
 
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: de arbeidssituatie is met geen mogelijkheid te 
vergelijken met die in Nederland. Dat geldt in alle opzichten: aanbod vacatures, type vacatures, 
communicatie rondom sollicitatieprocedures etc. Niets is hetzelfde. Het opleidingsniveau ligt hier 
erg laag en het daarmee gepaard gaande aanbod van leuke bedrijven en banen is vrij nihil.  
 
 
Work permit 
 
Het eerste waarmee je het beste kunt starten, is een werkvergunning aanvragen. Dat kan online 
maar wel pas als je hier daadwerkelijk bent trouwens. De work permit kost $340 en de procedure 
verschilt per persoon. Dit is de link naar het aanvraagformulier: 
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid
=73ddd59cb7a5d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnV
CM10000045f3d6a1RCRD  
 
Om te beginnen moet je bij je aanvraag een brief meesturen waarin je aannemelijk maakt, dat je 
niet wilt werken vanwege de inkomsten maar puur voor bijv. je eigen ontwikkeling. Je moet ook 
‘bewijsmateriaal’ meesturen dat jullie jezelf financieel kunnen bedruipen de komende twee jaar 
(denk aan bankafschriften o.i.d.). Ik heb dit zelf eerlijk gezegd een beetje omzeild en gewoon de 
stoute schoenen aangetrokken.  
 
Ik kreeg twee weken na mijn aanvraag het verzoek naar Orlando te komen om daar mijn 
vingerafdrukken en foto te laten nemen. Vervolgens heb ik 3 maanden moeten wachten op het 
felbegeerde pasje (dat per post gestuurd wordt). In de tussenliggende periode is er nul 
communicatie hierover en de status kun je ook niet opvragen. De status die je online kunt zien, is 
een wassen neus want die staat continue op ‘being processed’.  
 
Toen ik met andere pilotenvrouwen sprak hier, bleek ieder een eigen verhaal te hebben. 
Sommigen hoefden helemaal niet naar Orlando te komen, anderen hadden hun permit al met 6 
weken en weer anderen wachtten al langer dan 4 maanden. Lang leve het bureaucratische 
systeem in Florida. 
 
 
Social Security Card 
 
Als je je werkvergunning binnen hebt, kun je vervolgens je Social Security Card aanvragen. Deze 
heb je nodig om te gaan werken en kan pas aangevraagd worden als je je werkvergunning hebt 
(niet andersom). Dit is gelukkig niet zo ingewikkeld en heb je in de regel met 14 dagen. Dit kan 
weer niet online en je moet naar een van de dichtsbijzijde kantoren van de SS (Melbourne of 
Rockledge). 
 
Goed, dan heb je alles op orde en dan kun je serieus aan de bak. Ik was zelf allang aan het 
solliciteren geslagen.  
 
 
Werken in Titusville e.o. 
 
Om te beginnen moet je ervan uitgaan dat je nooit wat van een bedrijf terughoort als je solliciteert 
naar een vacature. Geen briefje dat ze je sollicitatie ontvangen hebben en al helemaal geen 
afwijzing. Als je geluk hebt, krijg je een telefoontje voor een uitnodiging voor een gesprek. 
Bovendien neemt de gemiddelde Amerikaanse werknemer in Florida zijn telefoon niet op. Je 
krijgt dan een voicemail, maar een bericht achterlaten is zonde van je moeite. Ze bellen toch niet 
terug. Het klinkt heel bizar, maar het is echt waar. Met mijn positieve instelling heb ik het echt tot 
in den treuren gedaan (ze moeten toch een keer terugbellen), maar nee. 



 
Ik heb zelf 10 jaar Sales & Marketing management ervaring, maar ik werk nu als Teacher 
Assistant op de school van onze dochters. Uurloon? Maar liefst USD 8,00 per uur. Gelukkig hoeft 
hier geen tax over betaald te worden omdat ik een ‘Non-US resident’ ben Om maar even aan te 
geven dat je je verwachtingen enigszins moet bijstellen. 
 
 
Geen zekerheid 
 
Opzegtermijnen kennen ze hier niet, wat betekent dat je vandaag ontslagen kan worden en 
morgen niet meer hoeft te komen. Andersom geldt het ook, dan wel vaak met een 
beleefdheidstermijn van 5 werkdagen. Dus als je zelf ergens weggaat, geef je gewoon aan dat je 
volgende week niet meer komt. Je tekent ook geen contract en bent dus ook niet verzekerd van 
een baan gedurende een bepaalde periode (6 maanden of een jaar).  
 
Het aantal vakantiedagen ligt rond de 10 per jaar (...), waarbij de meeste bedrijven het eerste jaar 
geen vakantiedagen toelaten. Tweede kerstdag kennen ze niet en wordt er gewoon gewerkt. Ook 
Tweede Paasdag en Pinksterdag is onbekend. Daarentegen zijn de meeste mensen wel 24 
december ’s middags vrij.  
 
 
Inside scoop 
 
Een van de pilotenvrouwen die een baan had bij een Werving- en selectiebureau (Spherion.com) 
schreef het volgende: 
 
 
The main reason that the jobs don't pay so well is that Brevard is quite a low paying County 
and Florida in general pays a lot lower than other states for most types of jobs.  I could not submit 
the Helibirds* that I found work for, for higher end positions primarily because the companies that 
did pay higher tended to require the applicant to have a US Citizenship.  With most of the more 
professional / higher paying positions the client was looking to invest in a long term employee 
who could grow within the company - the fact that we all have 2 year Visa's is a bit of a turn off, 
although I struck lucky!  So on average, temporary positions pay between $10-14 per hour. A 
general level of admin/computer knowledge is required and all applicants have to complete skills 
tests in Basic Office Skills, Typing, MS Word, Excel and Powerpoint (if they know it).  As I said, 
the work may not be as demanding or challenging as they may be used to, but it pays the bills 
and gives you some real life experience working with Americans!  Obviously if anyone is seeking 
more professional work then Spherion may not be for them. But it is still worth registering in case 
something comes up.  I always advised these people to look at opportunities in Orlando too. 
 
 
 
Conclusie 
 
Het is niet onmogelijk een baan te vinden maar makkelijk is het niet. Tevens moet je je 
verwachtingen behoorlijk naar beneden bijstellen.  
 
Baantjes die wellicht te krijgen zijn en USD 10 per uur betalen: receptioniste, customer service 
rep, typgeit, administratief medewerkster. 
 
Als jullie het financieel ook trekken zonder jouw salaris, dan zou ik zeggen: maak je niet druk. 
Geniet van het heerlijke weer, pak die ene hobby op, ga sporten en ontmoet nieuwe mensen. Het 
is een hele bijzondere tijd en een unieke ervaring. Mocht je geen baan vinden, dan maak je er 
gewoon een sabbatical van op je CV.  
 
 



 
Als je nog vragen hebt of twijfels na het lezen van deze uiteenzetting, mail me gerust. Ik weet hoe 
fijn het is om het aan iemand te kunnen vragen die al ervaring heeft met wonen en werken in de 
VS.  
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Ingrid Peters 
 
ingrid@dirgni.nl  


