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Wat is Eures Scheldemond?

Werken over
de grens

• Eures Scheldemond is een strategische alliantie waarbij 
organisaties op het deelterrein van dienstverlening aan 
werkgevers en werkzoekenden rondom 
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en informatie en 
advies elkaar vinden.

• De activiteiten zijn extra aanvullend op de reguliere taken 
van de betrokken partners en zijn ondergebracht in een 
aantal werkpakketten.

• Jaarlijks wordt door de hoofdaannemer UWV Werkbedrijf 
West-Brabant & Zeeland bij DG Employment financiering 
aangevraagd om personeels- en werkingskosten te dekken 
van betrokken partners.
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Verbinding met Europese grensgebieden
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1. EURES in den Grenzregionen Belgien, Deutschland, Niederlande

2. EURES cross-border Galicia-North Portugal

3. EURES cross-border partnership Ireland – Northern Ireland

4. EURES T Oberrhein - Rhin Supérieur (France, Germany and
Switzerland)

5. EURES cross-border partnership Scheldemond

6. Cross-border Øresund

7. EURES-TriRegio

8. EURES cross-border Alentejo - Extremadura partnership

9. EURES cross-border Andalucia - Algarve

10.EURES Transfrontalier Grande Région (Belgium, France, Germany 
and Luxembourg)

11.EURADRIA (Italy and Slovenia)
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Waar opereert Eures Scheldemond?
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Wie zijn de partners?
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o Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding;

o UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland;

o VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen ;

o IVR Schelde-Kempen;

o Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Belgische Zaken;

o Gemeente Bergen of Zoom ook namens ISD Brabantse Wal 

o EGTS Linieland van Waas & Hulst

o Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Zeeland 
en Noord-Brabant (regio’s West & Midden Brabant);
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UWV Eures West-Brabant & Zeeland

Werken over
de grens

www.euresscheldemond.info

Toine Witters

Manager 

Werkgeversdienstverlening 

Zeeland

Martin Rijk

Eures Adviseur 

Zeeland

Lilian Boot

Eures Adviseur 

Zeeland

Viola Bakker 

Eures Adviseur 

West Brabant

Annelies Brands 

Eures Adviseur 

West Brabant

Niek Iversen 

Regiomanager 

West Brabant

Sarah O’Brien

Cross border coördinator

Edith Jonker

Adviseur 

basisdiensten/Eures

Susanne Besseling 

Adviseur 

basisdiensten/Eures



Wat is de kern van de aanvullende diensten?
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Grensnetwerking voor adviseurs betrokken bij matching en 

plaatsingsactiviteiten voor werkgevers.

Sarah O’Brien

Training succesvol naar werk over de grens. Annelies Brands

Informatie en advies door de  Eures adviseurs van de vakbonden. Geert van Autenboer

Organisatie van B2B meetings voor werkgevers en ondernemers. Martin Rijk

Implementatie en (door)ontwikkelen van de GrensMatch app. Lilian Boot

Advisering middels klantpanel. Viola Bakker

Cross border job hunting. Martin Rijk

Taskforce technische knelpuntberoepen Waaslandhaven Careen Verwilligen

A cross border HR platform/network for training on the job Arne Oosthuyse

Ontwikkelen van een digital tool for fair mobility Geert van Autenboer

Project- financieel en communicatie management Sarah O’Brien



Eures Scheldemond GrensMatch
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Doelstelling:

o Het ontwikkelen van een laagdrempelig tool voor 
werkgevers en werkzoekenden.

o Verbeterd inzicht in het beschikbare aanbod op de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

o Aanzet tot een verruiming van het zoek- en 
vindgedrag bij werkgevers en werkzoekenden.

o Focus op competenties, vaardigheden, ervaring, 
flexibiliteit en mobiliteit bij wervingsvraagstukken.
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Eures Scheldemond Klantpanel
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Doelstelling:

o Bij elkaar brengen van bevoegde back office 
instanties die gespecialiseerde advisering kunnen 
geven rondom de aspecten van grensarbeid.

o Het geven van een op maat gesneden advisering aan 
werkzoekenden die net op het punt staan een 
arbeidscontract over de grens te aanvaarden of net 
gestart zijn als grensarbeider.

o Film klantpanel –Eures Scheldemond 
dienstverlening.
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Interreg project Grensinformatievoorziening
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UWV Werkbedrijf heeft haar kennis en kunde van de 
aspecten van grensarbeid ter beschikking gesteld ten 
behoeve van het ontwikkelen van de GIP’s.

o Binnen de werkpakketten in de grensregio 
Vlaanderen-Nederland is een inhoudelijke bijdrage 
geleverd door het management en Eures cross 
border coördinator.

o UWV Werkbedrijf staat garant voor het kosteloos 
inzetten van haar Eures adviseurs binnen en buiten 
de GIP’s.

o UWV capaciteit beschikbaar in West-Brabant voor 
een halve dagdeel per week binnen de publieke GIP 
Bergen op Zoom.
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Contact:
EURES Scheldemond
Piet Heinstraat 77, 4461 GL 
Goes
The Netherlands
Tel: 0031 6 115 839 68
E-mail: sarah.obrien@uwv.nl
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