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Nieuwe website biedt bedrijven mogelijkheden om Duitstalige medewerkers te vinden en
geeft Duitssprekenden een thuisgevoel in Nederland.

“Online platform vindt Duitse werknemers en helpt ze op weg”
Vier jaar na de oprichting van Meet the Germans – een netwerkgroep voor Duitsers in Nederland –
lanceert de organisatie een groot websiteproject. “De website wordt een gateway voor Duitssprekende
mensen die naar Nederland willen komen of er al zijn. Daarnaast is het platform ideaal voor bedrijven
die Duitstalige medewerkers zoeken,” legt oprichter Thomas Klimeck uit.
Door de steeds groeiende economie in Duitsland en Nederland hebben Nederlandse bedrijven het
moeilijk om Duitssprekende medewerkers te vinden. De werkloosheid in Duitsland is sinds de Duitse
hereniging -dus sinds meer dan 25 jaar- niet zo laag geweest. Het is daardoor minder aantrekkelijk voor
Duitsers om naar het buitenland te gaan. Bovendien spreken steeds minder Nederlanders voldoende
Duits om een verschil te maken in een zakelijke omgeving. Kortom, er is een tekort aan Duitstalige
werknemers.
Het nieuwe platform dat nu wordt gelanceerd pakt dit onderwerp op. Er is niet alleen een vacaturebank,
maar er is ook informatie over leven, werken en vrije tijd in Nederland. Zo wordt het Duitssprekende
mensen net iets makkelijker gemaakt om hier aan de slag te gaan. “Wij zijn meer dan een headhunter die
vooral naar zijn winst kijkt. Wij willen er ook voor zorgen dat de Duitssprekende medewerkers zich snel
thuis voelen en vrienden kunnen vinden. Dit komt onder andere voort uit mijn eigen ervaring als Duitser
in Nederland”, concludeert Klimeck trots.
Het idee om Meet the Germans op te richten kwam voort uit de behoefte van Duitse expats en studenten
om elkaar te ontmoeten. Daarbovenop kwam de grote interesse van Nederlanders in hun Oosterburen.
Klimeck bedacht een concept om deze twee samen te brengen in een netwerkgroep en Meet the
Germans was geboren. “Het is mijn doel om mensen met een interesse voor Duitsland samen te
brengen”, vertelt Klimeck die zelf meer dan tien jaar geleden vanuit het Duitse Moers naar Utrecht
verhuisde. Het nieuwe platform gaat daarbij zijn dienst doen.
Meer informatie over Meet the Germans, de lancering van het nieuwe platform, aankomende
evenementen en activiteiten is te vinden op www.meetthegermans.info.
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