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Introduction

Het webinar van 9 februari 2021 van het Piver-netwerk (platform voor informatie 
en promotie van studies in de regio Hauts de France), samen met Flandria Rhei 
(projectenportefeuille van INTERREG)  over grensoverschrijdende gegevens, bracht 
150 mensen samen. Het benadrukte de veelheid aan projecten (al dan niet Interreg) 
en studies die onderzoek doen, gegevens verzamelen of produceren, en die zorgen 
voor een beter begrip of zelfs toe-eigening van het grensoverschrijdende gebied. Brexit 
en Covid, die ons leven al maandenlang bepalen, hebben ook het onrustige dagelijkse 
leven van de grensbewoners onder de aandacht gebracht. Grensoverschrijdende 
woongebieden hebben DATA nodig, dit nieuwe alomtegenwoordige “zwarte goud”, om 
aan zichzelf te bouwen en om aan grensoverschrijdende behoeften te beantwoorden :
  

L’ESSENTIEL DES RENCONTRES 
THÉMATIQUES
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	 •		die van de burgers	die	in	dergelijke	specifieke	gebieden	wonen	en	voor	wie	realtime	informatie	nuttig	is
	 •	 die van politici die het overheidsbeleid opstellen en uitvoeren, en voor wie in realtime geactualiseerde 
gegevens een hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen
	 •		Europa, dat zijn programmering wil organiseren op een schaal die voor de burger relevant is.

Al het dagelijkse gebruik , in grensoverschrijdende context, kan worden bekeken via DATA : gezondheid, recreatie, 
informatie, opleiding, werkgelegenheid, mobiliteit, enz. Voor een relevante 360° - aanpak wezen de diplomatieke 
adviseurs van de prefect van de Hauts de France en van het Vlaamse Gewest op de noodzaak van een politiek gedreven 
samenwerking tussen de Vlaamse, Waalse en Franse zijde, waaraan de middelen worden besteed.. Transparantie en 
interoperabiliteit moeten worden gegarandeerd, evenals de kwaliteit van het proces om deze data te genereren. 

Grensoverschrijdende werkGeleGenheid :  
kaderelementen en vooruitzichten voor 2030 

(insee hauts-de-France)

De presentatie omvat twee on-
derzoeken die zijn uitgevoerd in 
samenwerking met de Sgar, de ré-
gion, het departement Nord en de 
MEL over grensoverschrijdende 
tewerkstelling. Deze studies bieden 
het kader en de vooruitzichten voor 
grensoverschrijdende werkgelegen-
heid tegen 2030.

Eind 2017 werkten 23.700 inwoners 
van Hauts-de-France in België, een 
daling met 10,5 % sinds 2013. Meer 
dan een op de twee grensarbeiders is 
een arbeider in de maakindustrie.

Tegen 2030 zou de daling van het aantal 
werknemers onder de 65 in België 
sterker zijn dan in Hauts-de-France. 
In grensgebieden worden de grootste 
toename van werknemers verwacht 
in de werkgelegenheidsgebieden van 
Roubaix-Tourcoing en Lille; terwijl de 
sterkste dalingen betrekking hebben 
op Belgisch-Vlaanderen.

Grensoverschrijdende gegevens die het resultaat 
zijn van het werk van partners en van INSEE zijn 
beschikbaar op het PEPTID-platform en worden re-
gelmatig bijgewerkt.

https://mioga.finances.gouv.fr/INSEE-NPDC/public/PEPTID/index.html


.

Interreg project  « TransStat » 
           (Provincie West-Vlaanderen)

Met TransStat willen we grensover-
schrijdende data-uitwisseling en 
-verwerking faciliteren tussen Bel-
gië en Frankrijk. Door gebruik te 
maken van metadataservice(s) willen 
we de gebruiker de weg wijzen in  
de grens-overschrijdend statistieken. 
Aan	 de	 hand	 van	 metadatafiches	
wordt een antwoord gegeven op vra-
gen als: welke data zijn grensover-
schrijdend vergelijkbaar? Waar vind 
ik deze datasets? Welke bewerkingen 
zijn nodig om de gegevens grenso-
verschrijdend vergelijkbaar te maken? 
Hoe interpreteer ik dit alles?

TransStat focust niet op een speci-
fiek	thema.	Elk	thema	kan	een	plaats	
krij-gen binnen de metadataser-
vice, op voorwaarde dat de dataset 
“grens-overschrijdend proof” bevon-
den werd door de werkgroep van 
TransStat.

TransStat focust echter wel op geo-
grafisch	fijnmazige	data	:	datasets	die	
gegevens bevatten beschikbaar op 
het gemeentelijk niveau.

Pôle emploi, de leidende speler op 
de arbeidsmarkt in Frankrijk, werkt 
dagelijks om de vraag en aanbod 
mbt werk te vergemakkelijken en 
biedt bedrijven oplossingen op 
maat van hun rekruteringsbehoef-
ten. Hiervoor ontwikkelen we 
een scala aan gepersonaliseerde 
diensten, gebaseerd op onze 
diepgaande expertise op de ar-
beidsmarkt: we analyseren de cij-
fers en we voeren projecten uit.

Eind september 2020 wilden meer 
dan 12.800 werknemers die in Bel-
gië wensen te werken (+ 2 % over 
een jaar en -16 % over 3 jaar - im-
pact van een minder voordelig be-
lastingverdrag).
De regio van Valenciennes, VNE, 
Lille, Sambre-Avesnois, groeperen 
73 % van de mobiele DE’s naar Bel-
gië.

Hun profiel ? Job dichter bij huis 
willen, meer mannen, met een hoog 
opleidingsniveau en begunstigden 
van een inkomensverhoging

58% van de grensoverschrijdende 
werkzoekenden die naar België 
willen verhuizen, zijn op zoek 
in 4 belangrijke professionele 
domeinen: transport en logistiek, 
industrie, handel, verkoop en mas-
sadistributie en persoonlijke en 
maatschappelijke dienstverlening

In dezelfde periode (september 
2020) werden meer dan 2.900 
werkzoekenden gecompenseerd 
na periode van werken in België  
(+ 6,4 % over een jaar en + 4,5 % 
over 3 jaar).

Het Emploi Sans Frontières-pro-
ject maakt deel uit van de wens om 
economische en sociale uitwis-
selingen te bevorderen en ge-
meenschappelijke vaardigheden 
te associëren. Ook tegelijkertijd de 
rijkdom van elke regio te vergroten: 
grensoverschrijdende kansen be-
lichten, kandidaten voorbereiden, 
job dates organiseren, vlotter afs-
temming tussen werkgevers, werk-
nemers en werkzoekenden enz.

Opgemerkt moet worden dat 
grensoverschrijdende teams 
en project-partners proberen te 
beantwoorden aan externe ve-
rzoeken (organisaties voor pro-
fessionele integratie, andere pro-
jecten, enz.) En dus aangepaste 
en op maat gemaakte maatregelen 
nemen.

Alle acties en eerstelijnsinformatie 
met betrekking tot grensoverschri-
jdende tewerkstelling zijn te vin-
den op het projectportaal : 

werkzoekenden die in BelGië heBBen Gewerkt 
en verGoed worden door  

(Pôle emPloi hauts-de-France)

Lees meer over Pôle emploi HDF-
nieuws : pole-emploi.org/accès 
regions/Hauts-de-France



Het AB Refugies-Social-project is een 
grensoverschrijdend project dat sinds 
1 april 2018 voor een periode van  
39 maanden werd ontwikkeld rond de 
kwestie van de psychosociale integra-
tie van nieuwkomers. Dit  in Frankri-
jk en België. De project-partners  
zijn : het secretariaat-generaal voor 
regionale zaken van Hauts-de-France 
(SGAR), hoofdpartner; de regionale 
directie voor jeugd, sport en sociale 
cohesie (DRJSCS) van Hauts-de-
France; het referentiecentrum voor 
geestelijke gezondheid (CréSaM) 
- Wallonië; het Waals sociaal ver-
taalcentrum (Setisw) - Wallonië; de 
provincie West-Vlaanderen (PFO) - 
Flandre et la Vie Active (vereniging 
van de sociale en solidaire economie 
- Frankrijk).

De algemene projectdoelstelling is 
een geslaagde integratie van mi-
granten door een versterking van de 
zorg- en maatschappelijke begelei-
ding, met als resultaat: een kwalita-
tieve stijging van de bestaande voor-
zieningen, aanvullende begeleiding, 
innovatie en veralgemeenbare expe-
rimenten.  Het doelpubliek zijn nieuw 
aangekomen migranten in een brede 
zin, meer bepaald erkende vluchte-
lingen, asielzoekers, alleenreizende, 

niet-begeleide minderjarigen, en 
professionelen en vrijwilligers actief 
in de zorg -en maatschappelijke be-
geleiding. De ondernomen acties zijn 
in drie werkmodules verdeeld: een 
eerste module de Frans-Belgische 
begeleidingsnetwerken (professio-
nalisering van de actoren en vrijwil-
ligers van de zorg- en maatschap-
pelijke begeleiding en uitwisseling 
van goede praktijken/aanbevelin-
gen); een tweede module de mobie-
le en grensoverschrijdende begelei-
dingsvoorzieningen, bestaande uit 
twee multidisciplinaire teams (tolken, 
psychologen en paramedisch per-
soneel, gespecialiseerd in het beheer 
van trauma’s, interculturele bemid-

delaars); en een derde module rond 
grensoverschrijdende experimenten 
(ontwikkeling van een experiment in 
elk van de deelgebieden, dat na eva-
luatie naar de andere deelgebieden 
wordt overgedragen).

Interreg project AB-Réfugiés sociaal :  
integratie van nieuwkomers via 
maatschappelijke begeleiding
Le eg AB-Réfugiés  
social : l’intégration des réfugiés via 
l’accompagnement social

Het Gedidot-BeVeGG-project 
(OR2S) 

(Beheer en verspreiding van gren-
soverschrijdende gegevens) brengt 
een twaalftal Franse en Belgische 
partners samen rond de OR2S, 
ARS Grand Est, de provincies Hene-
gouwen en Namen, en Iweps). Het 
wordt	 financieel	 gesteund	 door	 Fe-
der, de regio Hauts-de-France en het 
Waalse Gewest (Aviq).

Twee assen werden door dit project 
nagestreefd :

- de opstelling van lokale grensover-
schrijdende	gezondheidsprofielen.	Er	
zijn	 15	 profielen	 gecreëerd,	waaron-
der één in een Frans-Vlaamse streek;
- de oprichting van een gezondheid-
sinfocentrum dat gemeenschap-
pelijke gezondheids- en sociale in-
dicatoren verzamelt voor het hele 
betrokken gebied: Wallonië, de 
regio Hauts-de-France en de de-
partementen Ardennes en Marne 
(regio Grand Est). Het doel van het 

infocentrum is gemeenschappelijke 
kennis te produceren die nuttig is 
voor regionale en lokale actoren op 
het gebied van gezondheid en so-
ciale verschijnselen. De gegevens 
van de infocentra zijn beschikbaar op  
www.infocentre-sante.eu.

De OR2S en de ireps nemen nu deel 
aan het Transtat-project en beraden 
zich momenteel over het voortbe- 
staan van het Info-Centre.

Interreg project AB-Réfugiés sociaal : integratie van 
nieuwkomers via maatschappelijke begeleiding

(Préfecture et Sgar des Hauts-de-France)

Inzet van de functie « ambassadeur van de integratie »

https://infocentre-sante.eu/


     
Retrouver l’actualité de PIVER : 
www.piver-hauts-de-france.org

contact@piver-hauts-de-france.org

@piver_hdf - https://urlz.fr/8UWz

SECTORFOTO’S EN GRENSARBEID IN 
HENEGOUWEN, NORD EN PAS-DE-CALAIS 
EN WEST-VLAANDEREN

Voor meer info :  Ter informatie: er is een Europees netwerk voor grensoverschrijdende waarneming opgericht, waarin 
vertegenwoordigers van bureaus voor de statistiek, lokale overheden, met territoriale cohesie belaste ministeries, natio-
nale instanties en DG REGIO (https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/raumentwicklung/eu-coun-
cil-presidency/network-crossborderdata/main.html) zitting hebben.

Voor het Interreg project Grenzeloos 
Competent is er onder het thema een 
grensoverschrijdend observatorium 
een luik voorzien waarin statistische 
bureaus uit Frankrijk (INSEE), Wal-
lonië (IWEPS) en West-Vlaanderen 
(POM West-Vlaanderen) samenwer-
ken om een grensoverschrijdende 
sectorfoto op te maken voor 3 regio’s 
West-Vlaanderen, Henegouwen en 
de departementen Nord en Pas-de-
Calais. Er worden 3 sectoren geana-
lyseerd die in het project als speer-
puntsectoren	 worden	 geïdentificeerd	
namelijk: voeding, textiel en bouw. 
Deze sectorfoto’s volgen telkens een 
vast	 stramien	waarbij	 de	demografie	

de 3 gebieden bespreekt, de arbeids-
markt in de 3 regio’s, een economisch 
luik m.b.t. vestigingen en loontrekken-
den en grenspendel in de betrokken 
regio’s.

In een tweede opdracht van het ob-
servatorium wordt er op een andere 
manier een poging ondernomen om 
grenspendel te gaan analyseren. Met 
behulp van mobiele data van Proxi-
mus (voor het gedeelte West-Vlaan-
deren) en Orange (voor het gedeelte 
Nord en Pas-de-Calais) proberen we 
grensoverschrijdende bewegingen in 
kaart te brengen en hierbij zo goed 
als mogelijk de grensarbeider uit te 

filteren.	Op	deze	manier	kunnen	stro-
men vanuit de woonplaats tot aan 
de grens en vanuit de grens tot aan 
de plaats van tewerkstelling worden 
geanalyseerd.

Meer informatie en updates kunnen op 
de website worden teruggevonden :  
http://www.grenzelooscompetent.
eu/nl

VOORUIT 
(déPartement du nord)  

In 2019 registreerde West-Vlaande-
ren een werkloosheidspercentage 
van 3,5% in de eerste jaarhelft, maar 
het wordt voor bedrijven steeds moei-
lijker om geschikte werknemers te 
vinden om hun vacatures in te vullen. 
Het departement Nord kende van zijn 
kant een werkloosheidspercentage 
van 11% in het 2e kwartaal van 2019.

In deze context van duidelijke comple-
mentariteit hebben het Departement 
Nord en de Provincie West-Vlaande-
ren hun samenwerking versterkt om 
enerzijds grensoverschrijdende werk-
gelegenheidskansen te ontwikkelen, 
een onmiskenbare hefboom om de 

integratie van RSA-ontvangers (in-
komensverhoging)  te verbeteren en 
anderzijds vacatures aan de andere 
zijde van de grens.

Zo ontstond het Interreg En Avant-pro-
ject voor een periode van drie jaar (1 
januari 2012 - 31 december 2021) met 
als doel de tewerkstelling in Vlaamse 
bedrijven met een tekort aan ar-
beidskrachten te bevorderden. Dit 
met als doelpubliek RSA-begunstig-
den (tegemoetkoming inkomensve-
rhoging) en jonge inwoners van Wal-
lonië.

Het project wordt geleid door POM 
en heeft veel partners, waaronder het 
departement, VDAB, Forem, Maison 
de l’Europe, enz.

Op 31/12/2020 hadden 28 RSA-be-
gunstigden (inkomensverhoging) 
een baan gevonden in West-Vlaan-
deren en worden iets minder dan  
200	mensen	met	een	 leefloon	dage-
lijks opgevolgd door de twee Gren-
soverschrijdende Werkgelegenheid-
sadviseurs van het Departement om 
hen te helpen bij het vinden van een 
baan (mobiliteitsbijstand, Nederlands, 
acculturatie, etc.).

http://www.grenzelooscompetent.eu/nl
http://www.grenzelooscompetent.eu/nl

