
 

 

Reacties op de projectresultaten 

Vanuit provincie Zeeland reageert gedeputeerde Jo-annes de Bat:  

“Kansen genoeg om met Werkinzicht instrumenten de Zeeuwse economie te dienen, gezien de 

overspannen arbeidsmarktsituatie. Inzicht in wat zich rond de grens op de arbeidsmarkt afspeelt helpt 

ons als politiek en iedereen om ons heen om goed beleid voor te stellen. Verder is de opgave nu 

ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers de informatie echt gaan gebruiken.” 

De Vlaamse minister van onder andere Economie en Werk, Hilde Crevits, stuurt een videoboodschap:  

“Meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens kan meer verschil maken. Werkinzicht 

levert hieraan een belangrijke bijdrage. Dankzij de beschikbare data en dashboards kunnen we beter 

en sneller inspelen op gemeenschappelijke doelen en opportuniteiten. Het is mogelijk op die manier 

om elkaars tekorten op de arbeidsmarkt beter aan te vullen.” 

Bekijk hier de volledige video. 

Tof Thissen, Algemeen Directeur UWV Werkbedrijf, blikt terug op een geslaagde samenwerking met 

VDAB in Vlaanderen: 

“Ik ben trots en blij dat we ons als UWV hebben laten inspireren door wat VDAB in Vlaanderen al 

heeft opgebouwd met Competent. De samenwerking smaakt naar meer. Vervolgens steken we ook 

graag de hand uit naar de 352 Nederlandse gemeenten, onder andere om de uitwisseling van 

matchinggegevens te verbeteren, en naar sociale partners en onderwijs, om gezamenlijk een sterk 

merk voor werk neer te zetten - waarbij we eveneens kunnen leren van hoe VDAB dat al heeft 

neergezet vanaf de jaren ’80.” 

Sven de Haeck, directeur Strategie VDAB, laat van zijn kant weten: 

“Gaat het om samenwerking over grenzen heen, dan hebben we die echt gevonden in Werkinzicht: 

synergie tussen publieke tewerkstellingsdiensten, betrokken kennisinstellingen en de verschillende 

bestuursniveaus in Vlaanderen en Nederland. Als publieke sector nemen we het voortouw, maar we 

reiken vooral ook een aantal bouwstenen aan waarmee het hele ecosysteem aan de slag kan. De 

sterkste verwezenlijking van dit project is, dat we een aantal concrete opstappen hebben gecreëerd 

waarmee mensen zelf aan de slag kunnen en zelf de zoektocht over de grens kunnen aanvatten.” 

 

https://vimeo.com/651495072

