
  
 
                   

        Cross-border knowledge for policy and practice  

 

Institute for Transnational and Euregional Cross border  

Cooperation and Mobility / ITEM 

Maastricht University / Provincie Limburg / Zuyd Hogeschool / 
NEIMED / Gemeente Maastricht /Euregio Maas-Rijn (EMR) 

11 december 2018 



Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM 

 
 
 

Matthijs Huizing  

Adviseur externe betrekkingen ITEM 

Voormalig voorzitter Actieteam GEA 
 

  

D66 Zeeland 

  

 



ITEM 
Institute for Transnational and Euregional cross border 
cooperation and Mobility/ITEM (Maastricht University) 
Opgericht in 2015 
 
ITEM ondersteunt en bevordert vanuit de wetenschap 
het euregionaal en transnationaal functioneren van de 
samenleving. 
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Wat doet ITEM? 
 Zichtbaar maken van grenseffecten van nationale 

en Europese wetgeving 

 Wetenschappelijke bijdrage 

 Bottom up benadering / top down benadering 
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                Voorbeelden 
Enkele voorbeelden: 

 Belasting (heffingkorting  / 90% regeling) 

 Erkenning beroepskwalificaties (gespecialiseerde 

verpleegkundigen) 

 Pensioen (pension tracking system) 

 DiGI-D voor grensarbeiders (proefproces) 
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Grenzen slechten, regio‘s 
verbinden, mensen bewegen 



21-12-2018 

• Aantal inwoners grensregio’s: 

– NL + NdS = 1.3 + 0,85 miljoen 

– NL + NRW = 2,9 + 2,7 miljoen 

– NL + Vl = 3,1 + 4,0 miljoen 

 

• Hogere werkloosheid aan Nederlandse 
zijde 

– Nauwelijks grensoverschrijdende arbeid 

Achtergrond 



Opdracht actieteam GEA 

3-12-2018 

• Geef grensoverschrijdende arbeid en economie 
een significante impuls 

– door de informatievoorziening voor werknemers en 
ondernemers te stroomlijnen en 

– Kansen te identificeren en op te pakken, 
belemmeringen te verminderen en weg te nemen 



Leden Actieteam 

 

 
Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

 

 

 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen 

 

 

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties 

 

 

 
Ministerie van Economische Zaken 

 

 



Actieteam GEA 

21-12-2018 

• Multi level government 
– Ministeries, provincies, gemeentes 

– VNG, MKB-NL, Euregio’s 

• Werkwijze 
– Inventarisatie kansen en problemen door experts NL, 

Du en Vl. 

– Formuleren doelen, concrete oplossingen en acties 

– Wie is verantwoordelijk voor actie? In NL en over de 
grens? 

• Resultaat 
– 7 thema’s, 15 doelen, 40 actiepunten 



21-12-2018 

• Gebrek aan bewustzijn 

– over kansen en mogelijkheden aan de andere kant 
van de grens (halve cirkel denken) 

– Bij burgers, ondernemers, onderwijsinstellingen, 
overheidsinstanties en politiek 

• Misvattingen en verkeerde interpretatie regels 

Rode draad 



21-12-2018 

–  Actieagenda 

–  7 thema‘s 

–  15 doelen 

–  40 acties 

Resultaat 



 • Informatievoorziening 

• Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 

• Buurtaal en –cultuur onderwijs 

• Diploma-erkenning 

• Stages & leerwerkplekken 

• Bereikbaarheid 

• Grensoverschrijdend ondernemerschap 

 

Thema‘s 



21-12-2018 

Doelen: 
 
1. Alle informatie over grensoverschrijdend 

werken is op één (online) plek te vinden; 
2. Een dekkend netwerk voor persoonlijke 

informatievoorziening; 
3. Structurele financiering 
 

Informatievoorziening 



Informatievoorziening 

Actie 1. Het ontwikkelen van één gezamenlijke website van alle 
regionale Grensinfopunten in 2017 
 
Actie 2. De website www.grenzinfopunkt.eu voorzien van 
concrete voorbeelden, praktische informatie 
 
Actie 3. Het realiseren van een herkenbaar, dekkend netwerk 
van Grensinfopunten langs de gehele grens, met periodieke 
spreekuren en medewerking van alle nationale instanties. 
 
Actie 4. Inrichten van een databank t.b.v. de persoonlijke en 
digitale dienstverlening van Grensinfopunten.. 



Informatievoorziening 

Actie 5. Evaluatie van de totale informatiestructuur aan 
grensarbeiders en de effectiviteit daarvan. 
 
Actie 6. Met alle betrokken partijen een gezamenlijk voorstel 
maken voor de structurele financiering van de 
informatievoorziening. Uitgangspunt is dat alle partijen moeten 
bijdragen aan de structurele financiering. 



Informatievoorziening 

• Resultaten tot nu toe 
 
• Eén gezamenlijke website is gereed 
• Structurele financiering is nagenoeg rond 
• Invulling witte vlekken West-Brabant i.s.m. Zeeland 

 



21-12-2018 

Doelen: 

1. Structurele samenwerking tussen 
arbeidsbemiddelingsorganisaties aan 
beide zijden van de grens; 

2. Hoger bewustzijn van kansen over de 
grens; 

3. Vacatures over en weer makkelijk 
vindbaar; 

4. Actieve persoonlijke ondersteuning; 

Arbeidsbemiddeling 



Arbeidsbemiddeling 

Actie 7. Met de betrokken organisaties in het buurland 
gezamenlijke regionale arbeidsmarktanalyses maken 
 
Actie 8. Bevorderen van de regionale en sectorale 
grensoverschrijdende samenwerking 
a. Opzetten van regionale netwerken van grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddelingsteams. 
b. Gemeenten en UWV wijzen werkzoekenden in hun persoonlijke en 

online dienstverlening actief op de kansen en mogelijkheden van het 
werken over de grens.  

c. Eures-adviseurs zetten zich in voor bemiddeling naar werk in de 
buurlanden. 



Arbeidsbemiddeling 

• Resultaten tot nu toe 
 
• Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) 

• Kerkrade/Herzogenrath (Eurode) 
• Enschede 
• Samenwerking van: 

• UWV 
• Arbeitsagentur 
• Gemeenten 

• Navolging: 
• Mönchengladbach 
• Maastricht (VDAB) 
• Winterswijk 



21-12-2018 

Doelen: 
 
1. Alle informatie over grensoverschrijdend 

werken is op één (online) plek te vinden; 
2. Een dekkend netwerk voor persoonlijke 

informatievoorziening; 
3. Structurele financiering 
 

Diploma-erkenning 



Diploma-erkenning 

Doelen: 
 
1. De procedure voor het erkennen van diploma’s en 

beroepskwalificaties in het mbo is eenvoudiger, 
transparanter, sneller en goedkoper.; 

2. Een dekkend netwerk voor persoonlijke 
informatievoorziening; 

3. Structurele financiering 



Diploma-erkenning 

Actie 1. Voor het mbo voert de Benelux Expertgroep 
Beroepskwalificaties een onderzoek uit naar meeneembaarheid 
van beroepskwalificaties tussen de Benelux-landen. 
 
Actie 2. OCW coördineert het maken van een inhoudelijke 
vergelijking van de verschillende zorgopleidingen in Nederland, 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen. 
 
Actie 3. OCW maakt analyse van de procedures voor diploma-
erkenning in zowel Nederland als de buurlanden, met als doel 
de procedures te vereenvoudigen, te verkorten en goedkoper te 
maken. 



Diploma-erkenning 

• Resultaten tot nu toe 
 
• Gesprekken tussen buurlanden zijn in volle gang 
• Is moeizaam en langdurig proces 



Tot slot 

Noodzakelijke voorwaarden voor succes: 
 
- Besef van de (soms onzinnige) verschillen in regelgeving 
- Besef van het belang van het economische belang van de 

grensregio’s 
- Het begint met willen 
- Iedereen is aan zet 

- Gemeentes 
- Regio’s 
- Provincies 
- Landelijk (heeft af en toe een zetje nodig) 

 



Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM 

 
 
 

Institute for Transnational and Euregional  

cross border cooperation and Mobility / ITEM 

 
 

Matthijs Huizing – Adviseur externe betrekkingen 

Matthijs.huizing@maastrichtuniversity.nl 

 

www.maastrichtuniversity.nl/item 

T: 043 388 32 33 

Bouillonstraat 1-3 

6211 LH Maastricht 

26  Mei 2018 

mailto:Matthijs.huizing@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/item

