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Euregio Scheldemond kijkt naar competentieverschillen
De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland blijven werken aan een
grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Het thema grensarbeid is actueel in de Euregio Scheldemond. De laatste jaren zijn er
al heel wat Vlamingen gaan wonen in het goedkopere Zeeuws-Vlaanderen.
De Zeeuwen daarentegen hebben hun arbeidskansen in hun regio zien afnemen en
kijken naar de zuiderburen. Zo zoekt de Vlaming een woonst en de Zeeuw werk
bij de buren. Opeens behoort die dan tot de categorie grensarbeider met alle
consequenties van dien.
Het Grensinformatiepunt Scheldemond, dat zowel werknemers, werkgevers als
bedrijven bijstaat in degelijke informatievoorziening, is dus erg welkom.
Euregio Scheldemond steunt het initiatief om langs de gehele grens van het Waasland
tot Brugge en in Terneuzen toegankelijke informatie te voorzien.
Maar ook bedrijven worden betrokken bij het Grensinformatiepunt Scheldemond.
Ronald de Back van het werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen vindt het erg belangrijk
dat alle relevante partijen en samenwerkingsverbanden actief zijn betrokken bij de
werking van het grensinformatiepunt. Hij denkt hierbij aan het Midden- en kleinbedrijf
in Zeeland, VOKA en Unizo, de koepelorganisatie voor KMO in Vlaanderen en
specifieke sectorvertegenwoordigers.
Niet alleen een tekort aan informatie zorgt ervoor dat er nog steeds een drempel is
om over de grens te gaan werken. Ook verschillen in competenties maken het
soms lastig om effectief de stap over de grens te zetten. In opdracht van Euregio
Scheldemond heeft het onderzoeksbureau WES geanalyseerd of er wel degelijk
verschillen zijn in de competenties tussen Vlaamse en Nederlandse opgeleiden. Het
WES heeft hiervoor gekeken naar lassers en verzorgenden. De conclusies zijn op zijn
minst verrassend en interessant te noemen. Zo mag een Vlaamse verzorgende geen
verpleegtechnische handelingen uitvoeren terwijl een Nederlandse verzorgende daar
wel voor opgeleid wordt. De Scheldemondraad wil het niet bij dit interessante
onderzoek laten, maar wil hier concrete stappen aan koppelen. Het rapport dient bij
de juiste mensen op Europees en nationaal niveau op tafel te komen. Maar ook bij
scholen in de grensstreek dient ernaar gekeken te worden. De Vakgroep Onderwijs
van de Scheldemondraad gaat hier verder mee aan de slag.

Ronald de Back benadrukt dat er is gekozen voor een koppeling van
grensinformatievoorziening en arbeidsbemiddeling met het sectorbureau. Hier
maakt men de link tussen de benodigde beroepssectoren aan beide zijde van de
grens.
Het gaat overigens niet alleen over belangstellenden voor werken aan de andere kant
van de grens, maar even belangrijk is scholieren- en studentenmobiliteit
Scholieren en studenten zouden reeds tijdens hun opleiding inzicht moeten hebben in
de verwachtingen van het buurland. Daarom werkt men ook samen met o.a. de TUA Technische Universitaire Alliantie in West-Vlaanderen om grensoverschrijdende
informatievoorziening voor studenten en facilitering van stages te bevorderen.
Voor verdere vragen kan u terecht bij:
E-mail: els.piqueur@oost-vlaanderen.be, leen.ervinck@west-vlaanderen.be of m.klein_hesseling@zeeland.nl
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0032-9-267 87 02
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Euregio Scheldemond
Euregio Scheldemond is als samenwerkingsverband van Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen ontstaan in
1989. Op vlak van cultuur en onderwijs vond al uitwisseling plaats sinds de jaren '50. Tot voor kort
bestond de werking uit twee pijlers: de Scheldemondraad, als autonoom platform, en het Europese
Interreg-programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Binnen de Scheldemondraad werd door
de jaren heen de samenwerking gestaag uitgebouwd: ook op vlak van veiligheid, economie, toerisme,
landbouw, welzijn, zorg en water wordt nu samengewerkt, in vakgroepen èn concrete projecten. Vanaf
2000 werden ook de gemeenten nadrukkelijker betrokken in de euregio. Initiatieven uit de gemeentelijke
clusters, de vakgroepen of de Scheldemondraad zelf worden veelal bekostigd via de diverse Interregprogramma's of het eigen Scheldemondfonds. De drie provincies werken samen in Euregio Scheldemond
maar ook in ruimere verbanden, zoals Vlaams-Nederlandse Delta, Interreg Vlaanderen-Nederland en een
aantal transnationale Interreg-structuren.

Meer informatie? Ga naar www.euregioscheldemond.be

