
Checklist voor uitzending naar het buitenland 
 

Wat komt er allemaal kijken bij een uitzending van een werknemer naar het buitenland? Deze 
checklist bevat de belangrijkste aandachtspunten.  

 
 

Wat doen we, wie doet wat en wanneer: 
 
- bij de uitzending 
- bij de selectie 
- gedurende de uitzending 
- bij de terugkeer 
 

 

Voorbereiding in de organisatie 
 
- waarom kiest een bedrijf voor uitzending? 
- uitgangspunten voor een beleid 
- wie wordt contactpersoon en draagt voor welke taken de 
verantwoordelijkheid? 
 

8 maanden 
 

Oriëntatie op het betreffende land 
 
- analyse van het toekomstige werkland 
 

6 maanden 
 

Werving en selectie 
 
- het vaststellen van een functieprofiel in het gastland 
- werven we een interne of externe kandidaat; wordt 
plaatselijk geworven of volgt uitzending? 
 

6 maanden 
 

Voorbereiding medewerker 
 
- het belang van een goede voorbereiding 
- het trainingsprogramma 
 

5 maanden 
 

Beloning en beloningssystemen 
 
- de meest gebruikte systemen en hun verschillen 
- salarisvaststelling en -administratie in Nederland 
(schaduwsalaris) 
- hoe zit het met ‘salary-split’ en wat is dit precies? 
 

5 maanden 
 

Arbeidsvoorwaarden en -overeenkomst 
 
- uitzendconstructies 
- internationaal bevoegdheidsrecht 
- toepasselijkheid IPR op uitzendconstructies 
- Europees Arbeidsrecht 
 

4 maanden 
 

Huisvesting 
 
- mogelijke regelingen 

4 maanden 
 



- eigen huis/huurhuis 
- transport, inboedel en verzekeringen 
 
Belastingplichtig in welk land 
 
- het belang 
- schema 
- fiscale checklist 
- waar vind ik het antwoord op vraag ... 
 

4 maanden 
 

Treffen van regelingen op het gebied van sociale 
zekerheid 
 
- wat is de sociale zekerheid? 
- wat is het belang van het treffen van een regeling? 
 

4 maanden 
 

Noodzakelijke regelingen/afspraken gedurende de 
uitzending 
 
- activiteiten werkgever 
- activiteiten werknemer 
 

4 maanden 
 

Regeling inzake terugkeer naar het thuisland 
 
- activiteiten werkgever 
- activiteiten werknemer 
 

4 maanden 
 

Het vertrek naar het werkland 
 
- activiteiten werkgever 
- activiteiten werknemer 
 

1 maand 
 

 
 

Voorbereiden van een zakenreis en werken in het buitenland 
Laptop mee op zakenreis 
Checklist zakenreis (2) 
Checklist zakenreis (3) 
Boek: Zakenreizen organiseren 
Training: Evenementen organiseren 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=461
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=77
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=75
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=76
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=11779
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=organiseren&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=14&aditional_id=0

