij het Ministerie van 

Justitie bevinden zich de beleidsmakers, om precies te zijn bij de Directie Vreemdelingenbeleid. 

Vanwege het interdepartementale karakter van het kennismigrantenbeleid zijn er ook veel andere 

ministeries betrokken bij het kennismigrantenbeleid. De overige ministeries zijn echter niet direct 

betrokken met de uitvoering van het kennismigrantenbeleid, waardoor ik deze beleidsmakers 

liever als experts zie.  

De toetsingsverwachting gaat ervan uit dat de kennismigranten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken, vanwege de beperkte toetsing, niet het type 

arbeidskrachten betreft die aan de bevordering van de Nederlandse kenniseconomie kan 

bijdragen. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn onder meer: 

- Wat zijn de kenmerken van de arbeidskrachten die aan de Nederlandse kenniseconomie 

kunnen bijdragen? 

- Wat zijn de kenmerken van de kennismigranten die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken? 

- De relatie tussen deze twee vragen: Kunnen de kennismigranten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken bijdragen aan de bevordering van de Nederlandse 

kenniseconomie? 
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In de toetsingsverwachting staat de doelgroep van het kennismigrantenbeleid centraal, oftewel 

degenen die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken. De kennismigrantenregeling is 

zodanig vormgegeven dat de bedrijven bij wie de kennismigrant in dienst is, de voornaamste 

groep is waar de kennismigrantenregeling zich op richt. De bedrijven moeten zich eerst bij de 

IND aanmelden door ondertekening van een verklaring en moeten de aanvragen voor 

kennismigranten in dienen. Het contact dat de IND met kennismigranten zelf heeft is meestal 

beperkt tot de afgifte van het verblijfsdocument. Kennismigranten worden daarom niet zelf in dit 

onderzoek betrokken. Omdat de bedrijven die kennismigranten laten overkomen wel zicht 

hebben op allerlei kenmerken van de kennismigranten die zijn naar Nederland hebben laten 

overkomen, kan wel inzicht worden gekregen in de totale doelgroep van het 

kennismigrantenbeleid. 

3.3.2 Topiclijst 

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. De vragenlijst die 

bij dit type interview wordt gebruikt, wordt doorgaans aangeduid als een topiclijst . Een 

topiclijst is een lijst van onderwerpen en subonderwerpen die je tijdens alle interviews gebruikt 

(Baarda et al. 1996: 38, 39). In de totstandkoming van de topiclijst heb ik mij laten leiden door 

het concept van de beleidscyclus. De beleidscyclus is de verzameling van deelprocessen die 

samen het beleidsproces vormen (Jansen & Hellendoorn 1999: 23; Hoogerwerf & Herweijer 

2003: 26). Het beleidsproces bestaat uit de fasen van agendavorming, de besluitvorming, de 

beleidsuitvoering en de evaluatie van het beleid (zie figuur 2 in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2).    

De lijst van onderwerpen die tijdens de interviews is behandeld, heeft zo min of meer een 

chronologische volgorde (Baarda et al. 1996: 43). Op basis van de achtergrondinformatie en  

literatuur die ik heb bestudeerd, heb ik het model van de beleidscyclus toegepast op het 

kennismigrantenbeleid. De topiclijst die ik heb gehanteerd is te vinden in bijlage IV. De 

onderwerpen waar het meest uitvoerig op is ingegaan, was afhankelijk van de expertise van 

desbetreffende respondent.  
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3.3.3 Enquêtevragen 

In het opstellen van de enquête heb ik zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de respondenten van de enquête, dus de bedrijven die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken. De folder van de IND waarin bedrijven worden 

voorgelicht over de kennismigrantenregeling diende daarbij als belangrijk hulpmiddel (IND 

2007b). Ook heb ik een bijeenkomst van de IND bezocht waarin bedrijven die van de 

kennismigrantenregeling gebruik willen maken worden voorgelicht. Bij enkele vragen in de 

enquête wordt gevraagd naar achtergrondkenmerken van de bedrijven en de kennismigranten 

zoals branche, grootte en opleidingsrichting. Bij de indeling van de antwoordcategorieën van deze 

vragen heb ik gebruik gemaakt van indelingen van gerenommeerde instanties zoals het CBS en de 

Kamer van Koophandel.  

De enquêtevragen zijn in verschillende thema s onder te brengen. Dit komt tot uiting in 

de verschillende vragenblokken in de enquête ( t Hart 1996: 246). De volgorde van de 

vragenblokken is van smal naar breed (Baarda et al. 1996: 44): Ik begin met de vragen die zijn 

toegespitst op het bedrijf en eindig met het wijdere vraagstuk van het bevorderen van de 

kenniseconomie. Omdat het kennismigrantenbeleid een complex onderwerp is, onder meer 

vanwege de verschillende procedures die bij het verkrijgen van een vergunning voor verblijf als 

kennismigrant komen kijken, licht ik de verschillende onderwerpen vrij uitgebreid toe. De 

enquête is te vinden in bijlage V.  

3.3.4 Gecombineerde vragenlijsten 

Tot slot van deze paragraaf over de operationalisering, wil ik nog opmerken dat de data die voor 

dit onderzoek zijn verzameld, ook voor een monitorrapportage van INDIAC worden gebruikt. 

In de dataverzameling komt dit tot uiting door de toevoeging van een aantal extra onderwerpen 

aan de vragenlijsten. Aan de interviews zijn topics en aan de enquête zijn vragen toegevoegd die 

misschien niet direct van belang zijn voor mijn onderzoek. Als gevolg hiervan zijn de interviews 

en enquêtes ietwat omvangrijker dan gebruikelijk. De verzamelde data worden vanwege de 

gecombineerde dataverzameling wel optimaal benut.  
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3.4 Data-analyse 

3.4.1 Interviews 

Het analyseren van kwalitatieve data is een complexe taak omdat het veel beslag legt op de  

vaardigheden en creativiteit van de onderzoeker (Boeije 2005: 71). Om dit proces te 

vereenvoudigen heb ik ervoor gekozen om de interviews op te nemen en na afloop gedetailleerd 

uit te werken. Door de interviews uit te werken zijn de ruwe data (het gesprek op band) omgezet 

in data die geschikt zijn voor analyse (de transcriptie). Ik heb geprobeerd in het uitwerken van de 

interviews zoveel mogelijk de letterlijke bewoording van de respondent aan te houden. Ook heb 

ik aandacht gehad voor zaken als stiltes of twijfel, door deze tussenhaakjes ook in de transcriptie 

te vermelden. Overigens heb ik deze aandachtspunten in de citaten die later in dit 

onderzoeksrapport zijn opgenomen weggelaten, om de leesbaarheid van de citaten te vergroten. 

De transcripties van de interviews heb ik vervolgens in eigen bewoording samengevat op enkele 

hoofdthema s. De transcriptie en samenvatting heb ik naar de respondenten gestuurd, met de 

vraag of ze de samenvatting op onjuistheden wilden controleren (de transcriptie was ter inzage).   

Aan de hand van de transcripties van de interviews ben ik de interviews gaan 

fragmenteren, door de gegevens die bij elkaar horen te groeperen. De data die bij elkaar hoorden 

heb ik vervolgens een samenvattend label gegeven. Dit labellen staat beter bekend als coderen 

(Boeije 2005: 63-66). De totstandkoming van de codes is grotendeels terug te leiden tot de topics 

die ik in de vragenlijst van de interviews heb gehanteerd. De onderwerpen van de vragenlijst heb 

ik uitgebreid met opvallende zaken die tijdens de interviews aan bod kwamen. Tot slot heb ik in 

mijn keuze van codes rekening gehouden met onderwerpen die in het theoretisch kader een 

belangrijke rol spelen. Dit wordt theoretische sensitiviteit genoemd (Boeije 2005: 68). In figuur 5 

op de volgende pagina zijn de codes die ik heb gebruikt in een codeboom weergegeven.  

Bij het coderen heb ik gebruik gemaakt van het computerprogramma MAXqda. Ik heb 

het met de hand coderen in eerste instantie wel geprobeerd, maar al snel raakte ik het overzicht 

kwijt. De transcripties van de interviews waren te omvangrijk om het coderen met de hand te 

doen. Het gebruik van de computer om interviews te coderen kent vele voordelen (Boeije 2005: 

117). In het computerprogramma is zowel de transcriptie, de gefragmenteerde tekst als de 

codeboom in één oogopslag te zien. De verzamelde fragmenten die onder eenzelfde code vallen 

ben ik vervolgens zorgvuldig gaan bestuderen. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van subgroepen 

van respondenten waardoor ik eenvoudig een vergelijking kon maken tussen de verschillende 

organisaties en afdelingen. Door de fragmenten onderling te vergelijken kan een algemeen beeld 

opgemaakt worden, van waaruit de vraagstelling van mijn onderzoek beantwoord kan worden.  
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Figuur 5. Codeboom voor de analyse van de interviews  

Aanleiding  
- Complexe regelgeving oude procedure (direct) 
- (Kennis)economie (indirect) 
- Lobby bedrijfsleven   

Besluitvorming 
- Totstandkoming 
- Definitie kennismigrant/ toetsing  

Uitvoering 
- Invoering    - Samenwerking intern/ beleid vormgeven 
- Contact bedrijf/ verklaring  - Samenwerking extern  
- Samenwerking DVB   - Omslag werkwijze  

Wijzigingen 
- Omschrijving    - Nareizers 
- Studenten    - Japandesk 
- Wetenschappelijk ondz.  - Samenwerking intern  

Knelpunten 
- Stand v. zaken nu    - Nanny s/ familie 
- Invoering    - Verleningen/ vergunning partner 
- Dienstverlening   - Verklaring/ bedrijven 
- Termijn    - Samenwerking intern/ beleid vormgeven 
- Ketensamenwerking   - Toetsing 
- TWV-route/ CWI   - Oplossing   
- M46-procedure   

Handhaving 
- Hoe 
- Problemen  

Effect 
- Procedure/ IND (direct) 
- Doelgroep 
- Duur v. verblijf 
- Eco. alg. (indirect) 
- Internat. concurrentie 
- Criteria toevoegen/ aanbodst.  

Neveneffecten 
- Aanzuiging/ fraude 
- Brain drain 
- Verdringing  

Toekomst 
- Algemeen    - Modern Migratiebeleid 
- Handhaving    - Talentenregeling 
- Expatloket    - Europese harmonisatie 
- Ketensamenwerking alg. 
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3.4.2 Enquête 

Het programma Questback die ik heb gebruikt om de elektronische enquête mee te maken, bleek 

ook ideaal om de resultaten van de enquête mee te analyseren. Het programma kon de resultaten 

naar mijn eigen wens opleveren: In tabellen, grafieken of tekst en in Word, Excel, SPSS of 

Adobe. Omdat de vragen en antwoordcategorieën vooraf opgesteld waren, rolden de 

bijbehorende aantallen en percentages zo uit het programma. Ik heb hiertoe zelf relatief weinig 

berekeningen en analyses van de antwoorden op de enquête hoeven uit te voeren, maar kon ik 

vrij snel overgaan op de interpretatie van de resultaten. 

Allereerst heb ik de resultaten van de enquête in grafiekvorm laten zetten. Aan de hand 

van een grafische weergave kon ik een goede eerste indruk van de resultaten opstellen en 

eenvoudig de verdeling en uitschieters aflezen. Ik heb daarbij in het bijzonder gekeken naar de 

item-non-respons ( t Hart 2005: 250). De item-non-respons verschilde sterk tussen de vragen: Bij 

sommige vragen was deze erg groot en bij andere afwezig. Item non-respons kan verschillende 

redenen hebben. Allereerst kan worden gedachten aan de inhoud van de vraag: Deze kan niet 

goed geformuleerd zijn of niet goed van toepassing op de situatie van de respondent. Een reden 

kan ook liggen in het computerprogramma en de internetverbinding. Van enkele respondenten 

heb ik vernomen dat het programma soms bleef steken, waardoor bepaalde vragen mogelijk niet 

goed zijn doorgekomen. Omdat de algehele respons op de enquête vrij groot was (zie figuur 4 

eerder in dit hoofdstuk) ga ik ervan uit dit geen structureel probleem was en dat de problemen te 

wijden zijn aan de internetverbinding van de desbetreffende respondent.  

De analyse van de open vragen vergde iets meer werk. Echte open vragen waren er 

overigens niet. Meestal had de openheid betrekking op de antwoordcategorie anders namelijk 

. De antwoorden in deze categorie heb ik in het programma Excel onder elkaar gezet en 

bestudeerd. Ik heb daartoe clusters gemaakt van de antwoorden die overeenkwamen en deze een 

label gegeven (dus eigenlijk een soort coderen). Deze clusters heb ik meegenomen in de analyse 

van de enquête. Andere open vragen waren cijfermatig van aard (het aantal kennismigranten en 

de beoordeling van de kennismigrantenregeling in een rapportcijfer). Één open vraag bleek na 

bestudering af te moeten vallen. Het betreft de vraag naar het aandeel mannelijke 

kennismigranten. De item-non-respons bij deze vraag was er hoog, het aantal antwoorden waarbij 

ik geen twijfels had betrof 216. Op een totaal van 911 respondenten is dit erg weinig, waardoor 

geen goede afspiegeling van de populatie plaatsvindt. Ik heb daarom besloten de vraag over het 

aandeel mannelijke kennismigranten niet in de resultaten van dit onderzoek mee te nemen.  
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3.5 Verantwoording 

Het is van groot belang dat tijdens de dataverzameling en analyse de kwaliteit en bruikbaarheid 

van het onderzoek wordt gewaarborgd ( t Hart et al. 1998: 177-180). Deze verantwoording is zo 

belangrijk omdat de resultaten van het onderzoek informatie geven over de werking van een 

beleid en daarmee kunnen aanzetten tot bijsturing van dit beleid. Het is daarom van groot belang 

dat er in het onderzoek geen foutieve uitspraken worden gedaan ( t Hart et al. 1998: 177).  

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen moeten toevalstreffers worden 

uitgesloten ( t Hart et al. 1998: 178). De betrouwbaarheid wordt in mijn onderzoek gewaarborgd 

door uitgebreid verslag te leggen van de voortgang van de dataverzameling en analyse. Op deze 

manier kunnen de stappen die in het onderzoek genomen zijn, gereconstrueerd en beoordeeld 

worden. De interviews zijn opgenomen en gedetailleerd uitgewerkt. Hierdoor heb ik tijdens het 

gesprek zelf niet hoeven te selecteren welke informatie ik wel en niet noteerde en worden de data 

niet door mijn interpretatie vervormd (Boeije 2005: 60). De samenvatting en transcriptie van het 

interview is aan de respondent voorgelegd, waardoor de kans op foutieve informatie sterk is 

verkleind. De data uit de interviews zijn geanalyseerd met behulp van codering, waardoor de kans 

op toevallige fouten ook afneemt. Ook het gebruik van het computerprogramma MAXqda om te 

coderen, vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek (Boeije 2005: 117).  

De validiteit van onderzoek heeft betrekking op de vraag of er in het onderzoek geen 

systematische fouten worden gemaakt ( t Hart et al. 1998: 179-180). In mijn onderzoek is de kans 

op systematische fouten sterk verminderd door gebruik te maken van datatriangulatie ( t Hart et 

al. 1998: 179-180). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren van dataverzamelen, 

zowel van interviews als enquêtes. Daarbij geldt dat een veelheid aan betrokkenen uit het veld 

zijn meegenomen in het onderzoek, waardoor in mijn onderzoek een zo compleet mogelijk beeld 

van de werkelijkheid wordt weergegeven.  
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3.6 Planning 

Om de data te verzamelen, te analyseren en te verwerken heb ik de volgende planning 

gehanteerd. In februari 2008 ben ik gestart met het onderzoek, door literatuur te verzamelen en 

deze te verwerken in een onderzoeksopzet. De eerste helft van maart 2008 stond in het teken van 

het verbeteren van de onderzoeksopzet in een definitieve onderzoeksopzet. Toen dit afgerond 

was ben ik een inventarisatie gaan maken van mogelijke respondenten die ik wilde interviewen en 

van bedrijven aan wie ik de enquête wilde sturen. In april 2008 heb ik de topiclijst gemaakt en een 

groot deel van de gesprekken met de respondenten afgenomen. Tevens heb ik in april 2008 de 

enquête voor de bedrijven opgesteld en geprogrammeerd. De enquête is eind april verzonden. De 

eerste helft van mei 2008 stond in het teken van de uitloop van een klein aantal interviews en de 

oplevering van de enquête onder de bedrijven. In mei 2008 ben ik tevens begonnen met de 

analyse van de verzamelde data. Eind mei 2008 heb ik een eerste versie van de thesis opgeleverd, 

waarna de maand juni 2008 vooral in het teken stond van het schrijven van de definitieve scriptie. 

De planning die ik heb aangehouden, staat schematisch weergegeven in bijlage I. 
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4. Resultaten interviews 

   

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van de interviews die ik heb afgenomen onder de 

uitvoerders en experts van het kennismigrantenbeleid. Ik verwijs naar bijlage II voor de lijst met 

respondenten die ik heb geïnterviewd. Om tot dit hoofdstuk met resultaten van de interviews te 

komen, heb ik de interviews gecodeerd: Fragmenten uit de interviews die overeenstemmen 

hetzelfde label gegeven (zie hoofdstuk drie, paragraaf 3.4.1). Aan de hand van deze fragmenten 

ben ik in staat geweest een algeheel beeld te schetsen ten aanzien van het desbetreffende 

onderwerp. Ik heb daarbij aandacht voor eventuele verschillen tussen de achtergronden van de 

respondenten, in het bijzonder de organisatie of afdeling waar zij werkzaam zijn.  

4.1 Aanleiding 

Uit de interviews krijg ik de indruk dat de noodzaak voor de totstandkoming van de 

kennismigrantenregeling onomstreden is. Alle respondenten kunnen in meer of mindere mate 

aangeven waarom de kennismigrantenregeling er in 2004 moest komen. De meeste respondenten 

wijzen op het feit dat we in Nederland te kampen hebben met een tekort aan 

hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Dit tekort brengt de economische positie van Nederland in 

gevaar, omdat de concurrentie met andere landen minder goed kan worden aangegaan. Mijn 

respondenten van VNO-NCW, het Ministerie van EZ en Everaert hebben mij uitgelegd dat 

bedrijven die met arbeidstekorten te kampen hebben eenvoudig wegtrekken naar een ander land:  

En met name bij zulke bedrijven [multinationals], die op zichzelf niet heel erg aan Nederland 

gebonden zijn, die dan ook een kantoor in bijvoorbeeld het V erenigd Koninkrijk hebben. Zij kunnen 

even goed kiezen voor verplaatsing van activiteiten naar andere locaties.  

Door de respondenten wordt daarbij slechts een enkele keer specifiek naar de problemen rond de 

kenniseconomie verwezen. Onder de respondenten lijkt de kenniseconomie een lastig concept 

om te bevatten. De respondent van het Ministerie van EZ legt mij dit concept uit:  

Je zou kunnen zeggen dat in de Westerse hoogontwikkelde economie onze handjes simpelweg te duur 

zijn. Willen we kunnen meedoen, dan hebben we gewoon breinen nodig. Dat kun je noemen een 

kenniseconomie. V oor echte economen bestaat een kenniseconomie niet, want we kunnen er niet aan 

meten. [ ] Willen we kunnen blijven bestaan en kunnen concurreren, dan moeten we net steeds iets 

slimmer zijn dan de andere landen die het nu nog met hun handen doen . [ ] Het verhaal van de 

kenniseconomie, hou het maar heel simpel: In de internationale economie kan een hoogontwikkelde 

economie het alleen maar redden met breinen .
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De ambities die op politiek vlak zijn uitgesproken om de positie van de Nederlandse 

kenniseconomie te verbeteren, zijn echter onder de meeste respondenten wel bekend. Opvallend 

is dat niet alleen de experts van de ministeries, maar ook de medewerkers in het primaire proces, 

van de IND gedetailleerd op de hoogte zijn van de politieke ontwikkelingen om de economische 

positie van Nederland te verbeteren. Veel respondenten wijzen op de afspraken die op Europees 

niveau zijn gemaakt: De Lissabondoelstelling . Zoals de volgende respondent:  

In 2004 was er kennelijk een bijeenkomst in Portugal waarin de EU besloot dat het de meest 

toonaangevende kennismigranteneconomie moest worden. En daar is het uit voortgekomen.  

Een groot aantal respondenten weet ook nog het Innovatieplatform van het tweede kabinet 

Balkenende te noemen als belangrijke initiator van de kennismigrantenregeling. Het 

Innovatieplatform is met name onder de respondenten van de ministeries bekend, sommige van 

hen hebben daar zelfs nog een actieve rol in gespeeld.  

Sommige respondenten zien als reden voor de totstandkoming van de 

kennismigrantenregeling een meer praktische aanleiding. Ze wijzen op de complexiteit van de 

oude procedure voor de toelating van arbeidsmigranten, al dan niet in combinatie met de 

klachten van het bedrijfsleven hierover. Met name de respondenten die nauw contact hebben met 

het bedrijfsleven wijzen hierop zoals VNO-NCW, Everaert, de SER en het Ministerie van EZ. 

De volgende respondent zei daarover: 

V oor zover ik er zicht op heb, is dat [de kennismigrantenregeling] tot stand gekomen omdat het 

bedrijfsleven heeft aangedrongen op een specifieke regeling. Zij vonden dat er sprake was van ingewikkelde 

procedures, lange procedures en kostbare procedures.  

Enkele respondenten kunnen een duidelijke voorstelling maken van de manier waarop het 

bedrijfsleven zijn beklag doet bij de politiek. Zo is het voorbeeld van een informeel bezoekje van 

een topman van een multinational bij de Staatssecretaris van Justitie, tijdens de interviews 

meerdere keren voorbij gekomen 
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4.2 Besluitvorming 

Er mag onder de respondenten die ik heb geïnterviewd dan overeenstemming zijn over de 

politieke wens om tot de kennismigrantenregeling te komen, over de vraag wie het probleem nu 

precies op de politieke agenda heeft gezet verschillen de respondenten van mening. Meerdere 

personen komen voorbij als de grondlegger van de kennismigrantenregeling: Verdonk, 

Brinkhorst, Rutte, Balkenende. Het Innovatieplatform van het tweede kabinet Balkenende lijkt de 

aanzet te hebben gegeven voor een herziening van het toelatingsbeleid voor kennismigranten, 

waarna dit is opgepakt door de toenmalige Minister van EZ, Brinkhorst. Echt grote politieke 

tegenstellingen leken er in de politieke besluitvorming echter niet te zijn. De wens om het voor 

kennismigranten eenvoudiger te maken om zich in Nederland te vestigen, lijkt ook in de politiek 

onomstreden. 

Het enige discussiepunt in de politieke besluitvorming, zo blijkt uit de interviews, was het 

toetsingskader van het nieuwe toelatingsbeleid. Met name de experts bij de verschillende 

ministeries wijzen hierop, sommige van hen hebben zelfs nog aan deze politieke besluitvorming 

deelgenomen. De discussie over het toetsingskader is terug te leiden tot de definitiekwestie, 

oftewel de vraag wat een kennismigrant precies is. Bij kennis wordt in eerste instantie gedacht aan 

opleiding. Dit zou betekenen dat een diploma vereist is voor de toelating van kennismigranten. 

Toetsing aan de hand van diploma s is echter niet eenvoudig, erkennen de respondenten. Zo ook 

de volgende respondent:  

Hoe ga je dat [diploma s] überhaupt toetsten? Stel: Iemand komt met een diploma uit Kameroen, dan 

heb je weer andere instanties die zich daarover zouden moeten buigen. Dat zou dan weer de snelheid van 

het proces belemmeren.

  

Bij toetsing van diploma s bestaat bovendien een gevaar voor fraude, zo vertellen meerdere 

respondenten mij. Een laatste bezwaar ten aanzien van toelating op basis van diploma s, is dat 

kennis niet uitsluitend tot uitdrukking komt in een diploma. Zo vindt ook deze respondent:  

Moet een kennismigrant per se hoog opgeleid zijn? Over het algemeen wel. Maar je kunt je ook situaties 

voorstellen, dat iemand gewoon heel veel ervaring heeft opgedaan en heel slim is en op die manier kennis 

naar Nederland brengt. Dus het is heel moeilijk te definiëren.

 

In het achterhoofd houdend dat toetsing ook uitvoeringstechnisch mogelijk moet zijn, is ervoor 

gekozen om de kennismigrant in het beleid te definiëren op basis van het salaris dat hij gaat 

verdienen bij het bedrijf dat hem naar Nederland wil laten overkomen. Het gegeven dat een 

werkgever bereidt is om een bepaald inkomen te betalen, geeft aan dat de desbetreffende 

buitenlandse arbeidskracht over een bepaalde schaarse kennis of kunde bezit.  



 

Onderzoek naar het effect van het Nederlandse kennismigrantenbeleid                         48

 
De precieze hoogte van het inkomenscriterium vormde nog wel een discussiepunt in de politieke 

besluitvorming. Bij de totstandkoming van het inkomenscriterium heeft men zich laten leiden 

door de hoogte van de ziekenfondsgrens, zo vertellen de respondenten van de verschillende 

ministeries. Tot slot van het besluitvormingsproces is besloten om een aantal groepen van de 

kennismigrantenregeling uit te sluiten: Prostituees, profvoetballers en geestelijk voorgangers.  

Ondanks de discussie over het toetsingskader, is over de kennismigrantenregeling zeer 

snel besloten. Er zijn slechts enkele maanden voorbij gegaan om tot een politiek bekrachtigd 

besluit te komen. De volgende respondent van een van de ministeries weet het nog precies:   

De nota is naar de Kamer gegaan in juni of juli 2004. De Kamer heeft nog wel schriftelijk vragen 

gesteld. V olgens mij werden de antwoorden op 30 september naar de Kamer gestuurd. En 1 oktober werd 

de regeling ingevoerd. Er was ook helemaal geen Kamerdebat geweest. Heel merkwaardig, een typische 

gang van zaken vind ik.

 

Als verklaring voor de snelheid van de besluitvorming wijzen een aantal respondenten op de 

politieke druk die er achter de kennismigrantenregeling zat. Veel respondenten benadrukken 

verder dat in de besluitvormingsfase geen rol voor de IND was weggelegd. Een respondent van 

de IND legt mij dit uit.  

De IND gaat niet over de totstandkoming van een regeling, die voert alleen uit. Wij volgden dat 

allemaal wel, maar waren niet echt belanghebbende bij de totstandkoming van de regeling .  

Over de reactie van de IND op de komst van de kennismigrantenregeling zal ik in de volgende 

paragraaf van dit hoofdstuk verder ingaan.  
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4.3 Implementatie 

4.3.1 Invoering 

De kennismigrantenregeling moest van de ene op de andere dag worden ingevoerd. Het gevolg 

van de enorm snelle invoering van de regeling was dat de IND nog helemaal niet klaar was om 

tot de uitvoering van de regeling over te gaan. Zo zei een respondent hierover:  

Het [de invoering van de kennismigrantenregeling] verliep absoluut niet vlekkeloos. Maar ja, 

als je half september te horen krijgt dat je 1 oktober moet beginnen en er is nog niks...  

Het inkomenscriterium mocht dan voor een helder toetsingkader zorgen, er waren alsnog enorm 

veel praktische en logistieke zaken die bij de nieuwe regeling kwamen kijken. De respondenten 

van de IND weten me hier veel voorbeelden van te noemen: Het ontwikkelen van 

aanvraagformulieren, het ontwikkelen van de verklaring voor de bedrijven, het beoordelen van de 

loonstaten, het ontwikkelen van incassoformulieren, het opstellen van een archief.  

Om de invoering van de kennismigrantenregeling in goede banen te leiden, is gekozen 

voor een overgangsperiode door middel van een invoering in fasen. De IND startte met de grote 

bedrijven die reeds een convenant met de IND hadden, waarna de overige bedrijven zich 

mochten aanmelden. Desondanks waren er veel opstartproblemen, zoals een van de 

respondenten bondig uitdrukt:  

Maar in feite was het natuurlijk gewoon chaos.

 

Dit beeld leeft overigens niet alleen onder de medewerkers van de IND, ook respondenten van 

buiten de IND erkennen de opstartproblemen die met de kennismigrantenregeling gepaard 

gingen als gevolg van de snelle invoering. Zoals een respondent van buiten de IND uitdrukte:  

A ch, die arme IND.

 

Het feit dat het uitvoeringstraject nog vormgegeven moest worden had volgens de respondenten 

van de IND voor- en nadelen. Nadelig was dat er nog veel onduidelijkheid op de werkvloer 

heerste, wat natuurlijk veel werkdruk voor de medewerkers van de IND met zich mee bracht. De 

werkdruk werd versterkt door de grote druk vanuit de buitenwereld op de IND. Enerzijds was er 

grote druk vanuit het bedrijfsleven dat stond te popelen om van de regeling gebruik te maken,  

vaak bijgestaan door de advocatuur.     
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Anderzijds was er grote druk vanuit de politiek. Zo erkent ook de volgende respondent:  

Dat is een mooi voorbeeld dat je ziet dat politieke motieven en politieke wil zon uitvoeringsorganisatie 

overrulen . Dat die uitvoering er niet klaar voor is, nou jammer dan. Wij willen politiek een daad 

stellen en dus wordt die regeling ingevoerd per 1 oktober. Of de uitvoering dat nou kan of niet .  

Door sommige medewerkers van de IND wordt het feit dat het uitvoeringstraject nog 

vormgegeven moest worden echter ook als voordelig gezien. Ook de procesdirectie vindt dit:  

Die regeling maakte bij ons ook heel veel enthousiasme los, omdat we op een heel nieuwe manier met die 

aanvragen om konden gaan.  

Bovendien kon de IND een groot deel van het kennismigrantenbeleid zelf vormgeven. Veel 

medewerkers hebben dan ook het gevoel dat zij het kennismigrantenbeleid in feite hebben 

ontworpen, zoals de volgende respondent: 

Dus een heel groot deel van het beleid, voor zover je van beleid kunt spreken want dat is natuurlijk 

minimaal, is hier samen met A UB [de Afdeling Uitvoeringsbeleid] ingericht. Dat was wekelijks 

overleg om te beslissen: Hoe moeten we dit uitvoeren? Hoe moet dit vastgelegd worden?

  

Er vond daarbij wel regelmatig contact plaats tussen de Afdeling Uitvoeringsbeleid van de IND 

en het Ministerie van Justitie (de Directie Vreemdelingenbeleid).  

4.3.2 Interne samenwerking 

Om de invoering van de kennismigrantenregeling in goede banen te leiden, was er continu 

samenwerking en communicatie tussen de verschillende afdelingen van de IND die met de 

uitvoering van het kennismigrantenbeleid belast zijn. Er was veel adhoc contact tussen het 

primaire proces en de ondersteunende en beleidsmakende afdelingen van de IND. De volgende 

medewerker uit het primaire proces vertelt dit:   

Wat onze afdeling als voordeel had, was dat we vrij korte lijntjes hadden met A UB [de Afdeling 

Uitvoeringsbeleid]. Dat werkte gewoon heel makkelijk. Ook omdat het nieuw beleid was, waren er bij 

ons natuurlijk best wel veel vragen van: Hoe moeten we dit precies beoordelen? . Dus dan konden we 

dat toch heel snel oplossen.

  

Daarnaast vond er structureel overleg plaats in een projectgroep waarin onder meer de Directie 

Regulier, de Afdeling Uitvoeringsbeleid, de afdeling Inhoudelijke Management Ondersteuning en 

de Unit Arbeid waren vertegenwoordigd.  
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Als gevolg van de continue samenwerking en communicatie tussen de verschillende afdelingen 

van de IND, konden knelpunten op de werkvloer snel worden opgelost. Deze manier van 

werken had echter ook nadelen, zo menen meerdere medewerkers van de IND zoals deze:  

Dan krijg je ook interpretatieverschillen, dat is het gevaar daarvan. Want de ene interpreteert het zus en 

de andere zo.

 
En: Informatie bleef daardoor wel heel erg tussen A UB [de Afdeling 

Uitvoeringsbeleid] en het loket hangen, waardoor het niet de rest van de IND inging.

 

4.3.3 Cultuuromslag 

Veel respondenten van zowel van binnen als buiten de IND benadrukken de omslag die de 

kennismigrantenregeling voor de IND heeft betekend. De IND heeft jarenlang uiting moeten 

geven aan het restrictieve migratiebeleid van de Nederlandse overheid, terwijl in de 

kennismigrantenregeling juist een vereenvoudigde toelating centraal staat. Ook de volgende 

respondent herkent de omslag die de IND heeft moeten maken:   

De IND is natuurlijk een organisatie met medewerkers die zijn opgevoed om mensen buiten het land 

te houden. En nu wil je mensen het land in hebben.  

De omslag die de IND heeft gemaakt, heeft niet alleen te maken met de vereenvoudigde toetsing, 

ook de dienstverlening van de IND is veranderd. Een voorbeeld hiervan is de snelle beslistermijn 

die in de kennismigrantenregeling centraal staat. De volgende respondent zegt hierover:  

Wat heel erg nieuw was, was de doorlooptijd van twee weken. Nu vallen we daar niet meer zo van 

achterover, maar een paar jaar geleden was dat echt behoorlijk nieuw. We hadden nog heel veel oude 

zaken en we vonden als IND dat we met een termijn van drie maanden dingen snel afdeden.  

Ook nieuw aan de dienstverlening was het nauwe contact met het bedrijfsleven. Dat dit grote 

gevolgen heeft voor de werkvloer, komt goed tot uiting in het volgende citaat:  

Ik denk dat dat bij ons ook een omslag is geweest. Waarbij we bijvoorbeeld voorheen veel brieven 

stuurden als iets niet compleet was, dat we daarbij nu veel vaker de telefoon pakken. We zijn daar ten 

opzichte van een aantal jaar geleden wel heel erg in veranderd. En je ziet ook meer dat de contacten met 

die bedrijven zo worden van: Kunnen we niet iets bespreken? Iets overleggen over wat onze mogelijkheden 

zijn? . Meer een adviserende rol bijna.  

Daarbij wordt door meerdere respondenten van zowel binnen als buiten de IND opgemerkt dat 

het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie met de veranderde werkwijze, toen nog sterk verschilde 

van de rest van de IND.  
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4.4 Knelpunten 

Alle respondenten met wie ik heb gesproken menen dat de uitvoering van de 

kennismigrantenregeling sinds de problematische start in 2004 sterk is verbeterd. Veel 

respondenten vinden de regeling als zodanig een enorm goede verbetering ten opzichte van het 

oude beleid voor arbeidsmigranten. Toch weten veel respondenten nog wel mogelijke 

verbeteringen aan te wijzen in de kennismigrantenregeling. In het achtste hoofdstuk van dit 

onderzoeksrapport zal ik nog dieper ingaan op de mogelijke verbeteringen in de paragraaf 

beleidsaanbevelingen. 

4.4.1 Ketensamenwerking 

Een punt dat in elke interview naar voren komt is de samenwerking tussen de verschillende 

overheidsinstanties die bij de uitvoering van de kennismigrantenregeling betrokken zijn. In het 

begin van het migratieproces is de Nederlandse ambassade in het buitenland van belang. Voor 

sommige nationaliteiten is een inreisvisum vereist, die in het land van bestendig verblijf moet 

worden aangevraagd. Enkele respondenten hebben vernomen dat men bij sommige ambassades 

lang moet wachten en er veel tijd kan verstrijken voordat een afspraak plaats kan vinden. De 

problemen bij de ambassades lijken echter niet structureel van aard.  

Bij aankomst in Nederland moet een vergunning voor verblijf als kennismigrant worden 

aangevraagd bij de IND. Hoewel kennismigranten geen werkvergunning nodig hebben (die wordt 

afgegeven door het CWI in opdracht van het Ministerie van SZW), wordt de gespannen relatie 

tussen het Ministerie van SZW en het Ministerie van Justitie vaak door de respondenten 

genoemd. Het arbeidsmigratiebeleid ligt namelijk verankerd in zowel de Vreemdelingenwet van 

het Ministerie van Justitie (wat het verblijfsdeel betreft) als in de Wet Arbeid Vreemdelingen van 

het Ministerie van SZW (wat de toegang tot de arbeidsmark betreft). De spanning tussen de 

verschillende wettelijke kaders wordt door meerdere respondenten benoemd. Een respondent 

merkt op:  

Dat is ook een van de problemen van het totale arbeidsmigratiebeleid: Je hebt een aantal wetten die bij 

verschillende departementen liggen en niet alle departementen hebben dezelfde belangen.  

Opvallend is het bericht dat sommige werkgevers van de oude procedure gebruikmaken om 

buitenlandse werknemers naar Nederland te laten overkomen, terwijl zij ook voor de 

kennismigrantenregeling in aanmerking zouden komen. Respondenten wijzen verschillende 

aspecten aan als reden voor het gebruik van de oude procedure zoals de kosten, de 

dienstverlening van het CWI en de naamsbekendheid. Een eenduidige verklaring lijkt er niet voor 

het gebruik van de oude procedure te zijn.  
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Om langere tijd in Nederland te kunnen verblijven moeten kennismigranten naast de 

verblijfsvergunning nog een heleboel andere zaken regelen zoals huisvesting, verzekering en 

scholing. Hier komen verschillende instanties bij kijken, wat volgens de respondenten problemen 

op kan leveren. Een vaak gehoorde klacht is de trage afgifte van het sofinummer door de 

Belastingdienst. Dit schijnt inmiddels echter opgelost te zijn. Een andere vaak gehoorde klacht is 

de inschrijving in de GBA, waar veel tijd mee blijkt te verstrijken. Dit geldt vooral voor de 

inschrijving van de echtgenote van de kennismigrant, omdat daar de Wet Voorkoming 

Schijnhuwelijken op wordt toegepast. Deze M46-procedure

 

neemt veel tijd in beslag en dit is 

een vaak gehoorde klacht tijdens de interview. Hoewel de trage behandeling door de 

Belastingsdienst en door de GBA niet sec met de uitvoering van de kennismigrantenregeling te 

maken hebben, is het wel van groot belang in het totale kennismigrantenbeleid. Zo illustreert het 

volgende citaat:  

Wat ik heb gehoord, is dat de Belastingdienst en de gemeente zich niet realiseren dat zij het beleid 

frustreren door niet snel mee te werken. Want het beleid is er vooral op geënt om snel die mensen binnen te 

krijgen en Nederland zo aantrekkelijk te maken dat zij ook willen blijven. Iemand blijft niet in 

Nederland als allerlei papieren en andere dingen heel traag geregeld worden.  

Tot slot is de Arbeidsinspectie een belangrijke actor in het kennismigrantenbeleid, omdat zij zorg 

draagt voor de handhaving van de regeling. Hiertoe voert zij controles uit onder de bedrijven die 

kennismigranten naar Nederland hebben laten overkomen. Hoewel de meeste respondenten de 

indruk hebben dat de samenwerking tussen de IND en de Arbeidsinspectie goed verloopt, wijzen 

enkele respondenten op moeilijken hierin. Dit gaat met name over de communicatie tussen de 

twee instanties. De gegevens over de bedrijven en de controles zouden door beide instanties niet 

altijd goed aangeleverd en teruggekoppeld worden.  

4.4.2 Dienstverlening 

Een tweede knelpunt dat tijdens de interviews naar voren komt is de dienstverlening van de IND. 

De term dienstverlening gebruik ik als een overkoepelende term veel verschillende aspecten die te 

maken hebben met de wijze waarop de kennismigrantenregeling door de IND wordt uitgevoerd. 

Ik beperk me tot twee vaak gehoorde voorbeelden.  

Het niet halen van de beslistermijn van twee weken wordt door meerdere respondenten 

als zeer bezwaarlijk beschouwd. De medewerkers van de IND wijzen er daarbij wel op dat het 

niet halen van de beslistermijn in de meeste gevallen is terug te leiden tot het niet goed indienen 

van de aanvraag.   
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Zo meent ook de volgende respondent:  

A ls ik kijk naar de snelheid van afhandeling, denk ik dat die dienstverlening vrij goed is. A ls de 

werkgever, dat is altijd de voorwaarde, de spullen goed aanlevert, dan wordt in de regel gewoon binnen de 

termijn beslist.  

Wanneer een aanvraag niet goed wordt ingediend, wordt schriftelijk herstel/ verzuim geboden: 

Een kans voor de aanvrager om de zaken alsnog goed bij de IND in te dienen. De voornaamste 

oorzaken voor herstelverzuim zijn het niet (goed) indienen van het arbeidscontract, de TBC-

verklaring en het incassoformulier. Volgens meerdere respondenten van buiten de IND, zou de 

IND echter ook anders met herstel/ verzuim om kunnen gaan. Dit komt goed tot uiting in het 

volgende citaat:  

Daarbij zou de IND nog wat meer uit zijn schulp kunnen kruipen. In de zin van, dat je even opbelt, 

dan kan het op dezelfde dag soms opgelost zijn. Er zijn een paar mensen die dat wel doen, maar het 

algemene beeld is dat herstelverzuim wordt ingediend. Die herstelverzuimbrieven, dat zijn typische 

vertragingsfactoren.  

Een tweede voorbeeld van een knelpunt in de dienstverlening van de IND, is de communicatie 

tussen de IND en zijn klanten. Buiten een eigen e-mail box, is het Loket Kennis- en 

Arbeidsmigratie die de aanvragen voor kennismigranten behandelt, niet direct te bereiken. Er 

moet eerst een algemeen 0900-nummer worden gebeld, waarbij men soms lang moet wachten en 

meerdere keren wordt doorverbonden. Direct contact met de medewerker die over de 

desbetreffende aanvraag beslist lijkt helemaal niet mogelijk, tot verbazing van meerdere 

respondenten.   

4.4.3 Handhaving 

Een derde knelpunt in de kennismigrantenregeling is het aspect van handhaving. De 

kennismigrantenregeling gaat uit van een eenvoudige controle aan de voorkant (bij het uitreiken 

van de verblijfsvergunning) en een uitvoerige controle aan de achterkant (na tewerkstelling van de 

kennismigrant). Door vooraf snel te toetsen is de IND in staat de vergunning snel af te geven.  

Controle vooraf vindt plaats door middel van de verklaring die bedrijven moeten ondertekenen 

voordat zij van de kennismigrantenregeling gebruik mogen maken. Via deze verklaringen gaan de 

bedrijven een aantal verantwoordelijkheden ten aanzien van de kennismigranten die zij naar 

Nederland laten overkomen. Daarbij moeten de bedrijven onder meer een uittreksel van de 

Kamer van Koophandel en van de Belastingdienst overleggen. Meerdere respondenten wijzen op 

de preventieve werking die van de verklaring uitgaat.  
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Een belangrijk aspect in de verklaring is de relatie tussen het bedrijf en de IND. Zo legt de 

volgende respondent uit:  

Je bouwt relaties op met bedrijven, dat is belangrijk. Zon IND heeft dan een convenant met die 

bedrijven, jaar in en jaar uit, waar honderden mensen per jaar in en uit gaan. Dus je weet dat dat te 

vertrouwen is.  

Een aantal respondenten wijst echter als nadeel van de controle vooraf op de beperkte juridische 

status van de verklaring.  

Controle achteraf vindt plaats door middel van controle van de Arbeidsinspectie. Aan de 

hand van en steekproef brengt de Arbeidsinspectie een bezoek aan de bedrijven die door de IND 

als hoogrisico zijn bestempeld en op speciaal verzoek van de IND. Sommige respondenten 

hebben hun twijfels bij de controle achteraf, zoals de volgende:  

Je kijkt alleen naar salaris. En als je het zo uitlegt, wordt er geen fraude gepleegd. Of in materiële zin 

fraude wordt gepleegd, dat weet je dus niet, dat kan je alleen maar vermoeden.

 

Veel respondenten denken dat de controle achteraf verbeterd zou kunnen worden. Ze wijzen 

daarbij met name op het aantal inspecties. De respondenten verschillen echter van mening over 

wat het gewenste aantal inspecties zou moeten zijn. De één vindt dat het aantal inspecties groot 

moet zijn, zoals de volgende respondent:  

Dat alles echt in goede banen loopt, dat zit meer in de handhaving van de regeling dan in meer regels. 

Dan moet er wel goed gecontroleerd worden of het wordt nageleefd.  

Anderen menen dat een kleiner aantal voldoet, waaronder de volgende respondent:  

A nders is het dweilen met de kraan open . Je kunt niet overal langs. Handhaving is per definitie een 

top van de ijsberg. De vraag is alleen: Hoe groot maak je die top?  

Opvallend is dat er een verschuiving lijkt plaats te vinden naar meer controle vooraf. Bij 

aanvragen van kennismigranten waarbij de IND twijfelt of het salaris aan de kennismigrant wordt 

uitbetaald, heeft de IND een aantal keren om aanvullende stukken gevraagd zoals loonstaten of 

diploma s. In de gevallen waarin niet aannemelijk was dat het salaris aan de kennismigrant 

uitbetaald zou worden is de aanvraag afgewezen. Enkele van deze afwijzingen zijn door de 

aanvragers tot aan de Raad van State aangevecht, waarbij de IND overigens in het gelijk is 

gesteld. Veel respondenten zetten vraagtekens bij de verschuiving naar controle vooraf. Een 

aantal medewerkers van de IND is van mening dat er te weinig richtlijnen zijn voor wanneer een 

dergelijk vermoeden moet ontstaan en hoe vervolgens gehandeld moet worden.   
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Zo vindt ook de volgende medewerker:  

Waar je precies om vraagt, dat iedereen om dezelfde stukken vraagt. Dat je een lijst hebt waar in ieder 

geval om gevraagd moet worden. Dat ook duidelijk uiteengezet wordt wat de lijst met risico-indicatoren is, 

dat voor iedereen duidelijk is wat de twijfelgevallen nu zijn.  

Precieze richtlijnen hoe gehandeld moet worden zijn echter ook moeilijk te bewerkstelligen, 

menen de medewerkers uit het primaire proces van de IND. Zo legt de volgende respondent uit:  

Het is lastig om concreet aan te geven: Ik vertrouw het niet . Want dat kan ook op zoveel verschillende 

manier blijken. Het is toch ook een beetje een gevoel.  

Respondenten van buiten de IND lijken de verschuiving naar controle vooraf überhaupt een 

slechte ontwikkeling te vinden. Zo zegt de advocaat met wie ik heb gesproken:  

Er is een categorie [horeca] waarbij men op voorhand aanvragen ging afwijzen. Ik vind dat eerlijk 

gezegd een schandelijke benadering. A ls je denkt dat het niet betaald wordt, moet je maar handhaven en 

dat bedrijf uit de regeling gooien en het bedrijf een boete te geven.
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4.5 Effect 

4.5.1 Procedure 

Ondanks dat door sommige respondenten wordt gewezen op mogelijke verbeteringen in de 

uitvoering van de kennismigrantenregeling, zijn alle respondenten het er over eens dat de 

kennismigrantenregeling een grote verbetering is ten opzichte van de reguliere 

arbeidsmigrantenprocedure. Daarbij wijzen de meeste respondenten als succesfactor op de 

snelheid van de procedure voor kennismigranten. Zoals de volgende respondent:  

De doelstelling is om binnen twee weken op de aanvraag te beslissen. Dat is één van de belangrijkste 

pijlers van de kennismigrantenregeling: De versnelde en versoepelde toelating. Die doelstellingen worden 

volgens mij ruimschoots behaald.   

Ook de eenvoud van de regeling is een belangrijke succesfactor, zo illustreert het volgende citaat:   

Ik denk dat het voor de werkgever wel een makkelijkere procedure is. V eel minder bewerkelijk, ze 

hoeven niet meer bij twee instanties terecht, het is alleen nog maar bij de IND, niet meer het CWI. Ze 

hebben, als ze de aanvraag compleet indienen, een snelle beslissing.  

De respondenten lijken ervan overtuigd dat de kennismigrantenregeling adequaat inspeelt op de 

behoefte van het bedrijfsleven, om snel en eenvoudig hooggekwalificeerde buitenlandse 

arbeidskrachten naar Nederland te kunnen laten overkomen. 

4.5.2 Doelgroep 

Een vraag die aan de respondenten is gesteld, is of de kennismigranten die van de regeling 

gebruikmaken ook tot de arbeidskrachten behoren die aan de verbetering van de 

(kennis)economie kunnen bijdragen. Geen van de respondenten lijkt een antwoord op deze vraag 

te kunnen geven zonder enige mate van twijfel. Bijvoorbeeld:   

Je kunt je afvragen of het zijn doel bereikt. De term kennismigrantenregeling dekt niet de lading van de 

inhoud van de regeling. Nee, het is een inkomensmigrantenregeling . Er wordt niet naar kennis 

gekeken, er wordt niet naar kennis gevraagd.  

Dit brengt ons wederom bij de discussie over het inkomenscriterium, zoals dit citaat illustreert:  

Dat is heel lang een discussie geweest, of je nou kan volstaan met dat inkomenscriterium. Het lastige is 

dat je vervolgens verzeild raakt in een discussie over wat dan de inhoud van het begrip kennismigrant moet 

zijn. Iedereen heeft daar bepaalde beelden bij.  
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Veel respondenten denken dat er wel enkele keren migranten van de regeling gebruikmaken, 

waarbij de toegevoegde waarde voor de (kennis)economie niet direct duidelijk is. Mede dankzij  

een lijst van bedrijven die zich voor de regeling hebben aangemeld die op internet circuleert, is er 

voor dit onderwerp veel belangstelling in de media. De meeste respondenten weten wel een paar 

dubieuze gevallen te noemen zoals een schaapsherder, pizzabakker, wokkok, automonteur.  

De mate van twijfel over het bereiken van de doelgroep verschilt echter wel sterk onder 

de respondenten. Opvallend is dat er vooral twijfel heerst onder de medewerkers in het primaire 

proces van de IND en minder bij het management van de IND en de beleidsmedewerkers op de 

ministeries. Ook de adviesorganen SER en ACVZ hebben twijfels over het bereiken van de 

doelgroep: De SER attendeert erop dat de inkomenstoets als zodanig geen garantie biedt dat de 

migrant ook daadwerkelijk een kenniswerker is en de ACVZ dat de regeling fraudegevoelig kan 

zijn. Deze fraudegevoeligheid is terug te leiden tot de beperkte controle die plaatsvindt in de 

kennismigrantenregeling, zoals in de vorige paragraaf reeds omschreven is. De fraudegevoeligheid 

is voor veel respondenten een belangrijke barrière in het bereiken van de doelgroep.   

Ondanks de twijfels die bij sommige respondenten heersen over de handhaving van de 

kennismigrantenregeling, denken de meeste respondenten van zowel binnen als buiten de IND 

dat het aandeel oneigenlijke gebruik in de regeling klein is. Het Ministerie van SZW, onder wiens 

verantwoordelijk de Arbeidsinspectie valt, zegt hierover:  

De hoeveelheid fraude in de kennismigrantenregeling lijkt erg mee te vallen. Natuurlijk is er wel eens een 

fraudezaakje, de A rbeidsinspectie loopt wel eens ergens tegen aan en dat haalt dan ook groots de pers. In 

kwantitatieve termen valt het erg mee.  

Medewerkers uit het primaire proces van de IND wijzen met name op het type bedrijven die van 

de regeling gebruikmaken, vooral de grote multinationals. Zo redeneert een van de medewerkers:  

Grote bedrijven, die zullen vast mensen binnenhalen met kennis. Ze zullen zelf vast goed weten wie 

kennis heeft en wie niet, dat zullen ze beter kunnen bepalen dan wij. Er komen met de 

kennismigrantenregeling vast ook veel mensen die een toegevoegde waarde hebben, daar ben ik wel van 

overtuigd.  

Bovendien vinden de meeste respondenten het niet erg als een enkele migrant geen typische 

kenniswerker is. Zo meent ook de volgende respondent:  

Ik denk dat je beter iets te veel mensen kunt binnenhalen, mensen die je misschien niet helemaal bedoelt 

met een bijdrage aan de kenniseconomie . Je hebt er ook geen last van, want het zijn nog altijd mensen 

die prima verdienen. Dus ik vind dat helemaal niet slecht, als het  wat breder is.
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Een andere vraag die is gesteld, is of met de kennismigrantenregeling ook een deel van de 

doelgroep niet wordt bereikt. De respondenten wijzen met name op de beleidswijzigingen die in 

de kennismigrantenregeling hebben plaatsgevonden. Ten tijde van het onderzoek (voorjaar 2008) 

was naar aanleiding van een Europese richtlijn net een nieuwe regeling van kracht geworden voor 

wetenschappelijk onderzoekers. Wetenschappelijk onderzoekers zijn in tegenstelling tot gewone 

kennismigranten vrijgesteld van het inkomensvereiste. Enkele respondenten merken bij de 

wijziging voor wetenschappelijk onderzoekers wel op, dat het geheel van regels waarvoor 

buitenlandse wetenschappelijk onderzoekers in aanmerking kunnen komen erg complex is.  

In december 2007 is de kennismigrantenregeling ook toegankelijk geworden voor in 

Nederland afgestudeerde buitenlandse studenten. Zij krijgen na het behalen van het diploma een 

jaar de tijd om een baan als kennismigrant te vinden, waarbij bovendien een verlaagd 

inkomenscriterium geldt. De versoepeling van de toelating van studenten aan de 

kennismigrantenregeling is onder meer bepleit door de SER en ACVZ. Door enkele 

respondenten worden echter wel vraagtekens gezet bij het lage inkomenscriterium dat voor deze 

groep geldt, omdat hierdoor mogelijk verdringing ontstaat van Nederlandse afgestudeerde 

studenten.  

Een derde wijziging in de kennismigrantenregeling, betreft de wijziging voor nareizende 

gezinsleden van kennismigranten (juni 2007). Aanvragen van gezinsleden die niet gelijk met de 

kennismigrant inreizen worden ook door het kennismigrantenloket afgehandeld en (mits 

compleet aangeleverd) binnen twee weken beslist. Voorheen kwamen deze aanvragen niet in 

aanmerking voor de versnelde procedure. De respondenten vinden het heel logisch dat 

kennismigranten hun gezinnen meenemen en vinden het belangrijk dat ook hun aanvragen snel 

worden behandeld. Door de beleidswijzigingen is de groep die in aanmerking komt voor de 

regeling aanzienlijk verruimd. Hierdoor wordt de doelgroep beter bereikt, meent ook de volgende 

respondent: 

Ik denk dat je daarmee toch een aantal maatregelen hebt dat de groep die men beoogt, wel bereikt wordt. 

Dat denk ik wel.

 

Veel respondenten wijzen bij de vraag over het niet bereiken van de doelgroep ook op de 

internationale concurrentiepositie van Nederland. De respondenten zijn het er over eens dat 

Nederland op bepaalde punten slecht scoort. Voorbeelden zijn onder meer de taal, het klimaat, 

het maatschappelijk klimaat (houding jegens vreemdelingen), scholing en de bureaucratie. 

Desondanks zijn de respondenten allemaal overtuigd van het feit dat de kennismigrantenregeling 

het aantrekkelijker maakt voor kennismigranten om zich in Nederland te vestigen.  
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4.5.3 Economie 

De achterliggende doelstelling van de kennismigrantenregeling ligt echter niet in het behalen van 

de doelgroep, maar in het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie. Eerder in dit 

hoofdstuk kwam al naar voren dat de respondenten weinig affiniteit hebben met het begrip 

kenniseconomie. Op enkele uitzonderingen na, spreken de respondenten met name over de 

effecten voor de economie in zijn algemeen. Daarbij worden van de kennismigrantenregeling 

geen wonderen verwacht, zo vindt ook de volgende respondent:  

Het doel van de regeling is natuurlijk eigenlijk die Lissabondoelstelling, dus concurreren. Kijk het draagt 

altijd bij, maar ook weer niet zo dat ik denk: Met die kennismigrantenregeling gaan we dat wel 

redden . Het is een onderdeel daarvan. We doen dertig dingen: Mensen worden zelf beter opgeleid, allerlei 

scholing voor werkenden. Dit is daar een onderdeel van.

 

De respondenten verschillen van mening over de vraag of voor een gunstig effect op de 

Nederlandse economie, permanente vestiging van kennismigranten noodzakelijk is. Zo legt de 

respondent van het Ministerie van OCW uit:  

Wat je juist in de wetenschappelijke wereld ziet, is dat instellingen het juist heel erg op prijs stellen dat je 

circuleert over heel de wereld. [ ] Het is een mondiale arbeidsmarkt, het is helemaal geen Nederlandse 

arbeidsmarkt. [ ] Het gaat erom dat de kennis die over heel de wereld verspreid is, blijft stromen. En 

daarvan vervolgens ook een aandeel in Nederland terecht komt. En die kennis zit natuurlijk niet bij één 

persoon.  

Ook over de vraag of permanente vestiging van kennismigranten überhaupt mogelijk is, 

verschillen de meningen. Zo illustreert het volgende citaat:  

Ik denk dat een bepaald deel van de kennismigranten, die zou ik niet eens migrant willen noemen. Dat 

zijn gewoon werknemers waarvan wordt gezegd: Jij gaat maar eens drie jaar in Nederland zitten . Die 

man wil helemaal niet, maar wordt door zijn baas uitgestuurd. Is dat echt een migrant? Een migrant is 

voor mij iemand die in een ander deel van de wereld zijn toekomst waar wil maken.  

Alle respondenten hebben echter wel de indruk dat er van de kennismigrantenregeling een 

gunstig economisch effect uitgaat. De mate hiervan lijkt echter per respondent te verschillen. De 

één denkt dat het effect beperkt is, zoals de respondent bovenaan de pagina geciteerd. De ander 

ziet de kennismigrantenregeling als redder van de kenniseconomie, zoals de volgende respondent: 

De migrant wordt de redder van onze verzorgingsstaat, dat is hij eigenlijk al. Die kennismigrant, dan 

heb je het over hoogwaardige industrie. Dat is heel belangrijk om hier te hebben, dat heeft zijn uitstraling 

naar toeleveranciers en allerlei andere bedrijven. Het geeft een enorme spin-off  voor de werkgelegenheid.
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4.5.4 Neveneffecten 

Tot slot van deze paragraaf over de effecten van de kennismigrantenregeling, wil ik nog een 

aantal neveneffecten bespreken die tijdens de interviews aan bod kwamen. Enkele respondenten 

zien het eerder genoemde aspect van handhaving als ongunstig bijkomend effect van de regeling. 

Zo redeneert de volgende respondent:  

Dat het in het begin misschien een aanzuigende werking had op de verkeerde doelgroepen. A ls je dat een 

neveneffect wilt noemen. Want als je een soepele regeling instelt, dan weet je van te voren dat daar ook 

mensen misbruik van zullen maken. Maar dat is ook niet meer aan de orde volgens mij.

  

Twee andere neveneffecten komen prominenter naar voren tijdens de interviews. Allereerst 

wordt door veel respondenten gewezen op de mogelijke negatieve gevolgen voor de positie van 

Nederlandse arbeidskrachten. Het gaat met andere woorden over verdringing . Met name FNV 

en CWI waarschuwen voor de kans op verdringing en pleiten voor goede analyse van de tekorten 

op de arbeidsmarkt. Deze organisaties hebben echter, net als de rest van de respondenten, het 

idee dat van verdringing als gevolg van de kennismigrantenregeling geen sprake is. Bijvoorbeeld: 

V erdringing, dat is volgens mij niet echt aan de orde. Het is natuurlijk wel zo, bij al die andere 

buitenlandse werknemer heb je natuurlijk het arbeidsmarktbeleid, waarbij een TWV 

[werkvergunning] moet worden aangevraagd. Dat is bij deze categorie [kennismigranten] niet nodig. 

Maar het gegeven dat het een bepaalde inkomenscategorie is, dat moet min of meer wel de richtlijn zijn, 

om te bepalen dat daar onvoldoende aanbod voor is.

 

Het gevaar van verdringing is meer iets wat meer lijkt te spelen in de discussie over de toelating 

van arbeidsmigranten tot het lagere segment van de arbeidsmarkt.   

Een ander neveneffect dat tijdens enkele interviews naar voren kwam, is brain drain : 

Het verlies van kennis en kunde omdat goed opgeleide mensen wegtrekken uit gebieden waar 

hun expertise hard nodig is (ACVZ 2004: 16; SER 2007: 18). Met name de adviesorganen SER en 

ACVZ en de vakbeweging FNV vragen aandacht voor dit onderwerp. Zo legt een van hen uit: 

Het moet een tripple win situatie zijn: De kennismigrant zelf, het ontvangende land en het land waar 

hij vandaan komt moeten ervan profiteren. Dan praat je écht van systemen van kennismigratie. Iemand 

kan hier ervaring opdoen om daarmee thuis een goede baan vinden of een sector opkrikken. Dat is ook 

een moreel iets. Je moet niet alleen mensen wegplukken.

 

De SER, ACVZ en FNV wijzen echter tegelijkertijd op de complexiteit en onvoorspelbaarheid 

van het fenomeen brain drain. Hierdoor is het moeilijk om hier met beleid op in te spelen. Onder 

de uitvoerders en beleidsmakers lijkt het punt van brain drain minder te spelen.  
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4.6 Toekomstig beleid 

4.6.1 Expatloket 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik nog een aantal ontwikkelingen bespreken, die mogelijk in de 

toekomst van het kennismigrantenbeleid een rol gaan spelen. Ten tijde van het onderzoek werd 

er bijna gestart met een pilot, het Expatloket

 

genaamd (de proef is 17 juni 2008 van start 

gegaan). Het Expatloket is een proef van de gemeente Amsterdam, die het aantrekkelijker wil 

maken voor kennismigranten om zich in de regio te vestigen. Door middel van één loket waar 

migranten terecht kunnen voor uiteenlopende zaken hoopt de gemeente een aantal barrières in de 

vestiging in Nederland weg te nemen. De winst zit in het Expatloket voor de 

kennismigrantenregeling in het feit dat zowel de vergunning als de inschrijving in de GBA 

gelijktijdig kan worden afgehandeld. Ook het feit dat de MVV- en VVR-procedure bij het 

Expatloket in elkaar worden geschoven en de werkgever de aanvraag ook kan indienen als zijn 

werknemer zich nog in het buitenland bevindt, is uniek. De gemeente streeft een behandeltermijn 

van vier weken na om al deze procedures af te handelen. Een medewerker van de IND 

benadrukt:  

Het is een proef. A ls je het afzet tegen de huidige kennismigrantenregeling, die loopt op zich goed en de 

bedrijven zijn goed tevreden. Er zitten nog een paar van die kleine dingen in. Het kan natuurlijk altijd 

beter, altijd sneller.

 

Alle respondenten lijken van de komst van het Expatloket op de hoogte en vinden het een goed 

initiatief. 

4.6.2 Modern Migratiebeleid 

Het Expatloket lijkt een voorloper van het toekomstige kennismigrantenbeleid. In 2006 is het 

kabinet met een plan gekomen voor de herziening van het Nederlandse migratiebeleid: De notitie 

Modern Migratiebeleid (Min. Jus. 2006a: 2). Het uitgangspunt is een eenvoudig migratiebeleid, 

hetgeen men onder meer wil bereiken door een drastische inkrimping van het aantal 

verblijfsdoelen (kolommen). Kennismigratie wordt hoogstwaarschijnlijk een aparte kolom. 

Hoewel niet alle respondenten precies op de hoogte zijn van hoe het Modern Migratiebeleid gaat 

worden vormgegeven, is het Modern Migratiebeleid wel al zeer bekend en geroemd onder de 

respondenten.    
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Één van de kenmerken van het Modern Migratiebeleid is de referentensystematiek. Met een 

status als referent zijn werkgevers meer verantwoordelijk voor de migrant die zij naar Nederland 

laten overkomen. De referentsystematiek zou voor de kennismigrantenregeling voor het aspect 

van handhaving tot een verbetering kunnen leiden, menen enkele respondenten.  

Een van hen ligt dit als volgt toe:  

Er is gekozen voor de constructie dat je aangewezen kan worden als referent. De werkgever moet een 

procedure doorlopen en als hij dan een etiket u bent door die molen heen krijgt, dan kom je in 

aanmerking voor een versnelde en versoepelde afhandeling. [ ] De aangewezen referent wordt 

waarschijnlijk gewoon wat zwaarder opgetuigd . Het is ook een element dat in de wet komt 

waarschijnlijk. Een convenant is iets dat je met elkaar afspreekt, maar aangewezen worden als referent is 

zwaarder in de regelgeving verankerd.

 

Een ander belangrijk onderdeel van het Modern Migratiebeleid is de talentenregeling . De 

talentenregeling gaat uit van een beleid van aanbodsturing, waarbij de migrant toegang zal worden 

verleend aan de hand van een puntenstelsel en hij een bepaalde periode de tijd krijgt om een baan 

als kennismigrant te vinden. De adviesorganen ACVZ en de SER hebben gepleit voor een 

voorzichtige start met een aanbodgestuurd element in het kennismigrantenbeleid (ACVZ 2004a: 

13, 78; SER 2007: 14). Overigens is de precieze vormgeving van de talentenregeling nog niet 

duidelijk, hier wordt nog druk over onderhandeld tussen de betrokken ministeries. Slechts een 

klein aantal respondenten is op de hoogte van de talentenregeling. De meeste respondenten 

zetten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaving van een dergelijke regeling, zoals de 

volgende respondent. 

De ervaringen in het buitenland zijn dat het wel een enorme uitvoeringsbureaucratie met zich mee brengt. 

[ ] Op het moment dat je overgaat op vraagsturing, moet de overheid dat helemaal gaan organiseren. 

Regelen via een puntenstelsel, dat moet ook actueel blijven. Om een lang verhaal kort te maken: Dat is 

een enorme uitvoeringsheisa.

 

De meeste respondenten denken dat een regeling gebaseerd op een aanbodgestuurd beleid qua 

aantallen niet veel zal opleveren, maar vooral een symbolische waarde heeft. Zo illustreert het 

volgende citaat:  

Het is denk ik meer het symbool van: Kijk wij zijn toegankelijk, het restrictieve denken is weg . Dat 

ademen al die voorstellen uit. Hoeveel zullen er ooit gebruikmaken van zon regeling? Kan men nu echt 

niet in Nederland aan de slag? Dat is wat je wilt voorstaan en dat is op zich wel aardig. 

Kennismigranten zijn niet alleen de mensen met een hoog inkomen, ook andere mensen die toegevoegde 

waarde hebben voor Nederland, zo wordt het tenminste altijd geformuleerd.
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4.6.3 Europese harmonisatie 

Een laatste belangrijke ontwikkeling in het kennismigrantenbeleid is de Europese harmonisatie 

van het migratiebeleid. In het voorjaar van 2008 is afgesproken om tot een Europese blue card 

te komen om de toelating van kennismigranten op Europees niveau te regelen. Ook voor de 

Europese ontwikkelingen geldt dat onder de respondenten onduidelijk is hoe dit precies vorm zal 

worden gegeven. Het Europese beleid inzake kennismigranten verschilt namelijk sterk tussen de 

lidstaten. Zo legt een van de respondenten uit:  

Met name de toets moet door de verschillende landen op dezelfde manier worden toegepast. A nders krijg 

je dat een arbeidsmigrant zich via het makkelijkste land een plek verwerft en vervolgens naar het land 

gaat waar hij eigenlijk het liefst zou willen zijn. Dus dat is belangrijk om daar afstemming over te 

bereiken. En dat zal niet zo heel eenvoudig zijn. Dat zou niet van de ene op de andere dag kunnen, 

maar dat geldt natuurlijk wel voor meer processen die Europees worden opgezet.

 

Sommige respondenten zien de Europese harmonisatie als een goede ontwikkeling omdat de 

lidstaten samen een sterkere concurrentiepositie hebben ten opzichte van landen als de Verenigde 

Staten en Canada. Echter, de meeste respondenten zien in een Europese harmonisatie geen 

toegevoegde waarde voor Nederland. Zij wijzen daarbij met name op de concurrentie tussen de 

lidstaten. Zo legt de volgende respondent uit:  

Iedereen vist natuurlijk een beetje in dezelfde vijver. [ ] Dan denk ik van: Dan ga je juist nog meer 

in diezelfde vijver vissen.  Je gaat de concurrentie met elkaar aan.  

Alle respondenten lijken het van groot belang te vinden dat de huidige kennismigrantenregeling, 

ondanks de Europese harmonisatie, in de toekomst kan blijven bestaan. 
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5. Resultaten enquête 

   

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van de enquête die ik onder de bedrijven heb 

uitgezet,die zich bij de IND hebben aangemeld om van de kennismigrantenregeling gebruik te 

maken. Ik zal daartoe niet alle vragen van de enquête langslopen, onder meer omdat deze vragen 

deels niet direct voor mijn onderzoek van belang zijn, maar voor de monitor van INDIAC zijn 

opgesteld (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4). In het volgende hoofdstuk zal ik de resultaten van de 

enquête koppelen aan de eerder door mij geïntroduceerde verwachtingen en vraagstelling.  

Voordat ik de resultaten van de enquête bespreek, zijn een paar opmerkingen op zijn 

plaats. De afgebeelde grafieken weerspiegelen de verdeling van het aantal respondenten dat een 

bepaald antwoord heeft gegeven op een door mij gestelde vraag. Omdat de percentages zijn 

afgerond op één decimaal, kan het voorkomen dat het totale percentage iets boven de honderd 

procent uitkomt. Omdat bij sommige vragen meerdere antwoordcategorieën mogelijk waren, is 

het totaal niet in alle gevallen honderd procent. Overigens zijn niet in alle gevallen de totale 

grafieken weergegeven, omdat de lay-out van sommige grafieken is aangepast zodat de verdeling 

het beste uitkomt. Voor de precieze formulering van de vragen en antwoordcategorieën verwijs ik 

naar de enquête in bijlage V. In de tekst wordt continu verwezen naar de desbetreffende vraag uit 

de enquête op basis waarvan het resultaat opgesteld is. Aangezien de respondenten de enquête 

namens het bedrijf waarbij zij in dienst zijn hebben ingevuld, spreek ik in termen van de 

bedrijven en de respondenten in plaats van de bedrijven waar de respondenten werkzaam 

zijn . Met de kennismigrant bedoel ik de kennismigranten die bij de bedrijven werkzaam zijn 

die de enquête hebben ingevuld.  
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5.1 Kenmerken van de organisatie 

De bedrijven die de enquête hebben ingevuld zijn in verschillende branches actief. De verdeling 

over de branches is in grafiek 1 weergegeven. 

      

     Grafiek 1. Branche (vraag 2)  

           

IT en zakelijke diensten springt bij grafiek 1 gelijk in het oog: Ruim 30% van de bedrijven is in 

deze branche actief. Op de tweede plaats staat industrie met ruim 13% (mits ik de categorie 

overig

 

niet meereken). Een min of meer gedeelde derde plaats is weggelegd voor handel , 

financiële diensten en onderwijs en onderzoek . Branches die niet vaak voorkomen zijn 

landbouw en visserij , bouwnijverheid , horeca

 

en  openbaar bestuur en nut .  

Het overgrote merendeel van de bedrijven opereert in een internationale context (ruim 

85%). Slechts een zeer klein aandeel van deze groep opereert louter in internationaal verband: 

Bijna 80% opereert zowel nationaal als internationaal (vraag 4).  

De bedrijven zijn zeer gevarieerd van grootte. Zowel bedrijven met zeer weinig als 

bedrijven met zeer veel medewerkers komen onder de respondenten voor. Dit wordt 

geïllustreerd met grafiek 2.   

     Grafiek 2. Grootte (vraag 3)       

1:   Landbouw en visserij  
2:   Industrie 
3:   Bouwnijverheid  
4:   Handel  
5:   Horeca  
6:   Vervoer en communicatie 
7:   Financiële diensten 
8:   IT en zakelijke diensten 
9:   Zorg en welzijn 
10: Onderijs en onderzoek  
11: Openbaar bestuur en openbaar nut 
12: Overig

 

1:   Minder dan 10 medewerkers 
2:   11-35 medewerkers 
3:   36-50 medewerkers  
4:   51-100 medewerkers 
5:   101-500 medewerkers 
6:   Meer dan 500 medewerkers 
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5.2 Toelatingsprocedures 

Sinds de start van de kennismigrantenregeling eind 2004, hebben zich continu bedrijven 

aangemeld om van deze regeling gebruik te maken. Dit blijkt uit de vraag sinds wanneer de 

bedrijven van de regeling gebruikmaken. Elk jaar melden weer een groot aantal nieuwe bedrijven 

zich aan bij de IND. Uit grafiek 3 is af te lezen sinds wanneer de bedrijven zich voor de 

kennismigrantenregeling hebben aangemeld.  

     Grafiek 3. Duur van gebruik (vraag 14)         

Het merendeel van de bedrijven (ruim 55%) regelt de toelating van buitenlandse 

werknemers via de afdeling personeelszaken. Een kwart van de bedrijven huurt een externe 

organisatie in om dit voor hen te regelen (vraag 7).  

Uit onderstaande grafiek 4 is af te lezen dat een redelijk aandeel van de bedrijven, nog 

geen buitenlandse werknemers via de kennismigrantenregeling heeft laten overkomen (14%).  

Deze bedrijven hebben zich slechts aangemeld bij de IND, door ondertekening van de 

verklaring. Overigens geeft ruim 85% van de respondenten aan dat de inhoud van de verklaring 

bij hen bekend is (vraag 12). Een kleine 8% van de respondenten ziet de verklaring overigens als 

een belangrijk nadeel van de kennismigrantenregeling (vraag 11).   

      Grafiek 4. Procedure (vraag 5)  

          

1:   Enkele maanden 
2:   Half jaar tot 1 jaar 
3:   1 tot 2 jaar 
4:   2 tot 3 jaar 
5:   Sinds de start eind 2004 
6:   Weet niet 

 

1:   Nog geen buitenlandse  
      werknemers laten overkomen  
2:   Alleen reguliere procedure 
3:   Alleen kennismigranten-  
      regeling 
4:   Beide procedures  
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Van de groep bedrijven die nog geen kennismigranten heeft laten overkomen, heeft een 

meerderheid überhaupt nog nooit buitenlandse werknemers over laten komen (12% van de 14%). 

De rest van de bedrijven heeft alleen nog maar van de reguliere procedure voor de toelating van 

arbeidsmigranten gebruikgemaakt. Zoals in grafiek 4 op de vorige pagina te zien is, heeft bijna 

een kwart van het totale aantal bedrijven van zowel de reguliere als van de 

kennismigrantenprocedure gebruikgemaakt. Het merendeel van de respondenten (ongeveer 64%) 

maakt alleen gebruik van de kennismigrantenregeling.  

De reden om (naast de kennismigrantenregeling) van de reguliere procedure gebruik te 

maken verschillen (vraag 6). Het overgrote merendeel (ruim 70%) geeft aan met de reguliere 

procedure werknemers te laten overkomen, die niet onder de kennismigrantenregeling kunnen 

vallen, bijvoorbeeld omdat zij niet aan het inkomenscriterium voldoen. De specifieke voordelen 

van de reguliere procedure (zoals de mindere mate van verantwoordelijkheid van de werkgever 

ten aanzien van kennismigranten, de binding van migranten aan de organisatie en het feit dat 

migranten gelijk aan het werk mogen bij aankomst in Nederland) zijn ook noemenswaardig: 50% 

geeft dit aan (vraag 6). Bij de vraag naar de voordelen van de reguliere procedure waren overigens 

meerdere antwoorden mogelijk.  

Als belangrijk voordeel van de kennismigrantenregeling, wijst een merendeel van de 

respondenten op het feit dat er maar één aanvraagprocedure is (40%) en geen aparte 

werkvergunning nodig is (66%) (vraag 16). Dat door de IND relatief snel wordt beslist, is ook een 

belangrijk voordeel (65%). Duidelijke nadelen die sec met de kennismigrantenregeling  te maken 

hebben, springen niet gelijk in het oog (vraag 17). De meeste nadelen hebben betrekking op de 

dienstverlening van de IND, zoals de beslistermijn, bereikbaarheid en communicatie.    

Over de totale termijn voordat kennismigranten hun verblijfsdocument kunnen afhalen, 

zijn de meeste respondenten niet ontevreden (vraag 35). Van de respondenten is ongeveer 33% 

tevreden en ruim 35% noch tevreden,  noch ontevreden . De respondenten hebben hun 

gemiddelde waardering voor de kennismigrantenregeling uitgedrukt in het rapportcijfer 7 (vraag 

37).   
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5.3 De buitenlandse werknemers 

De meeste aanvragen voor verblijf als kennismigrant zijn volgens de respondenten ingewilligd: 

Meer dan 80% altijd, ongeveer 14% meestal wel (vraag 18). De reden voor de afwijzing was 

meestal administratief van aard (niet goed ingediend, ontbrekende documenten of de leges niet 

kunnen betalen) en slechts in geringe mate terug te leiden tot het feit dat kennismigranten niet in 

aanmerking kwam voor de regeling (om algemene voorwaarden, het salaris of het contract). Dit is 

terug te lezen in grafiek 5.   

     Grafiek 5. Afwijzingsgronden (vraag 19)          

De meeste bedrijven hebben op het moment dat de enquête is afgenomen, slechts een 

klein aantal kennismigranten in dienst: Ongeveer 67% valt onder de categorie 1 tot en met 5 

kennismigranten. Dit is in grafiek 6 te zien.     

     Grafiek 6. Aantal kennismigranten werkzaam (vraag 20)       

De bedrijven die de enquête hebben ingevuld, hebben samen 8.813 kennismigranten bij hun 

organisatie in dienst op het moment van het onderzoek. 

1:   Reden is onbekend  
2:   Niet goed ingediend 
3:   Ontbrekende documenten 
4:   Algemene voorwaarden 
5:   Salariscriterium 
6:   Loondienst 
7:   Betaling leges 
8:   Nader onderzoek IND 
9:   Overig 

 

66,8%

 

8,9%

 

3,1%

 

8,9%

 

12,4%
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Uit grafiek 7 is af te lezen dat ook het totale aantal kennismigranten die de bedrijven sinds het 

begin van de regeling hebben laten overkomen, niet groot is: 66% valt onder de categorie 1 tot en 

met 5 kennismigranten. De bedrijven die de enquête hebben ingevuld, hebben samen in totaal 

14.414 kennismigranten naar Nederland laten overkomen.  

     Grafiek 7. Aantal kennismigranten totaal (vraag 21)       

Het totale aantal kennismigranten verschilt niet sterk van het aantal kennismigranten dat 

op het moment van het onderzoek bij het bedrijf werkzaam is. Dit impliceert dat de meeste 

kennismigranten die het bedrijf ooit heeft laten overkomen, er nog steeds werken. Op de vraag 

wat er met de kennismigranten gebeurt bij het aflopen van de verblijfsvergunning als 

kennismigrant, antwoorden de meeste bedrijven dat dit nog niet gebeurd is. Dit is te zien in 

grafiek 8.   

     Grafiek 8. Aflopen verblijfsvergunning (vraag 24)           

Omdat de kennismigrantenregeling nog maar drieënhalfjaar van kracht is, valt nog niet 

precies te reflecteren op de duur van het verblijf van de kennismigranten (een vergunning voor 

verblijf als kennismigrant wordt afgegeven voor de duur van maximaal 5 jaar).  

65,6%

 

10,0%

 

9,9%

 

5,4%

 

1:   Niet gebeurd  
2:   Opnieuw een vergunning,  
      blijven werken 
3:   Opnieuw vergunning,  
      ander bedrijf 
4:   Ander land,  
      binnen concern 
5:   Ander land 
6:   Land van herkomst 
7:   Overig 
8:   Weet niet  

 

9,1%
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Grafiek 9 geeft echter wel aan dat de meeste kennismigranten voor langere tijd bij het bedrijf 

werkzaam zijn (of dat nog onbekend is hoe lang de kennismigrant bij het bedrijf werkzaam zal 

zijn).   

     Grafiek 9. Duur verblijf (vraag 23)           

1:   Enkele maanden  
2:   Half jaar tot 1 jaar 
3:   1 tot 3 jaar 
4:   4 tot 5 jaar 
5:   Weet niet 
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5.4 Kenmerken van de kennismigranten 

In het merendeel van de gevallen waarin de bedrijven kennismigranten hebben later overkomen 

(ruim 60%), gaat het om overplaatsingen in concernverband (vraag 22).  

Bij de meeste bedrijven is het aandeel kennismigranten dat ouder is dan 30 jaar groter dan 

het aandeel dat jonger is dan 30 jaar (vraag 39). Van de bedrijven geeft 50% aan dat de 

kennismigranten die zij hebben laten overkomen ouder is dan 30, 34% geeft aan dat zij jonger 

zijn dan 30 en bij 16% van de bedrijven is dit ongeveer het gelijk verdeeld.  

De antwoorden op de vraag of de kennismigranten die bij de bedrijven werkzaam zijn 

meestal hun gezin laten overkomen, zijn ongeveer evenredig verdeeld: Ruim 50% laat meestal wel 

en bijna 50% meestal niet het gezin naar Nederland overkomen (of is alleenstaand). Binnen de 

groep kennismigranten die zijn gezin laat overkomen, doet een kleine meerderheid dit door 

tegelijk Nederland in te reizen, de rest laat het gezin later overkomen (vraag 40).  

De functiecategorieën waarin de kennismigranten werkzaam zijn verschillen (vraag 43). De 

meeste kennismigranten zijn als manager (39%) of ICT er (27%) werkzaam, een groot aantal als 

consultant of R&D-personeel (beide ongeveer 17%) en slechts een klein aandeel in de 

wetenschappelijke wereld (promovendus, post-doc of onderzoeker, allen rond de 6%).  

Van de kennismigranten heeft het overgrote merendeel (bijna 83%) volgens de 

respondenten een universitaire opleiding afgerond. Van de respondenten geeft bijna 20% aan dat 

de kennismigranten meestal een Hbo-opleiding hebben afgerond. Dit is in grafiek 10 duidelijk 

terug te zien.    

     Grafiek 10. Opleidingsniveau (vraag 41)   

             

1:   Voortgezet onderwijs of lager  3:   HBO          5: Weet niet 
2:   MBO     4:   WO 
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Ook bij de vraag naar opleidingsrichtingen springen er een aantal antwoorden in het oog. 

De richting economie, commercieel, management en administratie staat bovenaan, op de voet 

gevolgd door de richtingen wiskunde, natuurwetenschap en informatica en techniek . Dit is in 

grafiek 11 duidelijk terug te zien.   

      Grafiek 11. Opleidingsrichting (vraag 42)  

              

1:   Algemeen onderwijs 
2:   Onderwijzend personeel 
3:   Taal, wijsbegeerte, geschiedenis     

 

      en sociale wetenschappen  
4:   Agrarisch en milieu  
5:   Wiskunde, natuurwetenschap en  
      informatica 
6:   Techniek 
7:   Horeca, toerisme, transport en  
      logistiek 
8:   Economie, commercieel,  
      management en administratie 
9:   Juridisch, bestuurlijk, openbare  
      orde en veiligheid 
10: Gezondheidszorg, sociale  
      dienstverlening en verzorging 
11: Weet niet 
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5.5 Bevordering van de economie 

De bedrijven is tot slot gevraagd naar de thematiek van bevordering van de (kennis)economie en 

de rol van kennismigranten hierin. Ruim drie kwart van de bedrijven is van mening dat de 

verruiming van mogelijkheden voor de toelating van buitenlandse arbeidskrachten bijdraagt aan 

de versterking van de Nederlandse economie (vraag 44).   

Vereiste kenmerken om aan de versterking van de (kennis)economie bij te kunnen dragen, 

zijn volgens de respondenten met name hoog opleidingsniveau, specialisatie en taalvaardigheid. 

Dit is uit onderstaande grafiek 12 af te lezen. Overigens vielen in de antwoordcategorie anders, 

namelijk een aantal antwoorden op. Daarbij wijzen 14 respondenten op het belang van een goed 

karakter en motivatie van kennismigranten, 15 op schaarse vaardigheden en 7 op de interculturele 

en internationale kennis (wat eigenlijk onder internationale ervaring te plaatsen valt). 

Omgerekend in percentages maken deze antwoorden echter geen groot aandeel van het totaal uit.   

      Grafiek 12. Vereiste kenmerken (vraag 45)  

                 

Een grote meerderheid van de respondenten (ruim 80%) is van mening dat de 

buitenlandse arbeidskrachten die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken, tot het type 

arbeidskracht behoren die aan de versterking van de economie kan bijdragen (vraag 46).    

1:   Opleidingsniveau    5:   Internationale ervaring 
2:   Specialisatie    6:   Taalvaardigheid (NL/ ENG) 
3:   Functie     7:   Weet niet 
4:   Werkervaring    8:   Anders, nl. .. 
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1:   Toelatingsprocedures 
2:   Economische conjunctuur 
3:   Belastingklimaat 
4:   Bedrijfscultuur en innovatie  
5:   Vacatures 
6:   Carrièreperspectieven 
7:   Kennisinfrastructuur 
8:   Infrastructuur (vervoer) 
9:   Arbeidsethos 
10: Politieke stabiliteit 
11: Leefklimaat 
12: Huisvesting 
13: Scholing 
14: Taalbarrières 
15: Kunst en cultuur 
16: Maatschap. acceptatie      
17: Omgeving        
18: Weet niet        
19: Anders, nl. 

    
De factoren die een rol spelen in de keuze van kennismigranten om zich in een bepaalde 

land te vestigen, zijn volgens de respondenten zeer divers. Dit is in grafiek 13 terug te zien.  

      Grafiek 13. Vestigingsfactoren (vraag 47)  

                

Op kop staat individuele carrièreperspectieven (ruim 57%), op de tweede plaats staan 

economische conjunctuur (39%) en leefklimaat (37%) en een gedeelde derde plaats is 

weggelegd voor procedures voor toegang en verblijf (32%) en bedrijfscultuur en innoverend 

vermogen (34%).  

Ook bij deze vraag heb ik de antwoordcategorie anders, namelijk bestudeerd. 

Opvallend is dat 18 respondenten wijzen op het feit dat de kennismigranten de keuze van 

vestiging niet individueel bepalen, maar dat het bedrijf dit bepaalt (bijvoorbeeld bij overplaatsing 

binnen concernverband). Als bepalende factor wijzen 5 respondenten op het salaris dat de 

kennismigranten in het vestigingsland gaan verdienen. Ook 5 respondenten wijzen op het feit dat 

kennismigranten een partner of familie in Nederland hebben. Nog eens 6 respondenten wijzen 

op de specifieke inhoud van de functie of de organisatie waar de kennismigranten gaan werken. 

Ook hierbij geldt dat de antwoorden omgerekend in percentages niet noemenswaardig zijn.  
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Over de vraag of toelating van kennismigranten via een aanbodgestuurd puntenstelsel aan 

de versterking van de Nederlandse economie kan bijdragen, verschillen de meningen sterk (vraag 

48). Ruim 36% vindt van wel, een kleine 20% van niet, ruim 30% staat hier neutraal tegenover en 

een ruime 10% weet het niet. Ook over de vraag of dit puntenstelsel naast de huidige 

kennismigrantenregeling zou moeten bestaan, verschillen de meningen (vraag 49). De verdeling is 

ongeveer gelijk als bij de vorige vraag: Ruim 37% vindt van wel, een kleine 25% van niet, een 

kleine 30% staat hier neutraal tegenover en een kleine 10% weet het niet.  
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6. Analyse  

6.1 Reflectie op de verwachtingen 

6.1.1 Uitvoeringsverwachting 

Eerder in dit onderzoeksrapport heb ik de uitvoeringsverwachting geïntroduceerd. De 

uitvoeringsverwachting luidt dat de soepele uitvoering van het kennismigrantenbeleid het aantrekkelijk maakt 

voor kennismigranten om zich in Nederland te vestigen en dat het aantal arbeidskrachten dat aan de 

kenniseconomie kan bijdragen hierdoor wordt vergroot. Om  op deze verwachting te reflecteren maak ik 

gebruik van de onderzoeksvragen die in het derde hoofdstuk van dit rapport aan bod kwamen: 

Hoe verloopt de uitvoering van het kennismigrantenbeleid? Hoeveel kennismigranten komen er 

naar Nederland? En: Komen er meer kennismigranten naar Nederland als gevolg van de 

uitvoering van het kennismigrantenbeleid?   

Om de uitvoering van het kennismigrantenbeleid te omschrijven grijp ik terug op Weber s 

model van de bureaucratie. In de beleidssociologische betekenis heeft het concept bureaucratie 

betrekking op de delegatie van taken naar lagere afdelingen en diensten en de hiërarchische 

organisatiestructuur die hiermee gepaard gaat. Deze organisatiestructuur is in mijn onderzoek 

naar het kennismigrantenbeleid duidelijk te herkennen. Het Ministerie van Justitie (Directie 

Vreemdelingenbeleid) bepaalt het kennismigrantenbeleid en de IND wordt geacht het beleid 

zoals bepaald uit te voeren. Uit de interviews blijkt dat de kennismigrantenregeling heel erg van 

boven is opgelegd. De politieke wens en wil om tot de kennismigrantenregeling te komen is 

onomstreden. Ook de rol van het bedrijfsleven wordt vaak genoemd in de totstandkoming van 

de kennismigrantenregeling. Hierin is Freeman s theorie van de cliëntelismepolitiek, waarin de 

lobby van het bedrijfsleven centraal staat, te herkennen. De uitvoerders van het 

kennismigrantenbeleid zijn daarentegen niet in de politieke besluitvorming betrokken. Zij werden 

van de ene op de andere dag geconfronteerd met de komst van de kennismigrantenregeling, 

terwijl zij nog niet klaar waren om tot de uitvoering van de regeling over te gaan. Dit leidde tot 

enorm veel opstartproblemen, die onder alle respondenten berucht zijn. De nadelen van de 

bureaucratische organisatiestructuur zijn in de beginfase van de kennismigrantenregeling duidelijk 

terug te zien.  

In de verdere implementatie van de kennismigrantenregeling is van negatieve gevolgen 

van de bureaucratische organisatiestructuur echter geen sprake. In de implementatie van de 

kennismigrantenregeling staat juist een tendens van debureaucratisering centraal.  
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Er wordt gestreefd om de hiërarchische lijnen van de bureaucratische organisatiestructuur te 

doorbreken en veel bedrijfsmatiger te werken. Debureaucratisering is allereerst terug te zien in de 

wijze waarop de kennismigrantenregeling door de IND is ingevoerd. Omdat de regeling van de 

ene op de andere dag moest worden ingevoerd, was er niet meer bekend dan dat er getoetst 

moest gaan worden aan de hand van een inkomenscriterium en binnen een termijn van twee 

weken. Allerlei andere praktische, logistieke en beleidsvragen zijn gaandeweg door de IND 

beantwoord, zo blijkt uit de interviews. Daarbij was zowel structureel (een wekelijks overleg) als 

meer informeel (adhoc vragen), intensief contact tussen de verschillende afdelingen van de IND.  

Het kennismigrantenbeleid is zodoende heel erg vanuit de uitvoering vormgegeven. 

Hierin is duidelijk een interactie tussen de verschillende fasen van het beleidsproces te herkennen, 

in tegenstelling tot het ideaaltype van de beleidscyclus, waarin deze fasen strikt gescheiden zijn. 

Bij de beantwoording van de meer strategische beleidsvragen vond overigens wel overleg plaats 

tussen de Afdeling Uitvoeringsbeleid (AUB) van de IND met de Directie Vreemdelingenbeleid 

(DVB) van het Ministerie van Justitie. Grote verschillen tussen het beleid zoals bepaald door de 

besluitvormers en het beleid zoals in de praktijk gebracht door de uitvoerders, lijken er door deze 

terugkoppeling niet te zijn. Het enige spanningspunt tussen het beleid zoals bepaald en het beleid 

zoals uitgevoerd, is de verschuiving in de kennismigrantenregeling naar meer controle vooraf (bij 

het uitreiken van de verblijfsvergunning). De kennismigrantenregeling is echter gestoeld op een 

eenvoudige en snelle toets vooraf, zodat de IND in staat is de vergunning snel af te geven. Niet 

alle respondenten staan daarom positief tegenover de verschuiving naar controle vooraf.   

Debureaucratisering is verder heel duidelijk terug te zien in de grote rol die in de 

kennismigrantenregeling is weggelegd voor de bedrijven die kennismigranten naar Nederland 

willen halen. De bedrijven dienen de aanvragen voor kennismigranten in, en de IND verwacht 

van de bedrijven dat zij dit zo compleet mogelijk doen. De bedrijven nemen ook een deel van de 

handhaving van de kennismigrantenregeling op zich, vanwege de verklaring die zij moeten 

ondertekenen waarin de bedrijven bepaalde verantwoordelijkheden aangaan ten aanzien van de 

kennismigranten die zij naar Nederland laten overkomen. Tijdens de interviews komt echter wel 

naar voren dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de juridische status van de verklaring, 

deze lijkt namelijk beperkt. Zo kunnen bedrijven niet door de IND geweigerd worden, maar kan 

de IND alleen de individuele aanvragen van kennismigranten weigeren. Ook is er geen sanctie op 

het niet nakomen van de afspraken die in de verklaring zijn aangegaan. Daarbij wijzen meerdere 

respondenten echter wel op de vertrouwensrelatie die tussen de IND en de bedrijven wordt 

opgebouwd. Goed contact tussen de IND en de bedrijven is daarbij zeer belangrijk.  
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De klantgerichtheid die in de kennismigrantenregeling centraal staat, vormde voor de IND een 

enorme omslag ten opzichte van de oude manier van werken. Het Loket Kennis- en 

Arbeidsmigratie (waar de aanvragen van kennismigranten worden behandeld) heeft zich met deze 

nieuwe klantgerichte werkwijze lange tijd onderscheiden van de rest van de IND.  

Ondanks de opstartproblemen rond de invoering van de kennismigrantenregeling, zijn 

alle respondenten zeer positief over de uitvoering van de kennismigrantenregeling. De eenvoud 

en snelheid van de kennismigrantenregeling staat in schril contrast met de reguliere procedure 

voor de toelating van arbeidsmigranten. De respondenten zijn met name enthousiast over de 

snelle beslistermijn, het feit dat maar één vergunning bij één organisatie moet worden 

aangevraagd en de duidelijke toetsing. Het aantal bedrijven dat zich voor de 

kennismigrantenregeling heeft aangemeld loopt sinds de introductie van de regeling in 2004 dan 

ook gestaag op. Inmiddels hebben zich meer dan drieduizend bedrijven bij de IND aangemeld. 

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van deze bedrijven alleen van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaakt en niet van andere procedures. De bedrijven die (ook) van de reguliere procedure 

gebruikmaken, doen dit vooral om arbeidsmigranten naar Nederland te halen die niet als 

kennismigrant getypeerd kunnen worden. Het aantal kennismigranten dat per bedrijf naar 

Nederland wordt gehaald is niet groot, maar het totaal aantal kennismigranten dat met de regeling 

naar Nederland wordt gehaald is dit echter wel. De bedrijven die de enquête hebben ingevuld, 

hebben in totaal ruim veertienduizend kennismigranten naar Nederland laten overkomen.  

Uit mijn onderzoek blijkt dat de kennismigrantenregeling adequaat lijkt in te spelen op de 

behoefte van het bedrijfsleven om op een snelle en eenvoudige manier hooggekwalificeerde 

buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland te halen. De eenvoud en snelheid die in de 

kennismigrantenregeling centraal staat, is grotendeels terug te leiden tot de debureaucratisering 

die in de uitvoering van de kennismigrantenregeling centraal staat. De soepele uitvoering van de 

kennismigrantenregeling maakt het voor kennismigranten aantrekkelijk om zich in Nederland te 

vestigen, waardoor het aantal arbeidskrachten die aan de Nederlandse kenniseconomie kunnen 

bijdragen wordt vergroot. De uitvoeringsverwachting blijkt in de praktijk inderdaad uit te komen.  

Zoals eerder in dit onderzoeksrapport vermeld, zit in deze verwachting wel de aanname 

verscholen dat een soepele toelatingsprocedure het voor kennismigranten aantrekkelijk maakt om 

zich in Nederland te vestigen. Zowel uit de interviews als de enquête blijkt dat veel verschillende 

factoren een rol spelen in de keuze van kennismigranten om zich in een bepaald land te vestigen. 

Met de kennismigrantenregeling is de Nederlandse overheid er echte wel in geslaagd om de 

toelatingsprocedure voor hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten een stuk 

aantrekkelijker te maken dan voorheen. 
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6.1.2 Toetsingsverwachting  

De tweede verwachting die in mijn onderzoek centraal staat is de toetsingsverwachting. Deze 

verwachting luidt dat de migranten die van het Nederlandse kennismigrantenbeleid gebruikmaken, vanwege de 

beperkte toetsingscriteria niet het type arbeidskracht betreft die aan de versterking van de kenniseconomie kan 

bijdragen. Ook bij deze verwachting heb ik eerder in dit rapport een aantal onderzoeksvragen 

geïntroduceerd: Wat zijn de kenmerken van de arbeidskrachten die aan de Nederlandse 

kenniseconomie kunnen bijdragen? Wat zijn de kenmerken van de kennismigranten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken? En: Kunnen de kennismigranten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken bijdragen aan de bevordering van de Nederlandse 

kenniseconomie?  

De kennismigrantenregeling heeft de aftrap gegeven voor het nieuwe selectieve 

migratiebeleid van de Nederlandse overheid. Migranten die een bijdrage kunnen leveren aan de 

kenniseconomie worden eenvoudig en soepel toegelaten, terwijl voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt een restrictief beleid blijft gelden. Uit mijn onderzoek blijkt dat het lastig is om de 

arbeidskrachten die aan de Nederlandse kenniseconomie kunnen bijdragen, te typeren. De 

toegevoegde waarde uit zich namelijk niet uitsluitend in opleiding of sector, maar wordt bepaald 

door meerdere factoren. In het Nederlandse kennismigrantenbeleid is gekozen voor selectie aan 

de hand van vraagsturing: Toetsing vindt plaats aan de hand van het inkomen dat de migrant bij 

het in Nederland gevestigde bedrijf gaat verdienen. Deze toetsing is continu onderwerp van 

discussie geweest: Er wordt getwijfeld of aan de hand van een inkomenstoets wel de 

arbeidskrachten binnenkomen die aan de bevordering van de Nederlandse kenniseconomie 

kunnen bijdragen. Door de respondenten die ik heb geïnterviewd wordt daarbij met name 

gewezen op de fraudegevoeligheid van de regeling.  

In mijn onderzoek zijn echter veel aanwijzingen te vinden dat de kennismigranten die in 

de praktijk van de kennismigrantenregeling gebruikmaken, ook het type arbeidskrachten betreft 

die aan de bevordering van de kenniseconomie kan bijdragen. Allereerst wijzen de respondenten 

die zijn geïnterviewd erop dat de meeste aanvragen voor kennismigranten door de grote 

multinationals worden ingediend. Ook wordt er in de interviews gewezen op de 

beleidswijzigingen die in de kennismigrantenregeling hebben plaatsgevonden. Door de 

wijzigingen is de regeling toegankelijk geworden voor gezinsleden van kennismigranten, in 

Nederland afgestudeerde buitenlandse studenten en wetenschappelijk onderzoekers. Hierdoor is 

de kennismigrantenregeling beter in staat de arbeidskrachten aan te trekken die aan de 

bevordering van de kenniseconomie kunnen bijdragen. Uit de interviews blijkt ook dat er weinig 

misbruik wordt gemaakt van de regeling. 
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Uit de resultaten van de enquête zijn ook veel aanwijzingen te vinden dat de 

kennismigranten die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken tot de arbeidskrachten 

behoren die aan de bevordering van de kenniseconomie kunnen bijdragen. De bedrijven die van 

de kennismigrantenregeling gebruikmaken zijn vooral actief in de IT en zakelijke diensten en in 

de industrie. De bedrijven opereren vooral in een internationale context. Ook van de 

kennismigranten verwachten de bedrijven een internationale kennis en oriëntatie. Belangrijke 

vereiste kenmerken van kennismigranten om aan de versterking van de kenniseconomie te 

kunnen bijdragen zijn volgens de bedrijven opleidingsniveau en richting. Door de bedrijven 

worden vooral kennismigranten naar Nederland worden gehaald die een universitaire opleiding 

hebben afgerond in een economische, wiskundige of technische richting. Kennismigranten 

worden door de bedrijven als van groot belang gezien voor de versterking van de Nederlandse 

economie.  

In het toevoegen van selectiecriteria zoals in een aanbodgestuurd beleid het geval is, zien 

de meeste respondenten uit zowel de interviews als de enquête geen grote toegevoegde waarde. 

De respondenten die zijn geïnterviewd vrezen met name voor de grote complexiteit die een 

aanbodgestuurd beleid met zich meebrengt. In een vraaggestuurd beleid moet de overheid de 

toelating van kennismigranten namelijk helemaal organiseren, wat de snelheid en eenvoud van het 

huidige kennismigrantenbeleid teniet zal doen. Een aanbodgestuurd beleid aanvullend op het 

huidige vraaggestuurde beleid, kan volgens meerdere respondenten echter wel een symbolische 

waarde hebben. Het biedt hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten namelijk meer 

mogelijkheden om zich in Nederland te vestigen, waarmee men aangeeft dat het oude restrictieve 

denken verleden tijd is.  

Ten aanzien van de toetsingsverwachting kan geconcludeerd worden dat de beperkte 

toetsing in het vraaggestuurde beleid, geen negatieve gevolgen heeft voor het bereiken van de 

doelgroep van het kennismigrantenbeleid. De kennismigranten die via de 

kennismigrantenregeling naar Nederland komen, kunnen wel aan de bevordering van de 

Nederlandse kenniseconomie bijdragen. De wens om de huidige kennismigrantenregeling ook in 

de toekomst te laten bestaan is onomstreden. De kennismigrantenregeling lijkt als voorbeeld te 

staan voor het toekomstige migratiebeleid van de Nederlandse overheid.   
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6.2 Beantwoording van de probleemstelling 

6.2.1 Beschrijvingsvraag 

De eerste deelvraag van mijn onderzoek luidt: Wat is het Nederlandse beleid inzake kennismigranten en 

hoe heeft dit zich ontwikkeld? Het Nederlandse beleid inzake kennismigranten heeft voor het eerst 

vorm gekregen met de introductie van de kennismigrantenregeling in 2004. Deze regeling is tot 

stand gekomen vanuit de wens van het bedrijfsleven en de politiek om de toelating van 

hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten te vereenvoudigen. Het Innovatieplatform van 

het tweede kabinet Balkenende en de Europese Lissabondoelstelling hebben er aan bijgedragen 

dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Met de kennismigrantenregeling wil de overheid 

Nederland aantrekkelijk maken voor kennismigranten en zo bijdragen aan de ambitie om van 

Nederland een dynamische en competitieve kenniseconomie te maken. De politieke 

besluitvorming rond de totstandkoming van de kennismigrantenregeling is zeer snel verlopen. 

Het enige discussiepunt was de wijze waarop de selectie van migranten zou plaatsvinden. Er is 

gekozen voor een inkomenstoets, om zo de eenvoud en snelheid van de toelating van 

kennismigranten te kunnen garanderen. Bedrijven die kennismigranten naar Nederland willen 

laten overkomen, moeten wel eerst een verklaring van de IND ondertekenen, waarin zij bepaalde 

verantwoordelijken aangaan ten aanzien van de kennismigranten die zij naar Nederland laten 

overkomen.  

Vanwege de grote druk vanuit de politiek en het bedrijfsleven moest de 

kennismigrantenregeling van de ene op de andere dag door de IND worden ingevoerd. Een 

groot deel van het beleid moest daardoor nog worden vormgegeven, wat tot veel 

opstartproblemen van de kennismigrantenregeling heeft geleid. Aan de hand van beantwoording 

van de vragen vanuit de wekvloer, is het beleid verder vormgegeven. Daarbij vond intensieve 

communicatie plaats tussen verschillende afdelingen van de IND, zowel uit het primaire proces 

als de procesdirectie (regulier). Sinds de introductie van de regeling hebben er een aantal 

beleidswijzigingen plaatsgevonden: Nareizende gezinsleden, in Nederland afgestudeerde 

buitenlandse studenten en wetenschappelijk onderzoekers komen ook voor de 

kennismigrantenregeling in aanmerking en voor hen geldt een aangepast inkomenscriterium.  

Over de uitvoering van de kennismigrantenregeling zoals deze op het moment van het 

onderzoek verloopt, is iedereen zeer tevreden. Allereerst biedt de inkomenstoets vanwege de 

eenvoud, veel duidelijkheid voor de bedrijven en kennismigranten die van de regeling gebruik 

willen maken. De IND beslist, mits de stukken compleet zijn aangeleverd, binnen twee weken 

over een aanvraag.  
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De doelstelling wens om tot een eenvoudige en soepele regeling te komen, wordt met de 

kennismigrantenregeling dus vervuld. Er zijn echter nog wel mogelijke verbeteringen in de 

uitvoering van de kennismigrantenregeling aan te wijzen. Op het moment van het onderzoek zijn 

er knelpunten aan te wijzen in de ketensamenwerking tussen de betrokken overheidsinstanties, in 

de dienstverlening van de IND en in de handhaving van de kennismigrantenregeling.   

6.2.2 Verklaringsvraag 

De tweede deelvraag van mijn onderzoek luidt: Zorgt het kennismigrantenbeleid ervoor dat de doelstelling 

van de Nederlandse overheid van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie beter gehaald wordt? Er zijn 

geen duidelijk indicatoren aan te wijzen op basis waarvan de status van de kenniseconomie kan 

worden vastgesteld. Daarom heb ik heb het behalen van de doelstelling van het bevorderen van 

de kenniseconomie in mijn onderzoek op een indirecte wijze vastgesteld. Door het gedrag en de 

opvattingen van de actoren in het veld van het kennismigrantenbeleid te bestuderen, heb ik een 

beeld opgemaakt of het kennismigrantenbeleid over de voorwaarden bezit die van het beleid een 

succes kunnen maken. De centrale gedachte hierachter is dat een eenvoudige en soepele 

toelatingsprocedure het voor hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten aantrekkelijke 

maakt om zich in Nederland te vestigen. Ik heb eerder in dit onderzoeksrapport een aantal 

mechanismen onderscheiden die in de gedachte over de werking van het kennismigrantenbeleid 

verscholen zitten (deze mechanismen staan afgebeeld in figuur 1 op pagina 13).   

Het eerste mechanisme dat in de werking van het kennismigrantenbeleid verscholen zit, is 

dat het aantal kennismigranten dat zich in Nederland vestigt met de kennismigrantenregeling 

wordt vergroot. De toelatingsprocedure is slechts één aspect die Nederland aantrekkelijk maakt 

voor kennismigranten om zich hier te vestigen. Met de kennismigrantenregeling is de 

Nederlandse overheid er echter wel in geslaagd dit onderdeel zeer aantrekkelijk te maken. 

Doordat toelating van kennismigranten op basis van een inkomenstoets geschiedt, kan een 

eenvoudige, soepele en snelle procedure worden gewaarborgd. De eenvoud, snelheid en 

soepelheid van de uitvoering van de kennismigrantenregeling is grotendeels terug te leiden tot de 

debureaucratisering die in de kennismigrantenregeling centraal staat. Er is continue interactie 

tussen de uitvoerders en beleidsmakers van het beleid en er is in de uitvoering een grote rol 

weggelegd voor de werkgever. De soepele uitvoering van de kennismigrantenregeling, maakt 

Nederland aantrekkelijk voor kennismigranten om zich hier te vestigen.     
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Het tweede mechanisme dat in de werking van het kennismigrantenbeleid verscholen zit, 

is dat de migranten die via de kennismigrantenregeling naar Nederland komen aan de versterking 

van de kenniseconomie kunnen bijdragen. Bij selectie aan de hand van een inkomenstoets 

kunnen twijfels worden gezet, omdat niet direct getoetst wordt of de migrant over kennis of 

vaardigheden bezit die aan de bevordering van de kenniseconomie kunnen bijdragen. De 

complexiteit van het begrip kenniseconomie en kennismigrant, maakt het echter moeilijk om op 

voorhand vereiste kenmerken aan te wijzen. Bovendien zou dit de eerder genoemde doelstelling 

van een eenvoudige en soepele regeling bemoeilijken. Via een inkomenstoets bepalen werkgevers 

zélf welke buitenlandse arbeidskrachten er een bijdrage aan de (kennis)economie kunnen leveren. 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat via de selectie van migranten in een vraaggestuurd 

beleid, inderdaad de groep arbeidskrachten naar Nederland komt die aan de bevordering van de 

kenniseconomie kan bijdragen. Uit de bestudering van de mechanismen die aan de werking van 

het kennismigrantenbeleid ten grondslag liggen, blijkt dat deze in de praktijk inderdaad 

plaatsvinden. Het kennismigrantenbeleid zorgt er dus inderdaad voor dat de doelstelling van het 

bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie beter gehaald wordt.  

6.2.3 Beleidsvraag 

De derde deelvraag van mijn onderzoek luidt: Waar bevinden zich knelpunten in het behalen van de 

doelstelling van het Nederlandse kennismigrantenbeleid en hoe zouden deze opgelost kunnen worden? Uit mijn 

onderzoek blijkt dat er zich geen knelpunten in het kennismigrantenbeleid bevinden die sec met 

de kennismigrantenregeling te maken hebben. Er zijn echter nog wel mogelijke verbeteringen aan 

te wijzen in de uitvoering van de kennismigrantenregeling. Het eerste knelpunt is de 

samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties die een rol spelen in de uitvoering van 

het kennismigrantenbeleid.  De samenwerking en communicatie tussen de overheidsinstanties is 

volgens veel respondenten nog niet optimaal. Met name de inschrijving van kennismigranten in 

de GBA vormt een obstakel, omdat hiermee veel tijd kan verstrijken en dit de snelheid van de 

toelatingsprocedure belemmert. Dit geldt in het bijzonder voor nareizende echtgenoten van 

kennismigranten, omdat hier de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken (zie paragraaf 4.4.1), wat een 

extra vertraging veroorzaakt. Het is van belang dat ook de GBA de noodzaak van een snelle 

afhandeling inziet en probeert dit tot uiting brengt in haar werkwijze, bijvoorbeeld door nauwere 

samenwerking en communicatie met de IND. Ook bij de Belastingdienst was er sprake van een 

trage afgifte wat betreft de sofinummers, maar dat schijnt inmiddels opgelost te zijn.     
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Een nauwe samenwerking en communicatie is ook van belang voor het aspect van 

handhaving van de kennismigrantenregeling. Er zou uitvoeriger moeten worden teruggekoppeld 

aan de medewerkers in het primaire proces van de IND, wat de controles van de 

Arbeidsinspectie hebben opgeleverd. Dit biedt de medewerkers van de IND duidelijkheid over 

welke aanvragen een hoog risico opleveren, waardoor zij hun handelen hierop kunnen aanpassen. 

Goede handhaving is van groot belang omdat de legitimiteit van de kennismigrantenregeling 

grotendeels is gestoeld op een soepele toelating gecombineerd met een goede handhaving. Als 

knelpunt bij het aspect van handhaving van de kennismigrantenregeling, is ook de beperkte 

juridische status van de verklaring die de bedrijven moeten ondertekenen te noemen.   

Een tweede knelpunt in de uitvoering van de kennismigrantenregeling betreft de 

dienstverlening van de IND. Hoewel de dienstverlening van de IND sterk is verbeterd ten 

opzichte van de oude procedure voor de toelating van arbeidsmigranten, zijn er volgens de 

respondenten nog wel mogelijke verbeteringen. Een vaak gehoord bezwaar, is de reactie van de 

IND op het niet compleet indienen van een aanvraag. Er zou door de IND te snel schriftelijk 

herstel/ verzuim  worden geboden, in situaties waarin het probleem eenvoudig op te lossen zou 

zijn. Het niet compleet indienen van aanvragen schijnt, ondanks de uitgebreide voorlichting van 

de IND, nog vaak voor te komen. Een ander bezwaar ten aanzien van de dienstverlening van de 

IND betreft het contact met de IND. Hoewel het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie (waar 

aanvragen voor verblijf als kennismigranten worden ingediend) een eigen e-mail box heeft waar 

bedrijven terecht kunnen met zowel algemene als dossierinhoudelijke vragen, zijn zij telefonisch 

niet direct te bereiken. Veel klanten zouden bovendien graag direct contact hebben met de 

medewerker die het desbetreffende dossier heeft behandeld, zodat een beslissing over een 

aanvraag nader kan worden toegelicht. Deze aspecten kunnen de dienstverlening van de IND in 

de uitvoering van de kennismigrantenregeling verder verbeteren. Concrete aanbevelingen naar 

aanleiding van de mogelijke verbeteringen, komen in het negende hoofdstuk van dit 

onderzoeksrapport aan bod.  

6.2.4 Hoofdvraag 

Aan de hand van de antwoorden op de zojuist behandelde deelvragen, ben ik in staat een 

antwoord te geven op de centrale vraagstelling van mijn onderzoek. De hoofdvraag van mijn 

onderzoek luidt: In hoeverre draagt het kennismigrantenbeleid van de Nederlandse overheid bij aan het behalen 

van de doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie? Omdat er geen duidelijke 

definitie is van het concept kenniseconomie, was het niet mogelijk om indicatoren op te stellen 

aan de hand waarvan de status van de kenniseconomie kan worden bepaald.  
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In de werking van het kennismigrantenbeleid liggen echter wel een aantal mechanismen 

verscholen, die bepalen of het beleid een succes wordt. De doelstelling van het bevorderen van 

de kenniseconomie kan alleen bereikt worden als deze mechanismen ook daadwerkelijk in de 

praktijk plaatsvinden.  

Allereerst is het van belang dat het aantal kennismigranten dat zich in Nederland vestigt 

wordt vergroot, zodat er meer arbeidskrachten zijn die aan de versterking van de kenniseconomie 

kunnen bijdragen. Het toelatingsbeleid is een belangrijke factor die de keuze van kennismigranten 

om zich in een bepaald land te vestigen bepaalt. Met de kennismigrantenregeling wordt een 

eenvoudig, soepel en snel toelatingsbeleid gewaarborgd. Hierdoor wordt het aantal 

kennismigranten dat zich in Nederland vestigt vergroot. Ten tweede is het van belang welk type 

arbeidskrachten van de kennismigrantenregeling gebruikmaken. Een vergunning voor verblijf als 

kennismigrant wordt verleend op basis van een inkomenstoets. De werkgever bepaalt zodoende 

welke buitenlandse arbeidskrachten hij wil aantrekken om zijn bedrijf te versterken. Een 

inkomenstoets zorgt dus niet alleen voor een snelle en soepele toelating, maar is ook in staat om 

de arbeidskrachten te selecteren die een bijdrage aan de bevordering van de kenniseconomie 

kunnen leveren.  

De mechanismen die aan het kennismigrantenbeleid ten grondslag liggen, vinden in de 

praktijk inderdaad plaats. Het kennismigrantenbeleid voldoet hiermee aan de voorwaarden om 

aan de bevordering van de Nederlandse kenniseconomie te kunnen bijdragen. Enige nuance is 

hierbij wel op zijn plaats. Het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten is slechts één 

onderdeel van een groter plan van aanpak om de kenniseconomie te bevorderen. Een andere 

strategie is het vergroten van het aantal binnenlandse hooggekwalificeerde arbeidskrachten door 

scholing. Het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten kan echter direct aan de bevordering 

van de kenniseconomie bijdragen. Juist vanwege dit directe effect is het kennismigrantenbeleid 

van groot belang in het behalen van de doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse 

kenniseconomie.  
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7. Samenvatting  

In dit onderzoek staat het Nederlandse beleid inzake kennismigranten centraal. Kennismigranten 

zijn migranten die vanwege hun schaarse deskundigheid kunnen bijdragen aan de economie van 

het land waar zij zich vestigen. Ook Nederland heeft belang bij de vestiging van kennismigranten, 

omdat we te kampen hebben met een tekort aan hoogopgeleide arbeidskrachten. De 

hoogopgeleide arbeidskrachten zijn van groot belang voor het leveren van hoogwaardige en 

kennisintensieve producten en diensten, waarmee Nederland zich kan onderscheiden van de rest 

van de wereld en kan blijven concurreren met de opkomende economische machten. Om de 

Nederlandse kenniseconomie te kunnen versterken, is het van belang dat meer 

hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten zich in Nederland vestigen. 

Om de kenniseconomie te bevorderen is in 2004 een speciale toelatingsprocedure voor 

hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten geïntroduceerd: De kennismigrantenregeling. 

Door de toelatingsprocedure voor kennismigranten eenvoudig, snel en soepel te laten verlopen, 

wil de Nederlandse overheid het voor kennismigranten aantrekkelijk maken om zich in 

Nederland te vestigen. De toelating van kennismigranten is in de kennismigrantenregeling 

gebaseerd op een inkomenstoets. Het is een vraaggestuurd beleid: Het bedrijfsleven bepaalt wie 

als kennismigrant wordt bestempeld. Door alleen op inkomen te toetsen wordt echter niet direct 

getoetst of de migrant inderdaad over een schaarse deskundigheid bezit die aan de bevordering 

van de Nederlandse kenniseconomie kan bijdragen. In dit onderzoek vraag ik me daarom af in 

hoeverre het Nederlandse kennismigrantenbeleid bijdraagt aan het behalen van de doelstelling 

van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie.   

Om inzicht in deze vraag te krijgen heb ik semi-gestructureerde interviews afgenomen 

onder eenentwintig respondenten. Ik heb met uitvoerders van het kennismigrantenbeleid 

gesproken (de IND). Ik heb mensen uit het primaire proces, de beleidsmakende en 

ondersteunende afdelingen, het management en de procesdirectie (regulier) gesproken. Daarnaast 

heb ik met veel verschillende experts gesproken bij het Ministeries van Justitie, EZ, OC&W en 

SZW, sociale partners, adviesorganen en een advocaat. Ook de bedrijven die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken zijn via een elektronische enquête bevraagd. Via deze 

enquête, die door 911 respondenten is ingevuld, heb ik ook inzicht gekregen in de type bedrijven 

en kennismigranten die van de regeling gebruikmaken. Uit de resultaten van de interviews en de 

enquête blijkt dat het kennismigrantenbeleid in grote mate bijdraagt aan het behalen van de 

doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse kenniseconomie. 
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8. Conclusie   

Het kennismigrantenbeleid zorgt voor meer arbeidskrachten die aan de bevordering van de kenniseconomie kunnen 

bijdragen. Het Nederlandse kennismigrantenbeleid is in de praktijk een eenvoudige, snelle en 

soepele regeling. Ondanks de opstartproblemen rond de invoering van de 

kennismigrantenregeling, loopt de uitvoering van de kennismigrantenregeling op het moment van 

het onderzoek zeer goed. Er hoeft in de kennismigrantenregeling maar één vergunning te worden 

aangevraagd, er is maar één organisatie verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning en 

de vergunning wordt snel verleend. De succesvolle uitvoering van de kennismigrantenregeling is 

grotendeels terug te leiden tot de debureaucratisering die aan de kennismigrantenregeling ten 

grondslag ligt. Allereerst is het beleid grotendeels vanuit de uitvoering vormgegeven, waardoor 

knelpunten in de uitvoering snel en adequaat kunnen worden overwonnen. Ten tweede is er in de 

regeling een grote rol weggelegd voor de bedrijven die kennismigranten naar Nederland laten 

overkomen. Via de verklaring die de bedrijven moeten ondertekenen worden enkele 

verantwoordelijkheden van de IND naar het bedrijfsleven verschoven. Hierdoor kan de IND een 

snelle afhandeling van de procedure bewerkstelligen.   

Via het kennismigrantenbeleid worden arbeidskrachten toegelaten die aan de bevordering van de kenniseconomie 

kunnen bijdragen. De kennismigranten die in de praktijk van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken, zijn de typen arbeidskrachten die aan de bevordering van de Nederlandse 

kenniseconomie kunnen bijdragen. De inkomenstoets die aan dit beleid ten grondslag ligt is geen 

garantie voor een bepaalde schaarse deskundigheid, maar hierbij hoeft de overheid niet te bepalen 

wie een toegevoegde waarde heeft, waardoor de snelheid en soepelheid van de 

toelatingsprocedure niet in gevaar komt. Bovendien blijkt uit mijn onderzoek dat diegene die in 

de praktijk van de kennismigrantenregeling gebruikmaken een bijdrage kunnen leveren aan de 

bevordering van de kenniseconomie. De bedrijven die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken zijn vooral actief in de IT en zakelijke diensten en industrie en begeven zich in een 

internationale context. De kennismigranten hebben een universitaire opleidingen en een schaarse 

specialisatie. Ik wil daarom afsluiten met de conclusie dat het Nederlandse kennismigrantenbeleid 

inderdaad bijdraagt aan het behalen van doelstelling van het bevorderen van de Nederlandse 

kenniseconomie.  
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9. Discussie en aanbevelingen 

9.1 Discussie 

In de discussie wil ik de sterke en zwakke aspecten van mijn onderzoek kort bespreken. Naar de 

thematiek die in mijn onderzoek centraal staat, namelijk het effect van het kennismigrantenbeleid 

op het bevorderen van de kenniseconomie, is weinig onderzoek gedaan. De twee studies die hier 

naar zijn verricht, zijn uitgevoerd toen de kennismigrantenregeling nog maar kort van kracht was 

(INDIAC 2005; Min. Jus. 2006b). Inmiddels bestaat de regeling ruim drie jaar en begint 

langzamerhand duidelijk te worden wat de effecten van het beleid zijn. Via mijn onderzoek heb ik 

op een systematische wijze de effecten van het kennismigrantenbeleid geïnventariseerd.  

Om achter de effecten van het beleid te komen heb ik met veel verschillende betrokken 

gesproken. Ik heb de verschillende afdelingen van de IND die bij de uitvoering van de 

kennismigrantenregeling betrokken zijn bevraagd, zowel uit het primaire proces als de 

beleidsmakende en leidinggevende afdeling. Ook heb ik met mensen van buiten de IND 

gesproken, zoals de ministeries die een rol spelen in het beleid, de sociale partners en 

adviesorganen. Daarnaast heb ik een groot aantal bedrijven bevraagd die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken. Om het gedrag en de opvattingen van deze actoren in 

kaart te brengen heb ik gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzamelen. 

Ondanks de diversiteit aan betrokkenen en onderzoeksmethoden die in mijn onderzoek zijn 

gebruikt, is er sprake van eenduidige resultaten. Dit versterkt de kwaliteit van mijn onderzoek.  

Daarnaast is de praktische relevantie van mijn onderzoek groot. Allereerst is het 

onderzoek, vanwege mijn stage bij INDIAC, vanuit de kern van het kennismigrantenbeleid 

uitgevoerd. Omdat het kennismigrantenbeleid continu in ontwikkeling is, is het van belang 

gedurende het hele onderzoek alert te zijn op veranderingen in het beleid of de uitvoering ervan. 

Dit komt in mijn onderzoek onder meer tot uiting in de vele actuele onderwerpen die aan bod 

komen zoals het Expatloket en het Modern Migratiebeleid. Daarnaast is veel aandacht voor de 

praktische kant van het kennismigrantenbeleid door de beleids- en uitvoeringsaanbevelingen die  

uit de resultaten van mijn onderzoek volgen.    

Mijn onderzoek kent echter ook zwakke aspecten. Het kennismigrantenbeleid beoogt bij 

te dragen aan de bevordering van de kenniseconomie. Over het concept kenniseconomie is 

slechts beperkt informatie beschikbaar, waardoor een goede definitie van het concept moeilijk te 

geven is.  
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Bovendien is het niet goed mogelijk indicatoren aan te wijzen op basis waarvan de status van de 

kenniseconomie kan worden vastgesteld. Zoals mijn respondent van het Ministerie van EZ zei: 

V oor een echte econoom bestaat de kenniseconomie niet, want je kunt er niet aan meten.

 
In het 

kennismigrantenbeleid zijn echter wel een aantal voorwaarden aan te wijzen die bepalen of het 

kennismigrantenbeleid aan de bevordering van de kenniseconomie kan bijdragen. Hiertoe heb ik 

een tweetal mechanismen onderscheiden die het succes van het beleid bepalen, namelijk het 

aantal en het type kennismigranten die van de kennismigrantenregeling gebruikmaken. Het effect 

van het kennismigrantenbeleid op het bevorderen van de kenniseconomie is zodoende op een 

indirecte wijze vastgesteld.  

Een ander zwak punt van mijn onderzoek is het feit dat er geen kennismigranten zélf in 

het onderzoek zijn betrokken. De reden hiervoor is allereerst terug te leiden tot het feit dat in de 

kennismigrantenregeling maar een kleine rol is weggelegd voor kennismigranten zelf. De 

uitvoering van de kennismigrantenregeling is juist gestoeld op een grote rol voor de bedrijven die 

kennismigranten naar Nederland laten overkomen. De bedrijven zijn dan ook de voornaamste 

contactpersonen van de IND en de administratie van de IND is hierop ingericht. De registratie 

van de IND maakte het moeilijk om kennismigranten zelf te benaderen. De bedrijven die 

kennismigranten naar Nederland laten overkomen waren daarentegen heel eenvoudig te bereiken. 

De reden om kennismigranten zelf niet in het onderzoek te betrekken is dus ook praktisch van 

aard. Zoals mijn stagebegeleider bij INDIAC meerdere keren zei: Onderzoek is keuzes maken .   

Ondanks het feit dat de er nog enigszins een waas hangt rond de concepten 

kenniseconomie en kennismigrant, is via mijn onderzoek veel inzicht vergaard rond de werking 

van het kennismigrantenbeleid. Het is een realistische evaluatie, waarin de vraag hoé het beleid 

werkt de rode draad is van mijn onderzoek. Mijn onderzoek biedt volop mogelijkheden om op 

voort te bouwen, zowel op het gebied van onderzoek, beleid als uitvoering. Want één ding is 

zeker: Het kennismigrantenbeleid zal een belangrijke rol gaan spelen in het migratiebeleid van de 

toekomst.  
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9.2 Aanbevelingen 

9.2.1 Vervolgonderzoek 

Mijn onderzoek naar het effect van het kennismigrantenbeleid leent zich voor een aantal zeer 

interessante vervolgonderzoeken. Een aantal relevante onderwerpen zijn in mijn onderzoek 

onbelicht gebleven. Vanwege de onduidelijkheid rond het concept kenniseconomie pleit ik 

allereerst voor een verkennend onderzoek naar het fenomeen de kenniseconomie. Dit onderzoek 

moet leiden tot een duidelijke definitie van het concept kenniseconomie en tot een aantal 

indicatoren op basis waarvan de status van een kenniseconomie kan worden vastgesteld. Aan de 

hand van een probleemschets van de Nederlandse kenniseconomie, kan geïdentificeerd worden 

op welke aspecten de Nederlandse kenniseconomie verbeterd kan worden. Ik pleit er in het 

bijzonder voor om deze studie te beperken tot de rol die arbeidsmigranten kunnen spelen in het 

oplossen van de problemen, zodat duidelijk wordt welke typen arbeidskrachten er moeten 

worden aangetrokken. Het is noodzakelijk dat deze analyse periodiek wordt uitgevoerd, zodat 

beleid indien noodzakelijk kan worden bijgestuurd. Met een dergelijke analyse kan bovendien een 

deel van de angst voor verdringing van Nederlandse arbeidskrachten die er in de samenleving 

bestaat, worden weggenomen.   

Een tweede suggestie voor vervolgonderzoek betreft een onderzoek waarin 

kennismigranten zélf centraal staan. In mijn onderzoek ga ik ervan uit dat een soepele toelating 

het voor kennismigranten aantrekkelijk maakt om zich in een bepaald land te vestigen. Er zijn 

echter meer aspecten die de aantrekkelijkheid van een land bepalen en daarmee de keuze van 

kennismigranten beïnvloeden. Ik pleit daarom voor een onderzoek naar de factoren die de keuze 

van kennismigranten om zich in een bepaald land te vestigen bepalen. Op basis van dit 

onderzoek kan worden aangegeven waar verder nog met beleid op kan worden ingespeeld om 

kennismigranten aan te trekken. Door meerdere respondenten die ik heb geïnterviewd is voor 

een dergelijk onderzoek gepleit, met name door de respondenten van de verschillende 

ministeries. Een aantal van deze respondenten nemen deel aan een interdepartementaal project 

waarin het aantrekken van kennismigranten centraal staat (Min. AZ 2008: 7). Dit 

vervolgonderzoek zou een belangrijke bijdrage aan dit project kunnen leveren. Het zou 

interessant zijn een dergelijk onderzoek naar de beweegredenen van kennismigranten in een 

internationaal vergelijkend perspectief te plaatsen. Daarbij kan worden ingezoomd op de 

procedures voor toelating en verblijf, zodat het effect van de verschillende systemen van toelating 

van verschillende landen kan worden vergeleken. Dit is interessant vanwege de mogelijk 

toekomstige Europese harmonisatie van het migratiebeleid die in het verschiet ligt. 
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9.2.2 Beleidsaanbevelingen 

Met de kennismigrantenregeling is het voor hooggekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten 

eenvoudiger om zich in Nederland te vestigen. Voorwaarde voor toelating is wel dat 

kennismigranten een arbeidscontact bij een in Nederland gevestigd bedrijf hebben en daarbij een 

bepaald minimuminkomen verdienen. Om nog meer hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te 

trekken pleit ik ervoor om ook mogelijkheden te scheppen voor migranten die nog geen 

arbeidscontract hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf. Dit kan door middel van een 

aanbodgestuurd beleid, waarin toelating geschiedt via een puntenstelsel. Punten kunnen onder 

meer worden opgebouwd op basis van opleiding en werkervaring. Het aanbodgestuurde beleid 

heeft vooral een symbolische waarde: Het maakt aan de buitenwereld duidelijk dat 

hooggekwalificeerde arbeidskrachten in Nederland welkom zijn. Dit beleid moet dan ook als 

aanvulling worden gezien op het bestaande beleid. In het toekomstige migratiebeleid van de 

Nederlandse overheid, het Modern Migratiebeleid, wordt hoogstwaarschijnlijk gestart met een 

aanbodgestuurd beleid.   

Naast de toelatingsprocedures spelen ook andere factoren een rol in de keuze van 

kennismigranten om zich in een bepaald land te vestigen. Er kan daarom worden gedacht aan 

verdere beleidsmaatregelen die het voor kennismigranten aantrekkelijk maken om zich in 

Nederland te vestigen. Bij allerlei zaken die kennismigranten bij hun vestiging in Nederland 

moeten regelen, zouden kennismigranten kunnen worden ondersteund. Een dergelijk 

beleidsinitiatief is reeds genomen met de introductie van het Expatloket  op dinsdag 17 juni 

2008. Het Expatloket is een initiatief van de gemeente Amsterdam waarbij kennismigranten die 

zich in de regio vestigen, bij een speciaal loket terecht kunnen voor uiteenlopende zaken zoals 

huisvesting, verzekering en scholing (zie voor meer informatie http:/ / www.expatloket.nl/ ). Als 

blijkt dat dit initiatief een succes is, zou dit concept ook in andere gemeentes kunnen worden 

toegepast. Een Expatloket kan bijdragen aan een volwaardige deelname van kennismigranten aan 

de samenleving. Dit is van belang omdat uit mijn onderzoek blijkt dat een groot deel van de 

kennismigranten zich waarschijnlijk voor langere tijd in Nederland zal vestigen.      

http://www.expatloket.nl/
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9.2.3 Uitvoeringsaanbevelingen 

Uit de knelpunten die in de resultaten van de interviews naar voren komen, volgen een aantal 

suggesties ter verbeteringen van de uitvoering van de kennismigrantenregeling. Allereerst zou 

geïnvesteerd moeten worden in een betere samenwerking tussen de overheidsinstanties die bij de 

uitvoering van de kennismigrantenregeling betrokken zijn.  

De inschrijving van kennismigranten in de GBA is van groot belang omdat dit voor een 

enorme vertraging in het verloop van de toelatingsprocedure zorgt. Dit geldt met name bij de 

inschrijving van nareizende echtgenoten van kennismigranten, omdat hierop een procedure ter 

voorkoming van schijnhuwelijken wordt toegepast. Ook de GBA zou het belang hiervan moeten 

inzien en haar werkwijze hierop aan moeten passen. Ik pleit er niet voor om de procedure ter 

voorkoming van schijnhuwelijken voor kennismigranten te laten vallen, omdat hiermee het 

gelijkheidsbeginsel van de rechtstaat ernstig in gevaar komt. Er kan echter wel worden getracht 

om het proces te versnellen. In het Expatloket doet men dit bijvoorbeeld door het fysiek naast 

elkaar zetten van de verschillende overheidsinstanties.   

Een nauwere samenwerking tussen overheidsinstanties is ook van belang bij de 

Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. De Arbeidsinspectie moet beter aan de IND 

terugkoppelen wat de inspecties bij de bedrijven die van de kennismigrantenregeling 

gebruikmaken, hebben opgeleverd. Op deze manier wordt voor de medewerkers van de IND 

duidelijk welke aanvragen een hoog risico opleveren en kunnen zij hun werkwijze hierop 

aanpassen. De rol van de Belastingdienst is in de huidige kennismigrantenregeling klein. Via de 

gegegevens van de Belastingdienst kan echter eenvoudig wordt gecontroleerd of het salaris aan 

kennismigranten wordt betaald. De samenwerking tussen deze overheidsinstanties kan eenvoudig 

worden verbeterd door de geautomatiseerde systemen van deze overheidsinstanties aan elkaar te 

koppelen.   

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de dienstverlening van de IND, in het 

bijzonder het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie (waar aanvragen voor kennismigranten worden 

behandeld). De dienstverlening kan worden verbeterd door een eigen telefoonnummer en het 

mogelijk maken van direct contact met beslismedewerkers. Ook het aantal fysieke loketten waar 

klanten binnen kunnen lopen met vragen of aanvragen zou moeten worden vergroot. Een ander 

aspect dat de dienstverlening kan verbeteren is het terugdringen van herstel/ verzuim ., omdat 

dit voor veel vertraging zorgt. Bedrijven kunnen nog beter worden voorgelicht over de wijze 

waarop een aanvraag moet worden ingediend. De voorlichtingen en brochures over de 

kennismigrantenregeling zouden daartoe aangepast kunnen worden. Een betere dienstverlening 

kan de klanttevredenheid en beeldvorming over de kennismigrantenregeling vergroten. 
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Bijlage I. Planning  

Periode   Activiteit Product 

Heel februari 

04/02/08  29/02/08 

- Literatuur bestuderen 

- Verwachtingen formuleren  

- Methode ontwikkelen 

Concept onderzoeksopzet 

Eerste helft maart 

01/03/08  16/03/08  

- Verbeteren onderzoeksopzet 

- Planning dataverzamelen   

- Respondenten inventarisatie  

Definitieve onderzoeksopzet 

Tweede helft maart 

17/03/08  30/03/08   

- Klanten inventariseren  

- Planning gesprekken  

- Steekproef trekken klanten  

Topiclijst/ enquête 

Eerste helft april 

31/03/08- 13/04/08  

- Ontwikkelen vragenlijsten 

- Versturen enquête 

- Start interviewen 

Dataverzameling 

Tweede helft april  

14/04/08  27/04/08  

- Afnemen interview 

- Oplevering enquête 

- Wederhoor interviews 

Dataverzameling 

Eerste helft mei 

28/04/08 -11/05/08  

- Uitloop dataverzamelen 

- Data-analyse  

Data-analyse 

Tweede helft mei 

12/05/08  01/06/08  

- Data-analyse 

- Rapporteren analyse  

Tussenversie masterthesis 

Eerste helft juni 

02/06/08  15/06/08 

- Verwerken opmerkingen    Concept masterthesis 

Tweede helft juni 

16/06/08  29/06/08 

- Definitieve rapportage   Eindversie masterthesis 
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Bijlage II. Lijst van respondenten 

A. Uitvoerders 

- Afdeling Uitvoeringsbeleid (AUB) (1 respondent): AUB is een afdeling van de IND 

die deel uitmaakt van de Stafdirectie Uitvoeringsbeleid. AUB maakt het beleid zoals dat 

door het departement is bepaald uitvoerbaar voor de IND. AUB maakt als het ware een 

vertaling van strategische beleid naar uitvoeringsbeleid. 

- Inhoudelijke Management Ondersteuning (IMO) (1 respondent): IMO geeft de 

medewerkers van de IND op de werkvloer (het primaire proces) inhoudelijke 

ondersteuning wanneer deze medewerkers tegen problemen in de uitvoering aanlopen. 

- Procesdirectie Regulier (1 respondent): De Procesdirectie Regulier stuurt het reguliere 

proces van de IND aan. In het reguliere proces van de IND worden de aanvragen voor 

reguliere verblijfsvergunning in Nederland behandeld. Aanvragen voor verblijf als 

kennismigrant vallen onder het reguliere proces.  

- Unit Arbeid/ Loket Kennis- en Arbeidsmigratie (LKA) (7 respondenten): De Unit 

Arbeid is het onderdeel van het reguliere proces waar aanvragen voor verblijf als 

arbeidsmigrant worden behandeld. Het LKA neemt de verklaringen in van bedrijven die 

van de kennismigrantenregeling gebruik willen maken en behandelt individuele aanvragen 

voor verblijf als kennismigrant. De medewerkers van de Unit Arbeid worden aangestuurd 

door een aantal senior medewerkers en een management. 

- Arbeidsinspectie (1 respondent): Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van SZW die 

zorg draagt voor de handhaving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Dit doet de 

Arbeidsinspectie door controles uit te voeren bij bedrijven die arbeidsmigranten in dienst 

hebben. Ook bij kennismigranten wordt gecontroleerd of de Wav wordt nageleefd. 

B. Experts  

- Ministerie van Justitie/ Directie Vreemdelingenbeleid (1 respondent): DVB bepaalt 

het strategische beleid inzake vreemdelingen en immigratie, waar het 

kennismigrantenbeleid deel van uitmaakt. Het beleid zoals door DVB is bepaald moet 

vervolgens door de IND worden uitgevoerd.  

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Directie Arbeidsmarkt           

(1 respondent): Het Ministerie van SZW houdt zich bezig met migratie vanuit het aspect 

van arbeid. De Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) is ondergebracht bij SZW.  
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Arbeidsmigranten hebben normaal gesproken een werkvergunning nodig die in opdracht 

van SZW wordt afgegeven. Kennismigranten zijn vrijgesteld van een werkvergunning. 

SZW speelt wel een rol als het gaat om de handhaving van de kennismigrantenregeling, 

- Ministerie van Economische Zaken/ Directie Ondernemen (1 respondent): Het 

Ministerie van EZ vertegenwoordigt in het kennismigrantenbeleid voornamelijk de 

belangen van het bedrijfsleven. EZ wil Nederland zo aantrekkelijk mogelijk maken voor 

buitenlandse arbeidskrachten. 

- Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap/ Directie Onderzoek- en 

Wetenschapsbeleid (1 respondent): Het Ministerie van OCW pleit onder meer voor het 

aantrekken van migranten voor kennis- en onderzoeksinstellingen. Ook speelt OCW een 

rol in de totstandkoming van de talentenregeling

 

die hoogstwaarschijnlijk een plek 

krijgt in het Modern Migratiebeleid. 

- Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (1 respondent): Het CWI is een 

uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van SZW die werkvergunningen verleent in het 

kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Hoewel kennismigranten vrijgesteld zijn van de 

werkvergunning, heeft het CWI wel zicht op het vraagstuk rondom arbeidsmigratie.  

- Stichting VNO-NCW (1 respondent): VNO-NCW vertegenwoordigt de visie op het 

kennismigrantenbeleid vanuit het perspectief van Nederlandse ondernemingen.  

- Sociaal Economische Raad (SER) (1 respondent): De SER geeft de overheid gevraagd 

en ongevraagd op sociaal-economisch gebied. In 2007 heeft de SER een belangrijk advies 

omtrent arbeidsmigratie uitgebracht.  

- Everaert advocaten  (1 respondent): Everaert is een advocatenkantoor die 

gespecialiseerd is in immigratie- en naturalisatierecht. Everaert treedt vaak op als 

gemachtigde van de bedrijven die kennismigranten naar Nederland willen halen.  

- Federatie Nederlands Vakverbond/ Vakcentrale (FNV)  (1 respondent): FNV is een 

werknemersvereniging die zich vanuit het perspectief van het arbeidsmarktbeleid ook 

uitspreekt over de thematiek van kennismigratie.  

- Advies Commissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)  (1 respondent): De ACVZ geeft de 

overheid gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van vreemdelingenzaken en heeft 

in 2007 een advies omtrent arbeidsmigratie uitgebracht.  
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Bijlage III. Brieven 

A. Informatiebrief respondenten  

Geachte heer/ mevrouw,  

Het Informatie- en Analysecentrum van de IND (INDIAC) is bezig met een studie naar het 

kennismigrantenbeleid. In 2005 is door INDIAC voor het eerst een monitor uitgevoerd naar de 

kennismigrantenregeling, die toen een half jaar bestond. Inmiddels bestaat de 

kennismigrantenregeling ruim drie jaar en hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden die 

aan de verbetering van de regeling moeten bijdragen. Bij INDIAC leeft de behoefte dieper 

inzicht te krijgen in de totstandkoming, uitvoering en effecten van deze ontwikkelingen. De 

tweede "Monitor Kennismigranten  moet in deze behoefte voorzien.   

De onderzoeksresultaten van deze monitor zullen tevens gebruikt worden voor mijn scriptie 

voor de opleiding beleidssociologie aan de Universiteit Utrecht. In de scriptie ligt de nadruk op 

de effecten van het kennismigrantenbeleid.   

In het kader van deze onderzoeken worden interviews afgenomen met betrokkenen bij de IND, 

ketenpartners en andere betrokkenen. Via deze e-mail willen wij u om uw medewerking vragen 

aan deze interviews. Als expert op het gebied van kennismigranten(regeling) binnen uw 

werkterrein, is uw bijdrage van groot belang. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk omgegaan met 

de gegevens die tijdens de interviews worden verzameld.   

Mocht deze e-mail niet bij de juiste persoon terecht zijn gekomen, dan vragen wij u dit aan ons 

door te geven. Binnenkort zullen wij telefonisch contact met u opnemen om een afspraak met u 

te maken. Wij sturen u dan tevens de onderwerpen die centraal zullen staan in de interviews, 

zodat u deze vooraf kunt inzien. Mochten er bij voorbaat dagen bekend zijn waarop u niet 

beschikbaar bent, dan vragen wij u dit ook aan ons door te geven.   

Met vriendelijke groet,   

Roos-Marie van Leeuwen  

Stagiaire Beleidsmedewerker INDIAC  
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B. Uitnodigingsbrief webenquête 

* Deze brief is ook in het Engels opgesteld. 

Geachte heer/ mevrouw,                   

Het Informatie- en Analysecentrum van de IND (INDIAC) is bezig met een onderzoek naar de 

kennismigrantenregeling: De Monitor Kennismigranten . De kennismigrantenregeling is eind 

2004 van start gegaan en behelst een laagdrempelige procedure voor de toelating en het verblijf 

voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers. Met het onderzoek naar deze regeling willen 

wij onder meer inzicht verkrijgen in de mate waarin de klanten die van de 

kennismigrantenregeling gebruikmaken tevreden zijn. Een dergelijk onderzoek is één keer eerder 

uitgevoerd, in 2005.   

Middels deze e-mail willen wij u vragen om uw medewerking aan ons onderzoek. We vragen u 

daarvoor onze elektronische vragenlijst in te vullen. Als één van de organisaties die de 

verklaring voor aanmelding voor de kennismigrantenregeling heeft ondertekend, is uw bijdrage 

aan dit onderzoek van groot belang! De vragenlijst is niet geschikt voor bemiddelende instanties. 

Met de uitkomsten van deze vragenlijst kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van 

de kennismigrantenregeling.   

De uitkomsten van deze vragenlijst zullen geanonimiseerd worden behandeld, waardoor de 

gegenereerde gegevens niet tot een persoon of organisatie herleidbaar zijn. Het rapport Monitor 

Kennismigranten zal naar verwachting eind 2008 verschijnen. Het invullen van de vragenlijst 

neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De vragenlijst hoeft slechts één keer per organisatie 

worden ingevuld. Wij willen u vragen de vragenlijst zo volledig mogelijk en uiterlijk voor 18 mei 

2008 in te vullen. U start de vragenlijst door op de volgende link te drukken: 

http://www.questback.com/ind/monitorkennismigranten.  

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact 

opnemen met het projectteam Monitor Kennismigranten. Voor algemene informatie kunt u 

terecht op de IND website (www.ind.nl) of bij de IND infolijn (0900-1234561).  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet,  

Projectteam Monitor Kennismigranten  

http://www.questback.com/ind/monitorkennismigranten
http://www.ind.nl


 

Onderzoek naar het effect van het Nederlandse kennismigrantenbeleid                         104

 
C. Herinneringsbrief webenquête 

* Deze brief is ook in het Engels opgesteld. 

Geachte heer/ mevrouw,     

Onlangs hebben wij u een e-mail verzonden waarin het Informatie- en Analysecentrum van de 

IND (INDIAC) u verzoekt om mee te werken aan een onderzoek naar de 

kennismigrantenregeling: De Monitor Kennismigranten . Middels deze e-mail willen wij u 

nogmaals verzoeken om de vragenlijst behorende bij dit onderzoek in te vullen.   

Mocht u de vragenlijst al hebben ingevuld, dan kunt u deze e-mail als niet verzonden 

beschouwen en danken wij u natuurlijk hartelijk voor uw medewerking! Als één van de 

organisaties die de verklaring voor aanmelding voor de kennismigrantenregeling heeft 

ondertekend, is uw bijdrage aan dit onderzoek van groot belang! Met de uitkomsten van deze 

vragenlijst kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de kennismigrantenregeling.   

De uitkomsten van de vragenlijst zullen geanonimiseerd worden behandeld, de gegenereerde 

gegevens zullen niet tot een persoon of organisatie herleidbaar zijn. Het rapport Monitor 

Kennismigranten zal naar verwachting eind 2008 verschijnen. Het invullen van de vragenlijst 

neemt ongeveer een kwartier in beslag. De vragenlijst hoeft slechts één keer per organisatie 

worden ingevuld.   

Wij willen u vragen de vragenlijst zo volledig mogelijk en uiterlijk voor 18 mei 2008 in te vullen. 

U start de vragenlijst door op de volgende link te drukken: 

http://www.questback.com/ind/monitorkennismigranten

  

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact 

opnemen met het projectteam Monitor Kennismigranten via 070-7795414, of 

rleeuwe1@ind.minjus.nl. Voor algemene informatie kunt u terecht op de IND website 

(www.ind.nl) of bij de IND infolijn (0900-1234561).  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!   

Met vriendelijke groet,   

Projectteam Monitor Kennismigranten  

http://www.questback.com/ind/monitorkennismigranten
http://www.ind.nl


 

Onderzoek naar het effect van het Nederlandse kennismigrantenbeleid                         105

 
Bijlage IV. Topiclijst   

Topic 1: Inleiding  

Beginvraag: Kort toelichten waar het interview voor dient.  

- Voorstellen 

- Doel onderzoek 

- Opbouw  

- Vertrouwelijkheid  

- Opname?  

Topic 2: Achtergrond 

Beginvraag: Kunt u kort wat vertellen over uw werkzaamheden bij ? 

- Functie? 

- Taken m.b.t. km-regeling? 

- Positie in beleidscyclus?  

Topic 3: Agendering 

Beginvraag: Kunt u toelichten wat de aanleiding vormde voor de km-regeling? 

- Probleem? 

- Oplossingen? 

- Via km-regeling? 

- Betrokkenen? 

- Tevreden?  

Topic 4: Besluitvorming 

Beginvraag: Kunt u vertellen hoe de km-regeling tot stand is gekomen? 

- Ontwikkeling? 

- Wijzigingen? 

- Betrokkenen? 

- Afstemming? 

- Knelpunten?  

- Tevreden?  
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Topic 5: Uitvoering 

Beginvraag: Hoe verloopt de uitvoering van de km-regeling? 

- Praktijk? 

- Implementatie? 

- Betrokkenen (ketenpartners & informeel)? 

- Communicatie en samenwerking? 

- Afstemming? 

- Terugkoppeling? 

- Knelpunten? 

- Handhaving?  

Topic 6: Doelbereiking 

Beginvraag: Wat is het effect van de huidige km-regeling? 

- Bedrijfsvoering? 

- Doelgroep? 

- Doelstelling? 

- Obstakels? 

- Neveneffecten? 

- Aanvullende criteria? 

- Aanbodgestuurd beleid? 

- Toekomst?  

Topic 7: Afsluiting 

Beginvraag: Heeft u nog vragen en opmerkingen ter afsluiting? 

- Aandachtspunten? 

- Respondenten? 

- Wederhoor 
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Bijlage V. Enquête   

* Deze enquête is ook in het Engels opgesteld.  

Welkom bij de vragenlijst voor de Monitor Kennismigranten !   

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek van het Informatie- en Analysecentrum van de 

IND (INDIAC) naar de kennismigrantenregeling: De Monitor Kennismigranten . Het doel van 

dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling, uitvoering en effecten van de 

kennismigrantenregeling. De kennismigrantenregeling is eind 2004 van start gegaan en behelst 

een laagdrempelige procedure voor de toelating en het verblijf voor buitenlandse werknemers.   

Met deze vragenlijst willen wij te weten komen in hoeverre de klanten van de IND inzake 

kennismigranten, tevreden zijn over de kennismigrantenregeling. De vragen hebben onder meer 

betrekking op de voorlichting, het gebruik en de uitvoering van de kennismigrantenregeling. Ook 

zullen wij u vragen naar enige achtergrondinformatie over uw organisatie en de kennismigranten 

die bij uw organisatie werkzaam zijn. Tot slot zullen wij ingaan op het vraagstuk van de 

versterking van de economie en hoe kennismigranten daar aan kunnen bijdragen.   

De vragenlijst hoeft slechts één keer per organisatie te worden ingevuld, ter controle vragen wij 

om u uw bedrijfsnaam in te vullen aan het begin van de vragenlijst. De uitkomsten van deze 

vragenlijst zullen anoniem en vertrouwelijk worden gerapporteerd. Het invullen van de vragenlijst 

neemt ongeveer een kwartier in beslag. De vragenlijst moet in één keer worden afgerond, het is 

wel mogelijk eerdere vragen in te zien met de knop vorige .  
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DE ORGANISATIE

  
Allereerst willen we u een aantal vragen stellen over de organisatie waarin u werkzaam 
bent.  

1. Voor welke organisatie bent u werkzaam?* 

  
* De uitkomsten van deze vragenlijst zullen anoniem worden verwerkt en gerapporteerd.  

2. In welke branche is uw organisatie werkzaam? 

 

Landbouw en visserij. 

 

Industrie. 

 

Bouwnijverheid. 

 

Handel. 

 

Horeca. 

 

Vervoer en communicatie. 

 

Financiële diensten. 

 

IT en zakelijke diensten. 

 

Zorg en welzijn. 

 

Onderwijs en onderzoek. 

 

Openbaar bestuur en openbaar nut. 

 

Overig.  

3. Hoewel medewerkers telt uw organisatie (alle vestigingen in Nederland)? 

 

Micro: 0-10 medewerkers. 

 

Klein: 11-35 medewerkers. 

 

Middelgroot: 36-50 medewerkers. 

 

Groot: 51-100 medewerkers. 

 

Zeer groot: 100-500 medewerkers. 

 

Macro: meer dan 500 medewerkers.  

4. Opereert uw organisatie in internationaal verband? 

 

Mijn organisatie opereert alleen nationaal. 

 

Mijn organisatie opereert alleen internationaal. 

 

Mijn organisatie opereert zowel nationaal als internationaal.  

EEN WERKNEMER UIT HET BUITENLAND LATEN OVERKOMEN

  

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen, kunt u deze laten 
overkomen als arbeidsmigrant* of als kennismigrant**.   

* Een arbeidsmigrant

 

is een werknemer die in Nederland arbeid in loondienst komt verrichten en daarbij 
minimaal de bijstandsnorm verdient. De werknemer heeft een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig die door het 
CWI wordt afgegeven. De IND beslist binnen zes maanden over de aanvraag van de verblijfsvergunning.    

** Een kennismigrant is ook een werknemer die in Nederland arbeid in loondienst komt verrichten, maar waarbij 
de werkgever een verklaring voor aanmelding voor de kennismigrantenregeling heeft ondertekend en de werknemer 
aan een vooraf vastgesteld inkomenscriterium moet voldoen. De werknemer heeft geen tewerkstellingsvergunning 
nodig, en de IND beslist in principe binnen twee weken over de aanvraag.   
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5. Op welke manier heeft uw organisatie werknemers uit het buitenland laten overkomen?  

 
Mijn organisatie heeft nog geen werknemers uit het buitenland laten overkomen (via deze 
procedures). Ga door naar vraag 7. 

 
Mijn organisatie heeft alleen werknemers als arbeidsmigrant laten overkomen.  

 
Mijn organisatie heeft alleen werknemers als kennismigranten laten overkomen. Ga door 
naar vraag 7. 

 
Mijn organisatie heeft zowel werknemers als arbeids- als kennismigrant laten overkomen.   

6. Wat zijn de redenen voor uw organisatie om ook van de arbeidsmigrantenprocedure gebruik te 
maken? Max. 3 antwoorden mogelijk. Met de reguliere arbeidsmigrantenprocedure   

 

laat mijn organisatie werknemers uit het buitenland overkomen, die niet onder de 
kennismigrantenregeling vallen.  

 

is mijn organisatie vertrouwd. 

 

is de dienstverlening van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) prettiger. 

 

is mijn organisatie minder verantwoordelijk voor de werknemer (in de verklaring voor 
aanmelding voor de kennismigrantenregeling gaat de werkgever bepaalde 
verantwoordelijkheden aan voor de werknemer).  

 

is de werknemer aan mijn organisatie gebonden, deze binding is in de 
kennismigrantenregeling niet gegarandeerd. 

 

kan de werknemer, vanwege de tewerkstellingsvergunning, bij zijn/ haar aankomst in 
Nederland gelijk aan het werk. 

 

Anders, namelijk   

7. Op welke manier wordt de toelating van buitenlandse werknemers binnen uw organisatie 
geregeld? Meerdere antwoorden mogelijk. Mijn organisatie regelt de toelating van buitenlandse werknemers via: 

 

De afdeling die de personeelszaken behartigt.  

 

Een medewerker die uitsluitend de toelating van buitenlandse werknemers regelt. 

 

Een aparte afdeling die de toelating voor buitenlandse werknemers regelt. 

 

Een bemiddelde instantie, zoals een gespecialiseerd uitzend- of advocatenkantoor. 

 

Overig.  

DE VOORLICHTING OVER DE KENNISMIGRANTENREGELING

  

De volgende de vragen hebben alleen betrekking op de toelating van buitenlandse 
werknemers via de kennismigrantenregeling. Allereerst willen we u een aantal vragen 
stellen over de voorlichting door de IND over de kennismigrantenregeling.  

8. Op welke manier heeft u in eerste instantie kennisgenomen van de kennismigrantenregeling? 
Max. 3 antwoorden mogelijk. 

 

Via de website van de IND (www.ind.nl). 

 

Via de algemene infolijn van de IND (0900-1234561). 

 

Via de folder van de IND Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten 
overkomen . 

 

Via het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND (via e-mail, post, telefoon of 
persoonlijk). 

 

Via een van de andere loketten van de IND in Nederland. 

 

Via een andere organisatie, bijvoorbeeld een bemiddelende instantie. 

 

Via de media. 

 

Via mijn sociale netwerk. 

 

Overig. 

 

Weet niet. 

http://www.ind.nl
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9. Wat is uw oordeel over de voorlichting van de IND over de kennismigrantenregeling via:  
- De website (www.ind.nl) 
- De algemene infolijn (0900-1234561) 
- De folder ( Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen ) 
- Het loket kennis- en arbeidsmigratie  
- Een van de andere loketten in Nederland 
- De maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven 
- De speciale e-mailbox voor de kennismigrantenprocedure (arbeid@ind.minjus.nl)  

 

Zeer goed. 

 

Goed. 

 

Noch goed, noch slecht. 

 

Slecht. 

 

Zeer slecht. 

 

Geen gebruik van gemaakt.  

10. Bent u over het algemeen tevreden over de voorlichting van de IND over de 
kennismigrantenregeling? 

 

Zeer tevreden. 

 

Tevreden. 

 

Noch tevreden, noch ontevreden. 

 

Ontevreden. 

 

Zeer ontevreden.  

11. Over welke onderwerpen m.b.t. de kennismigrantenregeling zou de IND meer informatie 
moeten verstrekken? Max. 3 antwoorden mogelijk. 

 

Laatste ontwikkelingen in de kennismigrantenregeling. 

 

De verklaring voor aanmelding voor de kennismigrantenregeling.  

 

De digitale formulieren.  

 

De procedure in het algemeen. 

 

De individuele aanvraag van een werknemer.  

 

De aanvraag van gezinsleden. 

 

De toetsing aan het inkomenscriterium/ het arbeidscontract. 

 

De vereiste documenten. 

 

Dossierinhoudelijke vragen over een aanvraag. 

 

De verblijfssticker. 

 

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden.  

 

Het verblijfsdocument. 

 

Verlenging van een verblijfsvergunning. 

 

De aan- en afmeldplicht. 

 

Weet niet. 

 

Anders, namelijk   

HET GEBRUIK VAN DE KENNISMIGRANTENREGELING

  

De volgende vragen gaan over het gebruik van de kennismigrantenregeling door uw 
organisatie (het gaat om alle vestigingen in Nederland).   

http://www.ind.nl
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Om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling, heeft uw organisatie een 
verklaring

 
voor aanmelding voor de kennismigrantenregeling moeten ondertekenen. Met deze 

verklaring neemt de werkgever een aantal verantwoordelijkheden op zich, bijvoorbeeld het 
volledig indienen van de aanvraag, de aan- en afmeldplicht en de financiële garantie voor de 
werknemer.  

12. Is de inhoud van deze verklaring bij u bekend? 

 
Ja. 

 

Nee. 

 

Weet niet.  

13. Wat is uw oordeel over de inhoud van deze verklaring?  

 

Zeer goed. 

 

Goed. 

 

Noch goed, noch slecht. 

 

Slecht. 

 

Zeer slecht. 

 

Weet niet.  

14. Hoe lang maakt uw organisatie al gebruik van de kennismigrantenregeling? Let op: het gaat om 
het moment van ondertekening van de verklaring, en niet het indienen van individuele aanvragen. 

 

Enkele maanden. Ga door naar 16. 

 

Een half jaar tot 1 jaar. Ga door naar 16. 

 

1 tot 2 jaar.  

 

2 tot 3 jaar. 

 

Vanaf het begin van de regeling eind 2004. 

 

Weet niet. Ga door naar 16.  

15. Bent u van mening dat de uitvoering van de kennismigrantenregeling door de IND is 
verbeterd ten opzichte van het moment dat uw organisatie hier voor het eerst gebruik van 
maakte? 

 

Ja, zeer verbeterd. 

 

Ja, verbeterd. 

 

Dit is ongeveer gelijk gebleven. 

 

Nee, verslechterd. 

 

Nee, zeer verslechterd. 

 

Weet niet.  

16. Wat ziet u als de belangrijkste voordelen van de kennismigrantenregeling? Max. 4 antwoorden 
mogelijk. 

 

Ik zie geen voordelen in de kennismigrantenregeling. 

 

Er is maar één aanvraagprocedure.  

 

Er is geen aparte tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.  

 

Het schriftelijk in kunnen dienen van de aanvraag. 

 

De snelle beslistermijn. 

 

De duidelijke toetsing aan het inkomenscriterium. 

 

De lagere leges die betaald moeten worden. 

 

Het kunnen betalen van de leges via automatische incasso. 

 

Het speciale contactpunt in de vorm van het IND-loket voor kennis- en arbeidsmigratie. 

 

De goede dienstverlening van het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND. 

 

Dat de aanvragen van gezinsleden ook door het speciale loket worden afgehandeld. 



 

Onderzoek naar het effect van het Nederlandse kennismigrantenbeleid                         112

  
Het feit dat gezinsleden van kennismigranten ook mogen werken. 

 
Dat de vergunning van de kennismigrant kan worden verleend voor de duur van 
(maximaal) vijf jaar. 

 
Anders, namelijk   

17. Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten of nadelen van de kennismigrantenregeling? Max. 4 
antwoorden mogelijk. 

 
Ik zie geen nadelen in de kennismigrantenregeling. 

 

De verklaring die door de werkgever moet worden ondertekend. 

 

Dat het kennis- en arbeidsmigratieloket alleen in Rijswijk is gevestigd 

 

Het feit dat kennismigranten niet gebonden zijn aan één organisatie.   

 

De hoogte van het inkomenscriterium. 

 

De benodigde inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). 

 

De termijn die de behandeling van aanvragen in beslag neemt.  

 

Het feit dat gezinsleden geen arbeid mogen uitoefenen met de verblijfsticker.  

 

Dat de echtgenotes/ partners van kennismigranten slechts een verblijfsvergunning krijgen 
voor de duur van één jaar. 

 

De registratie van het huwelijk/ partnerschap van nareizende echtgenotes/ partners van 
kennismigranten 

 

Anders, namelijk   

18. Worden de verzoeken van uw organisatie om werknemers als kennismigrant over te laten 
komen over het algemeen ingewilligd door de IND? 

 

Mijn organisatie heeft nog geen individuele aanvragen ingediend (of zijn nog in 
behandeling). Ga door naar vraag 44. 

 

Ja, tot nu toe altijd. Ga door naar vraag 20. 

 

Ja, meestal wel.  

 

Het aantal ingewilligde en afgewezen aanvragen is ongeveer gelijk. 

 

Nee, meestal niet. 

 

Nee, tot nu toe nooit. 

 

Weet niet. Ga door naar vraag 20.  

19. Wat waren de belangrijkste redenen voor de afwijzing(en) van de aanvraag voor het 
aantrekken van kennismigranten? Max. 3 antwoorden. 

 

Reden is onbekend. 

 

De aanvraag was, ook na de geboden hersteltermijn, niet goed ingediend. 

 

De benodigde documenten* ontbraken, ook nog na de geboden hersteltermijn. 

 

De kennismigrant voldeed niet aan de algemene voorwaarden.** 

 

Het overeengekomen loon voldeed niet aan het inkomenscriterium. 

 

De kennismigrant was niet in loondienst bij uw organisatie. 

 

De benodigde leges konden niet worden voldaan. 

 

De IND heeft op basis van nader onderzoek bepaald dat tewerkstelling als kennismigrant 
in deze situatie niet aannemelijk was. 

 

Overig. 
* U kunt onder meer denken aan het ontbreken van een (gelegaliseerde) geboorte- of huwelijkakte.  
** De algemene voorwaarden betreft het in het bezit van een geldig paspoort, een tuberculoseonderzoek hebben 
ondergaan, het niet hebben van een strafblad en het hebben van een geldige ziektekostenverzekering.  

20. Hoeveel kennismigranten zijn er op dit moment

 

binnen uw organisatie werkzaam (alle 
vestigingen in Nederland)? Let op: graag het getal

 

invullen in cijfers, bijvoorbeeld 10 (en niet tien ).   
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21. Hoeveel kennismigranten heeft uw organisatie* in totaal

 
via de kennismigrantenregeling naar 

Nederland laten overkomen? Let op: graag het getal

 
invullen in cijfers, bijvoorbeeld 10 (en niet tien ).  

  
* Het gaat om alle vestigingen in Nederland.  

22. Gaat het daarbij ook om overplaatsingen binnen concernverband*? 

 
Ja. 

 
Nee. 

 

Weet niet. 
* Het gaat hierbij om de overplaatsing van een werknemer vanuit een buitenlandse vestiging naar een andere 
vestiging van dezelfde organisatie in Nederland.   

Een vergunning voor verblijf als kennismigrant wordt verleend voor de duur

 

van maximaal vijf 
jaar. Na het aflopen van de verblijfsvergunning is het echter mogelijk opnieuw een aanvraag voor 
verblijf als kennismigrant in te dienen, of voor verblijf voor een ander doel.   

23. Voor welke duur zijn de kennismigranten over het algemeen bij uw organisatie werkzaam (in 
Nederland)? 

 

Enkele maanden. 

 

Een half jaar tot 1 jaar. 

 

1 tot 3 jaar. 

 

4 tot 5 jaar. 

 

Weet niet.  

24. Wat gebeurt er over het algemeen met de kennismigrant bij het aflopen van de 
verblijfsvergunning als kennismigrant (bijvoorbeeld omdat zijn/ haar arbeidscontract is 
afgelopen)? Max. 3 antwoorden. 

 

Dit is nog niet gebeurd. 

 

De kennismigrant kreeg opnieuw een verblijfsvergunning (evt. voor een ander 
verblijfsdoel) en bleef bij mijn organisatie werken. 

 

De kennismigrant kreeg opnieuw een verblijfsvergunning (evt. voor een ander 
verblijfsdoel), maar werkt niet meer bij mijn organisatie. 

 

De kennismigrant vertrok naar een ander land, maar bleef bij een vestiging van mijn 
organisatie werken. 

 

De kennismigrant vertrok naar een ander land. 

 

De kennismigrant keerde terug naar het land van herkomst. 

 

Overig. 

 

Weet niet.  

DE UITVOERING VAN DE KENNISMIGRANTENREGELING

  

De volgende vragen gaan over de uitvoering van de kennismigrantenregeling door de 
IND. De kennismigrantenregeling kent een relatief snelle procedure, de IND beslist in 
principe binnen twee weken over de aanvraag.   

Om Nederland in te kunnen reizen, is voor sommige nationaliteiten een machtiging tot voorlopig 
verblijf (MVV)

 

vereist, die in het land van herkomst of land van bestendig verblijf moet worden 
aangevraagd.    
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25. Hebben de kennismigranten die bij uw organisatie in dienst zijn, voorafgaand aan hun verblijf 
in Nederland een MVV moeten aanvragen? 

 
Ja. 

 
Nee. Ga door naar vraag 28. 

 
Weet niet. Ga door naar vraag 28.  

26. Hoeveel tijd zat er gemiddeld tussen het indienen van de aanvragen voor een MVV en de 
beslissing door de IND over deze aanvragen? Let op: het gaat niet

 

om de afgifte van verblijfssticker of 
document. 

 

0 tot 2 weken. Ga door naar vraag 26. 

 

2 tot 4 weken. 

 

4 weken of langer. 

 

Weet niet. Ga door naar vraag 26.  

27. Wat was in de meeste gevallen volgens de IND de reden voor de overschrijding van de 
beslistermijn van twee weken? 

 

De reden is mij onbekend. 

 

De aanvraag was niet compleet ingediend door de aanvrager, waardoor herstelverzuim 
werd geboden. 

 

De aanvrager verkoos de leges te betalen zonder automatische incasso. 

 

Er was vertraging van de afhandeling van de aanvraag door de IND 

 

Overig.  

28. Zijn er bij uw organisatie kennismigranten werkzaam die een verzoek om advies afgifte MVV 
aanvragen, terwijl zij niet MVV-plichtig zijn? 

 

Ja. 

 

Nee. 

 

Weet niet.  

Om langer dan drie maanden in Nederland te mogen verblijven is een verblijfsvergunning 
regulier (VVR)

 

nodig. Tijdens de behandeling van de VVR-aanvraag door de IND, kan de 
kennismigrant een verblijfssticker

 

afhalen, die het bewijs vormt van rechtmatig verblijf in 
Nederland.   

29. Wat is uw oordeel over de verblijfssticker? 

 

Zeer goed. 

 

Goed. 

 

Noch goed, noch slecht. 

 

Slecht. 

 

Zeer slecht. 

 

Weet niet.  

De IND beslist pas over een aanvraag, als de kennismigrant staat ingeschreven bij de 
gemeentelijke basisadministratie (GBA). Bij de meeste gemeenten is een bewijs van rechtmatig 
verblijf (verblijfssticker) vereist om de  kennismigrant in te kunnen schrijven.   
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30. Wat is uw oordeel over de inschrijving van kennismigranten in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA)? 

 
Zeer goed. 

 
Goed. 

 
Noch goed, noch slecht. 

 
Slecht. 

 
Zeer slecht. 

 
Weet niet.  

31. Hoeveel tijd zat er over het algemeen tussen het indienen van de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning (VVR) en de beslissing door de IND? Let op: het gaat niet

 

om de afgifte van 
verblijfsdocument. 

 

0 tot 2 weken. Ga door naar vraag 33. 

 

2 tot 4 weken. 

 

4 weken of langer. 

 

Weet niet.  

32. Wat was volgens de IND de reden voor de overschrijding van de beslistermijn van twee 
weken? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

De reden is mij onbekend. 

 

De aanvraag was niet compleet ingediend door de aanvrager, waardoor herstelverzuim 
werd geboden. 

 

De aanvrager verkoos de leges te betalen zonder automatische incasso. 

 

Er was vertraging van de afhandeling van de aanvraag door de IND 

 

Overig.   

Wanneer de IND een positieve beslissing heeft genomen over een aanvraag van een 
kennismigrant, krijgt hij/ zij schriftelijk bericht dat hij/ zij het verblijfsdocument

 

kan afhalen. 
Sinds eind 2007 kan het verblijfsdocument bij alle loketten van de IND in Nederland worden 
afgehaald.   

33. Wat is uw oordeel over de afgifte van het verblijfsdocument? 

 

Zeer goed. 

 

Goed. 

 

Noch goed, noch slecht. 

 

Slecht. 

 

Zeer slecht. 

 

Weet niet.  

34. Hoeveel tijd zat er over het algemeen tussen de beslissing over de aanvraag voor een VVR 
van een kennismigrant en de uiteindelijke afgifte van het verblijfsdocument? 

 

0 tot 2 weken. 

 

2 tot 4 weken. 

 

4 weken of langer. 

 

Weet niet.      
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35. Bent u in tevreden over de totale termijn die het indienen van een aanvraag voor een VVR 
van een kennismigrant, tot aan de afgifte van het verblijfsdocument, in beslag neemt? 

 
Zeer tevreden. 

 
Tevreden. 

 
Noch tevreden, noch ontevreden. 

 
Ontevreden. 

 
Zeer ontevreden. 

 
Weet niet.  

36. Heeft er na de tewerkstelling van kennismigranten bij uw organisatie, wel eens controle 
plaatsgevonden in het kader van de handhaving van de Wet Arbeid Vreemdelingen?  

 

Ja. 

 

Nee. 

 

Weet niet.  

37. Kunt u uw gemiddelde waardering voor de kennismigrantenregeling in een rapportcijfer 
uitdrukken? Let op: graag het getal invullen in cijfers, bijvoorbeeld 10 (en niet tien ). 

   

DE KENNISMIGRANT

  

De volgende vragen hebben betrekking op de werknemers die u via de 
kennismigrantenregeling naar Nederland heeft laten overkomen. We vragen u algemene 
schattingen doen over kenmerken van de kennismigranten die bij uw organisatie 
werkzaam  zijn.  

38. Hoe groot is het aandeel mannelijke kennismigranten, in het totale aantal kennismigranten die 
uw organisatie heeft laten overkomen. Let op: graag het percentage invullen in cijfers, bijvoorbeeld 60%. 

   

39. In weke leeftijdscategorie vallen de meeste kennismigranten bij uw organisatie werkzaam zijn? 

 

Jonger dan 30. 

 

Ouder dan 30. 

 

Ongeveer evenveel kennismigranten zijn jonger en ouder dan 30.  

 

Weet niet.  

40. Laten de kennismigranten die bij uw organisatie werkzaam zijn over het algemeen hun gezin 
overkomen om in Nederland te verblijven? 

 

Ja, het gezin reist meestal gelijk met de kennismigrant mee naar Nederland.  

 

Ja, het gezin komt meestal enige tijd na aankomst van de kennismigrant ook naar 
Nederland.  

 

Nee, het gezin van de kennismigrant komt meestal niet naar Nederland over (of de 
kennismigrant is alleenstaand). 

 

Weet niet.       
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41. Wat is de hoogst genoten opleiding van de meeste kennismigranten die bij uw organisatie 
werkzaam zijn? 

 
Voortgezet onderwijs of lager. 

 
Middelbaar beroepsonderwijs. 

 
Hoger beroepsonderwijs. 

 
Universitair onderwijs. 

 
Weet niet.  

42. Wat is de opleidingsrichting/ specialisatie van de meeste kennismigranten die bij uw 
organisatie werkzaam zijn? Max. 3 antwoorden. 

 

Algemeen onderwijs. 

 

Onderwijzend personeel. 

 

Taal, wijsbegeerte, geschiedenis en sociale wetenschappen. 

 

Agrarisch en milieu. 

 

Wiskunde, natuurwetenschap en informatica. 

 

Techniek.  

 

Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding, transport en logistiek. 

 

Economie, commercieel, management en administratie.  

 

Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid. 

 

Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging. 

 

Weet niet.  

43. In welke functiecategorieën zijn de meeste kennismigranten bij uw organisatie werkzaam zijn? 
Max. 3 antwoorden. 

 

Manager. 

 

ICT-er. 

 

Consultant. 

 

Research & development-personeel. 

 

Promovendus. 

 

Post-doctorale/ universitair docent. 

 

(Onbezoldigd) wetenschappelijk onderzoeker. 

 

Overig. 

 

Weet niet.  

DE VERSTERKING VAN DE ECONOMIE

  

De kennismigrantenregeling beoogt bij te dragen aan een versterking van de 
Nederlandse economie, door het voor buitenlandse arbeidskrachten makkelijker te 
maken om zich in Nederland te vestigen.   

We zijn benieuwd naar uw visie ten aanzien van dit vraagstuk, het gaat hier niet specifiek om uw 
organisatie.   

44. Bent u van mening dat de verruiming van mogelijkheden voor toelating van buitenlandse 
arbeidskrachten bijdraagt aan de versterking van de Nederlandse economie? 

 

Ja. 

 

Neutraal. 

 

Nee.  

 

Weet niet.   
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45. Wat zijn volgens u vereiste kenmerken van de buitenlandse arbeidskrachten die aan de 
versterking van de Nederlandse economie zouden kunnen bijdragen? Max. 3 antwoorden mogelijk. 
De arbeidskracht moet beschikken over: 

 
Hoog opleidingsniveau (HBO/ WO). 

 
Specialisatie. 

 
Specifieke functie (manager/ consulent/ R&D).  

 
Ruime werkervaring 

 
Voldoende internationale ervaring. 

 

Taalvaardig (Nederlands/ Engels). 

 

Weet niet. 

 

Anders, namelijk  

46. Bent u van mening dat de buitenlandse arbeidskrachten die van de kennismigrantenregeling 
gebruikmaken tot de groep behoren, die aan de versterking van de Nederlandse economie kan 
bijdragen? 

 

Ja. 

 

Neutraal. 

 

Nee. 

 

Weet niet.  

In Nederland is een tekort aan hooggekwalificeerde arbeidskrachten in bepaalde sectoren. De 
volgende vragen gaan over het aantrekken van deze groep arbeidkrachten naar Nederland.   

47. Wat zijn volgens u de belangrijkste factoren die de keuze van kennismigranten om zich in een 
bepaald land te vestigen bepalen? Max. 4 antwoorden.  

 

Procedures voor toegang en verblijf. 

 

Economische conjunctuur.  

 

Belastingklimaat. 

 

Bedrijfscultuur en innoverend vermogen. 

 

Voldoende vacatures. 

 

Individuele carrièreperspectieven. 

 

Kennisinfrastructuur. 

 

Infrastructuur (vervoer). 

 

Arbeidsethos.  

 

Politieke stabiliteit. 

 

Leefklimaat. 

 

Huisvesting. 

 

Scholing. 

 

Taalbarrières. 

 

Kunst en cultuur. 

 

Maatschappelijke acceptatie. 

 

Omgevingsfactoren (zoals klimaat, grootte en ligging). 

 

Weet niet. 

 

Anders, namelijk  

In plaats van toelating van kennismigranten tot Nederland op basis van een inkomenscriterium, 
kan ook worden gedacht aan toelating van kennismigranten via een puntensysteem, waarbij een 
vreemdeling toegang wordt verleend bij minimum aantal punten. Punten kunnen bijvoorbeeld 
worden opgebouwd op basis van opleidingsniveau, werkervaring en taalvaardigheid.   
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48. Bent u van mening dat de invoering van een puntensysteem in Nederland kan bijdragen aan 
de versterking van de Nederlandse economie? 

 
Ja.  

 
Neutraal. 

 
Nee. 

 
Weet niet.  

49. Bent u van mening dat een puntensysteem en de huidige kennismigrantenregeling (waarin 
toegang wordt verleend op basis van het inkomenscriterium) in de toekomst naast elkaar zouden 
moeten bestaan? 

 

Ja. 

 

Neutraal. 

 

Nee. 

 

Weet niet.  

AFSLUITING

  

Dit waren alle vragen.  

50. Heeft u verder nog belangrijke vragen of opmerkingen met betrekking tot de 
kennismigrantenregeling of de Monitor Kennismigranten ? 

   

52. Als u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van de uitkomsten van de Monitor 
Kennismigranten , vragen wij u om hieronder aan te geven naar welk e-mailadres wij dit mogen 
toesturen. Om de vragenlijst af te sluiten vragen wij u om op versturen te klikken. 

   

Versturen.   

Hartelijk dank voor uw medewerking!  

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact 

opnemen met het projectteam Monitor Kennismigranten via 070-7795414, of 

rleeuwe1@ind.minjus.nl. Voor algemene informatie kunt u terecht op de IND website 

(www.ind.nl) of bij de IND infolijn (0900-1234561).  

Met vriendelijke groet,  

Projectteam Monitor Kennismigranten  

http://www.ind.nl
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