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grens. Maar bij het zoeken naar werk 
stond Duitsland niet op zijn netvlies. 
“Je weet niet wat de fiscale gevolgen 
zijn. Hoe zit het met de premies, de 
toeslagen, de kinderbijslag?”  
Via Grenzen Bewegen raakte hij in 
twaalf weken bekend met de ins en 
outs van de Duitse arbeidscultuur. 
Hij leerde hoe je een goede Duitse 
sollicitatiebrief schrijft en spijkerde 
de taal bij. Ook liep hij drie weken 
stage en woonde hij uitwisselings-
bijeenkomsten bij met Duitse werk- 
zoekenden. Een uitkomst, noemt 
Bais het programma. “Ik was drie 
jaar werkloos. Op een gegeven 
moment heb je tweehonderd brieven 
geschreven en een deuk in je zelfver-
trouwen opgelopen. Door Grenzen 
Bewegen werd Duitsland ineens een 
concrete optie. Ik zag weer kansen.”

LOS ZAND
Zijn we nu goed op weg? Arjen Ed-
zes, assistent-professor Ruimtelijke 
Wetenschappen aan de Universiteit 

‘ We hebben lang 
met de ruggen naar 
elkaar geleefd’

WERKEN OVER DE GRENS: EEN NIEUWE POGING

Veel Nederlandse werkzoekenden in de grens-
regio’s kunnen in Duitsland en België aan de 
slag als we de belemmeringen maar wegnemen, 
stellen Rijksoverheid, provincies en grensregio’s. 
Klopt dat? En zo ja, lukt het ook?
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Grensoverschrijdende Economie en 
Arbeid, waarin grensgemeenten, 
-provincies, de VNG, Euregio’s, 
MKB-Nederland en de Rijksoverheid 
samenwerken. Het Actieteam pre-
senteerde onlangs een agenda met 
vijftien doelen die het mensen in de 
grensgebieden vanzelfsprekender en 
gemakkelijker moeten maken om bij 
de buren aan de slag te gaan. Denk 
aan vermindering van de adminis-
tratieve lasten voor ondernemers en 
een betere bereikbaarheid van werk-, 
studie- en stageplekken.

BIJSPIJKEREN
Een van de projecten om de moge-
lijkheden van het grenswerken te 
benutten is het stimuleringspro-
gramma Grenzen Bewegen van 
RSD de Liemers, gefinancierd door 
de Euregio Rijn-Waal, de provincie 
Gelderland en de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen. Eric-Hans Bais 
nam eraan deel. Hij woont in Zeven-
aar, op een steenworp van de Duitse 

Voor wie in het midden van 
het land woont en een 
baan zoekt, is het vanzelf-
sprekend een draai van 

360 graden te maken en alle opties in 
een cirkel rondom Utrecht mee te we-
gen, van Amersfoort tot Gouda, van 
Amsterdam tot Arnhem. Woon je aan 
de grens met Duitsland of België, dan 
maak je eerder een halve draai. Het 
zoeken beperkt zich tot eigen land. 
Omdat we dat zo gewend zijn, maar 
ook vanwege de reële en vermeende 
administratieve belemmeringen van 
werken over de grens.  
Zonder die belemmeringen zouden 
tussen de 7 en 42 duizend Neder-
landers een baan in Duitsland en 
België kunnen vinden, berekende het 
Centraal Planbureau. Reden voor veel 
grensregio’s om projecten op te zetten 
om werkzoekenden over de grens aan 
het werk te helpen. 
De ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Economisch Zaken 
startten in 2015 met het Actieteam 
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van Groningen, heeft zijn twijfels. 
Hij is positief over het stimuleren van 
grenswerken en vindt het Actieplan 
een goed begin, maar ziet vooral los 
zand. “Er wordt veel geroepen en 
weinig gemeten. Dat zie je terug in de 
ruime marge van de CPB-berekening 
van het aantal banen dat over de 
grens te vinden zou zijn.” Edzes vindt 
dat er eerst meer duidelijkheid moet 
komen over de aard en omvang van 
het vraagstuk. “Om hoeveel werk-
lozen en vacatures gaat het precies? 
Vijf, tien, vijfhonderd? Passen de 
vacatures bij de werkzoekenden? 
En hoe groot is de zoekstraal van 
bijstandsgerechtigden? Misschien is 
die maar vijf kilometer.” Daarnaast 
ontbreekt een landelijk overzicht, 
ondanks de miljoenen euro’s die het 
Rijk ervoor uittrekt. En ook over de 

acties van het Actieteam is Edzes 
kritisch. “Dat er diploma-erkenning 
en arbeidsbemiddeling moet komen, 
wisten we twintig jaar terug ook al.” 
“Die onderwerpen spelen inderdaad 
al jaren”, erkent Marion Veerbeek, ju-
ridisch adviseur bij de VNG en lid van 
het Actieteam. “Voor grensgemeenten 
is dit een belangrijk onderwerp, maar 
we hebben de hulp van andere partij-
en nodig, zoals de ministeries.” 
En dat landelijke overzicht? Dat 
wordt lastig met een ruim duizend 
kilometer lange grenslijn van Zee-
land tot Groningen en twee totaal 
verschillende buurlanden, zegt Veer-
beek. Elke regio heeft haar specifieke 
karakter. Daarom heeft het Actieteam 
drie regionale netwerken aangewe-
zen. “Wij snappen de blik van de 
wetenschapper en het belang van 

meten, maar wij kijken praktischer.” 
Die praktische blik vertaalt zich ook 
in acties. Zo werkt de VNG inmiddels 
aan kennisuitwisseling tussen lokale 
en regionale overheden.

KOUDWATERVREES
Bart Colsen, projectcoördinator van 
Grenzen Bewegen, kan zich goed 
vinden in die praktische aanpak. “De 
opzet van ons driejarige programma 
is om de Duitse arbeidsmarkt heel 
concreet te maken.” Inmiddels is de 
zesde lichting van gemiddeld vijftien 
Nederlandse werkzoekenden gestart. 
Vrijwel alle deelnemers lopen stage 
bij een Duitse werkgever; tot nog toe 
vond 40 procent van hen na de trai-
ning werk, de meesten in Nederland. 
Slechts één van de circa negentig 
deelnemers kwam voor zes maanden 
in Duitsland aan de bak. Enkele ande-
ren deden daar uitzendwerk. 
Ondanks de lage score op grenswer-
ken is Colsen tevreden. “Het is altijd 
mooi als mensen werk vinden. De 
Nederlandse werkgevers waarderen 
het dat sollicitanten de training 
hebben gevolgd en zich persoonlijk 
hebben ontwikkeld.” Colsen heeft er 
alle vertrouwen in dat het grenseffect 
nog komt. “Duitse werkgevers bieden 
onze deelnemers regelmatig een baan 
aan, maar er heerst nog veel koud-
watervrees onder de werkzoekenden. 
Toch moet je de bewustwording die 
we met Grenzen Bewegen bereiken 
niet onderschatten. We hebben lang 
met de ruggen naar elkaar geleefd. 
Dankzij het programma komt werken 
over de grens wel bij werkzoekenden 
én bij de medewerkers van de sociale 
diensten tussen de oren.”
En hoe verging het Eric-Hans Bais? 
Hij vond een baan. In Nederland. 
In maart is hij begonnen als chief 
information security officer bij de 
gemeenten Lingewaard en Overbetu-
we. “Mijn enthousiasme was tot een 
dieptepunt gezakt. Grenzen Bewegen 
heeft mij nieuwe energie gegeven.” *

‘ Duitsland werd een concrete 
optie, ik zag weer kansen’


