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Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Vanzelfsprekender en gemakkelijker
Er zijn allerlei redenen waarom mensen en bedrijven de 

kansen net over de grens niet pakken. Deels komt dat 

doordat men zich niet bewust is van de mogelijkheden 

in het buurland: onbekend maakt onbemind. Maar 

ook de verschillen in taal, cultuur, onderwijs, fiscale 

systemen en sociale zekerheidsstelsels tussen Nederland, 

België en Duitsland staan het goed functioneren van de 

grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt in de 

weg. Er gebeurt al veel om mensen bewust te maken van 

de mogelijkheden en om belemmeringen weg te nemen. 

Toch vinden alle betrokken organisaties in Nederland en 

onze buurlanden dat er nog het nodige te winnen valt 

om het werken, ondernemen en studeren net over grens 

vanzelfsprekender en gemakkelijker te maken. 

De Nederlandse grens met België en Duitsland is meer dan duizend kilometer lang. In de grensregio’s  
liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar miljoenen Nederlanders werken,  
ondernemen of studeren. Vaak doen ze dat aan de Nederlandse kant van de grens. Maar er zijn voor 
werkzoekenden, ondernemers en studenten ook allerlei kansen en mogelijkheden in de buurlanden  
België of Duitsland. Omgekeerd geldt dat ook. Die kansen worden nu niet of onvoldoende benut.  
De economie en arbeidsmarkt in grensgebieden functioneren gemiddeld genomen minder goed dan in  
de rest van Nederland. De arbeidsparticipatie is er relatief lager en de werkloosheid hoger. Dat is jammer.

Kansen benutten
Daarom is eind 2015 het Actieteam Grensover schrijdende 

Economie en Arbeid opgericht. In het actieteam werken 

bestuurders en professionals van grensgemeenten, 

-provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, 

Euregio’s, MKB-Nederland en de Rijksoverheid nauw 

met elkaar samen. Het doel: bouwen aan een toekomst 

waarin werkzoekenden, ondernemers en studenten uit 

de grensregio’s zich bewust zijn van de mogelijkheden in 

de buurlanden. En zij meer perspectief krijgen om kansen 

net over de grens te benutten. Samen met de buurlanden 

worden belemmeringen, die een grens oplevert,  

daarom zoveel mogelijk weggenomen. Op welke manier 

dat gebeurt, is door het actieteam vastgelegd in een 

actieagenda. 

Vasthouden en doorpakken!
De actieagenda is op 30 januari 2017 gepresen teerd. 

Hierin staan 15 doelen en 40 acties. Veel acties worden al 

uitgevoerd, daar gaan we samen met onze buurlanden 

mee verder. Daarnaast zijn er aanvullende acties 

benoemd op het gebied van informatievoorziening, 

arbeidsbemiddeling, buurtaal, diploma-erkenning, 

stages en leerwerkplekken, bereikbaarheid en onder-

nemen. De actieagenda is dan ook geen eindpunt, maar 

juist een nieuw begin.  

 

Verbetering van de grensoverschrijdende economie en 

arbeidsmarkt moet voor de lange termijn goed geregeld 

worden. Daar wordt door alle betrokken organisaties aan 

gewerkt, maar dat kost tijd. Daarom blijft het actieteam 

voorlopig bestaan. Vasthouden en doorpakken is daarbij 

het motto. Samen slechten we grenzen, verbinden we 

regio’s en bewegen we mensen. Dat moet leiden tot 

meer werkgelegenheid, meer omzet voor ondernemers 

en meer kansen voor studies, stages of leerwerkplekken 

in de grensregio’s.



  Informatievoorziening
 
Doel I: Alle informatie over grensoverschrijdend werken  

is op één (online) plek te vinden.
 
Doel II: Er is een dekkend netwerk voor persoonlijke 

informatievoorziening.
 
Doel III: De digitale en persoonlijke informatie voor

ziening zijn voor de lange termijn gefinancierd.

 Arbeidsbemiddeling

 Doel IV: Arbeidsbemiddelingsorganisaties aan beide 

zijden van de grens werken structureel samen.

 Doel V: Werkzoekenden, werkgevers en arbeids bemid

delings organisaties zijn zich beter bewust van de kansen en 

mogelijkheden van werken, ondernemen en stages lopen 

over de grens. 

 Doel VI: Vacatures in het buurland zijn goed en 

gemakkelijk vindbaar voor werkzoekenden in Nederland, 

en omgekeerd.

 
Buurtaal en cultuur

 Doel VII: Het belang van buurtaal en cultuur staat 

scherper op het netvlies bij schoolbesturen, ouders en 

leerlingen.

 Doel VIII: Meer leerlingen krijgen buurtaal aangeboden.

 Diploma-erkenning

  Doel IX: De procedure voor het erkennen van diploma’s 

en beroepskwalificaties in het mbo is eenvoudiger, trans

paranter, sneller en goedkoper.

 Stages en leerwerkplekken

  Doel X: Belemmeringen voor het vinden en volgen 

van een stage of leerwerkplek bij een Belgisch of Duits 

leerbedrijf zijn zoveel mogelijk weggenomen.

 
Bereikbaarheid

 Doel XI: Regionale oplossingen die goed werken om 

de bereikbaarheid te vergroten, worden ook in de andere 

grensregio’s toegepast.

 Doel XII: Alle grensregio’s hebben een structureel 

grens overschrijdend mobiliteitsoverleg ingevoerd voor het 

verbeteren van het grensoverschrijdende openbaar vervoer 

en de infrastructuur.

 
Ondernemerschap

 Doel XIII: De informatievoorziening en dienstverlening 

aan bedrijven die over de grens willen ondernemen is 

verbeterd. 

 Doel XIV: De grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bedrijven en kennis en onderwijsinstellingen is vergroot. 

 Doel XV: De administratieve lasten en juridische 

belemmeringen voor ondernemers in de grensstreek zijn 

verminderd.

De zeven onderwerpen en vijftien doelen van het actieteam: 

Deelnemers actieteam 

Namens gemeenten:

• Gemeente Coevorden

• Gemeente Enschede

• Vereniging Nederlandse 

Gemeenten

Namens provincies:

• Provincie Limburg 

• Provincie Zeeland

• Provincie Groningen

Namens ondernemers: 

• MKB-Nederland

Lengte grens met België: 460 km
Lengte grens met Duitsland: 580 km 

Aantal grensprovincies in Nederland: 7
Grensprovincies Duitsland: Noordrijn-Westfalen  
en Nedersaksen
Grensprovincie België: Vlaanderen
Aantal Nederlandse arbeidsmarktregio’s in grensgebieden: 14
Aantal Euregio’s: 7
Aantal inwoners Nederlandse grensregio: 5.8 miljoen  

(34% van alle Nederlanders)

Aantal inwoners Belgische grensregio: 4.9 miljoen
Aantal inwoners Duitse grensregio: 3.6 miljoen

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
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 België Nedersaksen Noordrijn-Westfalen

In- en uitvoer, NL en buurlanden, 2015
Namens Euregio’s: 

• Euregio Rijn-Waal

Namens ministeries: 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties

• Ministerie van Economische Zaken

• Ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap

• Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid


