
Programma 

VNG werkconferentie Grensoverschrijdende 
Arbeidsmarkt 
Datum: 18 juni 

Locatie: de Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht 

 

 

9.30  Ontvangst met koffie en thee  

10.00  Start plenaire gedeelte 

x Dagvoorzitter Margriet Brandsma. Margriet Brandsma is een Nederlandse journalist en 
heeft van 1994 tot en met 2010 gewerkt voor het NOS Journaal met als standplaats onder 
andere Duitsland.  

10 – 10:15 Welkom  

x Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden en VNG bestuurlijk portefeuillehouder 
Grensoverschrijdende Samenwerking. 

10:15 Keynote speech Agnes Jongerius, Lid Europees parlement PvdA. 

10:30 Pitches en paneldebat  

x Agnes Jongerius. Lid Europees parlement 
x Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland 
x Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe 
x Bert Kamphuis, wethouder gemeente Sittard-Geleen  
x Jan Binnenmars, wethouder gemeente Twenterand 
x Elisabeth Schwenzow, directeur de Euregio 
x Bert van Delden, plv.  DG BZK 

12:00 Keynote speech Carola Schouten, Lid Tweede kamer CU  

12:15 Verplaatsen naar workshops: in de workshopzalen is koffie en thee beschikbaar. 

12:30 workshops 

Tijdens de workshops gaan we dieper in op de vier thema’s die het VNG position paper benoemt als 
de grootste uitdagingen: Informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, onderwijs en grenseffecten 
(mobiliteit, soc. zekerheid en fiscaliteit). Aan de hand van een knelpunt en één of meerdere 
voorbeelden van mogelijke oplossingen gaan we op zoek naar wie er wanneer aan zet is, wat we van 
elkaar kunnen verwachten en hoe we elkaar kunnen helpen. 



 

Workshop informatievoorziening; Lichtzaal 
Moderator Karin van de Berg, gemeente Tilburg 
 

- Hans Mooren, beleidsmedewerker Team Duurzame ontwikkeling bij de Benelux, geeft een 
toelichting op de informatievoorziening van de Benelux (o.a. over hun portal en 
grensarbeider brochures). 

- Kees Martens, manager van de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken van de Sociale 
Verzekeringsbank, vertelt wat de Sociale Verzekeringsbank doet aan informatievoorziening 
en zal een beeld schetsen van wat er al centraal en decentraal georganiseerd is op dit gebied 
en welke ontwikkelingen daarin nu gaande zijn.  

- Jeannette van Yperen, manager NCO EURES Nederland van het UWV, zal de rol van EURES 
op het gebied van informatievoorziening en individuele maatwerkadvisering toelichten. 

- Elisabeth Schwenzow, directeur de Euregio, zal een presentatie geven over de 
werkzaamheden van de Euregio. 

 
Workshop arbeidsbemiddeling; Poortzaal 
Moderator Paul Spoelstra, gemeente Groningen 
 

- Wilbert Lennartz, sectorhoofd klantcontacten van de regionale sociale dienst Pentasz 
Mergelland, zal zijn ondernemende, pragmatische en ontzorgende aanpak van de Duitse 
arbeidsbemiddeling in Zuid-Limburg met u delen.  

- Ronald de Back, coördinator van Werkservicepunt Zeeuw-Vlaanderen, is aanwezig om toe te 
lichten welke rol het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen speelt in de grensoverschrijdende 
informatievoorziening en arbeidsbemiddeling.  

- Hans de Wolf, projectleider Net(z)werk No(o)rd van de gemeente Oldambt, vertelt over het 
samenwerkingsverband met Landkreis Leer. 

- Mathilde Kockelkoren, Landelijk adviseur Werkgeversdienstverlening met specialisatie 
Eures, zal in gaan op de bemiddeling, werving en matching (zowel transnationaal als in de 
grensstreken) van EURES. 

- Attie Logger, beleidsmedewerker van het ministerie van SZW, zal ingaan op vragen over wat 
het Rijk kan doen aan het faciliteren van het grensoverschrijdende arbeidsmarktbeleid. 

 
Workshop onderwijs; Foyer 
Moderator Marije Gerrist, gemeente Nijmegen 
 

- Jeannette Groeneveld-Verdonk, secretaris ‘onbegrensdzeeuwsvlaanderen’ van de gemeente 
Terneuzen, zal het praktijkvoorbeeld ‘Havo-piste College’ dat HAVO leerlingen toegang geeft 
tot het Vlaamse hoger onderwijs van de Associatie Universiteit Gent presenteren.  



- Justus de Hooge, programmamanager van het ministerie van OCW, is aanwezig om 
toelichting te geven over onder andere de mogelijkheden voor Duitstalig onderwijs en 
diplomaerkenning. 

- Ed Clevers, hoofd PPM-Bureau / projectmanager Ler(n)ende Euregio van het ROC Nijmegen, 
vertelt over het praktijkvoorbeeld van de Ler(n)ende Euregio.   

- Synke Hotje, Senior projectmedewerker bij EP-Nuffic, zal ingaan op de mogelijkheden voor 
buur-taalonderwijs aan de grens. 

 

Workshop grenseffecten;  plenaire zaal, Kroonzaal 
Moderator Henrik Fokke, gemeente Maastricht 

- Hildegard Schneider, directeur van ITEM, zal een presentatie verzorgen over het Institute for 

Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility dat de spil is van 
onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent 
grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. 

- Henrik Fokke, senior beleidsadviseur Europese zaken en public relations, zal een 
praktijkvoorbeeld van de gemeente Maastricht gerelateerd aan grensoverschrijdend 
openbaar vervoer centraal stellen. 

- De best practice van de Charlemagne Grensregio zal besproken worden.  

13:30  Lunch  
 

14.30 vervolg plenair programma 

14:30 Grensoverschrijdend sectorplan 
Daan Withagen, FNV bestuurder grensarbeid, regionale werkbedrijven. Grensarbeid is per definitie 
tweerichtingsverkeer. Het gebied waarover we praten wordt door grensbewoners veelal beleefd als 
één leefgebied waarin we wonen, recreëren, boodschappen doen , naar school gaan en werken. Er 
loopt alleen toevallig een landsgrens doorheen. De oplossingen zitten hem vooral in het tweerichting 
verkeer in de genen krijgen.  Het grensoverschrijdend regionaal sectorplan is een goed instrument 
om te tonen dat extra instrumenten inzetten leiden tot een grenzeloze arbeidsmarkt. 
Wederkerigheid zou daarin een vanzelfsprekend vertrekpunt moeten zijn, rekening houdend met de 
door regelgeving bestaande fricties.  

15:00 De gespreksleiders van de workshops geven een terugkoppeling van wat er gedeeld en 
bedacht  is in de workshops. 

15:30 Agenda Stad 
Onder leiding van Margriet Brandsma zoeken we met behulp van pitches van Martin Postma, 
gemeente Groningen, Peter Schildkamp, gemeente Enschede en Reina Pasma, gemeente 
Maastricht, waarin zij toelichten waar ze mee bezig zijn en welke concrete projecten op stapel staan, 
naar hoe deze initiatieven een plek kunnen krijgen in de Agenda Stad. Kunnen we als grensregio's 
(complementaire) afspraken maken over de projecten die we aanpakken? Hoe gaan we ervaringen 
delen, waardoor we leren van de fouten en successen kunnen worden uitgerold?  

16:15 En natuurlijk gaat de bal ook de zaal nog in. 

16:30   Netwerkborrel 


