
 

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM - Postbus 616, 6200 MD Maastricht | 

www.maastrichtuniversity.nl/item | item@maastrichtuniversity.nl | T: +31 (0) 43-3883233 

 

 

ITEM jaarconferentie 2019 

‘Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking’ 
 

 

 

Donderdag 21 november 2019 | 10.00 – 17.00 uur | Enschede 

Grensoverschrijdende zorg en veiligheid 

 

Vrijdag 22 november 2019 | 10.00 - 18.00 uur |Enschede 

Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking 

 

 
ITEM heeft veel grensoverschrijdende projecten gezien waarbij samenwerking, solidariteit en steun 

hebben bijgedragen aan het welzijn van een grensregio en zelfs letterlijk levens hebben gered (denk 

bijvoorbeeld aan EMRIC en PREpare). Dit soort projecten heeft steun nodig van de betrokken 

overheden, een goede structuur, goed ontwikkelde kennisplatforms om te werken en de nodige 

wettelijke of administratieve instrumenten om de werking van deze samenwerkingsprojecten te 

vergemakkelijken. 

 

Het doel van deze tweedaagse ITEM-conferentie, georganiseerd in samenwerking met de provincie 

Overijssel, is grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit te stimuleren door middel van het bij 

elkaar brengen van partijen, grensoverschrijdende projecten met elkaar te delen maar bovenal te 

werken aan grensoverschrijdende samenwerking wat betreft kennisopbouw en kennisontsluiting. 

 

ITEM organiseert dit jaar voor de vijfde maal haar jaarconferentie en nodigt u van harte uit voor 

deze jubileumviering te Enschede.  
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ITEM jaarconferentie 2019 

Donderdag 21 november 2019 | 10.00 – 17.00 uur | Wilminktheater, Enschede 

 
‘Grensoverschrijdende zorg en veiligheid’ 
Gedurende deze inspirerende dag vol succesverhalen op het gebied van grensoverschrijdende zorg en 

veiligheid langs de Nederlandse grens worden ook mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten besproken 

en aangereikt. 

 

Talen: Nederland/Engels  

Moderator: Mevr. Simone van Trier 

 

10.00 – 10.30 ontvangst gasten 
 
10.30 – 10.45 woord van welkom 

   Dhr. Welten, de EUREGIO, Burgemeester van Haaksbergen 

   Dhr. Ramírez, Association of European Border Regions  

10.45 – 11.15  key note toespraak 
       Dhr. Valls, Working Community of Pyrenees (CTP) 

 
11.15 – 11.30 toespraak     Grensoverschrijdende ambulance zorg, Dhr. Wouters (BENEGO)   

 

11.30 – 12.00 best practice 1      PREpare project (Pilot Region for Cross-border Emergency Care and  

    Crisis Preparedness in the EUREGIO), Mevr. Boekhorst  

 
12.00 – 12.30 best practice 2    Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing –  

                                                   EMRIC, Mevr. Ramakers  

 
12.30 – 14.00 lunch 
 
14.00 – 14.30 best practice 3     Euregionaal Kinderchirurgisch centrum, Prof. van Gemert  

 

14.30 – 15.00 best practice 4     Euregionaal RIEC Oost Nederland, Mevr. Molenaar 

 
15.00 – 15.30  toespraak              Evaluatie EURIEC, dhr. Geerlings en Prof. dr. Nelen. 

 
15.30 – 16.15  Afsluitende toespraak 

    Dhr. Blom, Benelux  

     Mevr. Bobek, Gesundheit Österreich GmbH, Austria  

       

16.15 – 17.00 Borrel   
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Vrijdag 22 november 2019 | 10.00 – 18.00 uur | Grote Kerk, Enschede 

 
 ‘Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking’ 
 
ITEM heeft veel grensoverschrijdende projecten gezien waarbij samenwerking, solidariteit en steun bijdragen 

aan het welzijn van een grensregio en zelfs letterlijk levens hebben gered (denk bijvoorbeeld aan EMRIC en 

PREpare). Dit soort projecten heeft steun nodig van de betrokken overheden, een goede structuur, goed 

ontwikkelde kennisplatforms om te werken en de nodige wettelijke of administratieve instrumenten om de 

werking van deze samenwerkingsprojecten te vergemakkelijken. 

 

Het doel van deze tweede ITEM-conferentiedag is grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit te 

stimuleren door middel van het bij elkaar brengen van partijen uit de wetenschap, de praktijk en het beleidsveld, 

door middel van het delen van grensoverschrijdende projecten maar bovenal door samen te werken aan 

grensoverschrijdende samenwerking wat betreft kennisopbouw en -ontsluiting. ITEM viert deze jubileum editie 

(5 jaar) graag samen met u. 

 
PROGRAMMA: 
Talen: Engels, Duits, Nederlands, (vertaling uit/in het Nederlands, Engels, Duits) 

Moderator:  Mevr. Simone van Trier en Dhr. Martin Unfried 

 

10.00 - 10.30  Aankomst gasten 

 

10.30 – 11.00 Welkomstwoord en keynote-toespraak 
Commissaris van de Koning te Overijssel, Dhr. Heidema  

Burgemeester gemeente Enschede, Dhr. van Veldhuizen  

Bestuurder ITEM, Prof. dr. Schneider  

Duitse Ambassadeur te Nederland, Dhr. Brengelmann  

 

11.00 – 11.15 Vraaggesprek: grensoverschrijdende samenwerking 
 

11.15 – 12.30  Plenaire panelsessies: grensoverschrijdende samenwerking 
 

11.15-11.45: Voorbeeldenprojecten uit de praktijk 

MUMC+ (Euregionaal kinderchirurgisch centrum) - Prof. van Gemert  

EMRIC  (Grensoverschrijdende incidentenbestrijding en crisisbeheersing) –  

Mevr. Ramakers  

Regionaal informatie en expertise centrum Oost-Nederland –  

Mevr. Molenaar  

 

12.00-12.30: Grensoverschrijdende governance structuur 

 ITEM/Universiteit Maastricht - Prof. dr.  Bollen-Vandenboorn  

  Universiteit Twente - dr. Jaansoo  

Benelux – Dhr. Blom  

Regioverbinder - Mevr. Farwick 

Regioverbinder - Dhr. van Damme  
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12.45 - 13.00 Toespraak: ‘Benelux und Deutschland, Chance für alle vier’ 
Dhr. Fricke, Deutscher Bundestag  

 

13.00 - 14.30 Lunch 
 
14.30 – 15.45 Vijf informatiesessies (parallel in subruimtes)  

 
‘Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking’ 

1. Grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk 

Sessieleider: ITEM, Dhr. Unfried  

2. Grensoverschrijdende statistieken (arbeidsmarktinformatie NL-DU grens) 

CBS, Dhr. van der Valk en moderator Mevr. Woldringh  

3. Naar een platform voor kennisdeling over grensoverschrijdende 

samenwerking: ‘samenwerkende kennisinstellingen presenteren zich’. 

Sessieleider: ITEM, Prof. dr. Bollen-Vandenboorn 

4. Grensoverschrijdende arbeid; arbeidsbemiddeling, dienstverlening en 

buurtaalbeleid. 

Sessieleider: Euregio Rijn-Waal, Dhr. Kamps / Voormalig Ambassadeur 

Euregio Onderwijs, Mevr. Straus  / Platform 31 ‘SGA lessons learned’, Mevr. 

Ghauharali en Mevr. van Eeden 

5. Grensoverschrijdende zorg en veiligheid  

Sessieleider: ITEM, Mevr. Kortese  

16.00 – 16.20 Toespraak: “Oplossingsrichtingen voor grensoverschrijdende projecten” 
    ITEM, Dhr. Unfried  

 

16.20 – 16.45  Afsluitende toespraak: “Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking” 
ITEM, Prof. dr. Bollen-Vandenboorn  

 

16.45 - 18.00  Netwerkborrel  
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