
Grensoverschrijdend werken 

 

Eures dienstverlening verloopt vanuit het hoofdkantoor UWV, is reguliere dienstverlening op 2 sporen: 

1.     Grens arbeidsbemiddeling met Duitsland en België 

2.     Europese arbeidsbemiddeling, voor in horeca en toerisme (vacatures van Eurodisney) 

  

Voor MB, NOB en ZOB zijn er 2 Eures UWV bemiddelaars met wie ik op beleid samenwerk. 

In West Brabant zijn er 2 Eures UWV bemiddelaars die naast het reguliere werk wat extra activiteiten 

uitvoeren in het Europese subsidieproject EURES Scheldemond dat getrokken wordt door Zeeland en 

waar wij als provincie ook partner van zijn   

  

Als provincie hebben wij jarenlang de Grensinformatiepunten met Europese subsidie ondersteund. 

Vanaf juni worden deze structureel gefinancierd door Rijk, provincie en gemeente (zie GS besluit). Dit 

staat los van UWV Eures, maar uiteraard wordt er wel veel samengewerkt. In de GIP’s kun je je laten 

voorlichten wat het betekent als je over de grens gaat werken, studeren of ondernemen. Je krijgt 

advies over alle wettelijke- en verzekeringszaken die voor jou persoonlijke situatie gelden. Eures 

verwijst hun kandidaten die over de grens bemiddeld willen worden dus voor die zaken naar GIP door 

en mensen die zich spontaan bij GIP melden en bemiddeld willen worden, worden op Eures 

geattendeerd. 

  

Voor het geval de discussie weer los barst of het nuttig is mensen over de grens te bemiddelen bij 

onze huidige economie is het goed om te weten dat GIPS en EURES wederzijds werken (met VDAB 

en Bundesagentur) en dat er al jarenlang veel meer mensen vanuit België en Duitsland naar Brabant 

worden bemiddeld dan andersom. We zien bovendien vooral dicht op de grens dat voor onze sociale 

diensten het interessant is een groter afzet gebied te hebben voor mensen met afstand tot de AM.  

Iedereen heeft baat bij een groter zoekgebied (burgers) en wervingsgebied. (bedrijven). Bovendien 

zullen burgers altijd eerst dicht bij huis zoeken en pas als dat echt geen mogelijkheden biedt (bv door 

beroep of geografische ligging) over de grens gaan. 

Daarnaast is het wettelijke opdracht vanuit EU aan de overheden om burgers te informeren over 

consequenties van werken, studeren en ondernemen in een ander land en open grenzen te 

stimuleren.  

  

 


