Enschede, 15 november 2017

Arbeidsbemiddelingsbureau in Gronau brengt vraag en aanbod aan beide
kanten van de grens bij elkaar

Grensoverschrijdende arbeid met GrensWerk
Een grenzeloze arbeidsmarkt in de EUREGIO is weer een stap verder. In Gronau
opent 20 november de Agentur für Arbeit Coesfeld samen met de gemeente
Enschede, Werkplein Twente, UWV Werkbedrijf en de EUREGIO een bureau voor
grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling. Onder de naam “GrensWerk“
brengen medewerkers vanuit de genoemde organisaties vraag en aanbod op alle
niveaus bij elkaar. Werkzoekenden vinden er alle kennis, advies en
ondersteuning die nodig is voor grensoverschrijdend werken. Werkgevers die
moeite hebben met het vinden van personeel in eigen land krijgen toegang tot
nieuw arbeidspotentieel over de grens. De combinatie van kennis en
bemiddeling maakt het concept van GrensWerk uniek in Europa.
In het bijzijn van genodigden uit politiek, bedrijfsleven en branche- werknemers- en
werkgeversorganisaties vindt de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst
door de betrokkenen plaats. Telijkertijd wordt de fysieke locatie waar GrensWerk zich
vestigt geopend en het concept van het grensoverschrijdende kenniscentrum
gepresenteerd.
“Vandaag is een grote dag voor de arbeidsmarkt in de grensregio. Met de opening van
GrensWerk kunnen we nu de bemiddeling van sollicitanten en de invulling van
vacatures aan beide kanten van de grens eenvoudiger, efficiënter en veel krachtiger
laten verlopen“, zegt het hoofd van de Agentur für Arbeit Coesfeld, Johann Meiners,
verheugd. Voor Patrick Welman, wethouder Werk in centrumgemeente Enschede,
ontstaan door GrensWerk nieuwe mogelijkheden voor de mensen in de grensregio:
“Aan beide kanten van de grens zien we een sterke arbeidsmarkt die vakmensen nodig
heeft. Het zoeken naar werk over de grens of naar medewerkers in het buurland biedt
voor alle betrokkenen grote kansen.“
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