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Lentekriebels
Het weekend betekent voor mij de mogelijkheid uit te slapen.
Daar waar dagelijks om 6.42 uur - want 6.40 uur is zo vroeg - de
wekker gaat, gaat hij in het weekend niet; heerlijk. Natuurlijk
ben ik het met je eens dat je meer aan je dag hebt als je vroeger
opstaat, maar ach, de dingen die op mijn to do lijstje staan, die
kunnen ook wel wachten. Ik vind het nog te koud om m’n
schuurtje op te ruimen en er is nog geen energie om aan de kast
boven plus de zolder te beginnen. Wat ik heerlijk vind, is vanuit
m’n warme bed de social media kanalen af te struinen, alsof je
een rommelmarkt bezoekt, op zoek naar leuke verrassende
cadeautjes. - Trouwens dat warme bed duurde gisteravond wel
even, omdat ik vond dat m’n elektrische deken z’n niet-winterslaap mocht gaan houden, ik had genoeg van het gekoukleum. Zoveel leuke dingen online te vinden, zoveel wauw-factoren,
zoveel bewonderenswaardige berichten die ik voorbij zie komen,
zoveel verschillende mensen. Ik houd er van, het geeft me energie en zie, nu zelfs inspiratie voor deze column.
Ik ben ondanks mijn übergevoelige huid ook een zonnemens. Ik
wil heel graag de energie ook daar weer uit halen. Ik heb ze al
betrapt hoor, de eerste tjilpende merels, en gelijk bam!, jaaa,
lentekriebels. De knoppen aan de hortensia popelen om uit te
barsten. De zon deed al heerlijk haar best. Lente, kom maar op
met je zonnige cadeautjes, het mag. Kleuren overal, de winterjas
de kast in, vlinders in m’n buik, positieve energie, ik heb er zin.

Welkom lente!
Sonja van Duijnhoven

Kansen voor ondernemers:
personeel uit Duitsland
Op zoek naar nieuw personeel? Kijk dan ook eens bij onze
oosterburen! Het kan namelijk zinvol zijn om niet alleen in
Nederland, maar ook in Duitsland personeel te werven. Duits personeel kan anders opgeleid zijn, maar juist dat biedt een bedrijf
nieuwe perspectieven en inspiratie – ook voor de Nederlandse collega’s.
Maar waar moeten ondernemers eigenlijk op letten wanneer ze een
Duitser in dienst nemen? Wat zijn hun rechten en plichten? En hoe
zit het met de afdrachten voor de sociale verzekeringen van Duits
personeel? Het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal helpt ondernemers uit de brand: het grensoverschrijdende servicepunt beantwoordt alle vragen van werkgevers én werknemers rondom werken
en wonen in het buurland. Het Nederlands-Duitse netwerk bestaat
uit alle relevante instanties, zoals de Belastingdienst, het Finanzamt,
het UWV, de Agentur für Arbeit, de Deutsche Rentenversicherung,
de SVB/Bureau Duitse Zaken en de vakbonden, en geeft onafhankelijk advies op maat. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden.
Informatie tijdens spreekuren of in persoonlijke gesprekken
Tijdens grote, openbare spreekuren op de laatste dinsdag van de
maand zijn alle instanties aanwezig om uitgebreid advies te verstrekken. De eerstvolgende spreekuren zijn op 26 maart en 30 april,
beide dagen van 9.00 tot 12.30 uur. Op afspraak zijn ook persoonlijke gesprekken mogelijk. Algemene informatie, antwoorden op vele
vragen en informatie over het maken van een afspraak of de maandelijkse spreekuren is te vinden op www.grensinfopunt.eu/erw.

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal wordt mede mogelijk gemaakt
door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland,
MWEIMHNRW, Ministerie van Economische Zaken en de
provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Persoonlijke afspraken zijn mogelijk op:
Maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 16.30 uur
Locatie: Euregio Rijn-Waal, Emmericherstraße 24, 47533 Kleve (D)
Tel.: +49 (0)2821 7930 79, e-mail: gip@euregio.org
www.euregio.org/gip www.grensinfopunt.eu
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