De ler(n)ende Euregio nodigt U uit voor de werkconferentie:

Zicht op werk over de grens
Kansen benutten op de grensoverschrijdende Euregionale arbeidsmarkt
Woensdag 25 Juni 2014
Van 13.30 tot 17.00 uur
In De Vereeniging te Nijmegen

Inleiding
Duidelijker dan ooit lopen in 2014 de ontwikkelingen van de economie en de arbeidsmarkt aan
beide kanten van de Duits-Nederlandse grens uiteen. Waar aan de ene kant een groot tekort wordt
geconstateerd bestaat aan de andere kant een overschot aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
Maatschappelijke en economische belangen zouden gediend worden met een goed functioneren
van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Ook al zijn tal van grenzen verdwenen nog steeds is er
onvoldoende kennis van en oriëntatie op de arbeidsmarkt bij de buren. Daarin moeten we samen nog
veel stappen zetten. Eén van die stappen is deze werkconferentie.

Inhoud van het programma
Het programma biedt de gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe initiatieven om de
grensoverschrijdende Euregionale arbeidsmarkt te ontsluiten.
Onze werkconferentie heeft de volgende onderdelen:
Geautoriseerde beschrijvingen
Jarenlang werd de discussie over belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt beheerst door
het veronderstelde probleem van erkenning van diploma’s. Nu wordt duidelijk dat erkenning niet de kern
van het probleem is. Het gaat om gebrek aan transparantie en ontbrekende acceptatie van diploma’s uit het
buurland. Het instrument geautoriseerde beschrijvingen biedt een oplossing. Dit instrument is inmiddels
ontwikkeld voor een 50 tal beroepen in 5 sectoren. In gesprek met de bezoekers lichten we de toepassing van
dit instrument toe.
Klik op deze link voor een voorbeeld.
Geruchten en feiten over de Euregionale arbeidsmarkt
In de ochtend voorafgaand aan deze conferentie vindt een spannende casestudy plaats. Het werkterrein
is de arbeidsmarkt van het Rijk van Nijmegen en de Kreis Kleve. Deelnemers zijn professionals van
UWV, Arbeitsagentur, gemeente Nijmegen en Stadt Kleve, Eures - consulenten en intercedenten van
uitzendbureaus. Samen proberen ze in beeld te brengen waar onbenutte kansen liggen om vraag en aanbod
op deze grensoverschrijdend arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen. Na deze gemeenschappelijke
analyse worden de deelnemers geconfronteerd met de resultaten van een quickscan van deze arbeidsmarkt
die in de afgelopen weken plaats vond. In de middagconferentie delen we de conclusies: Hoe goed kennen
we onze Euregionale arbeidsmarkt? Gaan we uit van geruchten of van harde feiten? Beschikken we over de
juiste instrumenten, gegevens en professionele netwerken?
Euregionale barometer
De quick scan die in het vorige programmaonderdeel aan bod kwam is een deel van het instrumentarium dat
we in de komende jaren willen ontwikkelen: een Euregionale barometer, een aanpak om de vinger aan de pols
te houden van belangrijke ontwikkelingen van de Euregionale economie en arbeidsmarkt. Daarbij volstaat
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we in de komende jaren willen ontwikkelen: een Euregionale barometer, een aanpak om de vinger aan de pols
te houden van belangrijke ontwikkelingen van de Euregionale economie en arbeidsmarkt. Daarbij volstaat
het niet om gebruik te maken van statistische gegevens. Vooral de kennis en ervaring van ondernemers en
instellingen in de Euregio kunnen zicht geven op belangrijke ontwikkelen op korte en middellange termijn.
Het concept van deze euregionale barometer is nog in ontwikkeling. We gebruiken de conferentie om
over dit concept in discussie te gaan met deskundigen uit de andere Euregio’s in het Nederlands - Duitse
grensgebied.
Good practices
Tijdens de conferentie komen als intermezzo twee voorbeelden aan bod van effectieve vormen van
grensoverschrijdend opleiden en bemiddelen.
Netwerken
Na afloop om 16:00 uur is er gelegenheid onder genot van een hapje en drankje te netwerken.

Het belang
Nederland en Duitsland vertonen heel verschillende patronen in hun economische ontwikkeling en dat biedt
kansen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hoe werkt dat? In de periode van 1995 tot 2008 was
aan de Nederlandse zijde sprake van een ongekend grote economische groei. Daar werd toen als grootste
economische probleem de te verwachten tekorten aan goed opgeleide arbeidskrachten gezien.
Tegelijkertijd was er in de aan Nederland grenzende deelstaten NRW en Niedersachsen sprake van slechts
beperkte groei en in veel regio’s zelfs van een aanzienlijke werkloosheid. Vanaf 2008 heeft een omgekeerde
ontwikkeling plaats gevonden: er ontstond in Nederland een ernstige economische recessie met sterk
groeiende werkloosheid als gevolg.
Bovendien trok de economie aan de andere kant van de grens juist aan en er ontstond een groeiend
onvervulbare vraag naar arbeidskrachten. In de periode tot 2008 bleek dat de Euregionale arbeidsmarkt
in staat was om de verschillen op de arbeidsmarkt aan beide kanten voor een deel op te vangen: steeds
meer Duitse arbeidskrachten vonden toen hun weg op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als indicatie: tussen
1995 en 2006 steeg het aantal Duitse arbeidskracht uit de Kreis Kleve dat als pendelaar werkte in de regio
Arnhem Nijmegen van 3.000 naar 15.000 personen. Het is te hopen dat in de komende jaren een omgekeerde
ontwikkeling plaats zal vinden en dat Nederlandse arbeidskrachten hun weg vinden naar Duitse bedrijven en
instellingen in de Euregio Rijn Waal.

Onze gemeenschappelijke opdracht
Voor veel bedrijven, voor werkzoekenden en voor jongeren die een geschikte leerwerkplek zoeken is die
andere kant van de grens nog steeds onbekend terrein. Het is de taak van gemeentes, arbeidsvoorziening
en andere organisaties die zich richten op de arbeidsmarkt om zicht te bieden op dit terrein. Voorwaarde is
dat deze instanties elkaar weten te vinden om samen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontsluiten en
effectieve ondersteuning te bieden aan de burgers in de grensregio.

Voor wie?
Deze werkconferentie is gericht op iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de problematiek van
grensoverschrijdend opleiden en bemiddelen: deskundigen van provincies, Bezirksregierungen, gemeentes,
instellingen voor arbeidsbemiddeling en arbeidsvoorziening en beroepsopleidingen.

Aanmelden
Via aanmeldformulier op de website www.lerende-euregio.com

Routebeschrijving
Klik op routebeschrijving en parkeren
De uitnodiging gebeurt via de Euregiokantoren langs de Nederlands Duitse grens.
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Deze Actiedag is een initiatief van de Lerende Euregio in samenwerking met UWV Werkbedrijf Nijmegen,
Arbeitsagentur Kleve, het Ministerie van Economische Zaken, Eures en de Euregio Rijn Waal
De Ler(n)ende Euregio is een netwerk van Nederlandse en Duitse scholen
voor middelbaar beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal.
Meer informatie: www.lerende-euregio.com
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Mede mogelijk gemaakt door
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