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Samenvatting project

Bij het vorige project „Grenzen bewegen“ heeft het concept van voorbereiding, kwalificatie en scholing van 
langdurig werkzoekenden in de euregionale grensregio zich in de praktijk bewezen.

Hier borduurt het nieuwe project PERSPECTIEF 360° consequent op voort. Het bedt het in in een nog breder 
netwerk en intensiveert de contacten met de bedrijven in de regio. De belangrijkste innovaties zijn:

• Het organiseren van workshops voor medewerkers van de deelnemende steden en gemeenten
• Oprichting van een pool van bedrijven
• Samenwerking met Nederlandse onderwijsinstellingen
• Verbinding met reeds bestaande, nationale arbeidsmarktprojecten aan beide zijden van de grens
• Individuele adviesgesprekken 
• Gezamenlijke leer- en werkervaringen 
• Deelnemers worden ook na afloop van het trainingsprogramma begeleid.
• Geografische uitbreiding van het projectgebied 
• Het fungeren als controle-instrument bij de re-integratie naar werk.

Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding

Beschrijving:
De opgave tijdens de projectvoorbereiding is het ontwikkelen van de hele cursus en dit schriftelijk vastleggen.
Welke locaties zijn nodig,? Wat zijn de benodigde afmetingen  en wanneer zijn ze nodig? Afspraken met alle 
actoren in het netwerk die bij het project betrokken zijn, inclusief alle van toepassing zijnde activiteiten 
(workshops).
Het organiseren van kick-off bijeenkomsten en het mobiliseren en betrekken van de plaatselijke media.

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

Ontwikkeling en implementatie van een adminstratieve structuur voor het projectbeheer, controlling 
(financieel, inhoudelijk), specifieke verplichtingen nakomen voor verplichte verslaggeving en uitbetalingen.

PR und Kommunikation / PR en communicatie

Ontwikkeling van folders voor het project. Organiseren van kick-off-bijeenkomstenen persconferentie voor 
lokale media. Presentatie van het project op de internetsite van het TBH.

Inhaltliche Aktivitäten / Inhoudelijke activiteiten

Concrete maatregelen en activiteiten
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Samenvatting:
Bij het vorige project „Grenzen bewegen“ heeft het concept van voorbereiding, kwalificatie en scholing van 
langdurig werkzoekenden in de euregionale grensregio zich in de praktijk bewezen.

Hier borduurt het nieuwe project PERSPECTIEF 360° consequent op voort. Het bedt het in in een nog breder 
netwerk en intensiveert de contacten met de bedrijven in de regio. De belangrijkste innovaties zijn:

• Het organiseren van workshops voor medewerkers van de deelnemende steden en gemeenten langs de 
Duits-Nederlandse grens gericht op de uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden, het afleggen van 
werkbezoeken enz. met als doel om een duurzame samenwerking tot stand te brengen
• Oprichting van een pool van bedrijven die al werknemers uit het buurland in dienst hebben en daardoor in 
de toekomst bij uitstek als aanspreekpunt kunnen fungeren
• Samenwerking met Nederlandse onderwijsinstellingen op het gebied van actuele trends en ontwikkelingen. 
Zo komt ook op het onderdeel beroepsopleiding een samenwerking tot stand, die aan beide zijden van de 
grens extra bijdraagt aan het grensoverschrijdend werken
• Verbinding met reeds bestaande, nationale arbeidsmarktprojecten aan beide zijden van de grens
• Individuele adviesgesprekken voor geïnteresseerden in plaats van groepsbijeenkomsten: in individuele 
gesprekken is het mogelijk om optimaal rekening te houden met de individuele wensen en mogelijkheden en zo 
te komen tot een re-integratieplan op maat
• Gezamenlijke leer- en werkervaringen van de deelnemers helpen om bestaande angsten te verminderen en 
dienen ter voorbereiding op het werken bij bedrijven
• Deelnemers worden ook na afloop van het trainingsprogramma begeleid. Dit geldt zowel voor deelnemers 
die al betaald werk gevonden hebben, waar we in het geval van onduidelijkheden of problemen op de nieuwe 
werkplek beschikbaar zijn om te verduidelijken of te ondersteunen als voor deelnemers die nog geen betaald 
werk hebben gevonden bij hun verdere zoektocht naar werk.
• Geografische uitbreiding van het projectgebied met het centrale en zuidelijke deel van de regio Kleef en het 
aangrenzende noordelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg
• Het fungeren als controle-instrument bij de re-integratie naar werk.

A.AUSGANGSSITUATION

De gevolgen van de aanhoudende positieve economische ontwikkeling zijn ook op de euregionale arbeidsmarkt 
zichtbaar Het aantal werkzoekenden in de regio is duidelijk gedaald. 29 (D) respectievelijk 51 (NL) 
projectdeelnemers uit de eerste projectfase hebben een nieuwe baan gevonden waarvoor sociale premies 
moeten worden afgedragen.

Deze positieve trend heeft echter niet alle groepen op de arbeidsmarkt bereikt. Het aandeel langdurig 
werkzoekenden is aan beide zijden van de grens duidelijk gestegen. De gangbare  re-integratietrajecten werken 
voor deze klantgroep blijkbaar nog niet optimaal. Daarnaast zijn er ook in onze regio steeds meer vacatures.

De situatie op de euregionale arbeidsmarkt wordt nog steeds gekenmerkt door een groeiende groep langdurig 
werkzoekenden. In het engere verzorgingsgebied van het project (regio Kleef en de arbeidsmarktregio 
Midden-Gelderland) zijn ongeveer 28.000 mannen en vrouwen werkloos. Aan Duitse kant ligt het 
werkloosheidspercentage op 5,8%. Het regiobestuur Kleef en zijn 16 gemeenten zijn voor in totaal 6.500 
langdurig werkzoekenden verantwoordelijk. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de RSD de Liemers zijn in 
totaal voor 7.800 mensen verantwoordelijk die al langere tijd geen werk meer hebben (bijstandsgerechtigden).

Op basis van een analyse van de ervaringen tot nu toe is aan Duitse zijde een toename zichtbaar van de 
behoefte aan vakkrachten in zowel de sector “verkeer en logistiek” als in de sectoren techniek en verzorging. Dit 
geldt ook voor de Nederlandse kant.
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B. GEOGRAFISCHE UITBREIDING

Geografisch gezien wordt PERSPECTIEF 360° aan Duitse zijde uitgebreid naar het centrale en zuidelijke deel van 
de regio Kleef en aan Nederlandse zijde naar het noordelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg, zodat 
er ook nieuwe kansen ontstaan voor de langdurig werkzoekenden die hier wonen.

Het gebied van de Euregio Rijn Waal wordt door werkzoekenden voor het eerst als één euregionale 
arbeidsmarkt gezien. De eigen inspanningen om aan het werk te komen, stoppen niet langer bij de landsgrens 
maar richten zich ook op de Nederlandse of Duitse arbeidsmarkt in het buurland. Dit biedt de deelnemers 
nieuwe mogelijkheden om een passende baan te vinden.

Met de toetreding van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en het betrekken van Noord-Limburg, zal het project 
ook aantrekkelijk worden voor de gemeenten in het midden van de regio Kleef (en andersom), niet in de laatste 
plaats vanwege de mogelijkheden om de nieuwe werkplek met het openbaar vervoer te bereiken zonder lange 
afstanden af te hoeven leggen. Daarnaast wordt met de doelstelling "grenzen verleggen in het eigen hoofd" een 
hogere mate van mobiliteit bereikt, die het werkelijk mogelijk maakt om te reageren op vacatures, om bedrijven 
te benaderen en om betaald werk aan te nemen.

Aan Duitse zijde zijn aanvankelijk de steden Emmerich am Rhein, Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg, Kevelaer en 
Goch betrokken. Aan Nederlandse zijde zijn dit de RSD de Liemers met de gemeenten Duiven, Westervoort en 
Zevenaar en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Ook andere gemeenten aan zowel Duitse als Nederlandse zijde 
hebben interesse getoond en zullen in het kader van PERSPECTIEF 360° in het netwerk geïntegreerd worden, 
actief deelnemen en bijdragen aan het verdere succes van het concept.

Wat tot nu toe bij de stadsassen Emmerich-Zevenaar en Kleef-Nijmegen vanwege nabijheid en goede 
verbindingen op het gebied van arbeidsbemiddeling is aangetoond, wil PERSPECTIEF 360° ook uitbreiden naar 
het midden en zuidelijke deel van de regio Kleef en de bijbehorende buurgemeenten aan de Nederlandse kant.

C. WORKSHOPS VOOR MEDEWERKERS van geïnteresseerde instellingen

De samenwerking tussen de gemeenten aan de Duitse en Nederlandse kant is voor het succes van dit 
gezamenlijke project van groot belang. Vooral op uitvoeringsniveau is de uitwisseling en vergelijking van 
werkwijzen om werkzoekenden te begeleiden naar werk vaak een goede manier om van elkaar te leren en om 
de nieuwe inzichten in de eigen uitvoeringspraktijk een plek te geven.

Er zullen grensoverschrijdende workshops worden georganiseerd waarin onderwerpen die voor voor 
professionals in arbeidsbemiddeling relevant zijn aan bod zullen komen. De uitwisseling van kennis, de 
werkbezoeken bij de buren en de presentatie van best practices  maken een duurzame samenwerking voor alle 
betrokkenen zinvol en noodzakelijk.

D. INTENSIEVE SAMENWERKING MET BEDRIJVEN

Om het voor deelnemers mogelijk te maken de overstap naar een betaalde baan te maken, is intensieve 
samenwerking met euregionaal georiënteerde bedrijven noodzakelijk. Een blik op de behoeften en vereisten in 
onze regio wijst uit dat eerst de sector „transport- en logistiek“ genoemd moet worden. Daarnaast is ook in de 
techniek en de zorg een bijzonder grote vraag naar (extra) werknemers. Het aantal vacatures in deze sectoren is 
dan ook hoog.
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De samenwerking met bedrijven aan Duitse en Nederlandse zijde leidt tot
a) inzicht in de concrete behoeften van werkzoekenden (stage / zoeken naar een baan) en bedrijven 
(vacatures)
b) algemene informatieverstrekking over grensoverschrijdend werken bij evenementen en / of in individuele 
situaties
c) het project als banenbeurs en "pool van potentiële werknemers" voor bedrijven in de grensregio, met 
name voor bedrijven met grensoverschrijdende oriëntatie

Binnen het project PERSPECTIEF 360° zullen bedrijven met behulp van "Letters of Intent" (LOI) aan het project 
gebonden worden. In deze Letters of Intent verklaren bedrijven het project en de doelstellingen te 
ondersteunen. Dit heeft ook als voordeel dat in het geval van nieuwe of extra vacatures, direct aan het project 
gedacht zal worden om te voldoen aan de personeelsvraag.

Ook de bereidheid om stageplekken beschikbaar te stellen voor kandidaten uit het buurland is van groot 
belang. Wie zich tijdens een stage op een positieve manier heeft laten zien, heeft een reële kans op een betaalde 
baan.

Op deze manier wordt de opbouw van een pool van bedrijven mogelijk.

E. Grensoverschrijdend samenwerken van de onderwijsinstellingen

Tevens gaan wij  een samenwerking met een nederlandse onderwijsinstelling  initieren om actuele trends en 
ontwikkelingen in het buurland bij te houden. Deze nieuwe partner wordt  betrokken bij de uitvoering van 
bijscholings- en algemeen onderwijsaanbod.
Zo ontstaat er  ook op het gebied van beroepsopleiding een duurzame samenwerking  die aan beide zijden van 
de grens extra bijdraagt aan de bekendmaking van het Projectthema.

F.Verbinding mer reeds bestaande arbeidsmarktprojecten
De verbinding met reeds bestaande nationale arbeidsmarktprojecten aan beide zijden van de grens is van groot 
belang voor een duurzame verankering van het concept PERSPEKTIVE 360° als instrument voor de opleiding en 
integratie in de euregionale arbeidsmarkt van langdurend werkzoekenden.

Als voorbeeld hiervan is de sinds vele jaren in het Achterhoek actieve Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) te 
noemen maar ook nieuwe, net in de planning staande projectconcepten komen voor coὃperatie in aanmerking 
waarvan beide zijden kunnen profiteren. ( zoals het nieuwe project „Door Inzicht aan de Slag“ in de provincie 
Limburg waarin de drie arbeidsmarktregio‘s van de provincie Limburg – Zuid-, Midden- en Noord-Limburg 
willen samenwerken met de UWV en de werkgevers uit de regio.)

G.Doorontwikkeling van het trainingsprogramma
1.  individuele adviesgesprekken
In de projectperiode gaat het om maximaal 250 deelnemers. Om mensen voor deelname aan het project te 
interesseren, werden in het voorafgaande project altijd informatiebijeenkomsten voor groepen georganiseerd. 
Hierbij is echter gebleken dat de individuele vragen en uitgangspunten van de individuele geïnteresseerden zo 
verschillend zijn dat het zinvoller is om individuele adviesgesprekken in afstemming met en op locatie van de 
respectievelijke gemeenten te houden. Bovendien zijn de problemen en voorliggende obstakels om een 
betaalde baan aan te nemen zo individueel en divers dat alleen individuele advisering zinvol is.
Dit aangepaste aanbod betekent een significante uitbreiding van de individuele gerichtheid van onze werkwijze 
waardoor de doelgroep extra zal profiteren.
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2. Gezamenlijke leer- en werkervaringen
Uit de ervaringen met het vorige project „Grenzen bewegen“ is gebleken dat er nogal wat scepsis bestaat ten 
opzichte van het onbekende op de andere zijde van de grens.
Gezamenlijke leer- en werkervaringen van Duitse en Nederlandse werkzoekenden om hun  kansen op werk te 
vergroten en hun grensoverschrijdende mobiliteit te verbeteren, vormen één van de dragende pijlers van het 
concept. Hier leer je elkaar kennen, wissel je ervaringen uit, geef je elkaar tips. Deze uitwisseling levert zo een 
belangrijke bijdrage aan de vergroting van het zelfvertrouwen en de motivatie. Om deze reden zullen de 
bi-nationale bijeenkomsten van de twee leergroepen wekelijks plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen 
wisselend thema’s aan bod komen op het gebied van arbeidsmarkt (zoals bedrijfsbezoeken) en taal en cultuur. 
Deelnemers worden gestimuleerd en krijgen de taak om deze bijeenkomsten zelf voor te bereiden en te 
organiseren. Dit vraagt om een eigen bijdrage, waardoor de zelfwerkzaamheid wordt bevorderd.

3. Nazorg
De resultaten van het project zijn pas echt succesvol als er sprake is van duurzaamheid. Dit geldt des te meer 
voor de deelnemers aan "PERSPECTIEF 360°": de ervaring uit het vorige project heeft duidelijk aangetoond dat 
deelnemers, zelfs na het doorlopen van het volledige programma van 12 weken, baat hebben bij een 
aanspreekpunt waar ze ook na hun individuele deelname terecht kunnen bij vragen, ongeacht of ze al betaald 
werk hebben of ze nog aan het solliciteren zijn.
Op deze manier kan relevante, doelgerichte en aanvullende informatie en advies op maat worden gegeven over 
het volledig betaald aan de slag gaan bij werkgevers in het buurland of kunnen tips worden gegeven voor de 
huidige en toekomstige zoektocht naar werk. De conceptuele verankering van een aanbod voor nazorg voor de 
deelnemers is het vijfde uitgangspunt van de verdere doorontwikkeling van het concept voor "PERSPEKTIVE 
360°".

H. Werkpakketten 
De algemene opgave van het Project Perspektive 360°  zal als volgt in werkpakketen geconcentreerd moeten 
worden 
Individuёle advisering van tot aan 450 in aanmerking komende geїnteresseerden
• Scholing en nazorg van tot aan 250 langdurig werkzoekenden
• Bemiddeling van 30 tot 40% van de deelnemers in betaald werk
• Verrichting van 10 grensoverschrijdende workshops met medewerkers van belangstellende inrichtingen voor 
de uitwisseling respectievelijk de overdracht van deskundigheid en voor de oprichting van een kommunaal 
netwerk langs de Duits-Nederlandse grens
• Verdieping en intensivering van de samenwerking met bedrijven in de grensregio door directe contacten via 
gericht zoeken naar stageplekken en vervolgens betaald werk; contacten via vacaturebanken of andere 
werkgeveroriёnteerde instellingen; gebruikmaken en intensiveren van de tot nu toe op bedrijven gerichte 
netwerkarbeid
• Grensoverschrijdende samenwerking met onderwijsinstellingen
• Verbinding met andere arbeidsmarktprojecten in de regio
• De doorontwikkeling van het trainingsprogramma (individuёle adviseringen voorafgaand aan de 
projectdeelname, gemeenschappelijke leer- en werkervaringen en nazorg)
• Uit de projectervaringen van „Grenzen bewegen“ is gebleken dat ook op de Nederlandse zijde de 
organisatiekosten van de projectmiddelen moeten worden betaald, met name m.b.t. de uitbreiding van het 
project. Vandaar worden de personeelskosten verhoogt. Hierbij  kunnen de locaties, die tot nu toe alleen in 
Zevenaar op Nederlandse kant en in Kleve en Emmerich op Duitse kant zich bevinden, worden aangepast aan 
de woonplekken van de cursisten.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

De doelgroep bestaat vooral uit langdurig werkzoekenden. Meervoudige belemmeringen en lage kwalificatieniveaus 
zijn typische kenmerken van de deelnemers. Zij hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel aan Duitse als 
aan Nederlandse kant zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie naar werk en ondersteuning van deze 
klantgroep.
De doelgroep wordt met behulp van een meer weken durend kwalificatieprogramma dat een combinatie is van 
theorie en praktijk voorbereid op het solliciteren en werken in het van toepassing zijnde buurland. Het programma 
wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. Op deze manier, kan de mogelijk 
bestaande drempel voor het “onbekende” aan de andere kant van de landsgrens worden verminderd en in het 
ideale geval volledig worden weggenomen. Reeds in deze fase worden potentiële werkgevers benaderd en 
betrokken bij het kwalificatieprogramma. Werkgevers kijken mee of er een match mogelijk is tussen openstaande 
vacatures en de mensen die aan het project deelnemen. Daarnaast wordt op een methodische manier gestuurd op 
de versterking van zelfredzaamheidcompetenties.
Uit andere projecten weten we dat deelnemers vaak niet kunnen voldoen aan de eisen die de huidige arbeidsmarkt 
stelt. In het project word  gezamenlijk werkervareing opgedaan in een beschermende omgeving, wat kan dienen  als 
voorbereiding op de praktijkstage bij een echte werkgever of vervanging hiervan.
In een volgende stap hebben de deelnemers de mogelijkheid om de tot dan toe opgedane kennis en vaardigheden 
toe te passen en verder te ontwikkelen tijdens een praktijkstage bij een werkgever telkens  in het buurland. . Op 
basis van eerdere ervaringen met de doelgroep zijn loopbaanvooruitzichten vooral te vinden in de productiesector 
en op het gebied van opslag en logistiek.
Staande het vorige Project vond ongeveer 35% van de deelnemers daadwerkelijk betaald werk.

Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Zonder een goed functionerende en levendige euregionale arbeidsmarkt zal het op lange termijn in beide landen 
nauwelijks mogelijk zijn om te voldoen aan de steeds toenemende vraag van bedrijven naar geschoolde 
arbeidskrachten.
"PERSPECTIEF 360°" zal de transparantie op de arbeidsmarkt vergroten. Bovendien zal het aantal sollicitanten door 
het groter geworden bi-nationale werkgebied toenemen. Voor bedrijven betekent dit meer keuze.
In de grensregio is nog steeds een grote groep langdurig werkzoekenden. Een grotere zoekcirkel naar werk zal ook 
de kansen op werk voor deze groep vergroten. Met behulp van de in het project opgedane kennis over het 
solliciteren en werken in het buurland worden ook de werkmogelijkheden in het dichtbij de eigen woonplaats 
gelegen buurland interessant. Het concept houdt nadrukkelijk rekening met de behoeften van langdurig 
werkzoekenden bij de re-integratie naar werk.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

De doorontwikkelingen van het vorige projectconcept werden reeds in het werkpakket van de inhoudelijke 
activiteiten gedetailleerd toegelicht en kunnen als volgt worden samengevat:
• Geografische uitbreiding
• Workshops voor meewerkende geїnteresseerde instellingen
• Intensieve samenwerking met bedrijven
• Grensoverschrijdend samenwerking bij onderwijsinstellingen
• Verbinding met andere arbeidsmarktprojecten in de regio
• Doorontwikkeling van het trainingsprogramma (individuёle advisering voorafgaand aan projectdeelname, opdoen 
van gezamelijke leer- en werkervaringen nazorg voor  voormalige deelnemers)

Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Werkzoekenden in de Duits-Nederlandse grensregio benutten pas alle kansen op een nieuwe baan als ze zoeken in 

een volledige zoekcirkel (70 tot 100 kilometer rond hun woonplaats in Duitsland of Nederland). Met een 360°-blik 

vergroten ze hun kans op werk en kan het bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw persoonlijk perspectief. De 

zoektocht naar werk zou niet aan de landsgrens moeten stoppen en zeker niet als enkele meters achter die grens 

goede beroepsperspectieven voorhanden zijn.

Door het betrekken van alle belangrijke arbeidsmarktactoren zorgt het project voor flankerende en effectieve 

ondersteuning bij de voorbereidende training en kwalificering (door onderwijsinstellingen), klantmanagers in de 

gemeentehuizen en het beschikbaar stellen van stage- en werkplekken bij bedrijven.  Naast het trainingsprogramma 

voor de deelnemers, is het sensibiliseren van deze actoren en het realiseren van een netwerk rondom hen de focus 

van deze nieuwe projectaanvraag.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Gezamenlijk leren en gezamenlijk werkervaring opdoen van Duitse en Nederlandse werkzoekenden om zowel de 
kans op werk te vergroten als de grensoverschrijdende mobiliteit te verbeteren, vormen een hoeksteen van het 
concept. Hier leer je elkaar kennen, wissel je ervaringen uit, geef je elkaar tips. Deze uitwisseling levert zo een 
belangrijke bijdrage aan de vergroting van het zelfvertrouwen en de motivatie. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen 
de bi-nationale bijeenkomsten van de twee leergroepen wekelijks plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen 
wisselend thema’s aan bod komen op het gebied van arbeidsmarkt (zoals bedrijfsbezoeken) en taal en cultuur. 
Deelnemers worden gestimuleerd en krijgen de taak om deze bijeenkomsten zelf voor te bereiden en te 
organiseren. Dit vraagt om een eigen bijdrage, waardoor de zelfwerkzaamheid wordt bevorderd. 
Verder zit het grensoverschrijdende karakter in het feit dat werkzoekenden in de euregionale grensregio onze 
grensregio alleen maar in een volledige zoekcirkel naar werk kunnen zoeken door grensoverschrijdend te werk te 
gaan en zich hierbij niet laten beperken door landsgrenzen. Alleen op deze manier hebben zij net zo veel kans op 
werk als werkzoekenden die in regio’s wonen die niet aan de landsgrens liggen zoals in het midden van Duitsland of 
Nederland. Ook Nederlandse werkzoekenden in kunnen zo makkelijker voldoen aan de eisen van de verschillende 
instanties (UWV, Werkbedrijf en Sociale Diensten) stellen die uitgaan van een gebruikelijke zoekcirkel (van 70 tot 
100 kilometer vanaf de eigen woonplaats).

Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na de 

projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In hoeverre 

zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Aan het einde van het project hebben veel werkzoekenden extra werkervaring opgedaan op de Euregionale 

arbeidsmarkt. Werkzoekenden hebben specifieke kennis over de arbeidsmarkt van het buurland en de verschillen 

die zich kunnen voordoen. Door deze kennis en deze inzichten ervaren ze geen drempel meer om over de 

landsgrens te gaan solliciteren en werken. Ook de betere beheersing van de taal en de cultuur van het buurland 

dragen hieraan bij.

Door deze extra competienties zijn de projectdeelnemers interessant voor bedrijven en ondernemingen in de 

grensregio. Door daadwerkelijk opgedane positieve ervaringen wordt het zelfbewustzijn van de projectdeelnemers 

groter en groeit het de persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor re-integratie.  

Een netwerk van lokale actoren op de arbeidsmarkt werd opgericht, gestaag uitgebreid en gebruikt om 

werkzoekenden te re-integreren naar werk. Het netwerk bestaat uit medewerkers van projectpartijen die ook na 

afloop van het project als contactpersonen voor hun collega’s blijven fungeren om elkaar in concrete gevallen te 

kunnen blijven ondersteunen. Vanwege de geografische uitbreiding van het project naar het midden en zuiden van 

de bestuursregio Kleef en de naburige gemeenten in Noord-Limburg, zal het netwerk aanzienlijk worden uitgebreid 

en dus worden versterkt.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  475.378,80

€  137.063,79

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  612.442,59

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  153.110,65 25,00 %

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen €  13.878,80Öffentlich / Publiek 2,27 %

Regionale Sociale Dienst RSD de Liemers €  37.878,80Öffentlich / Publiek 6,18 %

Gemeinde Wachtendonk €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Kevelaer €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Emmerich am Rhein €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Kleve €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum 
Kleve e.V.

€  56.219,45Öffentlich / Publiek 9,18 %

Kreis Kleve €  45.133,60Öffentlich / Publiek 7,37 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  459.331,94 75,00 %

EFRE / EFRO €  306.221,30Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  76.555,32Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  76.555,32Öffentlich / Publiek 12,50 %

€  612.442,59Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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