Uitnodiging Live uitzending

Een grensoverschrijdende
kijk op de Duitse en
Nederlandse arbeidsmarkt
Woensdag 2 februari 2022, 14.00 - 15.00 uur

758 dagen SGA in Venlo: Onder dit motto presenteert de
Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) zich op de eerste
woensdag in februari in Venlo aan een breed publiek.

Bij de digitale presentatie zal NRW-minister voor Europa Dr. Stephan
Holthoff-Pförtner samen met Commissaris van de Koning van de
provincie Limburg Emile Roemer het belang van de grensregio en
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt belichten. De live-uitzending
wordt gemodereerd in twee talen - Duits en Nederlands - door
journalist Ludger Kazmierczak. Kijkers krijgen de gelegenheid
online vragen te stellen.
We willen u graag uitnodigen voor deze live uitzending. Helaas, door
corona, is deelname alleen digitaal mogelijk. U kunt de uitzending
bekijken via www.grenzarbeit.eu/venlo/nl/. Aanmelden is niet nodig.
Bij de SGA zorgt het Nederlands-Duitse Team Grensarbeid ervoor
dat werkgevers en werkzoekenden op één plek geholpen worden.
Hierdoor hoeven ze niet langs verschillende loketten in beide landen
te gaan. Tot nu toe werden ruim 160 mensen een baan in het buurland geholpen en 735 werkzoekenden begleid in het zoeken naar
grensoverschrijdend werk. Het streven is om nog meer onze krachten
te bundelen en samen een sterke euregionale arbeidsmarktregio in
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NRW-Europa-minister
Stephan Holthoff-Pförtner
geeft inzicht in de Grenslandagenda, de Taskforce
Grensoverschrijdende
samenwerking en de grens
regio in het algemeen.
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Noord-Limburg te realiseren.

Commissaris van de
Koning Emile Roemer
gaat in op het belang
van de grensregio en
de ontwikkeling van de
grensoverschrijdende
arbeidsmarkt.

Burgemeester Frank
Meyer (stad Krefeld
en voorzitter van de
euregio rijn-maasnoord) spreekt over de
euregio als gebied en
organisatie.

De aansluitende discussieronde richt zich op de algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio en de ontwikkeling van de SGA
in Venlo. Deelnemers aan deze ronde zijn Rainer Imkamp (Agentur
für Arbeit Krefeld), Alexander Vervoort (Arbeidsmarktregio Noord
Limburg) en Maike Hajjoubi (euregio rijn-maas-noord).
Daarna ligt de nadruk op het SGA-werk in het veld: Wat is er bereikt,
wat is er nog gepland? Hoe kan het bestaande potentieel van de regio
over de grenzen heen worden benut? Angela Schoofs (Agentur für
Arbeit Mönchengladbach) spreekt hierover, evenals Don Thijssen
(UWV Noord- en Midden-Limburg) en Franz-Josef Schmitz (Jobcenter
van de Kreis Viersen).

Deze uitnodiging kan graag aan andere belangstellenden worden
doorgestuurd.
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