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‘ Google  
en Google 
Translate  
zijn mijn  
beste  
vrienden’

De ladder Beeld Janita Sassen

Ina Bisschoff-Becker vond in Amsterdam haar ‘thuis weg van thuis’. 
De Zuid-Afrikaanse analist timmert aan de weg bij de Rabobank en 
is helemaal op haar plek bij Brunel. Ina: “Vanaf het eerste moment 
voelde het goed, die vibe van young professionals met passie.” 

Ina Bisschoff-Becker

Ina emigreerde in 2016 
van Zuid-Afrika naar Nederland. 
Sinds 2017 werkt ze bij Brunel, 
waar ze als Know Your Customer 
(KYC) Analyst is gedetacheerd 
bij de Rabobank, afdeling 
Wholesale Rural & Retail in het 
onboarding team. Ina studeerde 
Forensic Accounting en startte 
haar loopbaan als analist bij 
KPMG in Pretoria. In haar vrije 
tijd struint ze samen met haar 
man door Amsterdam, bouwt ze 
aan haar nieuwe sociale netwerk 
en gaat ze naar de kerk.
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Van Zuid-Afrika naar Nederland.  
Vertel eens?
“Het was altijd al onze droom te emigreren. 
In 2016 kreeg mijn man de kans zijn master 
te doen aan de VU in Amsterdam. Dus tas 
inpakken en gáán. Het was het begin van 
een hectische tijd. We zijn samen inmiddels 
zo’n acht visa en vier huizen verder. Op de 
een of andere manier is alles steeds on–
zeker en last minute. En dan is het zoeken in 
een land waar je de weg niet kent en zonder 
netwerk zit. Verhuizen deden we met Uber, 
want ja, we hebben geen auto. Stonden we 
daar op straat met onze complete uitzet. 
Gelukkig waren de chauffeurs meestal erg 
behulpzaam. We hebben zelfs eens een 
week in een hotel overbrugd met al onze 
zooi. Never a dull moment.”

Wat heeft Brunel hierin voor je betekend?
“Ik kwam pas bij Brunel toen we al ruim 
een jaar in Nederland waren. Voor die tijd 
heb ik wat af gesolliciteerd in gebrekkig 
Nederlands. Steeds weer een afwijzing: 
‘Sorry, je spreekt de taal niet.’ ‘We zijn niet 
geregistreerd om een werkvisum aan te 
vragen.’ Vanaf het moment dat ik bij Brunel 
binnenstapte, nam de stress enorm af. 
In de eerste plaats omdat ze me aan een 
baan hielpen, maar Brunel bood me ook 
Nederlandse taalcursussen aan en regelde 
alles rond mijn visum. Brunel gaat echt een 
stap verder.” 

Zit je op je plek bij de Rabobank? 
“Absoluut. De Rabobank kwam in het eerste 
gesprek met Brunel al naar voren. Het was 
gelijk raak. Ik doe de onboarding van grote 
corporate klanten, zodat Rabobank weet 
dat het zakendoet met eerlijke bedrijven. 

Na het witwasschandaal bij ING vorig jaar 
is dit nogal hot. Onze afdeling is in korte tijd 
gegroeid van tien naar tachtig mensen. Veel 
processen liggen nog niet helemaal vast, 
waardoor nog veel te ontwikkelen valt. Dat 
maakt het heel uitdagend en interessant.”

Wat is er zo leuk aan jouw werk als  
analist?
“Onboarding heeft te maken met talloze 
wetten en procedures. Het is alsof ik een 
puzzel bouw. Je duikt steeds weer in een 
brei van informatie en moet daar een com-
pleet, kloppend plaatje van zien te maken. 
Dat gaat veel verder dan alleen de cijfers.  
In welk land opereert een klant, in welke 
sector? Wat is de organisatiestructuur, zijn 
er sancties van toepassing? Daarbij zijn 
mijn klanten heel verschillend. De ene week 
zit ik helemaal in de retail, de volgende in 
de agricultuur. Superdivers dus, ik houd 
ervan. Ik verdiep me continu in nieuwe 
dingen. Google is mijn beste vriend, samen 
met Google Translate natuurlijk.” 

Zoek je diversiteit in een baan?
“Ja, diversiteit en uitdaging. En passie. Ik 
vind het belangrijk mijn talenten te benut-
ten voor iets waar ik echt warm voor loop. 
Ik kan logisch denken, ben breed geïn-
teresseerd en heb een goede algemene 
kennis. Die kwaliteiten kan ik in deze baan 
goed kwijt. Tegelijkertijd heb ik gelukkig 
ook nog veel te leren en te groeien. Zo 
heb ik het al met mijn consultant gehad 
over verdiepingscursussen op het gebied 
van fraude en witwassen. Het forensische 
werk spreekt me aan. In de toekomst lijkt 
een baan als fraudeonderzoeker of bij de 
șQDQFLOH�UHFKHUFKH�PH�JDDI�ƈ

Je blijft dus nog wel een tijdje?
“Dat is wel het plan. Ach, we leven bij de 
dag, maar ik ben verliefd geworden op 
Nederland. Alles werkt hier gewoon. Het 
openbaar vervoer is bijvoorbeeld zo goed 
geregeld. En de veiligheid is een verade-
ming. Dat je midden in de nacht buiten kunt 
rondlopen, zelfs als vrouw alleen, daar raak 
ik niet aan gewend. Dat is toch vrijheid?  
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Natuurlijk mis ik mijn land, en vooral mijn 
familie. Maar voor ons is de kwaliteit van 
leven hier echt beter.”

Heb jij ook grenzeloze 
ambities?
Het team Compliance van business 
line Finance & Risk heeft in dit geval 
een belangrijke rol gespeeld bij het 
vinden van een uitdagende baan voor 
Ina in Nederland. Daarnaast is er de 
afdeling Global Sourcing van Brunel, 
die jaarlijks zo’n vijftig buitenlandse 
medewerkers naar Nederland haalt 
en verder alles regelt voor een zo 
goed mogelijke landing. Denk aan 
visa, vergunningen en huisvesting, 
meedenken over opleidings- en car-
rièrekansen, en over mogelijkheden 
voor de partner of scholen voor de 
kinderen.  
Meer weten? Mail Johan Martin op 
j.de.vries@brunel.net
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 ‘ Dat je in die aand 
as vrou alleen buite 
kan loop, das tog 
vryheid?’ 

    ‘Dat je ‘s nachts buiten kunt lopen als vrouw alleen.
     Dat is toch vrijheid?’


