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HET LEVEN IN OSTBELGIEN
LEVEN À LA CARTE
Het een of het ander? Niet in Ostbelgien. De mensen
hier spreken Duits en Frans, wonen op het platteland en
in de stad, combineren de Pruisische deugden met de
befaamde Bourgondische levensstijl. Hier ervaar je het
beste van beide werelden en worden zelfs je stoutste
verwachtingen overtroffen.

HIER ERVAAR JE HET BESTE
VAN VERSCHILLENDE WERELDEN!

De Oost-Belgen genieten van de rust van het plattelandsleven, maar appreciëren ook de drukte van de
nabijgelegen steden. De prachtige natuurlandschappen
lenen zich ideaal om te wandelen, fietsen en skiën –
puur genieten. Aken, Maastricht, Luik ... op slechts een
steenworp afstand. Brussel, Keulen, Düsseldorf ... op
slechts een boogscheut. Culturele diversiteit aan beide
kanten van de grens: internationale culturele evenementen, muziekevenementen en kunsttentoonstellingen vlakbij huis. Theaters, clubs, bars en concerten
(van elektro tot klassiek) zijn vlot bereikbaar dankzij de
uitstekende verkeersverbindingen.

HET EUROPESE LEVEN
De Europese gedachte gedijt goed in Ostbelgien. Het
gebied van de bruggenbouwers en netwerkers werd
onmiskenbaar gevormd door het grensgebied en zijn
bewogen geschiedenis. De ongeveer 77.000 Oost-Belgen zijn trots op hun geboortestreek in het hart van
Europa. Voor hen zijn meertaligheid en culturele diversiteit heel vanzelfsprekend. Grenzen? Noch op de kaart,
noch in de geest! Het Europese leven is hier dagelijkse
realiteit.

GEWOON DOEN!
Wij twijfelen niet, wij gaan er voor! In het Duits, Frans,
Nederlands of Engels. Ostbelgien heeft echter nog veel
meer in petto: ambitieuze, uitstekend opgeleide werknemers, grensoverschrijdende markten, ideale verbindingen met internationale knooppunten zoals Antwerpen, Brussel, Düsseldorf, Amsterdam, Luxemburg en
Parijs. Ostbelgien is een opwindende smeltkroes van
industrieën waarbij vakmanschap versmelt met creatieve industrieën en precisiemechanica. En bedrijfsterreinen zijn hier betaalbaar.

PROBEREN LOONT!
In Ostbelgien kun je rekenen op een warm onthaal. De
Oost-Belgen ontvangen nieuwkomers met warme gastvrijheid en een open geest. Deze Bourgondische levensgenieters slagen er als geen ander in om het nuttige aan
het aangename te koppelen. Voor hen is het elke dag
vakantie – maak kennis met hun typische savoir-vivre en
savoir-faire. Ze staan met open armen voor u klaar!

De Duitstalige Gemeenschap in Ostbelgien is de kleinste van de vier Belgische deelstaten.
Het Duits wordt als officiële taal gebruikt in bestuurszaken, op school en in de rechtbank.
De deelstaat ligt aan de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg. De regio met eigen
parlement en regering heeft uitgebreide verantwoordelijkheden op het gebied van cultuur,
jeugd, toerisme, sport, onderwijs en opleiding, sociale zaken, gezondheid en werkgelegenheid.

HET OOST-BELGISCHE
BEDRIJFSLEVEN

OPEN VOOR ANDEREN,
VERBONDEN
MET DE STREEK

LANDELIJK KARAKTER,
MAAR VERBONDEN
MET ALLE MARKTEN.

De Oost-Belgen hebben altijd zaken gedaan aan beide
kanten van de grens. Meertalige bevolking en de ideale
geografische locatie zijn ongetwijfeld belangrijke economische succesfactoren. In slechts vier uur tijd kunnen
meer dan 40 miljoen consumenten worden bereikt. Dit
komt overeen met ongeveer 20% van de koopkracht
binnen de Europese Unie. De naburige grootstedelijke gebieden zijn gemakkelijk bereikbaar dankzij de
uitstekende spoor- en snelwegverbindingen. Zelfs verre
markten worden in slechts enkele uren bediend dankzij
de zes omliggende luchthavens (Düsseldorf, Keulen,
Brussel, Luik, Luxemburg en Maastricht).

BEGEERDE WERKKRACHTEN

OSTBELGIEN ALS ZAKENREGIO

Voor niets gaat de zon op! Oost-Belgen zijn
gemotiveerde werkkrachten. De meesten
onder hen spreken uiteraard Duits en Frans.
Daarnaast hebben ze vaak een goede kennis
van het Engels en Nederlands. Bovendien
scoren ze goed qua cultureel inzicht. Het
is dan ook geen wonder dat Oost-Belgen
geliefde werkkrachten zijn.

Transport en logistiek, metaalproducerende
en -verwerkende industrieën en precisiemechanica behoren tot de belangrijkste
sectoren van de regio. De houtindustrie
kent heel wat innovatieve bedrijven dankzij
de overvloed aan bossen. Ook de bouwsector is goed vertegenwoordigd in Ostbelgien.
De ambachtelijke nijverheid is van ouds her
belangrijk in Ostbelgien. De kwaliteit van de
Oost-Belgische ambachtelijke sector wordt
in stand gehouden dankzij een praktijkgerichte duale opleiding – in het bedrijf en in
de opleidingscentra.

AMBITIEUS, MAAR MET BEIDE
VOETEN STEVIG OP DE GROND
Volgens statistieken vertrekt wereldwijd elke
drie seconden een vliegtuig met componenten van Oost-Belgische makelij. Onze producten genieten een uitstekende reputatie over
de hele wereld: internationale bedrijven zoals
Coca-Cola, Disney, Porsche of Total zijn maar
enkele namen onder de trouwe en tevreden
klanten van Oost-Belgische bedrijven.

KLEIN, MAAR KRACHTIG!
De Oost-Belgische bedrijfsstructuur wordt
gedomineerd door goed presterende kleine
en middelgrote familiebedrijven. Zo heeft
82% van alle bedrijven minder dan tien
werknemers in dienst. Het label «Ein Unternehmen aus Ostbelgien» (Een onderneming
uit Ostbelgien) staat voor kwaliteit. Heel
wat bedrijven genieten een goede reputatie
dankzij hun typisch Oost-Belgische karakter.

CREATIEF IN EUROPA
De kunst- en creatieve industrie in grensgebieden en plattelandsgebieden is bezig aan
een opmars. Ook in Ostbelgien. Het is hier
goed toeven voor creatievelingen: betaalbare
werkruimte, uitstekende infrastructuur, nabijheid van de grote steden en een ontspannen
sfeer waarin ideeën kunnen ontstaan en
groeien.

BEDRIJVEN
IN OSTBELGIEN?
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Oost-Belgen beschikken over uitstekende taalvaardigheden, een goede culturele bagage en affiniteit met
hun Europese buren. Daarom maken Oost-Belgische
studenten de grootste kans op een studieplaats, opleidingsplaats of baan – in Ostbelgien zelf of in een van
de buurlanden.

SUCCESVOL MET WERKPLEKLEREN
In Ostbelgien vindt 95% van alle leerjongeren na het
einde van hun leertijd binnen de zes weken een baan. De
opleiding verloopt volgens het duale systeem: de theoretische kennis wordt in de reële werksituatie omgezet in
de praktijk. De theorie wordt onderwezen in de opleidingscentra. Een absoluut pluspunt voor bedrijven die
belang hechten aan de praktijkervaring van leerjongeren.

NIETS DAN VOORDELEN VOOR ONZE
KLEINE WERELDBURGERS
In België zijn kleuterscholen een integraal onderdeel
van het schoolsysteem. Al vanaf de eerste kleuterklas
maken de kleine Oost-Belgen kennis met hun eerste
vreemde taal, het Frans. De kleintjes leren in de kleuterschool op speelse wijze lezen en schrijven met het oog
op een vlotte en zorgeloze overgang naar het basisonderwijs. Groot voordeel voor de ouders: gratis toegang
tot het onderwijs!
Vanaf zes jaar gaan de kinderen voltijds naar de basisschool. Daarna volgen ze nog zes jaar voortgezet
onderwijs of zeven jaar beroepsonderwijs. Op de middelbare school leren ze naast hun tweede taal Frans,
ook nog Engels en Nederlands.

IN HET DUITS STUDEREN IN BELGIË?
JA, NATUURLIJK!
Ostbelgien is terecht trots op haar Autonome
Hochschule, waar leerkrachten lager onderwijs, kleuterleidsters, verpleegkundigen en boekhouders worden
opgeleid. De bacheloropleidingen duren drie tot vier
jaar en worden in heel Europa erkend.

Ambacht beloond met goud: in 2017 werd de kwaliteit van de Oost-Belgische duale opleiding wederom
beloond op de Euroskills: de Oost-Belgische deelnemers
keerden terug met een gouden medaille en verschillende onderscheidingen van uitmuntendheid van het Europees kampioenschap voor ambachtelijke en technische
beroepen.

EEN OPLEIDING, TWEE DIPLOMA’S
Dankzij samenwerkingsovereenkomsten met de Kamer
van Ambachten van Aken en Trier kunnen Oost-Belgische gezellen een dubbele Belgisch-Duitse graad
behalen. Automonteurs, kappers, detailhandelaars en
meubelmakers krijgen aan het einde van hun opleiding
twee certificaten die zowel in België als in Duitsland
geldig zijn. Zo profiteren jongeren van de kansen die de
grenssituatie van Ostbelgien biedt.

LEVEN

OSTBELGIEN – IN FAMILIALE
SFEER LEVEN EN WERKEN

Het is goed leven in Ostbelgien. Hier gaan familie en
loopbaan hand in hand. In Ostbelgien beschikken werkende ouders niet alleen over een sociaal netwerk, maar
ook over goed gestructureerde voorzieningen voor
kinderopvang, gratis kleuterscholen en gezinsvriendelijke
en moderne dagscholen. Hier kennen, steunen en helpen
mensen elkaar.

OOST WEST, THUIS BEST

SNEL INBURGEREN
De Oost-Belgen ontvangen nieuwkomers in een ongecompliceerde sfeer en met een open geest. Je voelt
je al snel thuis en bent geïntegreerd voor je het weet.
De grensbewoners spreken vloeiend Duits en Frans en
kijken niet meer op van cultuurverschillen. Alles draait
rond gezellig samenzijn, bijv. op de culturele activiteiten
die ontspruiten aan het bruisende verenigingsleven.
Iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen! In
alle dorpen zijn er muziek-, zang-, theater- en sportverenigingen of dansgroepen. De regio telt in totaal circa
450 erkende verenigingen.

MEDISCHE ZORG ZONDER GRENZEN
In Ostbelgien ontbreekt het u ook niet aan medische
zorg: de basisdekking wordt verstrekt door de twee
ziekenhuizen in St. Vith en in Eupen. Dankzij grensoverschrijdende samenwerkingen kan een bredere en uitgebreidere medische zorg worden aangeboden. Enkele
voorbeelden: de ADAC-helikopter wordt gebruikt voor
directe en snelle transfers naar de nabijgelegen ziekenhuizen in het grensgebied. In de kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis van Aken zijn er
altijd plaatsen voor Oost-Belgische patiënten. Röntgenfoto’s uit Prüm kunnen via een teleradiologisch netwerk
elektronisch naar het ziekenhuis in St. Vith worden
gestuurd en daar worden geanalyseerd.

Dankzij de enorme sociale verbondenheid tussen de Oost-Belgische burgers kunnen zorgbehoevende mensen zelfstandig wonen in Ostbelgien.
De “Dienst voor zelfbeschikkend leven” is een belangrijke speler in dit
kader. Huishoudelijke hulp zoals eten op wielen, begeleid wonen, thuisverpleging en vrijwilligerswerk gaan hand in hand. De solidaire gemeenschap
in Ostbelgien geeft blijk van een grote betrokkenheid. Zo kunnen zorgbehoevende ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven.

VRIJE TIJD

VRIJE TIJD IN OSTBELGIEN PUUR GENIETEN!

UNIEKE NATUUR ONTDEKKEN,
TE VOET OF OP DE FIETS –
EEN WAAR GENOT!

Ostbelgien is een groene oase in het midden van
bruisende steden als Aken, Luik en Maastricht. Een plek
vol charmante contrasten waar het nooit saai is. De
grenslocatie staat garant voor afwisseling en bezienswaardigheden. Ostbelgien verrast ook op gastronomisch gebied met het beste uit verschillende werelden.
De diversiteit van de Oost-Belgische keuken is geïnspireerd op de culinaire invloeden van de buurlanden.

ACTIEF IN DE NATUUR
Grote delen van Ostbelgien liggen in het grensoverschrijdende natuurpark Hoge Venen - Eifel. De Hoge
Venen zijn – met hun unieke flora en fauna – een van de laatste hoogvenen in Europa.
Een paradijs voor fietsers en wandelaars: hier vind je 1350 km volledig bewegwijzerde wandelpaden, vijf
GR-langeafstandswandelpaden, de wandelpaden langs de Warche of de Via Gulia, verschillende culturele
wandelingen en talrijke natuurpaden, en bovendien meer dan 1300 km bewegwijzerde fiets- en mountainbikeroutes. De premiumroute Vennbahn is met zijn 125 km een van de langste en meest populaire fietsroutes in Europa. De voormalige spoorlijn loopt zonder uitgesproken hoogteverschillen doorheen België,
Duitsland en Luxemburg.

EEN CULINAIRE BELEVENIS
Een culinaire ontdekkingsreis in Ostbelgien – een pure verwennerij voor je smaakpapillen. Oost-Belgen
zijn echte fijnproevers en hechten veel belang aan goed eten – bij voorkeur in goed gezelschap. Daarvan
getuigen drie sterren in de Michelingids en verschillende koksmutsen in de Gault & Millau.
In 2013 werd het merk «Made in Ostbelgien» opgericht – dit is intussen uitgegroeid tot een keurmerk
voor verse en hoogwaardige producten uit de regio, die via korte keten worden afgezet.
En wat zou (Ost)Belgien zijn zonder zijn wereldberoemde bieren?! Er worden ongeveer 1500 biersoorten
gebrouwen in België. Geen wonder dus dat de talrijke Oost-Belgische brasseries en cafés streekbieren op
hun kaart hebben staan. Prosit, cheers, santé en proost!

EEN BIJZONDER CULTUURLEVEN
Naast het actieve verenigingsleven kent Ostbelgien ook een gevarieerd cultuurleven. De regio is
het hoofdkwartier van talloze kunstenaars en culturele verenigingen. In Ostbelgien bestaan tango, hedendaagse schilderkunst, blaasmuziek en elektrobeats vredig naast elkaar. De verschillende genres versmelten probleemloos. Zo ontstaan er wel heel bijzondere culturele hoogstandjes.
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