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GRENZELOOS TEWERKSTELLEN
INTERREG V: 2016-2021

VOKA, UNIZO, VDAB en hun partners zetten zich in om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in 
contact te brengen ten gunste van grensoverschrijdende tewerkstelling.

Interreg Project Grenzeloos Tewerkstellen
http://grenzeloos-tewerkstellen.eu/

Doelstelling: bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
- het verhogen van de arbeidsmobiliteit van werknemers en werkzoekenden
- het verbeteren van de matching tussen vraag en aanbod
- het wegwerken van hindernissen

Regio: 3 territoria
- Kuststreek / West-Vlaanderen
- Lille / Kortrijk / Tournai
- Mons Centre Hainaut / Valenciennois / Sambre avesnois

14 partners

http://grenzeloos-tewerkstellen.eu/
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Enquête West-Vlaamse werkgevers november 2020

Doel: polsen naar kennis en interesse mbt grensarbeid en de specifieke noden 

Conclusie:  belangrijkste noden: 
- Informatie over vacature werking over de (taal) grens
- juridisch advies bij het rekruteren van een werknemer over de grens
- informatie over werkplekleren (voor franstalige werkkrachten)
- Informatie over het aanbod Nederlandse taalopleidingen

Met deze sessie willen we een antwoord kunnen geven op een aantal van deze vragen.

Conclusies Enquête WG nov 2020
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Arbeidsmarkt - vacatures
West-Vlaanderen
Eind maart 2021

Eind maart:

46.439 openstaande 
vacatures (NECzU)

Bron: 
https://www.vdab.be/trends -  
ARVASTAT

https://www.vdab.be/trends
https://www.vdab.be/trends/arvastat
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Arbeidsmarkt - vacatures
West-Vlaanderen
Eind maart 2021

Grafiek West Vlaanderen

Eind maart:
Evolutie vacatures over de 
laatste vijf jaar.
We merken na een sterke 
daling van het aantal vacatures 
in 2020, opnieuw een positieve 
evolutie in 2021.
In 2021 staan we wel nog 
steeds sterk ivm de jaren voor 
2017.

Ondernemingen blijven nood 
hebben aan talent

Bron: 
https://www.vdab.be/trends -  
ARVASTAT

https://www.vdab.be/trends
https://www.vdab.be/trends/arvastat
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Eind maart:

26.744 niet werkende 
werkzoekende

Noot: In deze cijfers worden de 
tijdelijk werklozen niet meegeteld

Bron: https://www.vdab.be/trends -  
ARVASTAT

Arbeidsmarkt - NWWZ
West-Vlaanderen
Eind maart 2021

https://www.vdab.be/trends
https://www.vdab.be/trends/arvastat
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Arbeidsmarkt - NWWZ
West-Vlaanderen
Eind maart 2021

Grafiek West Vlaanderen

Eind maart:

Het aantal NWWZ zit in dalende 
lijn en gaat richting de 
werkloosheidsgraad van 2019.

Bron: https://www.vdab.be/trends 
-  ARVASTAT

https://www.vdab.be/trends
https://www.vdab.be/trends/arvastat
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CONCLUSIE:

De krapte op de arbeidsmarkt blijft.

De 'klassieke' knelpuntberoepen blijven. Zorg, bouw, de technologische sector en IT blijven sectoren 
met grote aantallen knelpuntberoepen. De zoektocht naar technisch personeel blijft voor vele 
werkgevers moeilijk. 

Vanuit Vlaanderen kijken we dan ook graag verder over de (taal)grenzen heen om onze vacatures 
ingevuld te krijgen in samenwerking met verschillende spelers op de arbeidsmarkt

Meer info op onze West-Vlaamse arbeidsmarktverkenner. 

Arbeidsmarkt
West-Vlaanderen
Eind maart 2021

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen%202021.pdf
https://sites.google.com/a/vdab.be/arbeidsmarktverkenner-west-vlaanderen/home
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Definitie : 

Iedere werknemer of zelfstandige die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een 
lidstaat en woont op het grondgebied van een andere lidstaat. 

Bovendien zal hij in principe dagelijks of ten minste eenmaal per week pendelen. Deze definitie geldt 
echter enkel voor de sociale zekerheid van de werknemers in de Europese Unie.

Grensstromen tussen Frankrijk - België (bron Steunpunt Werk)

Werkzaam in West Vlaanderen
- 13.000 Franse grensarbeiders 

Werkzaam in Henegouwen
- 20.981 Franse grensarbeiders 

Werkzaam in Frankrijk.
- 773 Westvlaamse grensarbeiders 
- 6.441 Waalse grensarbeiders werkzaam in Frankrijk

GRENSARBEIDER
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❏ Vous êtes les bienvenues
- Gratis registratie
- Noord-Franse en Waalse werkzoekenden bewust maken van de 
jobmogelijkheden in West-Vlaanderen
- Employer branding - platform dat bedrijven die openstaan voor Franstalig 
talent in the picture plaatst

❏ Juridisch advies + Advies over tewerkstellingsmaatregelen

❏ Bedrijfsbezoeken om mogelijkheden over de grens te bekijken

❏ Infosessies, webinars, netwerkmomenten... samen met de andere partners

❏ International Community West Flanders

Voka West-Vlaanderen

http://www.vouseteslesbienvenus.eu/fr
https://www.voka.be/International-community-west-flanders


Met steun van : 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dienstverlening grensarbeid   www.unizo.be/projecten

- juridisch advies inzake sociale zekerheid - fiscaliteit - arbeidsrecht
bij rekruteren van een grensarbeider / detachering etc.
specifieke aandacht voor Corona-maatregelen

- bedrijfsbezoeken waar tijdens een gesprek met de 
zaakvoerder/HR-verantwoordelijke nader ingegaan wordt op de specifieke noden van 
het bedrijf (gezochte profielen/ HR beleid / advies grensarbeid)

- binnen het Interreg project Grenzeloos Competent : samen met oa VDAB:
ontwikkeling gids ‘Een werknemer vinden over de grens? Welke stappen kan je 
als werkgever nemen? Hoe begin je eraan?’
HR Stappenplan 

- studies arbeidsmarkt

- infosessies, webinars, netwerkmomenten,..ism de andere partners

UNIZO 
West-Vlaanderen

http://www.unizo.be/projecten
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/egts/leidraad%20HR.pdf?1551951148
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Dienstverlening voor werkgevers

1. Zet je vacature online op de VDAB en geniet van de online-dienstverlening

2. Heb je extra hulp nodig? 
Dan kan VDAB inschatten hoe moeilijk het is om de vacature in te vullen en kan VDAB 
een aantal acties opzetten. Meer info vind je hier.

3. Bij het rekruteren over de (taal)grens wordt volgende specifieke dienstverlening 
aangeboden voor moeilijk invulbare vacatures:

○ rekruteren in Wallonie ism FOREM via het IRM-team
○ rekruteren in Frankrijk ism Pôle Emploi via hun grenskantoren

VDAB
Dienstverlening WG

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/vacature-publiceren
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/begeleiding
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Rekruteren in Wallonië: Team IRM - Interregionale mobiliteit (Wallonië)

Samenwerking tussen Le Forem en VDAB
● Je hebt openstaande vacatures op VDAB staan
● Je brengt ons aanspreekpunt (IRM consulent) op de hoogte van je vacatures.
● VDAB stuurt je vacatures door naar Le Forem
● Le Forem zorgt voor de vertaling van vacatures 
● Je ontvangt de CV’s rechtstreeks

Aanspreekpunt: Carine Debreyne (carine.debreyne@vdab.be) 

VDAB
Rekruteren in Wallonië

mailto:carine.debreyne@vdab.be
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Rekruteren in Frankrijk: SPOC  Frankrijk: 

Samenwerking met de grenskantoren van Pôle emploi in Frankrijk
● Je hebt openstaande vacatures op VDAB staan
● Je brengt ons aanspreekpunt (SPOC) op de hoogte van je vacatures.
● We brengen je in contact met dichtsbijzijnde Pôle Emploi kantoor (afhankelijk 

plaats tewerkstelling)
● Je bezorgt ons de Franstalige vacature + richtlijn betreffende verloning
● Je ontvangt de CV’s rechtstreeks
● Je kan ook vragen voor een account als WG (vb zelf selecteren van kandidaten)

Aanspreekpunt: Jill Delombaerde (jill.delombaerde@vdab.be) 

VDAB
Rekruteren in Frankrijk

mailto:jill.delombaerde@vdab.be
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Specifieke acties:

- Webinars over sociale zekerheid en belastingen voor consulenten en burgers
- Webinars over de arbeidsmarkt in de 3 regio’s voor consulenten en burgers
- (Online) Bedrijfsvoorstellingen en/of bezoeken

Online bedrijfsvoorstelling 
- om je bedrijf en jullie activiteiten kenbaar te maken en te promoten.
- openstaande vacatures voor Franstalige kandidaten toe te lichten

Doelgroep: 
- arbeidsbemiddelaars van Le Forem, Pôle Emploi, Le Département du Nord et 

Maison de l’Europe
- en/of Waalse en Franse werkzoekenden.

Vanuit onze dienstverlening (Voka, Unizo en VDAB) zorgen wij voor de technische 
ondersteuning, maar ook voor de toeleiding van de juiste deelnemers.

VDAB
specifieke acties FR-WAL
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Rekruteren Internationaal (binnen en buiten Europa)

VDAB Internationaal: Eures en internationale samenwerking

Neem contact op met onze bemiddelaars Internationale mobiliteit 
(international@vdab.be)

VDAB
Rekruteren Internationaal

https://werkgevers.vdab.be/werkaanbieden/internationaal.shtml
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- Welke taalvereisten staan nu op je vacature - kloppen deze wel?
- Franstalige VDAB vacatures kunnen ook al voor extra toeleiding zorgen
- Beschrijf duidelijk het functieprofiel en de functie-inhoud 
- Geef wat korte uitleg over het bedrijf in je vacature
- Vermeld niet enkel je vereisten, benoem ook wat je te bieden hebt (Vb is opleiding 

mogelijk, zijn er doorgroeimogelijkheden, peter/meterschap voor anderstalige 
werknemers, ….)

- Wees realistisch
- Beschrijf de sollicitatieprocedure, vermeld een contactpersoon voor meer info over de 

vacature
- Maak gebruik van creatieve, onderscheidende schrijfstijl 

Meer info op onze website.

Opmaak vacature
Tips & Tricks

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/goede-vacature
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Werkplekleren voor Waalse of Franse kandidaten

Waalse werkzoekenden Franse werkzoekenden

Individuele beroepsopleiding
(IBO)
Met ev. taalondersteuning

JA JA

Nederlands op de werkvloer JA JA

Opleidingsstage Als cursist bij VDAB 
opleiding volgt

Als cursist bij VDAB 
opleiding volgt

Beroepsinlevingsstage (BIS) JA JA

VDAB
Werkplekleren

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren
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NEDERLANDS 
OP DE WERKVLOER

Heb je anderstalige werknemers op de werkvloer?

Denk dan ook aan taalcoaching (gratis of betalend)
- sector (voorwaarden voor tegemoetkoming verschillend)
- soort project (één of meerdere personen)
- doelgroep (cursist, werkzoekende of werknemers)

Meer info over de verschillende mogelijkheden op onze website.
Algemene informatie over het tewerkstellen van anderstalig talent vind je hier terug.

Handige APP voor op de werkvloer:
- FACT APP: First Aid Communication Tool’

De toepassing werkt offline en bevat acht talen: Nederlands, Frans, Engels, Roemeens, 
Pools, Arabisch, Dari en Pashtu.

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent-ondersteunen#taalcoaching
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/app-fact-vereenvoudigt-communicatie-met-anderstaligen-werkomgeving


Met steun van : 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CONTACTPERSONEN

UNIZO West-Vlaanderen: 
BRIGITTE VANDELEENE - brigitte.vandeleene@unizo.be
Coördinator grensoverschrijdende projecten / Adviseur grensarbeid
+32 471 99 92 06

VOKA West-Vlaanderen: 
DAVY MAES - davy.maes@voka.be
Kennis & Advies / Menselijk kapitaal
+32 494 33 07 77

VDAB: 
CARINE DEBREYNE - CONSULENT INTERREGIONALE MOBLITEIT  (IRM)
carine.debreyne@vdab.be
+32 498 94 57 96

JILL DELOMBAERDE - CONSULENT INTERNATIONALE MOBILITEIT 
jill.delombaerde@vdab.be
+32 499 94 88 43

mailto:brigitte.vandeleene@unizowvl.be
mailto:davy.maes@voka.be
mailto:carine.debreyne@vdab.be
mailto:jill.delombaerde@vdab.be
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Slotwoord


