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Aanleiding

Intentieverklaring Nederlands-Duits-Belgische Euregio´s
•Pakket van minimale vereisten
•Ondertekend op 13 maart in Ulft, resultaat van „GROS impuls A & O“, een 
project van de vier Euregio´s langs de Nederlands-Duitse grens
•O.a. afgesproken dat er in elke Euregio tenminste een GrensInfoPunt komt 



GrensInfoPunt Rijn-Waal

Lead Partner
•Euregio Rijn-Waal

Partners
•Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken)
•Deutsche Rentenversicherung
•Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (UWV) namens regionale UWV´s
•Agentur für Arbeit Wesel
•Deutscher Gewerkschaftsbund (in samenwerking met FNV en CNV)

Samenwerking met: 
Belastingdienst, Finanzamt, KvK, IHK



Activiteiten

(Looptijd: 1 januari 2016 – 31 december 2019)

Vier werkpakketen

• Informeren van (potentiële) grensgangers
• Training en scholing
• Grensoverschrijdende ontsluiting van 

vacatures / sollicitatiemogelijkheden
• Gezamenlijke expertisepool, branding en 

marketing Nederlands-Duitse
GrensInfoPunten



Informeren (potentiële) grensgangers

Activiteiten
• Persoonlijke advies (telefoon, mail en op afspraak elke dag mogelijk, 

3750 contactmomenten per jaar)
• Spreekuren voor grensgangers 10 x per jaar, ca 1.500 adviesgesprekken)
• Informatie voor werkgevers
• Op verzoek spreekuren op locatie

Team
• Coördinator
• Tweedelijns adviseurs
• Eerstelijnsadviseur



Training en scholing

Activiteiten

• Seminars, workshops, cursussen (taal, cultuur), thematische 
informatiebijeenkomsten voor (potentiële) grensgangers en werkgevers
− 5-7 activiteiten per jaar
− In samenwerking met diverse (externe) partners

• (Bij)scholing voor adviseurs Nederlands-Duitse GrensInfoPunten
− 5 activiteiten per jaar
− In samenwerking met SVB



Netwerk arbeidsbemiddeling

Activiteiten

•Oprichting platform voor actoren en netwerken op het gebied van 
grensoverschrijdend werken en bemiddeling (gemeenten, 
Agenturen/UWV, IHK/HWK/KvK, uitzendbureau´s, 
beroepsopleidingen.

•Samenwerking met en doorverwijzen naar banenbeurzen en online 
tools als de Euregio-Jobroboter.



Samenwerking GrensInfoPunten

(In nauwe samenwerking en afstemming met overige GrensInfoPunten)

Activiteiten
• Branding en marketing

− Gezamenlijk logo, website, brochures, bovenregionale mediabenadering
• Expertisepool

− Centraal systeem registratie kwantitatieve gegevens
− Identificatie hindernissen grensmobiliteit door wetswijzigingen
− Deskundigheidsbevordering adviseurs (zie daartoe werkpakket 2)



Kosten- en financieringsplan

Kosten: € 1.911.236,03

Financiering
• Eigenbijdrage Euregio Rijn-Waal + partners € 411.744,01
• INTERREG-Financiering

− EFRO € 955.618,02
− MWEIMH NRW € 286.682,40
− Nederlandse provincies € 251.191,59
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