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PERSONA 1
YOUNG PROFESSIONAL EXPAT

Naam: Summer

Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 28 jaar oud

Inkomen: 43.000 euro per jaar

Woonplaats: Den Haag

Relatie status: in een relatie

Educatie: Accountancy Opleiding Kaapstad

Hobby’s: Reizen, yoga en met vrienden afspreken

YOUNG PROFESSIONAL

EMPATHY MAP

Senior Audit Assistant at Mazars Nederland
Summer werkt 40 uur per week bij het accountancybedrijf Mazars. 
Ze begint iedere dag om 9 uur en is om half 6 klaar met werken. 
Ze hoeft zelden over te werken en maakt graag gebruik van 
haar vakantiedagen die ze opspaart tot de zomervakantie. 
Dan reist ze graag naar verschillende strandvakanties binnen Europa. 

Toen Summer verhuisden naar Nederland 
verbleef zij tijdelijk in een hotel, geregeld door 
haar werkgever. Vanuit deze omgeving is zij op 
zoek gegaan naar vast onderkomen. Dit was 
echter moeilijker dan verwacht. Door de krapte in 
de woningmarkt en niet te weten waar te zoeken 
duurde de zoektocht lang, wat tot frustratie leiden. 
Haar woonwensen waren: gemeubileerd, privacy 
met mogelijkheid tot het opzoeken van contact, 
maximale huur van 1/3 van haar maandelijkse 
inkomen en een centrale ligging. 

Persoonlijk

Carriere

Uitdagingen

Summer gebruikt Twitter en nieuwsapps op op de hoogte te blijven van 
wat er speelt in de wereld. Deze kanalen bezoekt zij s’ochtends als ze 
wakker wordt en s’middags tijdens haar lunch pauze. Daarnaast maakt 
ze veel gebruik van LinkedIn om zichzelf goed in de markt te zetten op 
werkgebied. Ze gebruikt Facebook en Skype om in contact te blijven 
met haar familie in Kaapstad. 

Sociaal



CUSTOMER JOURNEY 1
YOUNG PROFESSIONAL EXPAT

Summer komt oorspronkelijk uit Kaapstad waar zij na haar studie op de universiteit 
voor een groot accountancybedrijf is gaan werken. In Kaapstad is reizen geen 

gewoonte en moest Summer altijd werken, zonder vakanties. Haar grote droom was 
om de vrijheid te hebben om te kunnen reizen. Daarom is zij overgestapt naar een 
andere locatie binnen de firma in Europa, om zo een betere werk-levens balans te 

hebben en tijdens haar vrije tijd meer te kunnen zien van de wereld. 

Summer is erg zelfstandig en niet bang om risico’s te nemen en ver van huis te 
wonen. Ook is ze sociaal ingesteld en maakt ze gemakkelijk nieuwe vrienden. 

Daarnaast is zij erg serieus ingesteld en trouw aan haar werkgever. 

Summer besluit om te verhuizen naar 
Nederland. Haar werkgever regelt alles op 
gebied van papierwerk en tijdelijk verblijft. 
Summer besluit vast onderkomen te zoeken 
wanneer ze in Nederland aankomt. 

Omdat zij druk is met het wennen aan haar 
nieuwe omgeving en werkplek komt er veel 
op haar af waardoor ze het zoeken naar een 
vaste woonplek even voor zich uit schuift.

Ze besluit dat het na een aantal weken tijd 
wordt om naar een woning op zoek te gaan. 
Ze informeerd bij haar collega’s waar ze het 
best haar zoektocht kan starten en googled 
daarnaast zelf naar de mogelijkheden. 

Haar collega’s adviseren haar Funda en 
zelf meld ze zich aan bij verschillende 
Facebookpagina’s, waaronder: 
Expats Rotterdam & Rotterdam Housing.

Ze stelt een eisenlijstje samen waar de woning 
aan moet voldoen. Haar woonwensen waren: 
gemeubileerd, privacy met mogelijkheid tot 
het opzoeken van contact, maximale huur 
van 1/3 van haar maandelijkse inkomen en 
een centrale ligging. 

De zoektocht blijkt lastiger dan verwacht. 
Er is weinig aanbod, de huurprijzen zijn hoog 
en ze weet niet goed waar ze op moet letten 
bij het bezichtigen van de woning.

Na 3 maanden vindt Summer eindelijk 
haar appartement. Het is kleiner en duurder 
dan gehoopt, maar het ligt wel centraal.

In de tussentijd blijft Summer alert voor 
het aanbod van woningen die beter zijn dan 
waar ze nu verblijft. Doordat ze steeds meer 
vrienden maakt is de mogelijkheid tot 
samenwonen met vrienden nu ontstaan. 
Hiermee kunnen ze de huur delen en zich 
een beter appartement veroorloven. 



EXPAT STUDENT

Naam: Steven

Geslacht: Man

Leeftijd: 24 jaar oud

Inkomen: 1042 euro per maand

Woonplaats: Rotterdam

Relatie status: vrijgezel

Educatie: Global Business, Erasmus Universiteit

Hobby’s: Reizen, hardlopen en lezen

Global Business 2 jaar WO opleiding, Erasmus Universiteit
Steven zocht naar een opleiding die aansluit op zijn interesses. 
Hij zocht naar beste de universiteit in Europa met deze opleiding en 
kwam uit bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hier zal hij vanaf 
september de 2 jarige opleiding Global Business gaan volgen. Hij heeft 
zin in deze nieuwe uitdaging en is gemotiveerd te leren. 

Het is moeilijk om een woning te regelen vanuit 
het buitenland en te bepalen wat een goede 
organisatie is die je kunt vertrouwen. Om in te 
schatten wat hem te wachten staat verwacht hij 
open communicatie en eerlijk promotiemateriaal 
van de woningen. Daarnaast zou Steven graag 
willen meebepalen in wie zijn toekomstige 
huisgenoten zullen worden, maar dit lijkt niet 
mogelijk. Wanneer hij aankomt in Nederland komt 
er veel op hem af en heeft hij moeite met wegwijs 
worden binnen de omgeving. 

Persoonlijk

Carriere

Uitdagingen

Steven gebruikt voornamelijk Instagram, waar hij communiceerd met 
zijn vrienden. Daarnaast gebruikt hij Twitter om op de hoogte te blijven 
van het nieuws. Deze kanalen gebruikt hij gedurende de gehele dag, 
maar voornamelijk s’ochtends, tijdens de lunch en s’avonds. 
Facebook en Skype gebruikt hij voornamelijk om het contact met 
familie in zijn thuisland te onderhouden. Hij is heel zelfstandig 
en googled alles wat hij niet weet. 

Sociaal

PERSONA 2
EXPAT UNIVERSITY STUDENT EMPATHY MAP



CUSTOMER JOURNEY 2
EXPAT UNIVERSITY STUDENT

Steven volgt sinds kort de Global Business opleiding op de universiteit 
van Amsterdam. Hij heeft voor deze universiteit gekozen, omdat 

het staat aangeschreven als een van de beste opleidingen in Europa. 
Hiervoor heeft hij twee jaar in Londen gestudeerd waar hij veel mooie 

herrinneringen heeft opgebouwd. 

Hij is samen met een klasgenootje hier heen verhuisd om op avontuur te gaan en 
voor een mooie toevoeging aan hun studie-cv. Steven voelde zich 
hier al snel thuis en is zelfstandig genoeg om zijn plekje te vinden. 

Steven begon met het zoeken naar een 
geschikte woning voordat hij vertrok. 
Hij wilt graag alles vooraf geregeld hebben 
zodat hij weet waar hij aan toe is en zich kan 
focussen op zijn studie wanneer hij aankomt.

Samen met zijn klasgenoot gaan ze op zoek 
naar een geschikte woning en melden ze zich 
aan bij meerdere Facebookgroepen, zoals 
Student Housing Rotterdam. En googlen 
ze naar de mogelijkheden. 

Via de website van de universiteit vindt hij 
verschillende sites waar hij terecht kan voor 
het vinden van een woonruimte. 

Hij begint met orienteren door de 
verschillende sites te bekijken. Hij zoekt 
binnen het aanbod en zijn wensen naar 
de geschikte woonruimte. 

Hij deelt graag zijn woonruimte met andere 
gelijkgestemde, zo leert hij nieuwe mensen 
kennen, heeft hij het gevoel dat hij niet overal 
alleen voor staat en zijn de kosten lager.

De zoektocht blijkt lastiger dan verwacht. 
Hij weet niet goed wie hij kan vertrouwen 
en in welke buurt hij moet zoeken, zodat 
de woning dicht bij de universiteit is. 

Uiteindelijk vindt hij een kamer via Housing 
Anywhere, deze site werd aanbevolen door 
de universiteit. Hier kan hij samen met zijn 
klasgenootje een appartement delen.

De communicatie met de verhuurder 
verloopt langzaam en stroef en de woning 
valt bij aankomst heel erg tegen. Daarom 
blijft Steven op zoek naar een betere optie 
via Facebook pagina’s als Student Housing 
Rotterdam. 


