
Grensinfopunten in de hele grensstreek geopend in 2017
Brussel wil werk maken van grensregio’s en ook in Den Haag wordt de 
samenwerking op steeds meer vlakken op waarde geschat. En waar 
kun je dan heter je licht opsteken als in Baarle, een plaats waar al 
eeuwenlang - noodgedwongen weliswaar - wordt samengewerkt. Dat 
de formele aftrap van de nieuwe informatiebureaus die zijn ingericht 
in de grensregio, in Baarle was gesitueerd was daarom helemaal niet 
vreemd. Hoewel hier geen fysiek Grensinfopunt is, heeft Baarle wel 
een voorbeeldfunctie en geldt het geregeld als proeftuin in allerlei 
samenwerkingsprojecten. ”Sinds Nederland en België in 1830 uit 
elkaar zijn gegaan, hebben we lang met de rug naar elkaar toe ge
staan, in regel- en wetgeving. Maar hier in Baarle hebben we ons al 
omgedraaid en zien we mekaar in de ogen,” aldus burgemeester Leo 
van Tilburg die net als burgemeester De Hoon-Veelenturf een wel
komstwoord sprak.

door Jeanny Wouters

Burgemeester De Hoon sprak 
over "kansen die we moeten ver
zilveren.” Zij kreeg de lachers op 
haar hand door te melden hoe
veel keer iedere bezoeker, vanuit 
diverse windstreken afkomstig, 
de grens was gepasseerd vooral
eer deze bij het Cultureel Cen
trum Baarle arriveerde, waar de 
presentatie van de Grensinfo- 
punten werd gehouden. Vanuit 
sommige windstreken kan dit 
aantal variëren afhankelijk van 
hoe scherp iemand de bochten 
neemt...

ARBEIDSMOBILITEIT
In de provincies Antwerpen en 
Noord-Brabant zijn het voor
bije jaar in zeven verschillende 
steden negen GrenslnfoPunten

ingericht (afgekort GIP). Deze 
informeren grensarbeiders en 
werkgevers over de verschillen 
in werk en beloning, wet- en re
gelgeving aan beide zijden van de 
grens. "Vandaag pendelen dage
lijks circa 10.000 inwoners van 
Antwerpen richting Nederland, 
circa 4.000 inwoners van Ne
derland maken de omgekeerde 
beweging,” aldus Bert Serneels, 
projectleider en één van de kar- 
trekkers van de Grensinforma- 
tievoorziening Vlaanderen-Ne- 
derland. Er zijn veel vragen over 
sociale zekerheid, belastingen, 
arbeidsrecht waarmee werkne
mers en werkgevers in de grens
regio te maken hebben. Aan dit 
netwerk wordt ook deelgenomen 
door de vakbonden. De GIP’s 
kwamen tot stand met Interreg 
subsidie. Doel is het bevorderen

van de arbeidsmobiliteit tussen 
Vlaanderen en Nederland. In de 
grensstreek is het voor bedrijven 
soms moeilijk om aan personeel 
te komen, bijvoorbeeld door het 
ontbreken van grensoverschrij
dend openbaar vervoer. En zo 
zijn er meer voorbeelden van 
problemen waar mensen tegen
aan lopen. In de panels werden 
mensen uit de grensstreek aan 
het woord gelaten om te vertel

len waar zij zoal tegenaan lopen. 
De pensioenen zijn in beide lan
den anders georganiseerd, net 
als de kinderbijslag, werkloos
heidsuitkering en ziektekos
tenverzekering en belastingen. 
Drempels die moeten worden 
overwonnen.

GRENSBÈLEMMERINGEN 
Op Europees niveau staat grens
overschrijdende economie en ar

beidsmarkt hoog op de agenda. 
De Europese Commissie becij
ferde dat in de grensregio’s van 
Europa een economische groei 
van 2 tot 8% mogelijk moet zijn 
als een deel van de grensbelem- 
meringen wordt weggewerkt. 
Border Focal Point is opgericht 
en hierin komen experts uit di
verse disciplines samen om on
derzoek te doen.
In onze grensregio zijn nu dus

Grensinfopunten en die vind je 
in Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Eindhoven, Kapellen, Turnhout, 
Kalmthout en Hoogstraten. Een 
overzicht is te vinden op wvyw. 
grensinfopunt.eu en op grotere 
schaal op www.grenzinfo.eu

PANELS
Bij dit openingsevent waren 
mensen van alle Grensinfopun
ten uitgenodigd, maar ook gede
puteerden van beide provincies, 
wethouders en schepenen van 
tal van gemeenten, grensarbei
ders, mensen van UWV, SVB, 
VDAB, IVR Schelde-Kempen, 
werkgevers in de grensregio en 
Interreg. Onder leiding van Fons 
Leroy van VDAB en Tof Thissen 
van UWV Werkbedrijf werden 
op het podium gesprekken ge
voerd met een aantal mensen 
over grensoverschrijdend wer
ken. Met Claudio Bello, hij is 
grensarbeider en vertelde on
der andere over zijn vervoers
problemen. ”De bus stopt bij de 
grens.” Kees Mariens, manager 
Bureaus voor Belgisch een Duit
se zaken van SVB ging in op de 
nieuwe Grensinfopunten waar 
in België nog geen backoffices 
zijn. Een taak voor de komende 
projectperiode. Daan Withagen 
zat er namens zes Belgische en
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ben en aan twee zijden van de 
grens de zaken bekijken voor 
hun leden. Hans Verdult is 
GIP-adviseur bij 1SD Brabantse 
Wal en vertelde dat zij ook voor 
werkgevers aanspreekpunt zijn. 
in panel 2 ging het gesprek over 
Arbeidsmarktwerking met Er- 
win Meeuwesen, zaakvoerder 
van Ayano in Meer. Hij vertelde 
over. zijn bedrijf in bedrukking 
van glas; zij zitten te springen 
om goede technische mensen 
die in de regio moeilijk te vinden 
zijn. Vooral het vele papierwerk 
waar mensen tegenaan lopen, 
is een belemmering voor mede
werkers uit Nederland. Gedepu
teerde Bert Pauli namens Provin
cie Noord-Brabant (economie) 
en zijn collega Ludwig Caluwé 
■(economie) gedeputeerde Pro
vincie Antwerpen spraken over 
samenwerking door in eikaars 
systemen en databanken te kun
nen kijken, of via apps informa
tie uit te wisselen over arbeids- 
marktaanbod. Men had het over 
'continu matchen wat in eikaars 
kaartenbak zit’, maar ook over 
de 'autoriteit persoonsgegevens’ 
die uitwisseling van privacyge
voelige informatie onder streng 
toezicht plaatst. In deze regio is 
een extreem lage werkloosheid 
in de sectoren logistiek, zorg en 
techniek; in de toekomst krijgen

mensen daardoor meer zeker
heid en weer vaste contracten 
schat men in. Voor de matching- 
problemen zoekt men ook naar 
oplossingen bijvoorbeeld in het 
onderwijs, de stap vóór de ar
beidsmarkt.

SYMBOLISCH
De beide gedeputeerden zouden 
hierover graag met collega’s van 
andere departementen om tafel 
willen gaan zitten om te spreken 
over mogelijkheden tot verbete
ring.bijvoorbeeld op gebied van 
openbaar vervoer. ”Het wordt 
er niet makkelijker op,” merk
te gedeputeerde Pauli op, en de 
beide presentatoren vonden de 
geopperde initiatieven en uitno
digingen over en weer een stap 
de goede richting in, richting 
betere grensoverschrijdende 
samenwerking.
De- middag in Baarle werd ’een 
historisch moment’ genoemd, 
en dit werd symbolisch afgerond 
met het aan elkaar knopen van 
twee linten: één in de Belgische 
driekleur en één Nederlandse 
rood-wit-blauwe. Daarna wer
den alle GIP-mensen erbij geroe
pen en werd een glas champagne 
gedronken en nagepraat over dit 
belangrijke onderwerp: wonen, 
werken, studeren en onderne
men over de grens.

▲ Panel II: gedeputeerden Pauli en De Caluwé, Erwin Meeuwsen 
van Ayano Meeren Fons Leroy. (Foto: BrittGuns)

A Panel I: TofThissen, Claudio Bello, Kees Martens, Daan 
Withagen, Hans Verdult en Fons Leroy. (Foto: Britt Guns)


