
 
 

 

Bereken je score 

Op mij van toepassing? Ja Misschien Nee 

Ik maak makkelijk nieuwe contacten. 2 1 0 

Ik vind het heerlijk om thuis te komen na een vakantie. 0 1 2 

Ik hou niet van verrassingen. 0 1 2 

Ik heb of wil kinderen.* 0 0 0 

Ik vertrouw openbare wifi-netwerken niet. 2 1 0 

Het gaat er niet om waar je bent, maar met wie je bent. 2 1 0 

Ik heb een strenge scheiding tussen werk en privé nodig. 0 1 2 

Ik kan me goed concentreren en ben niet snel afgeleid. 2 1 0 

Strand of stad? Het is moeilijk voor me om te kiezen. 2 0 1 

Ik kan tegenslagen relativeren. 2 1 0 

Ik heb genoeg cash om een jaar zonder inkomsten te leven. 2 1 0 

Ik ben erg gehecht aan mijn materiële bezittingen. 0 1 2 

Ik ben een control-freak. Alles moet veilig en voorspelbaar zijn. 0 1 2 

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe ervaringen en inspiratie. 2 1 0 

Ik accepteer dat dingen anders kunnen lopen dan gepland. 2 1 0 

Ik ben erg gehecht aan mijn familie en vrienden. 0 1 2 

Ik zie geen problemen, maar uitdagingen. 2 1 0 

Ik ben geïnteresseerd in andere culturen. 2 1 0 

Ik kan me goed aanpassen aan nieuwe situaties. 2 1 0 

Ik ben bang om te falen. 0 1 2 

Ik weet dingen voor elkaar te krijgen 2 1 0 

 
* Verrassing: wel of geen kinderen (hebben of willen) is niet van invloed op je score. Emigreren 
kan prima met een gezin. 

 

 



 
 

 

Wat jouw score betekent 

0-10 punten: Blijf liever thuis 

Hoe jij bij deze test bent beland, is ons een raadsel. Jij bent duidelijk niet in de wieg gelegd voor 
een exotische levensstijl. Tijdens vakanties tel je af naar de dag waarop je weer terug mag naar 
de Lage Landen. Het liefst eet je iedere avond gekookte aardappels met groente en jus. Je houdt 
van voorspelbaarheid en bent een control freak. Daar is op zich niets mis mee – het heeft jou 
immers het succes gebracht dat je nu viert. Maar doe jezelf en lol en blijf gewoon lekker in 
Nederland of België. Het is de prijs van die hogere belasting voor jou simpelweg waard. 

11-20 punten: Werk aan de winkel 

Je hebt het eigenlijk best naar je zin in Nederland of België. Je vindt het leuk om er af en toe 
tussenuit te gaan, maar thuiskomen is toch eigenlijk wel heel lekker. Denk goed na of je een 
emigratie wel écht wilt. Misschien werkt het beter voor je om enkele weken of maanden per jaar in 
het buitenland te verkassen – simpelweg om te genieten van het betere weer, de lagere kosten 
van levensonderhoud of de boost in inspiratie. Maar permanent naar het buitenland gaan is in 
jouw geval risicovol. 

21-30 punten: Je bent er bijna klaar voor 

Je hebt de karaktereigenschappen en de levenservaring voor een succesvolle emigratie. Toch is 
er nog iets dat jou tegenhoudt: familie en vrienden, materiële zaken, werk of eenvoudigweg de 
angst voor het onbekende. Met ons blog helpen wij jou om die laatste horde te nemen. Tot die tijd 
is het een goed idee om verkennende trips naar jouw potentiële bestemming(en) te maken. 

31-40 punten: Geboren kosmopoliet 

Proficiat: je bent een echte wereldburger. Je zit niet vast aan één plek en hebt het vermogen om je 
overal thuis te voelen. Je hecht niet te veel waarde aan jouw bezittingen en hebt prima sociale 
vaardigheden. De kans is groot dat je al veel tijd in het buitenland doorbrengt. Hoe dan ook, dit is 
het moment om je vleugels te spreiden en de sprong te maken. 
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