
GRENSINFOPUNT RIJN-MAAS-NOORD GRENSINFOPUNT RIJN-MAAS-NOORD 

Gaat u de grens over om te wonen, werken, ondernemen 
of studeren in het andere land? Dan kunt u bij het 
GrensInfoPunt kosteloos terecht voor vragen over 
sociale zekerheid, (loon-)belastingen en eerste info‘s 
over diplomawaardering in Nederland of Duitsland. Een 
team van onafhankelijke adviseurs staat voor u klaar om 
u telefonisch of in een persoonlijk gesprek te woord te 
staan. Daarnaast organiseren wij regelmatig spreekuren 
met verschillende experts, waaronder de Sociale 
Verzekeringsbank / Bureau voor Duitse Zaken en de 
Belastingdienst / Team GWO.  

Neem contact met ons op:  
GrensInfoPunt rijn-maas-noord
Konrad-Zuse-Ring 6, D-41179 Mönchengladbach
+49 (0)2161 6985 503
GrenzInfoPunkt@euregio-rmn.eu

SERVICE SERVICE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE 

ARBEIDARBEID
Of het nu gaat om personeelswerving in het buurland of 
vacatures aan de andere kant van de grens: de Service 
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) 
adviseert werkgevers en werkzoekenden kosteloos 
over de Nederlandse-Duitse arbeidsmarkt. Ook kunt 
u hier terecht voor informatie over sociale zekerheid 
en belastingwetgeving bij werken over de grens. De 
SGA is een samenwerking van de Agenturen für Arbeit 
Mönchengladbach en Krefeld, het Jobcenter Kreis Viersen, 
het UWV, de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en het 
GrensInfoPunt van de euregio rijn-maas-noord. 
 
Neem contact met ons op:  
SGA Venlo 
Prinsessesingel 10, 5911 HT Venlo
+31 (0)77 356 7670
venlo@grensarbeid.eu

Dankzij het INTERREG-project euregio-Xperience kunnen 
(met name mbo-studenten) de kansen van de euregionale 
arbeidsmarkt ontdekken. Binnen het project hebben we 
veel ervaring opgedaan met het geven van taal-, sollicita-
tie- en cultuurtrainingen en hiervoor een aantal modules 
ontwikkeld. Heeft u vragen over deze praktische zaken of 
wilt u weten wat uw kansen zijn met uw beroep/diploma 
in Duitsland of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van uw 
diplomaerkenning?  
 
Neem contact met ons op:  
euregio-Xperience 
Konrad-Zuse-Ring 6 , D-41179 Mönchengladbach
+49 (0)2161 6985 502 
Marleen.Verberkt@euregio-rmn.de

EUREGIO-XPERIENCE EUREGIO-XPERIENCE 

Openingstijden:
Ma: 09.00 – 12.00
Di:   14.00 – 17.00
Vr:   09.00 – 12.00

  
Het Het GrensInfoPunt rijn-maas-noord (GIP)GrensInfoPunt rijn-maas-noord (GIP),, Service Grensoverschrijdende Arbeid  Service Grensoverschrijdende Arbeid 
(SGA) Venlo (SGA) Venlo en het project en het project euregio-Xperienceeuregio-Xperience werken nauw samen met elkaar en  werken nauw samen met elkaar en 
helpen u bij:helpen u bij:
• • vragen over wonen, werken, studeren en ondernemen in Duitslandvragen over wonen, werken, studeren en ondernemen in Duitsland
• • het vinden van vacatures op de Nederlandse-Duitse arbeidsmarkt het vinden van vacatures op de Nederlandse-Duitse arbeidsmarkt 

• • de (praktische) voorbereiding op het werken in Duitsland de (praktische) voorbereiding op het werken in Duitsland 

Bij alle drie ontvangt u invididueel en kosteloos advies. Bij alle drie ontvangt u invididueel en kosteloos advies. 
Hebben wij geen (direct) antwoord op uw vraag, Hebben wij geen (direct) antwoord op uw vraag, 
kunnen wij vaak schakelen met instanties die wel een kunnen wij vaak schakelen met instanties die wel een 
antwoord voor u hebben. Wij spreken Nederlands en antwoord voor u hebben. Wij spreken Nederlands en 
Duits.  Duits.  

Wij horen graag hoe wij u kunnen helpen! Wij horen graag hoe wij u kunnen helpen! 

BIJ WIE KAN IK TERECHT MET MIJN VRAGEN?


