Grenzenloos Werken
Interprovinciaal sectorplan grensoverschrijdend werken
FNV, VNO, UWV
Prov. Zeeland, Nrd. Brabant, Limburg,
Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen

Regio’s:
Niedersachsen; Nordrhein-Westfalen; Vlaanderen

Kansen benutten in Duitsland en België
•
•
•
•
•
•
•

Veel vacatures over de grens
Onvoldoende werk voor iedereen in NL
Grensregio’s NL hogere werkloosheid
Sectorplan: tijdelijk; periode van 2 jaar extra kansen benutten
Extra budget: werkzoekenden; met ontslag bedreigden > werk
Mobiliteit: minimaal 1 jaar aan het werk; bij/omscholing
Positieve effecten voor:
–
–
–
–

Werkzoekenden
Minder uitkeringen
(indirect) voor de Nederlandse arbeidsmarkt (vakvaardig en ervaren)
Mobiliteit vergroten

• Vraag: 2-richtingsverkeer Duitsland/België < > Nederland?

Samen: extra budget om kansen verzilveren
• Hoofdaanvrager FNV / Samenwerkingsverband als ‘eigenaar’

• Garantstelling (Provincies voor het gevraagde subsidiebedrag)
– Let op: dat is geen subsidie
– Ministerie wil solide, betrouwbare partijen garant > in geval niet goed uitgevoerd,

malversaties e.d.

• Risico’s: minimaliseren
– Monitoring (onder realisatie > terug geven);

– Solide uitvoeringsorganisaties: tussentijdse accountantscheck
– Uitbetaling achteraf? Na checks
– Overhead conservatief: mee laten groeien met realisatie

• Financiering van het plan: Werkgevers (gemeenten) + Sectorplansubsidie
• Centrale aanvraag < > Decentrale operationele uitvoering

Inhoud 1
• Plan (aantallen en prijzen) op basis van:
ervaringsdeskundigen; UWV; zorg/welzijnorganisaties; Eures;
onderzoeken; Kreishandwerkerschaften; Agentur fur Arbeit;
VDAB; e.a.
• 1400 (7 x 200 gemiddeld) trajecten: scholing en werk
– 210 vwnw (65 ander beroep en 145 hetzelfde)
– 910 vWWnW
– 280 Overige
• Verdeeld over drie categorieën:
– Grote afstand maar wel interesse;
– Wel een achtergrond, maar nog stevig scholen
– Redelijke recente werkervaring, vrij snel te scholen

Inhoud 2
• Taal (en cultuur; Duitsland)
• IDW
– (project met SBB, Eures, Euregio’s, en Duitse/Belgische partners)

• EVC
• Bemiddeling en begeleiding
– (aan de werkzoekenden / werknemers gebonden)

• Infrastructuur
– (taal app; helpdesk taal/werk gekoppeld aan de 1400 werkenden met
duurzaam effect):

– Kosten?

• Overige knelpunten:
– Reiskosten (fonds organiseren?)
– E.a.

Bespreekpunten
•
•
•
•

Wie doen er definitief mee? Stavaza
Bestuurlijk traject/garantstelling etc. + Handtekeningen?
Projectbureau die centraal uitvoering: regelingen en monitoring
Decentraal: operationele uitvoering

Inhoudelijk
• Taal-scholing-werk: trajecten (zie volgende sheet)
• Brug-WW
• Bijstandgerechtigden: bijdrage gemeenten (25%)?
• Aantallen/prijzen en verdeling over de groepen?
– vWnW? (redenerend vanuit de praktijk? Sociaal plan?)
– WW?
– Overige? Condities P-wet groep?
• Klantvriendelijke uitvoering en administratieve last
• E.a.?
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