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Geachte heer Meendering, 

Via uw brief van 5 maart 2017 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over het project Grenzeloos Werken. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Klopt het dat er inderdaad nog geen banen zijn gerealiseerd binnen dit project en welke 
oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 

Beantwoording: 
Ja dit klopt. De ambities zoals weergegeven in het projectplan zijn onder de huidige condities van de 
Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 niette realiseren. De regeling is specifiek ontwikkeld voor 
Nederlandse verantwoordelijkheids- en uitvoeringsstructuren en blijkt niet toepasbaar te zijn op het thema 
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. In diverse overleggen met het Ministerie en Agentschap SZW is 
dit aan de orde gesteld en is getracht te komen tot haalbare uitvoeringsmodellen. Uit nadere beschouwing is 
gebleken dat ook deze uitvoeringsmodellen praktisch niet uitvoerbaar zijn of worden in de regio's niet als 
wenselijk beschouwd. Dat geldt ook als naar een combinatie van uitvoeringsmodellen wordt gekeken. De 
stuurgroep heeft namens het samenwerkingsverband derhalve op 16 februari 2017 besloten om de 
uitvoering van het sectorplan te beëindigen. Middels een brief wordt de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid hiervan op de hoogte gesteld. 
Als provincie betreuren wij het dat de regeling niet toepasbaar is gebleken. De regeling is erg bureaucratisch 
en weinig flexibel. Wij zouden graag willen zien dat de regels worden aangepast aan de werkelijkheid in 
plaats van andersom. 

2. in hoeverre is er reeds een beroep gedaan op de garantstelling zoals die door de provincie is 
afgegeven? 

Beantwoording: 
Tot nu toe is nog geen beroep gedaan op de garantstelling. 
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3. In het artikel wordt gesproken over andere projecten betreffende werken in Duitsland die wei 
tot resultaat leiden, in hoeverre wordt er samengewerkt met andere projecten en gekeken of 
er synergie-effecten te behalen zijn? 

Beantwoording: 
Als provincie zijn wij ook betrokken (financieel, inhoudelijk) bij initiatieven die breder zijn dan alleen het 
bemiddelen van werkzoekenden over de grens. Het gaat hierbij om de reeds lopende succesvolle projecten, 
het Interregproject 'Arbeidsmarkt Noord' en het project 'Sorgen für, Sorgen dass. 

Het project 'Arbeidsmarkt Noord' moet het ontwikkelen van een grensoverschrijdende arbeids- en 
opleidingsmarkt ontwikkelen om het dreigend tekort aan gekwalificeerde werknemers het hoofd te bieden en 
de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de grensregio te versterken. Bestaande initiatieven van 
verschillende lokale en regionale actoren moeten binnen dit koepelproject systematisch worden 
geïntegreerd, op elkaar afgestemd en met elkaar worden verweven. De focus van de activiteiten is gericht 
op de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven in de grensregio. De basis voor het project is een strategische 
en duurzame netwerkvorming tussen alle partners op het gebied van arbeids- en onderwijsmarkt in de 
gehele regio. Projecten die onder dit project moeten worden gerealiseerd, moeten worden verweven met 
bestaande instrumenten, maatregelen, activiteiten en middelen. Binnen het project wordt op de volgende 
themagebieden ingezet: vraag/aanbod, mobiliteit en onderwijs. 

Het project Sorgen für, Sorgen dass is gericht op een efficiënte(re) samenwerking, als instrument, tussen 
Noord Nederland en Noord Duitsland om daarmee te werken aan uiteindelijk een wederzijdse inzetbaarheid 
van werknemers in de zorg. De focus ligt op samenwerking tussen opleidingen, stagezoekenden en 
werkzoekenden. In dit project worden professionals met grensoverschrijdende competenties Zorg en Welzijn 
opgeleid, die het grensgebied tot hun woon-, werk- en leefgebied beschouwen. Hiermee wordt gestreefd 
naar een bestendige en duurzame arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, waarin zorgmedewerkers aan beide zijden 
van de grens inzetbaar zijn. Daarmee kan beter ingespeeld worden op de vraag vanuit deze sector naar 
voldoende en goed opgeleid personeel en wordt aan inwoners perspectief en ontplooiingsmogelijkheden 
geboden. 

4. Welke stappen worden nu gezet om het project Grenzen/cos Werken alsnog te laten slagen, 
in het artikel wordt gesproken over nader overleg. Wat zijn de uitkomsten hiervan? 

Beantwoording: 
Zie vraag 1. In de brief naar de minister, dringt de stuurgroep aan op een gesprek om te bespreken of deze 
middelen ook kunnen worden aangewend voor reeds lopende (regionale) succesvolle projecten. 

5. Op welke wijze Is de provincie behalve vanuit een financiële borgstelling Inhoudelijk 
betrokken bij de uitvoering van dit project? 

Beantwoording: 
De provincie Drenthe heeft in 2015 het voortouw genomen om samen met de andere grensprovincies 
(Groningen, Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland), het FNV, VNO-NCW en het UWV te 
komen tot een Interprovinciaal Sectorplan Grensarbeid. Het doel is één gezamenlijke aanvraag voor alle 
grensregio's gericht op grensarbeid. Vanaf het begin zijn wij zowel ambtelijk alsmede bestuurlijk (stuurgroep) 
betrokken bij dit sectorplan teneinde dit plan zo goed mogelijk vorm en kans van slagen te geven. 

6. Is het mogelijk het project tussentijds te beëindigen en aan te sluiten bij andere meer 
succesvolle projecten? Wat zijn hiervan de mogelijke (financiële) consequenties? 

Beantwoording: 
Ja, door de stuurgroep is onlangs het besluit genomen om dit project tussentijds te beëindigen. De 
stuurgroep wil nu in een gesprek met de minister bespreken of deze middelen kunnen worden aangewend 
voor reeds lopende succesvolle projecten. 



Direct na het afgeven van de beschikking is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en zijn er 
kosten gemaakt. In het projectplan is hiervoor een post (overhead) opgenomen. Nu het besluit is genomen 
te stoppen met de verdere uitvoering van het sectorplan, wordt in de verdere afwikkeling in eerste instantie 
getracht om de reeds gemaakte kosten (of een deel hiervan) te laten vergoeden vanuit het sectorplan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


