
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
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1 TaskForceNet, “Bevordering van de mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn”, laatste 

raadpleging op 24 januari 2013, , www.emr-taskforce.eu/nl/projekt.shtml.
2 Het huidige partnerschap Eures Maas-Rijn is een samenwerking tussen de 5 

publieke arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de Euregio Maas-Rijn, te we-

ten VDAB, Forem, ADG, UWV en Arbeitsagentur, die grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddeling als prioritaire doelstelling heeft. 

Situatiebeschrijving

Zelfs na 20 jaar interne markt wordt de euregionale arbeids-

markt gekenmerkt door institutionele en sociaal-culturele 

verschillen, die een hindernis vormen voor verdere integratie. 

Zo bestaan er bijvoorbeeld nog grote regionale verschillen 

tussen de subregio’s van de Euregio Maas-Rijn als het gaat 

om de werkgelegenheidsgraad en de werkgelegenheidsont-

wikkeling. Op het vlak van grensoverschrijdende arbeids-

pendel wordt er geschat dat 1,5 tot 2 % van de beroepsbevol-

king in de Euregio Maas-Rijn (30 000 à 40 000 werknemers) 

als grensarbeider kan worden aangemerkt. 1  

Daarnaast zijn ook de demografische trends van ontgroening 

en vergrijzing, die zich in meer of mindere mate in de Euregio 

Maas-Rijn voordoen, niet gunstig voor een gevarieerde, 

grootschalige en ruimtelijk geïntegreerde arbeidsmarkt. 

Hierdoor kan de Euregio Maas-Rijn niet profiteren van een 

optimale afstemming van vraag en aanbod en een daaruit 

voortkomende sterkere economische groei. 

Knelpunten met betrekking tot de arbeidsmarkt in de Euregio 

Maas-Rijn zijn onder meer de versnippering van de beschik-

bare informatie over vacatures (voor werknemers) en be-

schikbaar arbeidspotentieel (voor werkgevers) over de grens, 

taal- en cultuurbarrières, de onvoldoende geïntegreerde 

arbeidsmarktbemiddeling, juridische verschillen in sociale 

zekerheid en belastingen, de duurzaamheid van projecten 

en de arbeidskrapte in een aantal knelpuntsectoren. Hoewel 

er binnen de Euregio Maas-Rijn met EURES2 , TaskForceNet 

en Linguacluster reeds waardevolle initiatieven zijn onderno-

men om deze knelpunten aan te pakken, zijn verdere structu-

rele inspanningen en de integratie ervan in de reguliere wer-

king van de betrokken euregionale organisaties nodig om de 

euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Ontwikkelingsperspectieven

Een gecoördineerde aanpak binnen de Euregio Maas-Rijn is 

nodig om de aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid 

te verbeteren, om de scholings- en onderwijscapaciteit beter 

te benutten en om de barrières als gevolg van verschillen in 

fiscale en sociale regelingen op te heffen.

Aangezien de bevoegdheden voor thema’s als belastingen 

en sociale zekerheid niet op het niveau van de partnerre-

gio’s van de EMR liggen, dienen de initiatieven vanuit de 

Stichting EMR op dit vlak vooral gericht te zijn op de analyse 

van grens hindernissen, belangenbehartiging en informa-

tieverstrekking. De Stichting kan zich daarnaast ook actief 

inzetten voor de grensoverschrijdende afstemming van on-

derwijs en opleidingen, het verbeteren van euregionale in-

formatievoorziening, meertaligheid en adviesverlening. Op 

deze manier kan nieuw talent over de grenzen heen aange-

trokken worden (‘braingain’), kan talent en kennis van eigen 

bodem verder ondersteund worden en kan het wegtrekken 

van talent (‘braindrain’) tegengegaan worden.
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3 Het betreft geen evaluatie zoals opgenomen in de jaarverslagen en het eindverslag van het INTERREG IV-A EMR-programma.

Doelstellingen en acties

Bevorderen van meertaligheid, in het bij-
zonder een betere kennis van de buurtalen 
Duits, Frans en Nederlands 

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• de dialoog tussen de bevoegde overheden, scho-

lenkoepels, centra voor beroepsopleiding, werk-

nemersorganisaties en werkgeversorganisaties/

sectorfederaties bevorderen; 

• bestaande initiatieven in kaart brengen; 

• mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van door 

het INTERREG-project Linguacluster geïnitieerde 

activiteiten onderzoeken 3;   

• best practices uitwisselen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren op 

het vlak van uitwisseling van scholieren en lera-

ren tussen scholen, stages en opleidingen binnen 

bedrijven, en samenwerking tussen gedrukte en 

audiovisuele media binnen de EMR, waaronder 

ook het introduceren van een kwaliteitslabel voor 

meertaligheid voor scholen en bedrijven.

Verbeteren van de coördinatie van de 
informatievoorziening aan burgers, poten-
tiële grensarbeiders en expats over wonen, 
werken, studeren en leven over de grens

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• overleg met EURES (diensten voor arbeidsbemidde-

ling, werkgevers- en werknemersorganisaties) via 

Euregiochambers en Interregionale Vakbondsraad;

• bestaande initiatieven met betrekking tot statuut 

grensarbeiders, informatievoorziening en grens-

overschrijdend opleidings- en vacatureaanbod in 

kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• bestaande initiatieven als TaskforceNet, GIP 

Eurode/Aken en EURES evalueren;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met 

focus op verbeteren van statuut grensarbeiders;

• grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling stimu-

leren, met focus op uitwisseling van vacatures en 

overleg met EURES en de bemiddelingsdiensten in 

de Euregio;

• netwerken met andere grensregio’s, bijvoorbeeld in 

de WVEG.
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Arbeidsmarkt, 
onderwijs en opleiding

Stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking 
op het vlak van creatieve en knelpuntberoepen 

4 Het betreft geen evaluatie zoals opgenomen in de jaarverslagen en het eindverslag van het INTERREG IV-A EMR-programma.

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• werkgeversorganisaties/sectorfederaties, werkne-

mersorganisaties, onderwijsinstellingen en centra 

voor beroepsopleiding samenbrengen;

• bestaande initiatieven inzake knelpuntberoepen, 

beroepsopleidingen (voor meisjes/vrouwen), onder-

nemerseducatie en levenslang leren in kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van resulta-

ten INTERREG III-project Proqua-Euregiokompetenz (+) 

onderzoeken 4;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met fo-

cus op aanpak van knelpuntberoepen, stimuleren van 

ondernemerschap, creativiteit, levenslang leren (o.a. 

vormingsaanbod voor senioren inzake het gebruik 

van computers en internet), stimuleren van techni-

sche beroepen voor meisjes/vrouwen en doorstro-

ming tussen technisch en kunstenonderwijs.

27

20130069 Prov Limb_EMR 2020_plan NL v3.indd   27 6/03/13   17:42




