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1. Het aantal begunstigden van het IBO-systeem verhogen (Individuele
Beroepsopleiding) waaraan in 3 jaar tijd slechts 34 Fransen en 50 Walen deelnamen.
Doel: kennismaken met het IBO-mechanisme om te helpen eventuele obstakels weg
te werken en de benutting van dit systeem uit te breiden.
2. De Eurometropool-regio positioneren als TESTGEBIED, meer bepaald voor
leercontracten (cf. Actiegroep Grensoverschrijdend Alternerend Leren) of voor eender
welke andere actie ter bevordering van de werkgelegenheid in deze regio. De
Eurometropool moet daadwerkelijk een laboratorium worden alvorens op grote
schaal de specifieke systemen van de Frans-Belgische regio toe te kunnen passen.
Er werd hierover contact opgenomen met de diplomatieke adviseur: het is
aangewezen de struikelblokken in kaart te brengen en de hulp van de Prefect (en de
betrokken Régions) in te roepen om die obstakels weg te werken. Een testgebied
organiseren zou te omslachtig zijn om concrete vooruitgang te boeken, behalve
wanneer het kader zeer nauwkeurig kan worden vastgelegd. Eventueel verder uit te
werken.
3. Samen met de bevoegde partners (CSIR, EURES advisers, …) de nuttige informatie
organiseren en produceren:
a. PRIORITEIT: voor de werkzoekenden:
- algemene informatiefiche over grensarbeid/grensoverschrijdend werk, met
inbegrip van informatie over fiscaliteit, sociale zekerheid, …, maar ook over de
noden van de bedrijven aan beide zijden van de grens, tips om het buurland/de
buurregio, de taal te begrijpen, …
- een “kit inzake Grensoverschrijdende Mobiliteit” over de fysieke
verplaatsingsmogelijkheden en eventuele ondersteuning voor de mobiliteit
Deze “informatiefiches” moeten worden verspreid:
i. Op de portaalsite van de Eurometropool, waar ook heel wat informatie
terug te vinden zal zijn;
ii. Aan alle consulenten van structuren die in contact staan met
werkzoekenden of met mensen in loopbaanbegeleiding: Maisons de

l’Emploi, Missions Locales, lokale kantoren van Pôle Emploi, FOREM,
VDAB, Proch’emploi, … (de specifieke lijst moet nog worden opgesteld);
iii. Aan alle scholen of actoren van studentenbeurzen; aan leerlingen
b. 2de FASE: Voor bedrijven:
- hen goed informeren over de bestaande systemen aan beide zijden van de
grens;
- ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot informatie over beschikbare
kandidaten
4. Een communicatiecampagne voorzien om de verzamelde informatie te
verspreiden, het IBO-systeem te promoten …
Grensarbeiders laten getuigen (video’s, brieven).
Communiceren over de noden van de taal (FR/NL) en de middelen om zich bij te
scholen (cf. AG Leren van Talen).
5. Informatie verzamelen over grensoverschrijdende tewerkstelling, kerncijfers
die kunnen worden verspreid (en die in kaart kunnen worden gebracht). Cf.
socio-economisch observatorium in het kader van Grenzeloos Competent, de GISdiensten van de Région Hauts-de-France gebruiken, … SERV
http://www.serv.be/serv, ARVASTAT https://arvastat.vdab.be/ , Hainaut
Développement …)
6. Werken rond aspecten van “fysieke mobiliteit” die soms de toegang tot een job
hypothekeren: welke verbeteringen zijn mogelijk?
> in de Actiegroep MOBILITEIT zal de link gedeeltelijk worden gelegd door het Agentschap
> prioriteit wordt gegeven aan nuttige informatie over hetgeen reeds bestaat

Diverse
bijeenkomsten /
ontmoetingen
13/3/17
6/4/17

Aanvullende suggesties naar aanleiding van verschillende besprekingen en de AG
Mobiliteit:
-Het EURES-expertennetwerk nieuw leven inblazen: dit netwerk bestaat niet meer
door het gebrek aan Interreg-middelen, maar de experten zijn er wel nog! Valorisatie
van hun bestaan en van hun expertise waarop (toekomstige) grensarbeiders,
arbeidsconsulenten en bedrijven uit de drie regio’s een beroep kunnen doen.
-Bedrijven of bedrijvengroepen voorstellen grensoverschrijdende carpoolingcommunities op te richten (via pass-pass carpooling): een financiële tegemoetkoming
van de Eurometropool overwegen?
- Een ludieke en eenvoudige pedagogische tool ontwikkelen (een app?) om personen
op te leiden die de middelen niet hebben om een andere taal te leren (cf. idee van het
project Act’Emploi) voor specifieke beroepen.
Reeds georganiseerd of nog te organiseren

1ste bijeenkomst van de co-animatoren
Ontmoetingen met de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (VDAB en Pôle Emploi)
met het Département du Nord (dat Franse leefloners aan het werk wil zetten: http://rsarevenu-de-solidarite-active.com/informations-rsa/1-definition-rsa.html)

21/4/17
24/4/17

25/4 – 1/6 – 6/6
16/3-28/3-26/4 -18/5
– 9/6

Mei

Vragenlijst voor de à VDAB en Pôle Emploi m.b.t. de IBO
Bijeenkomst van het Agentschap met de diplomatieke adviseur van de Prefect,
betreffende de mogelijkheid om een proefgebied te organiseren
Technische vergaderingen voor de projecten rond WERK: – brug tussen de 2 projecten
“Grenzeloos Competent” (communicatie, observatorium)
“Emploi sans frontières”» (algemeen en communicatie)
Ondersteuning van de Interreg V-projectconcepten ACT’EMPLOI en REQUAPASS
Bijeenkomst met KPMG Eurometropool

Juni
3 juli

Juli

Aanpassing van de initiële actiefiche / Bijeenkomst met Unizo
Plenaire zitting van het FORUM (19/6)
Bijeenkomst met de Prefect van de Région Hauts-de-France en de Ambassadeur van
Frankrijk in België, die belangstelling hebben getoond voor het thema van de
tewerkstelling en die hier verder rond willen werken (tewerkstelling van Fransen in
Vlaanderen en grensoverschrijdend leertraject, leren van talen); het witboek dat op
nationaal niveau werd ontwikkeld (Frankrijk) verwijst zeer duidelijk naar de
betrokkenheid van de Staat voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende
werkgelegenheid.
Compilatie van data voor te leggen aan de Actiegroep
Voor grensoverschrijdend alternerend leren (cf. desbetreffende fiche)

Voorlopige
kalender
September
Oktober
November

Lopende acties

1ste vergadering van de Actiegroep
2de bijeenkomst van de Actiegroep
Publicatie van de informatie die onder het publiek verspreid moet worden
(via website Eurometropool)
• Verzameling van gegevens m.b.t. de obstakels voor tewerkstelling tussen de
deelregio’s onderling.
• Bundeling van mogelijke steunmaatregelen rond mobiliteit voor toekomstige
werknemers in een andere deelregio.
• Voorbereiding van de gegevens voor de informatiefiches en de portaalsite van de
Eurometropool (voor te leggen aan de AG).
• Verzameling van andere communicatievoorbeelden.
• Verzameling van gegevens m.b.t. de behoeften van de bedrijven.
• Deelname van het Agentschap aan de Interreg-projecten rond WERK
Wat de co-animatoren betreft: nog aan te vullen

