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Het project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een
gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio. Het zet in op een verbeterde afstemming van
vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De focus ligt op de 3 speersectoren:
agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en duurzaam bouden.
Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:
- deze van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op
de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de speerpuntsectoren
rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van jobs en
de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke
(knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar de sectoren maximaal
versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een
interregionaal erkend certificaat.
- deze van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te
maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven
grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met
een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de
aanwerving van de grenswerker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij
maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur ... van zowel de ondernemer als
de grenswerker.
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