
Nederlands-Duitse conferentie
“Taal Advies Werk”

Waar en wanneer?

Vrijdag 13 maart 2015 
10:45-14:45 

DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft  
(OUDE IJSSELSTREEK, NL)

De aanhoudende verschillen in werkloosheid aan beide zijden van de grens tonen aan dat 
de grensoverschrijdende arbeidsmarkt nog steeds onvoldoende functioneert. Hierdoor 
blijft het economisch potentieel van het grensgebied onderbenut. Door het bundelen van 
de krachten langs de grens en nauwe samenwerking met de overheden kan hierin 
verandering worden aangebracht. 

De vier Nederlands-Duitse Euregio´s nodigen u, vertegenwoordigers uit politiek en 
overheidsinstellingen uit het hele Duits-Nederlandse grensgebied, Den Haag, Hannover 
en Düsseldorf, dan ook van harte uit voor de conferentie “Taal Advies Werk”.

Het doel van de conferentie is te inventariseren hoe wij gezamenlijk betere 
randvoorwaarden voor een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
kunnen realiseren en de economie in het grensgebied structureel kunnen versterken.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een interactief programma gaan we aan de slag 
met de kennis van de buurtaal en interculturele competenties, erkenning van 
kwalificaties, voorlichting, grensoverschrijdende data en studentenmobiliteit in het hoger 
onderwijs. De infomarkt biedt u voorafgaand en na afloop de mogelijkheid om een aantal 
good practices te leren kennen en over bovengenoemde thema´s verder in gesprek te 
gaan. 

We sluiten de conferentie op een informele manier af met een netwerklunch.

We hopen u in Ulft te mogen verwelkomen!

Rob Welten
Voorzitter van de EUREGIO namens de 4 DNL-Euregio´s

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door tot en met 
4 maart a.s. het online aanmeldings-
formulier in te vullen. Surf naar:

http://sl.janning.info/
Konferenz13Maerz2015 

Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Het aantal deelnemers is 
beperkt.

Meer informatie? 
Bezoekt u dan de website: 

 

of neem contact op met 
Maaike Veelers 

m.veelers@euregio.nl
0031 (53) 460 51 24

www.euregio.eu/nl/
Project_GROSImpuls_A_O

http://www.euregio.eu/nl/Project_GROSImpuls_A_O
http://sl.janning.info/Konferenz13Maerz2015


MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

www.deutschland-nederland.eu

Programma*
Dagvoorzitter: Margriet Brandsma

10:45   Inloop met infomarkt
Met o.a. de Talenacademie (Euregioschool en Elena), het CBS, IT.NRW, de Grensinfo-
punten, de Lerende Euregio, de Stichting Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB), het BIBB 
(aangevraagd) en het Duitsland Instituut Amsterdam

11:30  Welkom 
-  De heer Hans Alberse (Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek)

11:40  Taal
-  Scholieren uit een Euregioschool presenteren de resultaten van de verkenning “Als we  
 elkaars taal spreken…” doorgevoerd door de heer Ruud Halink (Talenacademie).

12:00  Advies
-  Voorstelling van de grensinfopunten en ondertekening van de intentieverklaring
 De heren Antoin Scholten, Hubert Bruls, Rob Welten, Bert Bouwmeester, Oliver Paasch  
 en N.N.
 (voorzitters van resp. euregio-rijn-maas-noord, Euregio Rijn-Waal, EUREGIO, Eems  
 Dollard Regio, Euregio Maas-Rijn en Euregio Scheldemond)

12:25  Werk
-  Wat komt op je af als je jouw diploma wilt laten erkennen?
 Mevrouw Nicole Pintore (Städt. Kindertagesstätte "An der Gartenstrasse", Münster) 
-  Ervaringen van ondernemers m.b.t. het verschil in MBO-diploma´s
 De heer Chris Eppink (Kremer Doetinchem) en de heer Renzel (VFK Renzel GmbH)
-  Ongelijkheid in de Duits-Nederlandse studentenmobiliteit
 De heer Henning Radke (Duitsland Instituut Amsterdam)

12:55  Panelgesprek 
-  Mevrouw Dr. Angelica Schwall-Düren (Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa  
 und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen)  
-  De heer Ton Lansink (Consul-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te  
 Düsseldorf)
-  De heer Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale   
 Landesentwicklung Weser-Ems)
-  De heer Bert van Delden (plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur en   
 Koninkrijksrelaties) 

13:30  Netwerklunch met infomarkt en fotomoment

14:45  Einde

*de voertalen van de conferentie zijn Duits en Nederlands. Simultaanvertaling tussen 
beide talen is voorzien.
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