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P E R S B E R I C H T 

 

WERKCENTRUM ZUID-LIMBURG ON TOUR IN HEUVELLAND 
 

Vaals, 24 februari 2022 

Op 7, 8 en 10 maart organiseert het Werkcentrum Zuid-Limburg in de gemeenten Gulpen-
Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul samen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, 
werkgeversservicepunt Podium24 en de gemeenten een meet-and-greet met werkgevers uit de 
betreffende gemeente. 
 
Tijdens deze meet-and-greets kunnen inwoners in gesprek over mogelijkheden bij werkgevers in 
hun gemeente. Ook inwoners die nog bezig zijn met een scholingstraject (of een ander traject) en 
erachter willen komen hoe het is om in een aantal branches, zoals de zorg, horeca, productie, 
detailhandel en vrijetijdssector, te werken zijn van harte welkom. 
 
Naast de mogelijkheid om werkgevers te spreken, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld te praten 
over een leer/werktraject, een sollicitatietraining en kledingadvies bij solliciteren. Kortom, een 
goede gelegenheid voor inwoners om dicht bij huis naar werk- of opleidingsmogelijkheden te 
kijken. 
 
Zelfde doel 
Wethouder Jean-Paul Kompier van de gemeente Vaals: “Ondanks dat er veel banen beschikbaar 
zijn, weten sommige werkzoekenden niet waar te beginnen en welke kansen er zelfs in de eigen 
gemeente liggen.” Wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem vervolgt: “Door deze meet-and-
greets te organiseren willen we onze werkzoekende inwoners bewuster maken van het werk dat in 
de eigen gemeenten beschikbaar is. Want we hebben als gemeenten alle drie hetzelfde doel: 
zoveel mogelijk inwoners aan passend werk helpen.” “Daarmee zorgen we er niet alleen voor dat 
het aantal mensen met een uitkering omlaag gaat, maar door mensen aan werk te helpen willen 
we ze ook weer perspectief geven”, besluit wethouder Niels Dauven van Valkenburg aan de Geul. 
 
Uitgenodigd 
Een aantal inwoners is rechtstreeks uitgenodigd voor de meet-and-greets. Dit zijn inwoners 
waarvan bij de gemeente bekend is dat ze mogelijk op zoek zijn naar werk. Denk bijvoorbeeld aan 
inwoners uit het bijstandsbestand die klaar zijn om weer aan het werk te gaan, maar ook 
inwoners die niet in de bijstand zitten maar mogelijk wel werk zoeken. Daarnaast zijn 
netwerkpartners van de gemeenten aangeschreven om hun eigen contacten op het Werkcentrum 
on Tour te wijzen. 
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Datums en locaties 
Inwoners zijn welkom op: 
 

➢ Maandag 7 maart tussen 13.00 u en 16.30 u in Gulpen. Locatie: ‘t Gulper Hoes (Rosstraat 
5, Gulpen). 
 

➢ Dinsdag 8 maart tussen 10.00 u en 14.00 u in Vaals. Locatie: Zaal Obelisk (Prins Willem 
Alexanderplein 1, Vaals). 

 
➢ Donderdag 10 maart tussen 10.00 u en 14.00 u in Valkenburg aan de Geul. Locatie: 

Bibliotheek Valkenburg aan de Geul (Berkelplein 99, Valkenburg aan de Geul). 
 
 
Werkcentrum Zuid-Limburg 
Het Werkcentrum Zuid-Limburg is digitaal en fysiek, laagdrempelig en gastvrij, voor iedereen met 
vragen over (de weg naar) werk en voor alle inwoners van Zuid-Limburg: werkenden, werkgevers, 
werkzoekenden en/of studenten, zonder onderscheid. Het Werkcentrum is een 
samenwerkingsverband van UWV, alle gemeenten in Zuid Limburg, Leo Loopbaan, het 
Leerwerkloket, Vista College en werkgevers- en werknemersorganisaties. 
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