Tendenzen zonder Grenzen (TZG)
Werken over de grens, zelfs bij landen met eenzelfde taal en binnen het eengemaakte Europa, blijft een
zware opgave. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de
werkgevers die mensen van de andere kant van de grens willen recruteren moeilijk. In het kader van het
Interreg-project "Samen voor de glastuinbouw" is een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten voor
grensarbeid. Deze analyse resulteerde in een 55 pagina's tellend boekje: 'Grenzeloze kansen voor werk –
10 mogelijkheden voor Scheldemond' waarin tien knelpunten worden beschreven.
Een van de belangrijkste knelpunten is het tekort aan heldere, eenduidige en persoonlijke informatie. Uit
verschillende inventarisaties in Europa blijkt ook dat de uitdagingen waarmee grensoverschrijdende
tewerkstelling gepaard gaat, persoonlijk advies vaak noodzakelijk maakt. Dit geldt zowel voor
werknemers, werkzoekenden als werkgevers.
Daarnaast is er een dreigend tekort, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde, aan technisch
geschoolde mensen. Jongeren kiezen niet voldoende voor technische richtingen en dat heeft veelal te
maken met het onbekend zijn met technische beroepen. Kinderen en jongeren over de grens brengen
om met eigen ogen te zien welke technische beroepen er bestaan kan helpen.
Juist om knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is een
grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een goede informatie ontsluiting hieromtrent essentieel. Het
project 'Tendenzen zonder grenzen' gaat met deze twee uitdagingen aan de slag en heeft de volgende
doelstellingen:
-

Bijdragen aan de vorming van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt door middel van de
inventarisatie, het monitoren en het proberen oplossen van knelpunten voor grensarbeid en
door middel van het opzetten van een informatiepunt grensarbeid en een grensoverschrijdend
bedrijvennetwerk.

-

In het kader van het Interreg-project "Samen voor de glastuinbouw" is een inventarisatie
gemaakt van de knelpunten voor Euregio Scheldemond. Deze analyse resulteerde in een 55
pagina's tellend boekje: 'Grenzeloze kansen voor werk – 10 mogelijkheden voor Scheldemond'
waarin tien knelpunten worden beschreven. Per knelpunt wordt ook een oplossingsrichting
aangegeven. Het project "Tendenzen zonder grenzen" wil verder aan de slag met de
geïnventariseerde knelpunten.

-

Europese kennisuitwisseling bevorderen met betrekking tot informatiepunten grensarbeid.

-

Meer jongeren warm maken voor technische opleidingen door hen vanuit de praktijk kennis te
laten maken met de variëteit aan beroepsmogelijkheden. Met de uitbouw van een
grensoverschrijdende databank van bedrijven die jongeren willen laten kennismaken met
technische beroepen kunnen vraag en aanbod al in een vroeg stadium bij elkaar gebracht
worden.

Op het einde van het project zou het informatiepunt Scheldemond Direct een feit moeten zijn. Het
informatiepunt zal zich bezighouden met de arbeidsmarktgrensknelpunten en met informatievoorziening
aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Omdat de werkgevers uiteraard heel belangrijk zijn in
een grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt binnen het informatiepunt een bedrijvennetwerk opgericht
dat nauw betrokken zal zijn bij het detecteren en oplossen van knelpunten.
Daarnaast zal er na afloop van het project een grensoverschrijdende website zijn, gevuld met Vlaamse en
Nederlandse bedrijven die op één of andere manier hun steentje willen bijdragen in het enthousiasmeren
van kinderen en jongeren voor techniek. Dit kan door jongeren te ontvangen in het bedrijf, een techniekambassadeur uit te sturen die in klassen gaat vertellen over de eigen ervaringen in het bedrijf, een
snuffelstage, enz. Als de kinderen en jongeren de grens over gaan worden de vervoerskosten vergoed
vanuit het project.
De Provincie Oost-Vlaanderen, projectleider van 'Tendenzen zonder Grenzen', zal samen met Dethon,
VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Regionaal Technologisch Centrum (RTC) OostVlaanderen, Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen en Technocentrum Zeeland
uitvoering geven aan het project. Dethon, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de provincie
Oost-Vlaanderen gaan aan de slag met de uitbouw van het informatiepunt Scheldemond Direct. Hiervoor
krijgen ze nu alvast de steun van de Stad Gent, het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam GentTerneuzen en het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen treedt hier
trouwens op namens de Scheldemondraad, het structurele samenwerkingsverband tussen de provincies
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
RTC Oost-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen het Technocentrum Zeeland zetten samen hun schouders
onder de actie 'Bedrijf + school'. Deze Regionale Technologische Centra zijn uiteraard goed geplaatst om
de bedrijvendatabank en de eraan gekoppelde website van de grond te krijgen.

