
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de  
Commissie voor Financiën & Projecten  
 
 
Kenteken: 23.0088/III.1.2/WK/ha 
Datum:  13-02-2023 
Betreft:  Commissie voor Financiën en Projecten 
Contact:  Waltraud Knoor 
Email:  knoor@euregio.org 
Doorkiesnr.: +49 2821 – 7930- 14 
 
 
Geacht commissielid, 
 
Namens de voorzitter nodigen wij u uit voor de standpuntbepaling van projecten in prioriteit 3 
en 4 door de inhoudelijke Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding en 
Financiën & Projecten tijdens 
 

een gezamenlijke digitale vergadering op maandag, 27-02-2023 
van 16.30 tot 17.30 uur 

 
 

U ontvangt hierbij de agenda van de vergadering en een toelichting daarop. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sjaak Kamps / secretaris  
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Standpuntbepaling voor Interreg-Projecten 
 
Algemeen 
 
In het Interreg VI-programma wordt de beslissing over projecten van de prioriteiten 3 en 4 in 
de vier regionale stuurgroepen genomen. De beslissing over de projecten van de prioriteiten 
1 en 2 zal worden genomen in een programma-brede stuurgroep voor het gehele 
programmagebied. De vier Euregio's worden vertegenwoordigd door twee leden met een 
gezamenlijke stem in deze programma-brede stuurgroep. 
 
Voor de aanvraag- en goedkeuringsprocedure staan 18 weken. Dit betekent dat alleen 
volledige en kwalitatief hoogwaardige aanvragen in het besluitvormingsproces zullen worden 
meegenomen. Binnen deze periode van 18 weken is er een tijdsbestek van ca. 3 weken waarin 
de programmapartners (d.w.z. ook de Euregio) hun standpunt over de projecten moeten 
bepalen.  
 
Procedure standpuntbepaling 
 
Over projecten met een leadpartner uit de regio dient de commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding en de commissie voor Financiën en Projecten een 
standpunt over het grensoverschrijdende draagvlak en de grensoverschrijdende impact te 
formuleren. 
 
De definitieve standpuntbepaling van de Euregio zal door het Dagelijks Bestuur van de Euregio 
Rijn-Waal worden vastgesteld. Dit votum zal vervolgens aan het afstemmingsgremium en 
aansluitend aan de regionale stuurgroep Euregio Rijn-Waal worden voorgelegd. 
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Interreg VI 
 

Euregio Mobility 
 
In dit project zal het netwerk van de Lerende Euregio permanent worden verankerd in de 
structuren van het middelbaar beroepsonderwijs in NL en Duitsland door er de financiële, 
juridische en pedagogische voorwaarden voor te scheppen. Op deze manier wordt een 
van de belangrijkste doelen van Interreg bereikt: het structureel verankeren van 
succesvolle innovaties binnen de Euregio. 
 
De pedagogische basis wordt gevormd door Euregionale opleidingsmodules, die worden 
geïntegreerd in het reguliere onderwijsaanbod van de scholen, d.w.z. in de curricula van 
de deelnemende onderwijstrajecten. De modules bevatten beroepsgerichte, taalkundige 
en interculturele/euregionale eisen.  
 
Na succesvolle deelname kunnen leerlingen de nieuwe Duits-Nederlandse aanvullende 
kwalificatie voor het middelbaar beroepsonderwijs van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 
en de Nederlandse overheid via de SBB (DNLZQ Pro) behalen. Erkenning van het DNLZQ 
Pro door de beide Onderwijsministeries en euregionaal bedrijfsleven wordt voorbereid.  
De in het project geteste DNLZQ Pro-leersituaties zullen vervolgens ook beschikbaar zijn 
voor beroepsopleidingen buiten de Euregio in heel NRW. 
 
De uitwisseling van ervaringen op het gebied van digitalisering zal een belangrijke rol 
spelen. Duitse scholen zullen voor de ontwikkeling van hun onderwijs in het bijzonder 
gebruik maken van de Nederlandse knowhow inzake digitale didactiek. 
 
De netwerkscholen leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het tekort 
aan geschoolde werknemers op de Euregionale opleidings- en arbeidsmarkt. In nauwe 
afstemming met brancheorganisaties kunnen zij de nieuwe ontwikkelingen goed 
inschatten m.b.v. Quick-scans. 
 
De aantrekkelijkheid van tekortberoepen wordt vergroot door de grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten die voor jongeren in opleiding of beroepsoriëntatie worden 
aangeboden. Bovendien vergroot het project de kansen van jongeren met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt door middel van korte opleidingsprojecten.  
 
Leadpartner  

Stichting R.O.C. Nijmegen e.o. 
(Nijmegen) 
 

 
   

 

  

Projectpartner  
 
Stadt Duisburg, Stabsstelle für 
Wirtschafts-, Europa- und 
Fördermittelangelegenheiten (Duisburg) 
 
Bezirksregierung Münster, EU-
Geschäftsstelle Wirtschaft und 
Berufsbildung im Dezernat 45 (Münster) 
 
Stichting Regionaal Opleidingen 
Centrum Aventus (Apeldoorn) 
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Bezirksregierung Düsseldorf, 
Geschäftsstelle für EU-Projekte und 
berufliche Qualifizierung, Dezernat 45  
(Düsseldorf) 
 
euregio rhein-maas-nord 
(Mönchengladbach) 
 
Stichting ROC Eindhoven Summa 
College (Eindhoven) 
 
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 
Noordoost-Brabant (’s Hertogenbosch) 
 
Stichting Gilde Opleidingen (Roermond) 
 
Stichting Regionaal Opleidingen 
Centrum ArnhemRijn IJssel (Arnhem) 
 
Geassoc. partner Nederlandse Taalunie 
(Den Haag) 
 
Geassoc. partner Stichting Katholiek 
Ondernemersonderwijs te Tilburg 
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, 
afdeling mbo horeca (Eindhoven) 
 
Geassoc. partner Stichting 
Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie Oost-Gelderland 
Graafschap College (Doetinchem) 
 
Geassoc. partner ROC A12 Stichting 
Christelijke Onderwijs Groep Vallei & 
Gelderland-Midden (Ede) 
 
Geassoc. partner Stichting Landstede 
locatie Harderwijk (Harderwijk) 
 
Geassoc. partner Stichting Yuverta Horst 
(Roermond) 
 
Geassoc. partner Stichting BVE Zuid-
Limburg Vista College Venlo (Venlo) 
 
Geassoc. partner Goethe-Institut 
Niederlande (Amsterdam) 
 
Geassoc. partner Stichting Regionaal 
Opleidingen Centrum Rivor (Tiel) 
 

geassoc.partne     
DGB/VHS NRW   
 
geassoc.partne   
Integrationszen     
 
geassoc.partne   
Gewerkschafts    
 
geassoc.partne      
 
geassoc.partne    
(Mönchengladb  
 
geassoc.partne   
Nordrhein-Wes   
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Projectvolume 4.882.129,98 € 4.882.129,98 €   
Bovenregionale relevantie       
Regionale relevantie       

 

Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
Prioriteit 3 – Samenwerken aan een 
verbonden grensgebied (regionaal budget) 

Focusthema Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt 
Spezifieke doelstelling Het verbeteren van de gelijke toegang tot 

inclusieve en hoogwaardige diensten op 
het gebied van onderwijs, opleiding en een 
leven lang leren door het ontwikkelen van 
infrastructuur, onder meer door het 
bevorderen van de veerkracht voor 
onderwijs en opleiding op afstand en 
online. 

Interventieveld Ondersteuning voor volwassenenonderwijs 
(uitgezonderd infrastructuur). 

 

 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

 

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

  

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 

 
 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor de verdere 
besluitvormingsprocedure te formuleren. 

 

 



Project Euregio Mobility
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

33014

Euregio Mobility

Euregio Mobility. Aufbau einer dauerhaften Struktur für die euroregionale 
Zusammenarbeit in der Beruflichen Bildung
Euregio Mobility. Naar een permanente structuur voor euregionale samenwerking in het 
beroepsonderwijs
Euregio Mobility. Towards a permanent structure for Euroregional co-operation in 
Vocational Education and Training

01-01-2023

31-12-2026

Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt

Het verbeteren van de gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het 
gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door het ontwikkelen van 
infrastructuur, onder meer door het bevorderen van de veerkracht voor onderwijs en 
opleiding op afstand en online.
Ondersteuning voor volwassenenonderwijs (uitgezonderd infrastructuur).

Aanvraagformulier
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Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

In dit project zal het netwerk van de Lerende Euregio permanent worden verankerd in de structuren van het middelbaar 
beroepsonderwijs in NL en Duitsland door er de financiële, juridische en pedagogische voorwaarden voor te scheppen. 
Op deze manier wordt een van de belangrijkste doelen van Interreg bereikt: het structureel verankeren van succesvolle 
innovaties binnen de Euregio.  
De pedagogische basis wordt gevormd door Euregionale opleidingsmodules, die worden geïntegreerd in het reguliere 
onderwijsaanbod van de scholen, d.w.z. in de curricula van de deelnemende onderwijstrajecten. De modules bevatten 
beroepsgerichte, taalkundige en interculturele/euregionale eisen.    
Na succesvolle deelname kunnen leerlingen de nieuwe Duits-Nederlandse aanvullende kwalificatie voor het middelbaar 
beroepsonderwijs van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse overheid via de SBB (DNLZQ Pro) behalen. 
Erkenning van het DNLZQ Pro door de beide Onderwijsministeries en euregionaal bedrijfsleven wordt voorbereid. De in 
het project geteste DNLZQ Pro-leersituaties zullen vervolgens ook beschikbaar zijn voor beroepsopleidingen buiten de 
Euregio in heel NRW.    
De uitwisseling van ervaringen op het gebied van digitalisering zal een belangrijke rol spelen. Duitse scholen zullen voor 
de ontwikkeling van hun onderwijs in het bijzonder gebruik maken van de Nederlandse knowhow inzake digitale 
didactiek.  
De netwerkscholen leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het tekort aan geschoolde werknemers op 
de Euregionale opleidings- en arbeidsmarkt. In nauwe afstemming met brancheorganisaties kunnen zij de nieuwe 
ontwikkelingen goed inschatten m.b.v. Quick-scans.  
De aantrekkelijkheid van tekortberoepen wordt vergroot door de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die voor 
jongeren in opleiding of beroepsoriëntatie worden aangeboden.  Bovendien vergroot het project de kansen van jongeren 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door middel van korte opleidingsprojecten.
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Samenwerken aan een
verbonden grensgebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het verbeteren van de gelijke
toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven
lang leren door het ontwikkelen van infrastructuur, onder meer door het bevorderen van de veerkracht
voor onderwijs en opleiding op afstand en online." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Kerndoel van alle activiteiten binnen dit project, is het voorbereiden van de toekomstige vakmensen in het grensgebied
van Rijn Waal en het grensgebied van Rijn Maas Noord op het professioneel omgaan met klanten, collega’s en
opdrachtgevers uit het buurland. In de komende vier jaar zal daartoe een permanente structuur van euregionaal
beroepsonderwijs worden gerealiseerd die zal worden uitgevoerd door de bestaande instellingen van Middelbaar
Beroepsonderwijs aan beide zijden van de grens. Vier werkpakketten vormen hiervoor het fundament:  

Euregionale opleidingsstructuur: Het realiseren van de beleidsmatige, juridische en financiële kaders die
noodzakelijk zijn voor een permanente euregionale opleidingsstructuur.

1.

Euregionale opleidingsmodules: Levensecht beroepsonderwijs dat op jonge mensen de vakkennis,
beroepsvaardigheden en attitudes overdraagt waar de bedrijven in de Euregio’s om vragen. Door middel van
digitale tools bij de voorbereiding en de vervolgactiviteiten van de bijeenkomsten alsook bij de uitwerking van de
verschillende vereiste leersituaties in de opleidingsmodules zal het afstands- en online-onderwijs verder worden
ontwikkeld en versterkt en zal de verwerving van digitale sleutelcompetenties als een belangrijk element van de
opleiding en de gezamenlijke werkzaamheden aan bod komen.

2.

Oplossingen voor actuele knelpunten op de euregionale arbeidsmarkt:  Het toeleiden van jongeren naar
opleidingen voor tekortberoepen. In werkpakket 3 wordt bijzondere nadruk gelegd op de integratie van kansarme
leerlingen. Samenwerkingsactiviteiten van scholen die onderwijsprogramma's ter voorbereiding op een opleiding
aanbieden, worden bevorderd en de opleidingskwaliteit voor deze groep leerlingen wordt duurzaam verbeterd. De
laagdrempelige mobiliteitservaring die in het kader van deze activiteiten mogelijk is, is een waardevol element bij
de voorbereiding van inclusieve leerlingen op een steeds mondialere arbeidsmarkt.

3.

Het bundelen en systematiseren van kennis over de ontwikkelingen van de euregionale arbeids- en
opleidingsmarkt.

4.

Aanvraagformulier
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Aanleiding en toegevoegde waarde

De afgelopen jaren heeft zich in de grensgebieden van Rijn Waal en Rijn Maas Noord in snel tempo een
grensoverschrijdende economie ontwikkeld. De toekomstige arbeidskrachten op MBO niveau hebben boven op de
competenties die het landelijk curriculum biedt, aanvullende euregionale competenties nodig , met name op het
gebied van taal, cultuur en vakkennis om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan deze economie en om een
succesvolle loopbaan te verwerven in het Euregiogebied. Daarom zullen in het kader van dit project leersituaties
worden ontwikkeld op basis van de behoeften in het euregionale gebied, die vervolgens ook voor andere regio's
kunnen worden aangepast om de resultaten van het project voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken. In
het verleden hebben de partners in dit netwerk instrumenten ontwikkeld waardoor er nauwe voeling is
gegarandeerd met de bedrijfstakken die van essentieel belang zijn voor de euregionale economie. Uit de
verkenningen die in de afgelopen jaren werden uitgevoerd blijkt dat het gaat om de volgende 6 bedrijfstakken:
Handel, Logistiek & Mobiliteit, Horeca, Toerisme & Recreatie, Techniek & Bouwnijverheid en  Verpleegkunde &
Zorg. In voorgaande projecten heeft de Lerende Euregio samen met branche vertegenwoordigers voor deze 6
branches beroepsvergelijkingen gemaakt. Deze zogenaamde geautoriseerde beschrijvingen bevorderen de
transparantie van de betrokken beroepsopleidingen uit NRW en Nederland ten behoeve van het onderwijs en
werkveld.  
Vermeldenswaard is voorts de intensieve samenwerking met brancheorganisaties in het kader van het recente
initiatief gericht op het versterken van de positie van beroepsgericht Duits in het Nederlandse MBO. Ook hier zijn
het de brancheorganisaties voor de in de aanvraag genoemde bedrijfstakken die graag met ons willen
samenwerken om Duits te behouden voor het MBO: Stichting Vakbekwaamheid Horeca, HISWA/Recron,
Stichting Transport en Logistiek en Inretail. 

1.

De Nederlandse en Duitse scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs in de grensgebieden van Rijn Waal en Rijn
Maas Noord hebben een lange traditie van grensoverschrijdende samenwerking in het beroepsonderwijs binnen
het netwerk van de Lerende Euregio. Dit netwerk is echter nog steeds zeer kwetsbaar omdat het niet is verankerd
in de structuren van het beroepsonderwijs van Nederland en van Noord Rijn Westfalen. De geplande invoering
van een Duits-Nederlandse aanvullende kwalificatie zal de bestaande netwerken versterken en de betekenis van de
projectresultaten op nationaal niveau consolideren. Op initiatief van de scholen aan beide kanten van de grens en
van de regionale overheden wordt in de komende jaren de stap gezet om de verworvenheden van dit netwerk te
verankeren in de bestaande structuren van beide landen. Deze door de onderwijsautoriteiten begeleide
samenwerkingsorganisatie voor beroepsonderwijs is uniek in Europa.

2.

De pandemie heeft er toe geleid dat door motivatieverlies en schooluitval bij jongeren de opleiding van deze
jongeren in gevaar is gekomen. Daarnaast is er een groot tekort aan arbeidskrachten ontstaan in een aantal voor
de Euregio vitale beroepen.  De ervaringen en netwerken die de samenwerkende scholen in de afgelopen jaren
hebben opgebouwd zullen worden benut om bedrijven en jongeren op tal van creatieve manieren bij elkaar te
brengen. Daarbij zal rekening gehouden worden met behoeftes van specifieke doelgroepen, met name van
jongeren die moeite hebben om een geschikte opleidings- of arbeidsplaats te verwerven.

3.

Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

Nederlandse partners en hun rollen:  
ROC Nijmegen  
Als penvoerder verantwoordelijk voor projectaanvraag en projectverantwoording inhoudelijk en financieel. Zorgt dat alle
projectpartners hun bijdragen leveren bij de 4 werkpakketten. Coördineert, ondersteunt, faciliteert, initieert en bewaakt
en levert inhoudelijke bijdragen in de werkpakketten. Spin in het web met ervaring en overzicht. Verzorgt ook de
communicatie en publiciteit. Inzet 2,3 fte project management incl. communicatie en beheer (rapportages) en 0,4 fte
project control en administratie.

Als projectpartner nemen eigen leerkrachten deel aan de werkpakketten 1,2,3 met 0,32 fte.

ROC Nijmegen heeft een voorselectie gemaakt welke scholen als volwaardig projectpartner in het project kunnen
deelnemen. Daarbij is gelet op bewezen en actuele Euregionale ambities bij deze ROC's, ligging bij de grens, aanbod van
relevante opleidingen (de 6 branches), inzet op buurtaalonderwijs.
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Alle partner ROC's hebben op maat een eigen materieel en personeel budget om binnen de werkpakketten hun bijdrage
te leveren.  

ROC Aventus  
Als project partner nemen docenten deel aan werkpakketten 1,2,3 voor 0,32 fte. Heeft een eigen materieel budget voor
reis en buskosten. Levert halfjaarlijkse inhoudelijke en financiële verantwoording incl. urenformulieren aan de
penvoerder.  
ROC Rijn IJssel  
Als project partner neemt het deel aan werkpakketten 1,2,3 voor 0,32 fte. Zie boven.  
ROC Koning Willem I  
Als project partner neemt het deel aan werkpakketten 1,2,3 voor 0,52 fte. Zie boven.  
ROC Gilde opleidingen    
Als project partner neemt het deel aan werkpakketten 1,2,3 voor 0,52 fte. Zie boven  
ROC Eindhoven  
Als project partner neemt het deel aan werkpakketten 1,2,3 voor 0,42 fte. Zie boven  

Geassocieerde partnerscholen: ROC A 12 Ede, ROC Landstede, ROC Rivor, ROC Graafschap College, ROC Vista,
Yuverta, Stichting de Rooi Pannen Eindhoven. Zij kunnen onder voorwaarden kosteloos deelnemen aan incidentele
activiteiten in werkpakket 3.  

Overige geassocieerde partners:  De Nederlandse Taalunie en het Goethe-Institut Amsterdam leveren inhoudelijke
ondersteuning bij werkpakket 1 en 2 bij de ontwikkeling van euregionale modules en certificaten.  

Duitse partners en  hun rollen:  
7. Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung der Bezirksregierung Düsseldorf
8. Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung der Bezirksregierung Münster.
Zij maken ieder deel uit van het gezamenlijke projectmanagement team. Beiden dragen de reis en buskosten ten behoeve
van de deelname van de minstens 25 Duitse Berufskolleges aan het project en leveren de urenformulieren t.b.v. de
personele inzet van de docenten. Voor de budgettaire afhandeling van de materiele kosten en personele kosten is 0,1 aan
administratieve ondersteuning fte per Stelle beschikbaar.
Zij vertegenwoordigen het Duitse scholennetwerk van de Lerende Euregio. Hierin zijn in principe alle Berufskolleges
toegelaten die binnen het Interreg programmagebied van de Regierungsbezirken van Düsseldorf en Münster vallen. (zie
kaartje met 42 Berufskolleges). Er nemen voor 1,7 fte Duitse Berufskolleges deel aan de activiteiten in werkpakket 1,2 en
3. Bij de selectie van de pilotscholen is door de Bezirksregierungen sterk gekeken in hoeverre er een vorm van buurtaal
onderwijs wordt aangeboden op de Berufskolleges. Behalve buurtaal wordt ook geselecteerd op branche waarvoor wordt
opgeleid. Deze matching met de Nederlandse scholen gebeurt vervolgens in de aanloop en opstart fase van het project.

Het Ministerium van Schulung und Bildung van NRW heeft de ontwikkeling van de Duits-
Nederlandse  Zusatsqualifikation geïnitieerd. Deze kwalificatie wordt in werkpakket 1 en 2 uitgewerkt. Daarom leveren
de beide EU Geschäftsstellen bij deze 2 werkpakketten hun voornaamste inhoudelijke management bijdrage. Hiervoor is
0,5 fte gereserveerd per Geschäftsstelle.   
9. De Stad Duisburg
Zij coördineert de organisatie van events en workshops in werkpakket 3 en heeft daarin een initiërende functie bij het
leggen van contacten tussen de schoolpartners. Zij informeert de Geschäftsstellen over de scholen en hun thematische
zwaartepunten en vormt zo een belangrijke schakel in het verduurzamingsprogramma. Zij zit in het projectbeheer voor 1
fte.

10. euregio rijn-maas-noord (ermn)
Als lid van het projectmanagement voor 1 fte levert zij ondersteuning, bij de eerste drie inhoudelijke werkpakketten mede
vanuit haar kennis van de buurtaal en pedagogisch werk. Zij draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van alle
geassocieerde partner scholen bij de activiteiten in werkpakket 3. Daartoe beschikt zij over een materieel budget. Zij
draagt de primaire verantwoordelijkheid voor het informatiesteunpunt voor het Middelbaar Beroepsonderwijs in de
grensregio Nederland-Duitsland in werkpakket 4.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

5



Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Een belangrijke doelstelling van het project is leerlingen te kwalificeren voor een baan op de euregionale arbeidsmarkt.
Het project moet de mobiliteit van werknemers bevorderen. Door ontmoetingen tussen Nederlandse en Duitse leerlingen
moet de culturele grens tussen de landen worden overwonnen. Bestaande vooroordelen en angsten ten aanzien van het
buurland worden verminderd en zo wordt voldaan aan een belangrijke basisvoorwaarde voor latere beroepsmobiliteit.
Dit doel kan niet worden bereikt met een louter nationale oriëntatie.  

Daarom zijn Nederlandse en Duitse partners bij alle activiteiten zonder uitzondering gezamenlijk aanwezig:   
- Nederlandse en Duitse scholen
- Een gezamenlijk Nederlands en Duits projectmanagementteam
- Nederlandse en Duitse branche- en bedrijfsvertegenwoordigers
- Bij de verantwoordelijkheid voor de vordering van het project zijn zowel Nederlandse als Duitse instellingen en
regionale autoriteiten betrokken.

Voordelen zijn de ontmoeting en productieve samenwerking van leerlingen uit verschillende culturen en het creëren van
een Euregionaal en Europees bewustzijn in het eigen beroepsonderwijs. De leerlingen leren communiceren in een
vreemde taal. De mogelijke verwerving van een aanvullende Duits-Nederlandse kwalificatie maakt het voor de leerlingen
gemakkelijker om de arbeidsmarkt van het buurland te betreden.  

Nadelen zijn de inspanning tot samenwerking tussen de betrokken instellingen en de milieu-impact van ontmoetingen,
die de verplaatsingen met zich meebrengen.   

Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

Het project richt zich allereerst op jongeren aan beide zijden van de  grens:  

Jongeren in opleiding voor een beroep1.
Jongeren die zich oriënteren op een beroepskeuze2.
Jongeren die extra steun nodig hebben om de stap naar opleiding en werk te kunnen maken3.

Voor elk van deze doelgroepen zullen specifieke euregionale modules worden ontwikkeld die door de euregionale scholen
voor Middelbaar Beroepsonderwijs worden aangeboden. De modules worden opgenomen in de programmering van de
opleidingen en verhogen zo duurzaam de kwaliteit van de opleidingen.

4. Voorts richt het project zich op de docenten en managers van de euregionale scholen voor Middelbaar
Beroepsonderwijs in de grensgebieden van    Rijn Waal en Rijn Maas Noord. Voor deze doelgroepen worden
scholingscursussen ontwikkeld die hen in staat zullen stellen in grensoverschrijdende    samenwerking de innovatieve
didactiek van de euregionale opleidingsmodules toe te passen en het euregionale opleidingsbeleid in hun scholen in te
voeren. Bovendien fungeren zij als multipliers door jongere collega's te leren de modules te gebruiken.

5. Euregionale bedrijven. Ten behoeve van en in samenwerking met deze bedrijven zullen certificaten worden ontwikkeld
waarin de euregionale competenties waaraan de bedrijven behoefte hebben worden omschreven.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

In de afgelopen jaren hebben de scholen in het netwerk van de Lerende Euregio gebruik gemaakt van Interreg middelen.
Na afloop van elke periode werden de ontwikkelde structuren en instrumenten steeds weer onderdeel van het eigen
onderwijsaanbod van de betrokken scholen. Daardoor is de kwaliteit van het netwerk in elke periode sterk toegenomen.  

De ambitie van de betrokken scholen in Interreg VI is echter veel hoger. Immers de scholen waren voor nieuw innovaties
steeds weer afhankelijk van tijdelijke middelen. In deze periode zullen de netwerkstructuren van de Lerende Euregio
onderdeel worden van zowel de Nederlandse als de Duitse onderwijsstructuur. Dat betekent dat in de toekomst de
verdere ontwikkeling van dit grensoverschrijdende netwerk uit reguliere middelen aan beide kanten van de grens zullen
worden gefinancierd.  

In de tweede helft van deze projectperiode zullen zowel de juridische als financiële voorwaarden hiertoe worden
verwezenlijkt. Voor een nadere toelichting zie de beschrijving van werkpakket 1 Euregionale opleidingsstructuur.

De resultaten zullen ook beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerde onderwijsaanbieders. De EU-bureaus van de
districtsoverheden van Münster en Düsseldorf verspreiden de projectresultaten in een netwerk van Noordrijn-Westfaalse
beroepsopleidingen. De verspreiding van de opleidingsmodules wordt geflankeerd door de invoering van een Duits-
Nederlandse aanvullende kwalificatie als bewijs van succesvolle voltooiing. Dit is een sleutel tot het vergroten van de
buitenlandse mobiliteit van jongeren in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding en verhoogt de aantrekkelijkheid
van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

In werkpakket 1 wordt aangesloten op de kansen die de notitie: “Ruimte voor de Regio: initiatief van ministerie van O,C
& W” biedt aan de ROC's  om hun euregionale onderwijs structurele inkleuring te geven.

"Kein Abschluss ohne Anschluss. Initiative Schule und Beruf Land NRW" onderstreept het belang van het bieden van
perspectieven aan jongeren die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Werkpakket 3 is op deze doelgroep gericht.
In de “Gelijke kansen alliantie: Initiatief van ministerie van O,C & W” wordt voor de Nederlandse jongeren hetzelfde
benadrukt.

De “Stichting Duits in de Beroepscontext: Initiatief Goethe-certificaat voor het Nederlandse MBO.” werkt aan de
versterking van de Duitse taal in het MBO in de grensstreek. Zij leveren input in werkpakket 1 en 2.

Door het vergroten van de expertise op het gebied van digitale didactiek aan de Duitse kant in nauwe samenwerking met
de Nederlandse scholen, kan het digitaal onderwijs een belangrijke plaats blijven behouden in de grensoverschrijdende
samenwerking. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan de digitalisering doelstellingen van de Bondsregering en de
Landsregering van NRW.

Met de ontwikkeling van een Duits-Nederlandse Zusatsqualification in deze grensregio sluiten we aan op een reeds
bestaande Duits-Franse Zusatsqualification. De ambitie is dat dit instrumentarium in heel NRW inzetbaar zal zijn.

De ontwikkeling van certificeerbare euregionale modules door middel van een extra Duits-Nederlandse kwalificatie in
werkpakket 1 en 2 het ligt in de lijn van Europese ambities voor het ontwikkelen en erkennen van microcredentials.

In haar agenda voor de versterking van beroepsonderwijs heeft de deelstaat NRW de bevordering van de mobiliteit van
studenten als een belangrijke onderwijsdoelstelling genoemd. Dit project zal de mobiliteit met Nederland bevorderen.

In Noord-Limburg loopt de regiodeal Fieldlabs met de rijksoverheid om grensoverschrijdende samenwerking in het
onderwijs en arbeidsmarktbeleid te bevorderen.
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

De Lerende Euregio heeft in haar vorige project nauw samengewerkt met het management van het Interreg project Leren
zonder Grenzen in de regio Gronau. In die periode is gezocht naar duurzame samenwerking binnen het scholennetwerk.
Risico daarbij was dat er een inhoudelijke overlap dreigde tussen de beide projecten. Voor deze Interreg VI periode heeft
uiteindelijk een scholenconsortium in de noordelijke regio besloten haar eigen projectaanvraag in te dienen waarbij
inhoudelijke overlap wordt vermeden. Afgesproken is dat men samenwerkt waar mogelijk is.

De Lerende Euregio heeft afgelopen jaren regelmatig contact gehad met het Buurtaalproject van de Universiteit van
Nijmegen. Daarbij zijn ervaringen uitgewisseld op managementniveau over het thema buurtaal en het scholennetwerk.
De werkafspraak is dat de Lerende Euregio zich richt op het MBO en de Universiteit van Nijmegen zich op het P.O. en
V.O.

De nauwe samenwerking met het zuidelijk gelegen Interreg project Xperience 2.0 heeft geleid tot blijvende contacten
met de euregio rijn-maas-noord. Ook is de Gilde Opleidingen tot het scholennetwerk toegetreden waarmee een sterkere
regionale verbinding mogelijk is tussen de scholen in NRW. Beide spelers zijn in de nieuwe projectaanvraag als
projectpartner toegetreden om onder de vlag van de Lerende Euregio het scholennetwerk te bedienen.

De Lerende Euregio maakt vanaf 2019 deel uit van de werkgroep Bildung van de Grenslandagenda. Samen met ander
werkgroep leden uit andere Interreg regio's wordt gewerkt aan een toegankelijk scholennetwerk voor de hele
grensregio. Het project Euregio Mobility sluit aan bij de ambitie om een Euregionale doorlopende leerlijn te realiseren,
en er bestaat hiervoor uitwisseling met de bovengenoemde projecten en met de projecten EDL (in de EUREGIO
Enschede/Gronau) en KIXS (euregio rijn-maas-noord).

Werkpakket 1 sluit direct aan bij de doelstellingen voor de doorontwikkeling van het Euregionale curriculum en de
uitbreiding met nieuwe uitstroomrichtingen van Gilde International zoals ook geformuleerd in de projectfiche regiodeal
Noord-Limburg Gilde International. Ook de ambities van fieldlab Grenszlab binnen regiodeal Noord-Limburg worden
middels dit project verder gebracht en over de looptijd van de (verlengde) regiodeal voortgezet.

Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is beperkt gericht de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft een beperkte uitwerking hierop.  

In de projecten van de Lerende Euregio was in de afgelopen projectperiode veel aandacht voor de positie van jongeren
die te maken hadden met discriminatie op de arbeidsmarkt. Het betreft met name jongeren uit sociaal zwakke milieus,
kinderen van migranten en asielzoekers.

Dit project richt zich ook op kansarme leerlingen: in werkpakket 3 ervaren zij een toename van vaardigheden die hun
kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
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Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Neutrale uitwerking op milieu en biodiversiteit

In toenemende mate zijn de scholen in het netwerk van de lerende euregio zich bewust van het realiseren van een zo
klein mogelijke ecologische footprint. De gunstige uitgangssituatie van samenwerking op korte afstand in de euregio
zullen n deze periode nog beter benut worden dan in het verleden:  
1. Wij streven ernaar dat de samenwerkingspartners in nieuwe initiatieven grensoverschrijdend zo dicht mogelijk bij
elkaar gesitueerd zijn. Daarmee is het grensoverschrijdende verkeer minimaal.
2. Grensoverschrijdend bezoek van scholen is een voorwaarde voor het realiseren van de doelstelling. Door het optimaal
toepassen van blended learning zullen de scholen realiseren dat het aantal kilometers dat groepen leerlingen moeten
reizen wordt geminimaliseerd doordat leerlingen die elkaar hebben leren kennen een groot deel van het gezamenlijk
leren en werken op afstand gebruik maken van internet en sociale media zullen uitvoeren.

3. Nuffic, het nationale agentschap van Erasmus in Nederland, heeft enkele jaren geleden de term “Internationalisering
at home” geïntroduceerd. Dat gebeurde naar aanleiding van een verkenning op verzoek van de Tweede Kamer naar de
meerwaarde van internationalisering bij MBO-scholen in de grensregio. Internationale uitwisseling vlak bij huis biedt, zo
blijkt uit het onderzoek, grote voordelen vergeleken met internationale contacten met landen en regio’s die ver
verwijderd zijn. Door de geringe afstand en reistijd is er een lage drempel om vaak met elkaar in contact te komen. Daar
waar internationalisering meestal eenrichtingsverkeer inhoudt - één student of klas leert een ander land kennen - is er bij
internationalisering in de Euregio bijna altijd sprake van een grote mate van wederkerigheid, zowel voor docenten als
voor studenten. Ook de universiteit van Paderborn verwijst in haar onderzoek enige malen naar dit belangrijke voordeel.
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Partners

Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Leadpartner  Stichting R.O.C. Nijmegen e.o.

Nijmegen 
Nederland

Rechtsvorm

Partnersoort

Rechtsvorm

Partnersoort

Publiek 

Overheidsinstelling

Partner Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und Fördermittelangelegenheiten

Duisburg 
Duitsland

Publiek 

Overheidsinstelling

Partner Bezirksregierung Münster, EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung  im Dezernat 45

Münster 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Partner Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus

Apeldoorn
Nederland

Rechtsvorm
Partnersoort
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Publiek

EGTS of soortgelijk

Partner euregio rhein-maas-nord

Mönchengladbach 
Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Publiek 

Overheidsinstelling

Partner Bezirksregierung Düsseldorf, Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung, Dezernat 45

Düsseldorf 
Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Partner Stichting ROC Eindhoven Summa College

Eindhoven 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Partner Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant

's-Hertogenbosch 
Nederland

Rechtsvorm 

Partnersoort
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Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Partner Stichting Gilde Opleidingen

Roermond 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Privaat

School/ andere onderwijsinstelling

Partner Stichting Regionaal Opleidingen Centrum ArnhemRijn IJssel

Arnhem 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Geassocieerde partner Nederlandse Taalunie

Den Haag 
Nederland

Geassocieerde partner Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg  Scholengemeenschap De Rooi Pannen, 
afdeling mbo horeca

Eindhoven 
Nederland

Geassocieerde partner Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland Graafschap College

Doetinchem 
Nederland

Geassocieerde partner ROC A12  Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

Ede
Nederland
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Geassocieerde partner Stichting Landstede locatie Harderwijk

Harderwijk 
Nederland

Geassocieerde partner Stichting Yuverta Horst

Roermond 
Nederland

Geassocieerde partner Stichting BVE Zuid-Limburg Vista College Venlo

Venlo 
Nederland

Geassocieerde partner Goethe-Institut Niederlande

Amsterdam 
Nederland

Geassocieerde partner Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Tiel
Nederland
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V. Kostenplan
Stichting R.O.C. Nijmegen e.o.

Totaal: € 1.826.491,48

Bezirksregierung Düsseldorf, Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche 
Qualifizierung, Dezernat 45

Totaal: € 624.177,75

Bezirksregierung Münster, EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung  im 
Dezernat 45

Totaal: € 624.442,75

euregio rhein-maas-nord

Totaal: € 532.852,00

Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wirtschafts-, Europa- und 
Fördermittelangelegenheiten

Totaal: € 466.932,00

Stichting Gilde Opleidingen
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Totaal: € 192.942,90

Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant

Totaal: € 192.945,90

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum ArnhemRijn IJssel

Totaal: € 129.948,90

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus

Totaal: € 129.948,90

Stichting ROC Eindhoven Summa College

Totaal: € 161.447,40

Project totaal: € 4.882.129,98
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Financieringsplan
Eigen bijdrage

Stichting R.O.C. Nijmegen e.o. € 445.563,88 9.13%

Bezirksregierung Düsseldorf, Geschäftsstelle 
für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung, 
Dezernat 45

€ 187.253,33 3.84%

Bezirksregierung Münster, EU-Geschäftsstelle 
Wirtschaft und Berufsbildung  im Dezernat 45

€ 187.332,83 3.84%

euregio rhein-maas-nord € 159.856,00 3.27%

Stadt Duisburg, Stabsstelle für Wirtschafts-, 
Europa- und Fördermittelangelegenheiten

€ 140.080,00 2.87%

Stichting Gilde Opleidingen € 57.882,87 1.19%

Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 
Noordoost-Brabant

€ 57.883,77 1.19%

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 
ArnhemRijn IJssel

€ 38.984,67 0.80%

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 
Aventus

€ 38.984,67 0.80%

Stichting ROC Eindhoven Summa College € 48.434,00 0.99%

Totaal: € 1.362.256,02 27.92%

Subsidie

EFRE / EFRO € 2.441.064,97 50.00%

MWIKE NRW € 539.404,49 11.05%

Provincie Gelderland € 433.681,21 8.88%

Provincie Limburg € 37.218,91 0.76%

Provincie Noord-Brabant € 68.504,38 1.40%

Totaal: € 3.519.873,96 72.09%

Totaal: € 4.882.129,98
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 0.00 Aantal 

FTE

Aantal publiek toegankelijke evenementen 12.00 Aantal

In werkpakket 3 worden 12 branche events georganiseerd op locaties die voor het
publiek toegankelijk zijn.

Deelnames aan gezamenlijke acties over de grenzen heen 4,699.00 Deelnam
es

In werkpakket 2 nemen in fase 1 24 docenten en 230 studenten deel aan de
ontwikkeling en uitvoering van de euregionale modules met uitwisselingen en
scholing.

In fase 2 zijn er  720 en studenten en 48 docenten die deelnemen aan de modules
en uitwisselingen.

In werkpakket 3 nemen totaal  300 studenten, 60 docenten en 19
bedrijfsvertegenwoordigers deel aan de workshops voor jongeren met afstand tot
de arbeidsmarkt.  

Aan de Branche events nemen totaal 1200 studenten, 72 docenten en 26
bedrijfsvertegenwoordigers deel.

Daarnaast zijn er voor de (niet) pilot scholen 100 busreizen gebudgetteerd voor de
niet geplande uitwisselingen om het netwerk te versterken. Hieraan nemen
ongeveer 1800 studenten en 200 docenten deel.

Totaal 4699 deelnemers waarvan:  
4250 leerlingen  
404 docenten  
45 vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties

Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken 55.00 Organisa
ties

Er werken in dit project 6 pilot ROC's en 6 geassocieerde ROC's, het Goethe
Institut, de Nederlandse Taalunie, 25 Berufskolleges, 6 brancheorganisaties, 4
Grensinfopunten, twee Bezirksregierungen, de stad Duisburg en de euregio rijn-
maas-noord. Daarnaast werken ook het Nuffic en de SBB mee in de stuurgroep.

Totaal 55 organisaties.

Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken na voltooiing van het project 22.00 Organisa
ties

In de doelstelling van dit project staat dat er blijvende samenwerking ontstaat
tussen de pilotscholen.  
Het betreft hier minimaal 6 ROC 's en 12 Beroepscolleges in de grensregio die in
minstens 6 verschillende opleidingen euregionale activiteiten hebben verankerd
en als Euregio (Profiel)School vanzelfsprekend samenwerken.  
In werkpakket 4 zal het expertisecentrum een blijvende samenwerking hebben
met alle 4 grensinfopunten in de grensstreek.  
Het streven in werkpakket 1 naar een juridische entiteit voor het euregionale
scholennetwerk krijgt gestalte in een gezamenlijk Duits-Nederlands beleidsplan
t.b.v. de nieuwe structuur na 2026.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

18



Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding  
en Commissie voor Financiën & Projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.2   

 
 

Interreg VI 
 

Grenzeloos landschap 
 
Met een nieuw project zetten de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en het 
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. (NZ Kleve) hun samenwerking voort die ontstond 
tijdens het INTERREG V-project 'Groen blauwe Rijn Alliantie'. Ons verbindt een 
vergelijkbare kijk op het landschap, haar uitdagingen en kansen. Samen buigen we ons 
over de vraag hoe we het landschap in ons projectgebied, bij Uedem, Goch, Weeze en 
Kalkar aan de Duitse kant en Mook en Middelaar, Gennep en Bergen (L) en op termijn het 
Land van Cuijk (NB) aan de Nederlandse kant, klimaatbestendig kunnen maken met het 
oog op de toekomst en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
biodiversiteit. 
 
Extreme weersomstandigheden, van zware regenval tot droogte, hebben de afgelopen 
jaren hun sporen achtergelaten in onze regio en zullen dat ook in de toekomst blijven 
doen. Wij willen gezamenlijk risicozones in het projectgebied aanwijzen en daar 
maatregelen voorstellen. Tegelijkertijd willen we beginnen met het actief inrichten van het 
landschap met nieuwe landschapselementen zoals hagen en bloeistroken, die bewezen 
de klimaatbestendigheid van het landschap vergroten. Op het gebied van oeverbeheer 
zien wij de behoefte en kans om over de grens heen van elkaar te leren en zo 
het netwerk van beken en kleine rivieren die ons projectgebied doorlopen, in de toekomst 
duurzaam te verbeteren. Wij willen dit werk in het landschap uitvoeren in samenwerking 
met boeren, burgers en gemeenten. 
 
Uiteindelijk is het voor ons ook bijzonder belangrijk dat bij burgers en bezoekers van het 
gebied bewustwording van en belangstelling voor het landschap ontstaan. Wij willen de 
(cultuur)historische sporen en ontwikkelingen in het landschap actief zichtbaar maken. 
Daartoe ontwikkelen wij binnen het bestaande routenetwerk thematische fietsroutes, 
waarlangs wij onze landschapsmaatregelen toelichten en het ontstaan, belangrijke 
gebeurtenissen en toekomstige uitdagingen voor het landschap uitleggen. 
 
Leadpartner  

Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap (VNC) (Berg&Dal) 
 

  

Projectpartner  
 
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 
(Rees) 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
  

    
    
    
    
 

Projectvolume 1.039.298,63 €   
Bovenregionale relevantie     
Regionale relevantie     

 

 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 



Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding  
en Commissie voor Financiën & Projecten 
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Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Overig

Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische 
en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van 
het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen 
van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden.
Verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden 
bij de uitvoering van territoriale samenwerkingsprojecten en initiatieven in 
grensoverschrijdend, transnationaal, maritiem en interregionaal verband.
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Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

Met een nieuw project zetten de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en het Naturschutzzentrum im Kreis  
Kleve e.V. (NZ Kleve) hun samenwerking voort die ontstond tijdens het INTERREG V-project 'Groen blauwe Rijn  
Alliantie'. Ons verbindt een vergelijkbare kijk op het landschap, haar uitdagingen en kansen. Samen buigen we ons over 
de vraag hoe we het landschap in ons projectgebied, bij Uedem, Goch, Weeze en Kalkar aan de Duitse kant en Mook en 
Middelaar, Gennep en Bergen (L) aan de Nederlandse kant, klimaatbestendig kunnen maken met het oog op de 
toekomst en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.  

Extreme weersomstandigheden, van zware regenval tot droogte, hebben de afgelopen jaren hun sporen achtergelaten in 
onze regio en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Wij willen gezamenlijk risicozones in het projectgebied 
aanwijzen en daar maatregelen voorstellen. Tegelijkertijd willen we beginnen met het actief inrichten van het landschap 
met nieuwe landschapselementen zoals hagen en bloeistroken, die bewezen de klimaatbestendigheid van het landschap 
vergroten. Op het gebied van oeverbeheer zien wij de behoefte en kans om over de grens heen van elkaar te leren en zo 
het netwerk van beken en kleine rivieren die ons projectgebied doorlopen, in de toekomst duurzaam te verbeteren. Wij 
willen dit werk in het landschap uitvoeren in samenwerking met boeren, burgers en gemeenten.  

Uiteindelijk is het voor ons ook bijzonder belangrijk dat bij burgers en bezoekers van het gebied bewustwording van en 
belangstelling voor het landschap onstaan. Wij willen de (cultuur)historische sporen en ontwikkelingen in het landschap  
actief zichtbaar maken. Daartoe ontwikkelen wij binnen het bestaande routenetwerk thematische fietsroutes, waarlangs 
wij onze landschapsmaatregelen toelichten en het ontstaan, belangrijke gebeurtenissen en toekomstige uitdagingen voor 
het landschap uitleggen.    
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een Europa dichter bij
de burger in het grensgebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het verbeteren van een
efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en
de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen,
met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

De projectpartners streven naar een  grensoverschrijdend duurzaam ecosysteem dat geworteld is in een gezond
landschap. Met ons project "Grenzeloos Landschap" willen we het landschap in het projectgebied versterken. We kunnen
dit doel alleen bereiken door de  barrières tussen de verschillende partijen af te bouwen en wederzijds begrip
te bevorderen. In de eerste plaats werken wij samen met een aantal gemeenten in het projectgebied. We willen de
uitwisseling van deze overheden over het thema landschap actief bevorderen en hen helpen van elkaar te leren.  

Ook op het gebied van waterbeheer grijpen we de kans om  grensoverschrijdende uitwisseling op gang te brengen
door samen met Duitse Wasserverbände en Waterschap de uitdagingen en kansen voor de waterlopen in het
projectgebied onder de loep te nemen. In grensoverschrijdende tweetalige workshops en veldbezoeken willen we  
gedeelde problemen en mogelijke oplossingen onderzoeken en uitwisselen .  

Verder zullen we een actieve dialoog voeren met landbouwers, waterschappen en andere belanghebbenden in het
landschap om  concrete maatregelen in het landschap van het projectgebied  uit te voeren. In deze gesprekken
zien VNC en NZ Kleve zichzelf als schakel tussen boeren en lokale bestuursorganen. Onze  coöperatieve aanpak in het
dagelijks werk verenigt ons als partners.  

Uiteindelijk is het ook ons nadrukkelijke doel om  met onze activiteiten de burgers van het projectgebied te
bereiken en hen actief te betrekken. In het landschap delen de burgers van het projectgebied ook de problemen als
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. We willen de aandacht vestigen op deze kwesties door de veranderingen in
het landschap aan te wijzen en toe te lichten via thematische fietsroutes en informatiepunten in het projectgebied. Wij
willen  fietsroutes ontwikkelen rond het thema landschap, (cultuur)geschiedenis en klimaatveranderingen.
Daarbij willen we ook de kennis van burgers en bijvoorbeeld lokale erfgoedverenigingen integreren. Door middel van
verschillende informatiepunten in het landschap willen we de kennis van, de relatie tot en de verbondenheid met het
landschap bij de burgers vergroten.  

Samengevat streven we met ons project de volgende doelstellingen na:

Verbinden van landschap, mensen en instellingen.•
Het ecologische verbindingspotentieel in het grensgebied benutten door nieuwe heggen, bosjes en andere groene
elementen aan te planten.

•

Leerprocessen op gang brengen en beste praktijken over de grens uitwisselen.•
Bewustwording over het gemeenschappelijke landschap en haar cultuurgeschiedenis bevorderen.  •
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Aanleiding en toegevoegde waarde

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die ons allen ook lokaal raakt. Ook in de Euregio Rijn-Waal zijn de
gevolgen de afgelopen jaren herhaaldelijk voelbaar geweest. Extreme stormen en waterschade enerzijds en droogte,
hittestress en krapte in drinkwatervoorziening anderzijds beïnvloeden het milieu en onze manier van leven. De gevolgen
van extreme weersomstandigheden worden zichtbaar in het landschap en hebben gevolgen voor het bodembeheer en de
waterhuishouding. We moeten dan ook leren ons aan te passen aan de klimaatverandering.  

Doel van het project is om  met specifieke maatregelen in het landschap de klimaatbestendigheid te
bevorderen. We richten ons niet op de grond die als natuur beschermd en extensief beheerd wordt, maar op de grond
die actief door landbouwers wordt gebruikt. Juist hier is de voorbereiding op de toekomst van essentieel belang voor een
zekere basisvoorziening van de samenleving en het economisch voortbestaan van de landbouwbedrijven in het
projectgebied. De projectpartners Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en Naturschutzzentrum im Kreis
Kleve e.V. (NZ Kleve) hebben jarenlange ervaring op het gebied van natuur- en landschapsbehoud. We kennen de
moeilijkheden van agrariërs die een gezond landschap moeten weten te verbinden met economisch overleven. We willen
onze kennis en oplossingen aanbieden om het landschap te versterken en zo de economische toekomst veilig te stellen in
tijden van een onzeker klimaat.    

Ons project is gebaseerd op een proactieve strategie: ten eerste willen we door de  planning en uitvoering van
directe landschappelijke maatregelen bijdragen aan een gezond landschap en daarbij op een snel en
resultaatgericht te werk gaan. Ten tweede willen we door risicozones in het landschap te analyseren ook  toekomstige
maatregelen voor een klimaatbestendig landschap voorstellen. Deze gecombineerde aanpak belooft enerzijds
snelle concrete resultaten en anderzijds toekomstgerichte strategieën. Voor de gemeenten in het projectgebied biedt deze
tweeledige aanpak de mogelijkheid om de doeltreffendheid van de onmiddellijke maatregelen zelf te testen en, op basis
van onze analyse en strategische aanbevelingen, het landschap toekomstgericht in te richten.  

De projectpartners VNC en NZ Kleve hebben jarenlange ervaring en een goed netwerk. We handelen zonder politieke
agenda of eigenbelang, wat in het verleden altijd een voordeel is geweest in gesprekken en contractonderhandelingen met
boeren en landeigenaren. Bovendien helpen de projectpartners om de zorg voor en het onderhoud van de voorgestelde of
zelfs uitgevoerde maatregelen over te dragen aan nationale financieringsprogramma's. Zo wordt het voortbestaan van de
maatregelen geborgd.
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Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) neemt in dit project de rol van leadpartner op zich. De VNC is
verantwoordelijk voor de rapportage over de projectactiviteiten binnen het Interreg-programma. De VNC legt
verantwoording af over de voortgang van het project en het financieel beheer.    
Bij de praktische uitvoering van het project zal de VNC de aanleg en beplanting van landschapselementen ten minste
gedeeltelijk uitvoeren met een eigen groenploeg. In alle overige activiteiten zullen de VNC en NZ Kleve als
projectpartners op voet van gelijkheid optreden.  
Inhoudelijk brengt VNC jarenlange ervaring mee op het gebied van de inrichting van landbouwgebieden, van de
onderhandelingen met boeren en grondeigenaren tot de planning en praktische uitvoering van de maatregelen. Hiervoor
heeft de VNC een eigen gekwalificeerd team in dienst voor grond- en beplantingswerk en voor landschapsonderhoud. De
vereniging heeft ook jarenlange ervaring met financieringsconcepten voor Nederlandse boeren.  

Het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. is een van de 40 biologische stations in Noordrijn-Westfalen. Al meer dan
25 jaar beheert ze in opdracht van de deelstaat Noordrijn-Westfalen een groot aantal natuurbeschermings-, FFH- en
vogelbeschermingsgebieden in Kreis Kleve, waar ze het eerste aanspreekpunt is voor landbouwers en autoriteiten. Ze
stelt concepten voor maatregelen voor de FFH-gebieden op en voert de maatregelen samen met de deelstaat NRW of de
Kreis Kleve uit. Ze heeft ook uitgebreide ervaring met het monitoren van dieren en planten en met het verzamelen en
evalueren van relevante milieugegevens. Daarnaast heeft ze in het verleden een groot aantal door derden gefinancierde
projecten uitgevoerd, die door verschillende EU-, federale of nationale financieringsprogramma's werden ondersteund,
waaronder meerdere Interreg-projecten. De NZ Kleve heeft een goed netwerk in de regio.    

Naast de twee hoofdpartners VNC en NZ Kleve zijn de volgende geassocieerde partners bij dit project betrokken:  

Gemeente Goch, Gemeente Uedem, Gemeente Weeze, Gemeente Kalkar, District Kleve, Gemeente Gennep, Gemeente
Mook en Middelaar; Teunesen Zand en Grint B.V..  

De Duitse gemeenten en het district Kleef dragen belangrijke kennis bij over lokale problemen in het landschap als
gevolg van de klimaatverandering. Aan Nederlandse zijde willen ook de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar lokale
kennis en contacten inbrengen. Indien mogelijk en nuttig staan de gemeenten ook open voor de inrichting van hun eigen
gronden. Teunesen Zand en Grint B.V. heeft ingestemd met het experiment met kunstmatige watertoevoer vanuit een
van haar ontgrondingsmeren en zal het project ondersteunen met hydrologische expertise die nodig is voor de uitvoering
en evaluatie.  

Verder onderzoeken de volgende organisaties nog hoe zij aan het project kunnen bijdragen:  

Waterschap Limburg onderzoekt momenteel hoe de organisatie een actieve bijdrage kan leveren en is in principe positief
over de inhoud van het project. De gemeenten Bergen (L) en Land van Cuijk staan positief tegenover het project, maar
kunnen momenteel geen actieve bijdrage leveren. Indien zich tijdens het project een reden aandient om in deze
gemeenten actief te worden, kan de samenwerking geïntensiveerd worden.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Landschappen kennen geen grenzen en ecosystemen interageren meestal ongehinderd over grenzen heen. Maar hoe wij
in de Euregio met het landschap omgaan, het onderhouden en gebruiken is heel verschillend tussen Duitsland en
Nederland. Zo worden de oevers van een grensbeek aan de ene kant gemaaid en aan de andere kant beplant. Het project
heeft zich als doel gesteld de onderlinge verbondenheid van het landschap in het grensgebied te vergroten en zo het
gemeenschappelijke ecosysteem te versterken. Droge landschapselementen (bijv. heggen, hagen, bloemenstroken) en
natte elementen (beken en rivierlopen) spelen hierin de hoofdrollen. Bovendien willen de projectpartners de uitwisseling
van ervaringen, methoden en goede voorbeelden over de grens actief bevorderen. Aan beide zijden van de grens moeten
zowel overheden als landbouwbedrijven en burgers bij deze dialoog worden betrokken. Op die manier willen we de
netwerkvorming tussen landschap en mens intensiveren.  

Voor het landschap zelf en het gemeenschappelijke ecosysteem heeft versterking van de samenwerking en uitwisseling
alleen maar voordelen. Voor de burgers van het projectgebied zien we de taalbarrière als een complicatie voor de
uitwisseling. Dit kan echter worden ondervangen met vertalers en tweetalige evenementen.  
De zeer uiteenlopende bestuursorganen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de overheden en organisaties die
in het landschap actief zijn vormen een uitdaging voor de projectpartners. In de Bondsrepubliek Duitsland zijn de
gemeenten kleiner, zitten meer partijen aan tafel en ligt de beslissingsbevoegdheid meestal bij meer dan één instantie. In
Nederland zijn de gemeenten groter, maar speelt de provincie vaak ook een belangrijke rol in beslissende kwesties. Als
leidende partners in het project zijn we ons bewust van de verschillen en zien we hierin vooral als een kans om van elkaar
te leren en wederzijds begrip te bevorderen. We stellen onze kennis over de organisatiestructuren in ons respectievelijk
thuisland aan elkaar ter beschikking, wissel actief en regelmatig kennis en gedachten uit over de gang van zaken en
gebruiken op die manier de verschillen als startpunt voor een dialoog. Het doel is om wederzijds begrip en kennis van de
structuren aan de andere kant van de grens te verdiepen.    

Momenteel speelt de hoge stikstoflast op de natuur een belangrijke rol in het publieke debat in Nederland. Boeren voelen
zich door politici verkeerd begrepen en ten onrechte als schuldigen bestempeld. De onder agrariërs heersende
onzekerheid over de toekomst van hun bedrijven bemoeilijkt de dialoog. In Duitsland wordt stikstofuitstoot nog steeds
op lokaal of regionaal niveau aangepakt. Ook hier ontstaan er regelmatig controversen in het spanningsveld tussen
landbouw en natuur. Het project "Grenzeloos Landschap" valt dus in een fase die gekenmerkt wordt door sterke
spanning. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. werken al vele jaren
samen met boeren in het projectgebied. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en begrip en op duidelijke
afspraken. We kennen zowel de zorgen van de agrariërs als de behoeften van het landschap en zoeken naar manieren om
die met elkaar te verzoenen in het belang van allen. Door ons partnerschap kunnen we het landschap in het hele
projectgebied versterken en tegelijkertijd inspelen op landspecifieke omstandigheden.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

Het project richt zich op drie hoofdgroepen:  

100-200 grondeigenaren en -gebruikers worden door de projectactiviteiten ondersteund bij het geschikt maken
van hun landbouwgrond voor de (verwachte) gevolgen van de klimaatverandering. Veerkrachtige landbouwgrond kan
een goede economische basis vormen, zelfs in tijden van zware regenval en droogte. De publieke discussie over de
problemen rond stikstof, klimaatadaptatie en biodiversiteitsverlies vergroot de vraag naar integrale oplossingen en de
behoefte naar toekomstbestendige concepten voor de bedrijfsvoering in de landbouw. Als onderdeel van de geplande pr-
werkzaamheden kunnen argrariërs bekendheid geven aan de maatregelen en de biodiversiteit in het cultuurlandschap
onder de aandacht brengen. Ongeveer 80-90% van de grond in het projectgebied is particulier bezit, slechts ongeveer 10-
20% is openbaar bezit.

De  burgers zijn de belangrijkste actoren in de regio. Zij wonen in het projectgebied en willen er een leefbaar landschap
blijven ervaren. Wij willen de burgers de bijzondere kenmerken van het lokale landschap tonen, hen bewust maken van
de onderlinge verbanden en hen de waarde van een klimaatveranderingsbestendig landschap laten zien. Daartoe moeten
zij bewust worden gemaakt van de maatregelen "daarbuiten" in het landschap en de kans krijgen om de
cultuurhistorische en natuurbeschermingscontext te ervaren, in de vorm van fietstochten.

Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om het nemen van maatregelen om de gevolgen van
klimaatverandering lokaal te verzachten. Dit zijn vaak technische oplossingen die op een ruimte-intensieve manier
moeten worden uitgevoerd. Wij willen de gemeenten bij deze taak ondersteunen door de veerkracht van het
cultuurlandschap te vergroten, met name op die gebieden die sterk worden beïnvloed door het veranderende klimaat. De
gemeenten beschikken over de lokale kennis en contacten in de landbouw die daarvoor nodig zijn. Bij de geplande pr-
werkzaamheden kunnen de gemeenten ook betrokken worden, hun maatregelen promoten en plaatselijke
bijzonderheden, bijvoorbeeld op ecologisch of cultuurhistorisch gebied, presenteren.  
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

De projectpartners willen geen geïsoleerde oplossingen bedenken die na afloop van het project niet kunnen worden
voortgezet, omdat de financiële basis onzeker wordt. In plaats daarvan bouwen we op een combinatie van maatregelen
die gebruik maken van reeds bestaande structuren en benutten deze voor het eerst voor lokale aanpassing aan de
verwachte veranderingen door klimaatverandering. De aanleg van hagen, bloemenstroken en andere groene
landschapselementen wordt momenteel niet vergoed voor agrariërs of op enige andere wijze bevorderd. Met dit project
bieden we landbouwbedrijven en andere grondeigenaren de kans om deze eerste belangrijke stap naar een
klimaatbestendig landschap te zetten door de analyse, planning en aanplant van groene verbindingen op ons te nemen.  

Om het voortbestaan van de landschapsmaatregelen na afloop van het project te garanderen, maken de projectpartners
gebruik van de bestaande systemen voor de financiering van het landschapsonderhoud op agrarische terreinen. De
Nederlandse Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en de Duitse Vertragsnaturschutz (VNS) bieden
landbouwbedrijven een vergoeding voor het onderhoud van het groene netwerk van het landschap. Aangezien de in het
kader van "Grenzeloos Landschap" geplande en gecreëerde landschapselementen vrijwillige maatregelen zijn, kunnen de
agrariërs of grondeigenaren gedurende 6 jaar (NL) of 5 jaar (D) financiering krijgen voor het noodzakelijke onderhoud.
Na deze periode kunnen de landbouwers de steun via deze programma's verlengen. Zo blijven de aangelegde
landschapselementen of gebiedsmaatregelen in stand, worden de verwachte extreme weersomstandigheden getemperd
en wordt de koers uitgezet naar een toekomstbestendig economisch bruikbaar gebied.  

De resultaten van het project zullen ook na afloop van het project zichtbaar in het landschap bewaard blijven en kunnen
dus door de burgers worden gebruikt. De digitale inhoud zal niet op speciaal ontworpen platforms worden aangeboden,
maar zal gebruik maken van bestaande structuren van toeristische promotie. De knooppunten en routeplannen worden
geïntegreerd in de fietsrouteplanner van Noordrijn-Westfalen en opgenomen in het Nederlandse knooppuntennetwerk.
Dit betekent dat de projectpartners geen financiële uitgaven hebben voor het onderhoud van servers of websites.
Bovendien is de inhoud direct beschikbaar en voor een veel groter publiek bereikbaar, omdat deze structuren al bestaan
en er geen reclame tegen hoge kosten voor hoeft te worden gemaakt.

De samenwerking van de projectpartners is het resultaat van een eerste succesvolle samenwerking in het kader van het
Interreg V-project Groen Blauwe Rijn Alliantie. Het netwerk van dit voltooide project bestaat nog steeds en biedt een
uitstekend platform voor uitwisseling en nieuwe samenwerking in het grensgebied. De projectpartners willen hun
samenwerking ook na afloop van het project voortzetten. Zij delen opvattingen en werkwijzen op vele gebieden van
landschaps- en natuurbehoud en zijn ervan overtuigd dat deze taken grensoverschrijdend moeten worden opgepakt om
het best mogelijke resultaat voor onze gezamenlijke leefomgeving te bereiken.    
Verder zal in de loop van het project een groter netwerk met geassocieerde partners, andere partijen en organisaties
worden opgebouwd, dat ook in de toekomst nuttig kan zijn voor het werk in het landschap.  
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

Zowel in Duitsland als in Nederland wordt op nationaal en regionaal niveau aan verschillende strategieën en maatregelen
gewerkt om de complexe en talrijke vraagstukken op te lossen rond de klimaatverandering, natuurbescherming,
landbouw en biodiversiteitsverlies, het stikstofoverschot en de duurzame vormgeving van onze leefomgeving.

Met het project 'Grenzeloos landschap' werken de partners an een duurzame en positieve bijdrage aan deze politieke
doelstellingen. De focus ligt hierbij hoofdzakelijke op landbouw en klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de
duurzame inrichting van de leefomgeving in het landelijk gebied. Aan de volgende doelstellingen kan het project
bijdragen:  

Niederlande

Klimaatakkoord (2019)•
Ministerie LNV: Nationale bossenstrategie (2020)•
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (2021)•
Nationaal Programma Ontwikkeling Landelijk Gebied (2022)•
Aanvalsplan Landschapselementen (2022)•

Provincie Limburg

Herstelprogramma Maasheggen Noord-Limburg (2022)•
Programma Ontwikkeling Landelijk Gebied Limburg (verwacht juli 2023)•
Waterbeheerprogramma Limburg (2022-2027)•
omgevingsvisie Gemeente Gennep•

Deutschland

Nationale strategie voor biodiversiteit (2007)•
Aanpassing van de strategie ter klimaatbescherming tegen de achtergrond van toenemende risico's in de
overstromingsbescherming (2022)

•

Versterking van de natuurlijke overstromingsbescherming (2022)•

Nordrhein-Westfalen

Biodiversiteitsstrategie NRW (2015)•
Doelstellingen uit het coalitie-akkoord (2022): maatregelen voor aanpassing aan de klimaatgevolgen, versterking
van regionale waardetoevoeging (bijv. toerisme), bewaring van het cultuurlandschap

•

15-stappen-offensief voor klimaatadaptatie NRW (2021)•
Biotoop-verbindingen conform natuurbeschermingswet NRW en Bundesrepublik•

Europäische Union

Kaderrichtlijn water (2000)•
Strategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering 2022-2024•
Richtlijn overstromingsrisico's (2007)•
Biodiversiteitsstrategie 2030•
GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid)•
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

De oorsprong van de samenwerking tussen de twee projectpartners ligt in het Interreg V-project 'Groen blauwe
Rijn Alliantie', dat liep van 2017 tot 2021. In het kader van GBRA werkten ze voor het eerst samen en maakten ze
kennis met de vergelijkbare oriëntatie van de organisaties in hun respectievelijke
natuurbeschermingswerkzaamheden. Beide organisaties hebben een coöperatieve aanpak. Natuurbehoud in het
cultuurlandschap van de grensregio kan alleen samen met landbouw plaatsvinden. De goede samenwerking
tussen VNC en NZ Kleve die in het kader van GBRA is begonnen, zal worden voortgezet in "Grenzeloos
Landschap".  

•

De projectpartners blijven contact houden met het grotere netwerk van organisaties die deelnamen aan de 'Groen
blauwe Rijn Alliantie' middels de halfjaarlijks uitwisselingsbijeenkomst van alle toenmalige projectpartners.  

•

De meeste gemeenten in het projectgebied hebben van 2016 tot 2020 al samengewerkt in het Interreg V-project
"Dynamic borders aan Rijn en Maas". De projectpartners zijn ervan op de hoogte gebracht, dat er gewerkt wordt
aan een voortzetting van deze samenwerking in het kader van een nieuwe Interreg VI-project. In een overleg met
vertegenwoordigers van de gemeenten is met elkaar afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de
respectievelijke plannen en vorderingen. Op die manier willen we mogelijke synergieën voor het grensgebied
optimaal benutten.  

•

Daarnaast heeft het project "Grenzeloos landschap" tot doel de voordelen van nationale steunmaatregelen voor
natuurbehoud in het agrarische landschap (bv. contractuele natuurbescherming) onder de aandacht te brengen.
Deze worden (deels) betaald uit EU-middelen.  

•

Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is niet gericht de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft geen uitwerking hierop.  

In het kader van het project krijgen alle geïnteresseerde personen dezelfde kansen om bij te dragen aan de inhoud van
het project en bij de uitvoering van projectactiviteiten. Dit beleid staat in één lijn met de dagelijkse werkwijze en
overtuigingen van de projectpartners.
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Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

Het project beoogt noodzakelijke maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering te combineren met
biodiversiteitsbevorderende maatregelen in het agrarisch cultuurlandschap. De bevordering en nieuwe aanleg van
landschapselementen zoals heggen, bosjes en bosranden en bufferstroken in het veld en langs waterlopen zorgt ervoor
dat soorten die in het cultuurlandschap thuis zijn, een aantrekkelijke habitat blijven vinden of herontdekken. Naast meer
bekende soorten als de patrijs of de bruine haas, biedt dit ook kleinere planten en insecten de kans om zich voort te
planten en een genetische uitwisseling aan te gaan met andere sub-populaties. Vooral kleinere soorten zijn afhankelijk
van migratiecorridors of stapsteen-biotopen omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen vliegen.  
Bovendien beïnvloeden de geplande maatregelen het plaatselijke microklimaat door water in het landschap te houden en
zo de aanvulling van het grondwater positief te beïnvloeden. Ze verhogen het humusgehalte in de bovenste bodemlaag en
ontwikkelen op die manier een groot potentieel voor voldoende voedsel en beschutting, zelfs in extreme
weersomstandigheden. Door een bottom-up effect profiteren andere soorten uit hetzelfde ecologische systeem, van
insecteneters tot top-predatoren zoals de oehoe en de rode wouw.    

Bovendien willen de projectpartners de mensen in de regio bewust maken van deze verbanden. Dit komt indirect ten
goede aan andere gebieden buiten de eigenlijke projectactiviteiten. Alleen wie zijn omgeving kent en de onderlinge
verbanden begrijpt, kan deze actief en doeltreffend beschermen. Dit is vooral belangrijk zodat mensen leren dat ze deel
uitmaken van het milieu en dat de veronderstelde tegenstelling tussen mens en natuur, die alleen in onze hoofden
bestaat, verdwijnt.
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Partners

Privaat 

Vereniging/NGO

Leadpartner  Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Beek 

Nederland

Rechtsvorm

Partnersoort

Rechtsvorm

Partnersoort

Privaat 

Vereniging/NGO

Partner Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Rees 
Duitsland

Geassocieerde partner Teunesen Zand en Grint BV

Heijen 
Nederland

Geassocieerde partner Gemeinde Weeze

Weeze 
Duitsland

Geassocieerde partner Stadt Goch

Goch
Duitsland

Geassocieerde partner Gemeinde Uedem

Uedem 
Duitsland

Uedem 
Duitsland
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Geassocieerde partner Gemeente Gennep

Gennep
Nederland

Geassocieerde partner Kreis Kleve

 
Kleve
Duitsland

Geassocieerde partner Gemeente Mook en Middelaar

Mook 
Nederland

Geassocieerde partner Stadt Kalkar

Kalkar
Duitsland
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V. Kostenplan
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Totaal: € 531.767,43

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Totaal: € 507.531,20

Project totaal: € 1.039.298,63

Aanvraagformulier
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VIII. Financieringsplan

Financieringsplan
Eigen bijdrage

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap € 144.406,80 13.89%

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. € 145.619,84 14.01%

Totaal: € 290.026,64 27.90%

Subsidie

EFRE / EFRO € 519.649,31 50.00%

MWIKE NRW € 114.811,34 11.05%

Provincie Gelderland € 38.270,44 3.68%

Provincie Limburg € 38.270,45 3.68%

Provincie Noord-Brabant € 38.270,45 3.68%

Totaal: € 749.271,99 72.09%

Totaal: € 1.039.298,63
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 0.00 Aantal 

FTE
De projectpartners zullen waarschijnlijk met het bestaande personeel aan de
projecttaken werken.

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 75.00 Aantal

De projectpartners delen foto's of video's, tekstinhoud of een combinatie daarvan
op hun bestaande sociale mediakanalen. Dit komt neer op ongeveer 10 posts per
half jaar voor beide partners samen, geplaatst in de respectievelijke moedertaal. 

Aantal publiek toegankelijke evenementen 7.00 Aantal

De volgende evenementen zijn gepland als openbare evenementen: 

Openingsevenement (zie werkpakket "Communicatie").•
Twee workshops met thema "Lokale geschiedenis en landschap" (telkens 1
in D en NL) (zie werkpakket "Bewustwording van het lokale landschap")

•

Opening fietstochten van de grensoverschrijdende thematische fietsroutes
(zie werkpakket "Communicatie")

•

Workshop "Landschapsanalyse en maatregelen" (zie werkpakket
"Communicatie")

•

Workshop "Toekomstige strategie "Natte dooradering van het
landschap" (zie werkpakket "Communicatie")

•

Slotevenement (zie werkpakket "Communicatie")•

Publiek betekent in dit geval dat potentieel geïnteresseerde belanghebbenden van
landbouw-, water- en bodemverenigingen, gemeenten en lokale
erfgoedverenigingen (afhankelijk van het evenement) actief worden uitgenodigd,
maar daarnaast kan ook het bredere publiek deelnemen. 

Gezamenlijke strategieën en actieplannen ondernomen door organisaties 2.00 Aantal

In de loop van het project ontwikkelen de projectpartners twee strategieën voor de
toekomst:

Maatregelenpakket voor kwalitatieve verbetering van landbouwgrond door
middel van groene landschapselementen (zie werkpakket "Droge
dooradering van het landschap")  

•

Toekomststrategie voor de natte dooradering in het landschap en
oeverbeheer (zie werkpakket "Natte dooradering van het landschap")

•

Aanvraagformulier
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Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken 10.00 Organisa
ties

De volgende organisaties werken in het kader van het project grensoverschrijdend
met elkaar samen:

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (Leadpartner)•
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. (projectpartner)•
Gemeente Gennep (geassocieerde partner)•
Gemeente Mok en Middelaar (geassocieerde partner)•
Gemeinde Uedem (geassocieerde partner)•
Gemeine Weeze (geassocieerde partner)•
Kreis Kleve (geassocieerde partner)•
Stadt Kalkar (geassocieerde partner)•
Stadt Goch (geassocieerde partner)•
Teunesen Zand en Grind B.V. (geassocieerde partner)•

Andere organisaties onderzoeken of ze in de toekomst aan het project kunnen
bijdragen of houden de mogelijkheid open als zich een aanleiding voordoet. De
projectpartners staan dan ook in nauw contact met deze organisaties:

Waterschap Limburg (potentiële partner)•
Gemeente Land van Cuijk (potentiële partner)•
Gemeente Bergen L (potentiële partner)•

Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken na voltooiing van het project 2.00 Organisa
ties

De twee projectpartners zullen na afloop van het project de grensoverschrijdende
samenwerking voortzetten. Bovendien streven de partner een verdere
grensoverschrijdende samenwerking met de geassocieerde partners naar.

Gezamenlijk ontwikkelde strategieën en actieplannen 2.00 Aantal

In de loop van het project ontwikkelen de projectpartners twee strategieën voor de
toekomst:

Maatregelenpakket voor kwalitatieve verbetering van landbouwgrond door
middel van groene landschapselementen (zie werkpakket "Droge
dooradering van het landschap")

•

Toekomststrategie voor de natte dooradering in het landschap en
oeverbeheer (zie werkpakket "Natte dooradering van het landschap")

•

Grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmeringen die zijn verminderd 
of opgelost

0.00 Aantal

De projectpartners willen aan beide zijden van de grens uniforme oplossingen
voor de door de klimaatverandering veroorzaakte problemen bevorderen bij water
- en bodemverenigingen, gemeenten, landbouwers en eventuele andere
belanghebbenden. Als NGO's is het voor hen echter moeilijk om rechtstreeks
verminderingen van wettelijke of administratieve belemmeringen teweeg te
brengen.

Aanvraagformulier
Interreg VI A Deutschland-Nederland

17



Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding  
en Commissie voor Financiën & Projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.3   

 
 

Interreg VI 
 

Transnationale Arbeidsmigratie in de Euregio (TRAM) 
 
In en rond de Euregio Rijn-Waal, die gekenmerkt wordt door een hoge mate van 
grensoverstijgende uitwisseling, woont en werkt sinds enkele jaren een groep zeer 
mobiele arbeidsmigranten uit Oost-Europese EU-landen, die tussen Nederland en 
Noordrijn-Westfalen pendelen en onder uiterst precaire - en deels uitbuitende – 
omstandigheden werken en leven.  
 
Het voorgestelde project beoogt door middel van de geplande projectactiviteiten de 
situatie van deze arbeidsmigranten in de Euregio Rijn-Waal te verbeteren en, als 
uitvloeisel daarvan, het samenleven in de gemeenten. 
Hiervoor streven wij ernaar de uitwisseling en de daarvoor noodzakelijke 
uitwisselingsstructuren tussen relevante actoren in Nederland en Noordrijn-Westfalen in 
de Euregio Rijn-Waal verder uit te breiden door middel van activiteiten voor 
grensoverschrijdende netwerkvorming en samenwerking.  
 
Projectactiviteiten op de volgende thematische gebieden zijn gepland voor actoren bij 
overheidsinstanties, de verzorgingsstaat en maatschappelijke instellingen, alsmede 
werkgevers (landbouw, arbeidsbemiddelingsbureaus, vleesindustrie): 
 
 Sociale begeleiding 
 Werk en bedrijven 
 Wonen en samenleven 

 
In de geplande projectactiviteiten - field labs en thematische projectactiviteiten - zullen 
adviescentra hun counselingcompetenties voor de doelgroep van transnationale 
arbeidsmigranten verder uitbouwen; concepten voor Goed Werk en Goede Huisvesting 
voor arbeidsmigranten zullen worden ontwikkeld. Werkgevers worden ondersteund bij het 
gezamenlijk ontwikkelen van strategieën om arbeidsmigranten als vakkrachten in de regio 
te houden en zo het dreigende tekort aan vakkrachten in de grensregio helpen tegen te 
gaan.  
 
 
Leadpartner  

Hochschule Rhein-Waal (Kleve) 
 

  

Projectpartner  
 
Radboud Universiteit (Nijmegen)  
 
Euregio Rhein-Waal (Kleve) 
 
Gemeente Apeldoorn (Apeldoorn) 
 
Gemeente Horst aan de Maas (Horst 
aan de Maas) 
 
geassoc.partner Arbeit und Leben 
DGB/VHS NRW e.V. (Düsseldorf) 
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geassoc.partner Kommunales 
Integrationszentrum Kreis Kleve (Kleve) 
 
geassoc.partner Interregionaler 
Gewerkschaftsrat Rhein-Ijssel (Duisburg) 
 
geassoc.partner Otto Work Force (Venray) 
 
geassoc.partner euregio rhein-maas-nord 
(Mönchengladbach) 
 
geassoc.partner Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen (Münster) 
 

Projectvolume 780.100,26 € 4.755.580,20 € 
Bovenregionale relevantie     
Regionale relevantie     

 

 
Standpunt Euregio Rijn-Waal 
 
Inhoud 
  

Het project past in het 
samenwerkingsprogramma Deutschland-
Nederland Interreg VIA  2021-2027 
Prioriteit 4 – Een Europa dichter bij de 
burger in het grensgebied (regionaal 
budget) 

Focusthema Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt 
Spezifieke doelstelling Het verbeteren van een efficiënt openbaar 

bestuur door het bevorderen van de 
juridische en administratieve 
samenwerking en de samenwerking 
tussen de burgers, de actoren van het 
maatschappelijk middenveld en de 
instellingen, met name met het oog op het 
oplossen van juridische en andere 
belemmeringen in de grensgebieden. 

Interventieveld Verbetering van de institutionele capaciteit 
van overheidsinstanties en 
belanghebbenden bij de uitvoering van 
territoriale samenwerkingsprojecten en 
initiatieven in grensoverschrijdend, 
transnationaal, maritiem en interregionaal 
verband. 

 



Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding  
en Commissie voor Financiën & Projecten 

27-02-2023 
Punt 2b.3   

 
 
 
Strategische Agenda 2025+ Euregio Rijn-Waal 
 
1. Economie en klimaat 
 

 

 
2. Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

  

 
3. Leefbaarheid 
 

  

 
4. Euregionale Identiteit 

 
 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project te waarderen en een standpunt voor de verdere 
besluitvormingsprocedure te formuleren. 

 

 



Project TRAM
Projectnummer: 

Projecttitel:

Volledige projecttitel 

Duits:

Nederlands:

Engels:

Projectstart: 

Projecteinde:

Programma prioriteit: 

Focusthema: 

Specifieke doelstelling: 

Interventieveld:

43043

TRAM

Transnationale Arbeitsmigration in der Euregio

Transnationale Arbeidsmigratie in de Euregio

Transnational work migration in the Euregio

01-06-2023

31-05-2026

Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt

Het verbeteren van een efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische 
en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen de burgers, de actoren van 
het maatschappelijk middenveld en de instellingen, met name met het oog op het oplossen 
van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden.
Verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden 
bij de uitvoering van territoriale samenwerkingsprojecten en initiatieven in 
grensoverschrijdend, transnationaal, maritiem en interregionaal verband. 
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II. Projectinformatie
Samenvatting

Nederlands:

In en rond de Euregio Rijn-Waal, die gekenmerkt wordt door een hoge mate van grensoverstijgende uitwisseling, woont 
en werkt sinds enkele jaren een groep zeer mobiele arbeidsmigranten uit Oost-Europese EU-landen, die tussen 
Nederland en Noordrijn-Westfalen pendelen en onder uiterst precaire - en deels uitbuitende – omstandigheden werken 
en leven. Het voorgestelde project beoogt door middel van de geplande projectactiviteiten de situatie van deze 
arbeidsmigranten in de Euregio Rijn-Waal te verbeteren en, als uitvloeisel daarvan, het samenleven in de gemeenten.  
Hiervoor streven wij ernaar de uitwisseling en de daarvoor noodzakelijke uitwisselingsstructuren tussen relevante 
actoren in Nederland en Noordrijn-Westfalen in de Euregio Rijn-Waal verder uit te breiden door middel van activiteiten 
voor grensoverstijgende netwerkvorming en samenwerking. Projectactiviteiten op de volgende thematische gebieden zijn 
gepland voor actoren bij overheidsinstanties, de verzorgingsstaat en maatschappelijke instellingen, alsmede werkgevers 
(landbouw, arbeidsbemiddelingsbureaus, vleesindustrie):  
Sociale begeleiding  
Werk en bedrijven  
Wonen en samenleven  
In de geplande projectactiviteiten -  field labs  en  thematische projectactiviteiten - zullen adviescentra hun 
counselingcompetenties voor de doelgroep van transnationale arbeidsmigranten verder uitbouwen; concepten voor Goed 
Werk en Goede Huisvesting voor arbeidsmigranten zullen worden ontwikkeld. Werkgevers worden ondersteund bij het 
gezamenlijk ontwikkelen van strategieën om arbeidsmigranten als vakkrachten in de regio te houden en zo het dreigende 
tekort aan vakkrachten in de grensregio helpen tegen te gaan.  
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Hoe draagt het project bij aan het bereiken van de doelstelling van de prioriteit "Een Europa dichter bij
de burger in het grensgebied" en de bijbehorende specifieke doelstelling "Het verbeteren van een
efficiënt openbaar bestuur door het bevorderen van de juridische en administratieve samenwerking en
de samenwerking tussen de burgers, de actoren van het maatschappelijk middenveld en de instellingen,
met name met het oog op het oplossen van juridische en andere belemmeringen in de grensgebieden." ?

Projectdoelstelling en toelichting op specifieke doelstelling

Het project geeft uitvoering aan de doelstelling van de prioriteit "Een Europa dat dichter bij de burger staat in het
grensgebied" en de daarmee samenhangende specifieke doelstelling "Verbetering van de doeltreffendheid van
overheidsdiensten door hun juridische en administratieve samenwerking te bevorderen, alsmede de samenwerking
tussen burgers, actoren van het maatschappelijk middenveld en instellingen, met name met het oog op het wegnemen
van juridische en andere belemmeringen in grensregio's". Om de algemene doelstelling van het project - verbetering van
de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio via grensoverstijgende uitwisseling en de ontwikkeling van
grensoverstijgende samenwerkingsstructuren - te verwezenlijken, moet recht worden gedaan aan de complexiteit van de
probleemsituaties van transnationale arbeidsmigranten met projectactiviteiten op de thematische gebieden:  
- Sociale begeleiding
- Werk en bedrijven
- Wonen en samenleven
De verbetering van de efficiëntie van overheidsinstanties wordt door de grensoverstijgende samenwerking tussen
expertise- en adviesorganen aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens in de Euregio (in de field labs voor
samenwerking) verricht. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de juridische en bestuurlijke structuren. Samen met de
thematische projectactiviteiten, in die oplossingen voor problemen uitgewerkt worden, worden adviescentra van
gemeenten, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties aan weerszijden van de grens in staat gesteld een
uitgebreid inzicht te krijgen in de problemen van transnationale arbeidsmigranten om hen op basis daarvan te adviseren
en verdere maatregelen te nemen. Er worden modellen voor goed werk en goede huisvesting voor migrerende
werknemers ontwikkeld, die de juridische lacunes als gevolg van de bestaande nationale bevoegdheden opvullen en er op
lange termijn toe kunnen bijdragen dat arbeidsmigranten als vakkrachten voor de regio behouden blijven.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Aanleiding en toegevoegde waarde

De coronapandemie heeft problematische situaties van arbeidsmigranten in de Euregio zichtbaar gemaakt die voorheen
slechts in beperkte mate aandacht kregen, maar die al langere tijd aanzienlijke uitdagingen en moeilijkheden opleveren
voor de adviescentra van gemeenten, de verzorgingsstaat en het maatschappelijk middenveld. In de Euregio wonen en
werken transnationale arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen in sectoren die sinds de pandemie als
"systeemrelevant" zijn erkend, waaronder de vleesindustrie en de landbouw. Met de pandemie werden allereerst hun
vaak ontoereikende werk- en leefomstandigheden als onhoudbaar erkend. Ten tweede werd de bijzonder precaire situatie
zichtbaar van de pendelende transnationale arbeidsmigranten die in de vleesindustrie in de Euregio in Nederland werken
en aan de Duitse kant van de grens onder vaak ongezonde en anderszins ontoereikende omstandigheden wonen. Met de
pandemie kwamen deze omstandigheden onder de aandacht van de autoriteiten, omdat de grenssituatie en de
verschillende nationale regelingen en verantwoordelijkheden het moeilijk of onmogelijk maakten de coronamaatregelen
uit te voeren.   
Sindsdien zijn met afzonderlijke uitgebreide controles maatregelen genomen tegen de ondermaatse huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Duitse kant van de grens. Het is ook duidelijk geworden dat arbeidsmigranten betere toegang
moeten krijgen tot informatie en advies over hun werk- en leefsituatie, hun arbeidsrechten en sociale rechten, hetgeen
momenteel in de grensoverstijgende constellatie onvoldoende gewaarborgd is.   
Hier beoogt het geplande project iets aan te doen, door middel van projectactiviteiten die gericht zijn op de uitbreiding
en consolidatie van uitwisselingsstructuren van expertise- en adviescentra. Vanwege de complexiteit van de
problematische situaties van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio, zijn de projectactiviteiten - naast het
verbeteren van de sociale begeleiding (a) - gericht op het verbeteren van de situatie op het werk en bij bedrijven (b) en op
huisvesting en samenleven in de gemeenten (c) met betrokkenheid van de werkgevers. Het project zal strategieën
ontwikkelen ter verbetering van de problemen van transnationale arbeidsmigranten en actieplannen voor de uitvoering
daarvan. Dit omvat voorbeelden van best practices op het gebied van goed werk en goede huisvesting (b en c). Bovendien
wordt gestreefd naar nauwere grensoverstijgende samenwerking tussen expertise- en adviescentra op uitvoerend niveau
en naar de ontwikkeling van actieplannen voor preventieve werkzaamheden (a).   
Ter voorbereiding en ondersteining van de doelstelling van het project om de situatie van transnationale
arbeidsmigranten in de Euregio te verbeteren door grensoverstijgende uitwisseling en het opzetten van
grensoverstijgende samenwerkingsstructuren, zullen onderzoek en gegevensanalyse worden uitgevoerd, met name in de
vorm van interviews met transnationale arbeidsmigranten en individuele werkgevers. Aangezien transnationale
arbeidsmigranten uit Oost-Europese EU-landen in de Euregio, die voor hun werk regelmatig tussen Nederland en
Duitsland pendelen, een relatief nieuwe ontwikkeling vormen, is nader onderzoek een essentiële voorwaarde.   
Een beoogde meerwaarde van het project is dat arbeidsmigranten als vakkrachten in de regio blijven en zo een tekort aan
werknemers in de regio wordt tegengegaan. Voorts zal het vertrouwen van de burgers in de politieke instellingen en het
vertrouwen tussen alle burgers in de regio worden versterkt door transnationale arbeidsmigranten in de regio toegang te
geven tot betere werk- en leefomstandigheden.  
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Hoe ziet de rolverdeling binnen het consortium eruit? Hoe wordt de inhoudelijke, personele,
organisatorische en financiële deelname van de partners vormgegeven?

Projectconsortium

Alle projectpartners, met inbegrip van de geassocieerde projectpartners, dragen bij aan de inhoudelijke uitvoering: de
inhoudelijke bijdrage voor de planning van de projectactiviteiten vinden plaats volgens de respectievelijke
aandachtsgebeiden.  

Gemeentelijke adviesstructuren: 
- Kommunale Integration, Kreis Kleve, D, die gemeenten in het district Kleve vertegenwoordigt, (inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor fieldlabs ‘Sociale begeleiding’, voor thematische projectactiviteit ‘Cross-border praktijkstages’,
i.s.m. grensoverstijgend studentenproject)
- Gemeente Horst aan de Maas, NL, vertegenwoordigt gemeenten in de provincie Noord-Limburg, (inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor fieldlabs 'Sociale begeleiding', deels voor thematische projectactiviteit 'Employer branding
voor landbouwbedrijven')
- Gemeente Apeldoorn, NL, vertegenwoordigt gemeenten in de Cleantech Regio, (inhoudelijke verantwoordelijkheid voor
fieldlabs 'Sociale begeleiding', voor Pilot, Goede Huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten, i.s.m.
grensoverstijgend studentenproject)
- Euregio Rijn-Waal, D/NL: bemiddeling naar verdere gemeenten en gemeentelijke adviesstructuren in de Euregio
(bijdrage aan inhoudelijke implementatie; inhoudelijke verantwoordelijkheid voor regionale info-evenementen,
nieuwsbrief, voor regionale netwerkvorming ter voorbereiding op de fieldlabs).
- Euregio Rijn-Maas Noord D/NL: bemiddeling naar verdere gemeenten en gemeentelijke adviesstructuren in de Euregio
(bijdrage aan inhoudelijke uitvoering)
Maatschappelijke organisaties:
- IGR, Interregionale Vakbondsraad, D/NL, (inhoudelijke verantwoordelijkheid voor fieldlabs ‘Arbeid en bedrijven’, voor
thematische projectactiviteiten ‘Law clinic’ en ‘Kaart van huisvestingslocaties’)
- Arbeit und Leben e.V., D, (inhoudelijke bijdrage voor fieldlabs ‘Arbeid en bedrijven’, voor thematische
projectactiviteiten ‘Law clinic’ en ‘Kaart van huisvestingslocaties’).
Werkgevers/belangenvertegenwoordiging:
- Landbouwkamer Noordrijn-Westfalen, D, (inhoudelijke verantwoordelijkheid voor fieldlabs ‘Arbeid en bedrijven’, voor
thematische projectactiviteit ‘Employer branding voor landbouwbedrijven)
- Otto Workforce, NL, (inhoudelijke verantwoordelijkheid voor fieldlabs ‘Arbeid en bedrijven’, en Thematische
projectactiviteit: evenement over best practices en Goede Huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten)
Universiteiten
Rhine-Waal University of Applied Sciences, D, (inhoudelijk management voor alle projectactiviteiten, inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de thematische projectactiviteit ‘Grensoverstijgende praktijkstages in de maatschappelijke
begeleiding', i.s.m. studentenproject, en de thematische projectactiviteit 'Best practice: huisvesting in D/NL', i.s.m.
studentenproject, inhoudelijke leiding en verantwoordelijkheid voor onderzoek en data-analyse m.b.t. de werk- en
leefsituatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio, inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het opstellen van
een gezamenlijk projectverslag, voor open access publicaties/E-boek, slotconferentie, regionale
voorlichtingsevenementen, nieuwsbrief)
Radboud Universiteit, NL, (inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de thematische projectactiviteit 'Cross-border
praktijkstages in social counselling', i.s.m. studentenproject, en de thematische projectactiviteit 'Best practice:
huisvesting in D/NL', i.s.m. grensoverstijgend studentenproject, inhoudelijke verantwoordelijkheid voor onderzoek naar
de werk- en leefsituatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio,)

Personele bijdrage:   
Projectleiding (HSRW), leidende project medewerker (HSRW), project ondersteuning (HSRW).  
leidende project medewerker (RU), project ondersteuning (RU)  
leidende project medewerker (Euregio Rijn-Waal)  
Geassocieerde projectpartners: één/twee personen (projectactiviteiten)  
De organisatie: Projectlead Rhine-Waal University of Applied Sciences (HSRW)  
Financiële steun en eigen middelen: Rhine-Waal University of Applied Sciences, als projectleider, Radboud Universiteit,
Gemeente Apeldoorn en Euregio Rijn-Waal. 
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)? En beschrijf eventuele
voor- en nadelen.

Grensoverschrijdend karakter

Het project is grensoverstijgend opgezet om recht te doen aan de realiteit van het leven van transnationale
arbeidsmigranten uit Oosteuropese landen in de grensregio. Een bijzonder probleem bestaat voor de groep die werkzaam
is in de vleesindustrie in Nederland en door hun werkgevers wordt ondergebracht in gedeelde huisvesting in Noordrijn-
Westfalen. Vaak voldoen deze accommodaties niet aan de vereisten voor dergelijke huisvesting; bovendien maken
sommige van deze werkgevers misbruik van de grensregio met haar verschillende nationale regelingen en bevoegdheden
om de toepasselijke wetgeving te omzeilen en zo hun winsten te verhogen, terwijl transnationale arbeidsmigranten
worden uitgebuit en soms van hun basisrechten worden beroofd.   
Om deze probleemsituaties, die kenmerkend zijn voor de grensregio, aan te pakken is een grensoverstijgende aanpak
nodig. Op het niveau van de sociale begeleiding a) moet een nauwere grensoverstijgende samenwerking tussen expertise-
adviescentra tot stand worden gebracht. Het doel is problemen en vraagstukken in de begeleiding van transnationale
arbeidsmigranten beter te kunnen aanpakken door rechtstreeks contact met de juiste contactpersonen aan beide zijden
van de grens. Een verder doel is om op basis hiervan actieplannen voor preventieve werkzaamheden te ontwikkelen.   
Op het gebied van arbeid en bedrijven b) moet door de grensoverstijgende samenwerking van maatschappelijke
organisaties zoals vakbonden en met vakbonden verbonden adviesorganisaties de begeleiding van transnationale
arbeidsmigranten verbeteren. Een voordeel van deze samenwerking is dat kennis kan worden opgedaan over specifieke
problemen voor transnationale, pendelende arbeidsmigranten aan beide zijden van de grens, zonder welke het niet
mogelijk is gerichte en verdere steun aan arbeidsmigranten te verlenen. Projectactiviteiten zoals de field labs en de 
thematische projectactiviteit law clinic zorgen voor de nodige training voor de betrokken actoren, vooral over specifieke
juridische kwesties, om het omzeilen van de wet door werkgevers te kunnen tegengaan.     
Op het niveau van arbeid en bedrijven (b) moeten ook werkgevers in de landbouw worden betrokken die
arbeidsmigranten op lange termijn als geschoolde werknemers willen behouden en aldus het tekort aan geschoolde
werknemers in de grensregio willen tegengaan. Projectactiviteiten zoals de workshop "Employer Branding for
Agricultural Enterprises" (Landbouwkamer van Noordrijn-Westfalen), die transnationale arbeidsmigranten in dienst
hebben, moeten bijdragen tot de personeelsontwikkeling op lange termijn in de bedrijven. De workshop is ook voor
Nederlandse deelnemer open; zo wordt een grensoverstijgend aanpak ontwikkeld en samenwerking in plaats van
concurrentie om geschoolde werknemers. Er zullen modellen voor goed werk voor arbeidsmigranten worden ontwikkeld,
die ook kunnen worden uitgebreid tot bedrijven in de vleesindustrie en wervingsbureaus.     
Op het gebied van huisvesting en samenwonen (c) zullen field labs en  thematische projectactiviteiten zoals
studentenprojecten van de Radboud Universiteit en de Rijn-Waal Hogeschool kennis verzamelen over voorbeelden best
practices op het gebied van huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten. De grensoverstijgende samenwerking
maakt het mogelijk van elkaar te leren en samen modellen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten te ontwikkelen
door kennis en ervaring aan beide zijden van de grens te combineren in plaats van elkaar te beconcurreren; op lange
termijn draagt dit bij tot het behoud van vakkrachten in de regio.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Doelgroep

Het project wil de werk- en leefsituatie verbeteren van transnationale arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen in de
Euregio die grensoverstijgend mobiel zijn en werkzaam zijn in de vleesindustrie en landbouwsector. Het beoogt ook de
situatie te verbeteren van arbeidsmigranten die mogelijk al langere tijd in de Euregio Rijn-Waal wonen en werken en een
langer verblijf voor ogen hebben. Sommigen van hen hebben een gezin gesticht en hebben behoefte aan een betere
toegang tot onderwijs, werk en sociale participatie in de regio.  
De aanpak van het hier geschetste project bestaat erin de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio Rijn
-Waal te verbeteren door verschillende institutionele actoren - met name gemeenten, werkgevers en maatschappelijke
organisaties – die invloed hebben op de werk- en leefsituatie van transnationale arbeidsmigranten, te betrekken bij
grensoverstijgende projectactiviteiten. In de grensoverstijgende regio is de samenwerking tussen deze instellingen nog
onvoldoende, wat leidt tot onduidelijkheid over de bevoegdheden van de respectieve instellingen, tot lacunes in het
aanbod en tot uitbuiting van arbeidsmigranten. Met het geschetste project moeten geassocieerde projectpartners met
name de gemeentelijke adviesstructuren, én indirect én op langere termijn de gemeentelijke politieke actoren, worden
versterkt door middel van grensoverstijgende competentieontwikkeling. Bovendien moet de grensoverstijgende
samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld en de arbeidsmarkt verder worden uitgebreid en moeten
uitwisselingsstructuren worden opgezet.
De arbeidsmigranten in de Euregio's zijn burgers van de regio, maar door hun precaire situatie en het bijzondere
karakter van de grensregio is hun toegang tot instellingen van het rechtsstelsel, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en
de woningmarkt beperkt. Het doel van het geschetste project is deze toegang met de geplande projectactiviteiten te
verbeteren en daardoor het vertrouwen in deze instellingen te vergroten. Daarmee zal ook het vertrouwen van de al
langer in de regio wonende burgers in de instellingen versterkt worden, omdat klachten en soms aanzienlijke kritiek op
de ontoereikende huisvesting van arbeidsmigranten in Duitse gemeenten, die al geruime tijd worden te kennen worden
gegeven, beantwoord worden.
De toegang tot de doelgroepen van transnationale en andere arbeidsmigranten in de Euregio Rijn-Waal werd voorbereid
door het eerdere pilotproject aan de Hogeschool Rijn-Waal, ‘Arbeidsmigratie tussen grenzen’ (10/2021 - 12/2022), dat
werd uitgevoerd in samenwerking met het project ‘Migranten in de frontlinie’ aan de Radboud Universiteit (09/2020 -
09/2022). In het proefproject werden belangrijke contacten in het veld gelegd en zo werd het hier geschetste project
voorbereid. Hierop voortbouwend wil het hier beschreven project belangrijke, momenteel nog zeer beperkte, inzichten
verwerven in de situatie van deze arbeidsmigranten in de Euregio door middel van interviews met transnationale
arbeidsmigranten (en geselecteerde werkgevers). Centraal in het project staan de waardering van en het recht doen aan
het perspectief en de ervaringen van transnationale arbeidsmigranten.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en –resultaten en/of het ontstane grensoverschrijdende netwerk na
de projectlooptijd verder worden benut? Hoe worden activiteiten voortgezet en gefinancierd? In
hoeverre zijn de outputs en resultaten voor derden relevant en bruikbaar?

Continuïteit na afloop van de projectlooptijd

Het project zal strategieën ontwikkelen om de problemen van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio tegen te
gaan. Deze strategieontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de bestendiging van grensoverschrijdende informatie en
grensoverschrijdende uitwisseling tussen gemeentelijke en andere, met name vakbondsadviesorganen. Op basis hiervan
moeten de in het project ontwikkelde strategieën voor de aanpak van problemen van transnationale arbeidsmigranten in
de Euregio na afloop van het project verder worden toegepast.   
Het project zal ook actieplannen ontwikkelen. Dit gebeurt in de eerste plaats door het ontwikkelen van best
practice voorbeelden van goed werk en goede huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten in de landbouw. Deze
kunnen worden overgedragen naar andere sectoren waar arbeidsmigranten werkzaam zijn.   
Een verdere doelstelling is de ontwikkeling van actieplannen voor nauwere grensoverstijgende samenwerking van
expertise- en adviescentra op uitvoerend niveau. Daarnaast moeten ook actieplannen worden ontwikkeld voor preventief
werk via de grensoverstijgende netwerkvorming van adviescentra. Deze kunnen in een later stadium van het project
worden getest en na het project verder worden uitgevoerd.   
De continuïteit van de in de workshops verworven inzichten wordt gewaarborgd door het feit dat deze door de
deelnemers rechtstreeks worden ingebracht in de begeleidingsactiviteiten. Voorts moeten de verworven inzichten
uitvoerig worden gedocumenteerd.  
Met het opstellen van een projectverslag worden de bevindingen van het project toegankelijk gemaakt voor latere
toepassing.   
In een slotconferentie zullen de centrale resultaten toegankelijk worden gemaakt voor wetenschappelijk publiek,
vakpubliek en geïnteresseerd algemeen publiek.  
Met de publicatie van drie open access publicaties (of in de vorm van een e-book) worden de bevindingen van het project
toegankelijk gemaakt voor het professionele publiek.   
Tijdens de looptijd van het project zullen drie podcasts worden geproduceerd over de centrale problemen die in het
project worden behandeld. Op die manier zullen de centrale bevindingen van het project op een leerzame en
aantrekkelijke manier aan het vakpubliek en het geïnteresseerd publiek worden gepresenteerd en zal de continuïteit van
deze bevindingen worden gewaarborgd.  
De Euregio Rijn-Waal organiseert vier informatiebijeenkomsten over het project, waarbij de inhoud van het project op
gemeentelijk niveau in de Euregio wordt gepresenteerd aan overheden en instellingen en aan een geïnteresseerd publiek. 

Daarnaast brengt de Euregio Rijn-Waal regelmatig een nieuwsbrief uit om de gemeenten in de Euregio te informeren
over ontwikkelingen en bevindingen in het project.   
De Euregio is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van vertalingen bij geplande evenementen
(informatiebijeenkomsten en slotconferentie), zodat grensoverstijgende communicatie en begrip en taaltoegang voor
arbeidsmigranten gewaarborgd zijn.   
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Welke bijdrage levert het project aan andere nationale en/of regionale doelstellingen?

Bijdrage aan regionale en nationale beleidsdoelstellingen

Het project draagt bij tot de totstandbrenging van een socialer en meer inclusief Europa door de uitvoering van de
Europese pijler van sociale rechten op regionaal niveau, door maatregelen te ontwikkelen tegen de soms flagrante
ondermijning van de sociale rechten en arbeidsrechten van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio. Voorts draagt
het bij tot de uitvoering van betere governance met betrekking tot grensoverstijgende samenwerking in de Euregio-
grensstreek.  
In ruimere zin draagt het bij tot de toepassing van het beginsel van vrij verkeer binnen de Europese Unie door
maatregelen te ontwikkelen tegen het ontzeggen van rechten aan transnationale migrerende werknemers.  

Het draagt ook bij aan de uitvoering van het EU-beleid dat de tijdelijke tewerkstelling van mobiele werknemers, zoals
seizoenarbeiders, niet mag leiden tot hun benadeling ten opzichte van andere werknemers (Europese Commissie 2021;
Europese Commissie 2020).  

Het project draagt bij tot de implementatie van deze normen: in Duitsland met het Arbeitsschutzkontrollgesetz (2021),
op deelstaatniveau in Noordrijn-Westfalen met het  Wohnraumstärkungsgesetz (2021) en in Nederland met de
aanbevelingen voor de tewerkstelling van arbeidsmigranten (Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten 2020).

Het project volgt de "Human Capital Agenda" van de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen om het dreigende
tekort aan geschoolde werknemers in de regio tegen te gaan door te zorgen voor een aantrekkelijke en inclusieve
arbeidsmarkt, met name voor arbeidsmigranten. In verband met de geplande pilot van de projectpartner Gemeente
Apeldoorn over modellen van goede huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten in het hier geschetste project,
wordt een grensoverschrijdende dimensie toegevoegd en wordt in het algemeen een bijdrage geleverd aan de uitvoering
van het "Coalitieakkoord 2022-2026".
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Welke synergie-effecten zijn er te verwachten met andere lopende of afgeronde projecten binnen
(andere) EU-programma’s? Wordt in het project gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis of
ervaring uit voorgaande EU-gesubsidieerde activiteiten? Zo ja, in welke vorm?

Synergie met andere programma’s

Het geschetste project bouwt voort op de succesvolle samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Rijn-Waal
Hogeschool in een samenwerkingsproject over de effecten van de Coronamaatregelen op de situatie van
arbeidsmigranten in zogenaamde systeemrelevante sectoren zoals de vleesindustrie. Aan de RU is het project "Migranten
in de frontlinie. De effecten van Covid-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren",
projectleiding Prof. Dr. Tesseltje de Lange en Dr. Pascal Beckers, looptijd 09/2020 - 09/2022, inzicht verkregen in de
situatie van arbeidsmigranten in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie. Met dit project, dat nu is afgerond, heeft de
RU belangrijke basisbenaderingen ontwikkeld die zullen worden gebruikt als basis voor onderzoek naar de situatie van
transnationale arbeidsmigranten in de Euregio in het hier geschetste project.  

Bovendien bouwt het TRAM-project voort op het proefproject "Arbeidsmigratie tussen grenzen - Werk- en leefsituatie
van arbeidsmigranten in relevante sectoren in de Euregio Rijn-Waal", projectleiding prof. dr. Ingrid Jungwirth, looptijd
10/2021 - 12/2022. Het proefproject werd uitgevoerd als samenwerkingsproject met het ministerie van Binnenlandse
Zaken, Lokaal Bestuur, Bouwen en Digitalisering (MHKBD) en het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken
(MAGS) van de deelstaat NRW. In het proefproject werd gebruik gemaakt van documentanalyse en interviews met
belangrijke actoren uit de politiek, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven om het TRAM-project voor te
bereiden.  
Wat echter nog ontbreekt zijn in de eerste plaats grensoverstijgende maatregelen en actiestrategieën ter verbetering van
de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio; het hierboven geschetste TRAM project beoogt dit te
bereiken door de uitbreiding en versterking van grensoverstijgende netwerkstructuren op drie niveaus: gemeentelijke
adviesstructuren, actoren uit het maatschappelijk middenveld en werkgevers.  
Ten tweede ontbreekt het aan meer inzicht in de werk- en leefsituatie van transnationale arbeidsmigranten die aan
Duitse zijde in de Euregio wonen en werken en in het bijzonder van de transnationale arbeidsmigranten die
grensoverstijgend mobiel zijn, in Nederland werken en in Duitsland wonen. Om dit inzicht te verkrijgen is het
onontbeerlijk om interviews te houden met de transnationale arbeidsmigranten aan de Duitse kant van de grens.  
Het geplande TRAM-project sluit aan bij grensoverstijgende netwerken zoals de "Werkgroep Arbeidsmigranten" van de
Euregio Rijn-Maas Noord. Het bouwt voort op de bevindingen en netwerkstructuren van de grensoverschrijdende
controleactiviteiten inzake huisvesting voor migrerende werknemers (lead MHKBD).Er bestaan synergieën met het RIEC
-onderzoek naar structuren van georganiseerde misdaad in het "Gebruik van arbeidsmigranten in de grensregio" (2021)
en met het geplande project "Euregionales Netzwerk Arbeitsmigranten", ingediend door Euregio Gronau-
Enschede/Kreis Borken. Het hier geschetste TRAM-project gaat verder dan de regelgevende inhoud en de maatregelen
die in laatstgenoemd project zijn gepland (zoals grensoverschrijdende netwerkstructuren voor de uitvoering van
politiecontroles), omdat het gericht is op de verbetering van de sociale situatie van transnationale arbeidsmigranten in de
Euregio. De geplande grensoverschrijdende projectactiviteiten kunnen worden gezien als een aanvulling op de
rechtshandhavings- en strafrechtelijke maatregelen van de bovengenoemde projecten. De reeds bestaande uitwisseling
over het project moet worden voortgezet door regelmatige wederzijdse deelname aan de projectactiviteiten - veldlabs
(TRAM) en rondetafelgesprekken (Euregionaal netwerk) - waardoor een uitwisseling gewaarborgd is.
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Wat is het effect van het project op gelijke kansen en non-discriminatie?

Gelijkheid van kansen en non-discriminatie

Het project is volledig gericht op de gelijkheid van kansen en non-discriminatie en heeft een grote uitwerking hierop.  

Oost-Europese arbeidsmigranten hebben als mobiele EU-burgers recht op non-discriminatie in vergelijking met niet-
mobiele EU-burgers in de Euregio's. Aan dit beginsel wordt momenteel in de grensregio onvoldoende voldaan, met name
in het geval van transnationale arbeidsmigranten die in Nederland werken en in Duitsland wonen of door werkgevers
worden gehuisvest. Op die manier worden onduidelijkheden of lacunes in bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de
grensregio gebruikt om de winst van werkgevers te vergroten en arbeidsmigranten uit te buiten. Het geschetste TRAM
project draagt ertoe bij deze misstand tegen te gaan door de sociale situatie van transnationale arbeidsmigranten te
verbeteren via grensoverstijgende projectactiviteiten.   
Daartoe behoort ook het verkrijgen van een beter inzicht in de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de
Euregio. Op basis hiervan kunnen geplande maatregelen beter worden aangepast; dit omvat onder meer het informeren
van transnationale arbeidsmigranten over hun rechten in de sociale begeleiding door gemeenten en maatschappelijke
organisaties en het bieden van de ondersteuning die zij nodig hebben.    
Bij de ontwikkeling van concepten van Goed Werk en Goede Huisvesting voor transnationale arbeidsmigranten zijn
werkgevers in de landbouw en de grensoverstijgende arbeidsbemiddeling alsmede de vleesindustrie (in de gemeente
Apeldoorn) betrokken, die een centrale rol spelen bij de toepassing van de beginselen van gelijke kansen en non-
discriminatie. Ook op langere termijn is het voor het behoud van vakkrachten in de Euregio's van essentieel belang dat de
beginselen van gelijke kansen en non-discriminatie op de werkplek worden toegepast.

Wat is het effect van het project op het milieu en biodiversiteit?

Milieu en biodiversiteit

Neutrale uitwerking op milieu en biodiversiteit

Het project heeft een neutraal effect op het milieu en de biodiversiteit, aangezien er geen extra productie is van
klimaatschadelijke stoffen als gevolg van de aard van het project, waarbij geen chemische of fysische experimenten
worden uitgevoerd, en het ook niet in de productiesector plaatsvindt.
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Partners

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Leadpartner  Hochschule Rhein-Waal

Kleve 

Duitsland

Rechtsvorm

Partnersoort

Publiek

Onderzoeksinstelling (universiteit/ hogeschool/ instituut etc.)

Partner Radboud Universiteit

Nijmegen 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Publiek

EGTS of soortgelijk

Partner Euregio Rhein-Waal

Kleve 

Duitsland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Publiek 

Overheidsinstelling

Partner Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn 
Nederland

Rechtsvorm 
Partnersoort

Geassocieerde partner Gemeente Horst aan de Maas

Horst 
Nederland

Aanvraagformulier
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Geassocieerde partner Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.

Düsseldorf 
Duitsland

Geassocieerde partner Kommunales Integrationszentrum Kreis Kleve

Kleve 
Duitsland

Geassocieerde partner Interregionaler Gewerkschaftsrat Rhein-Ijssel

Duisburg 
Duitsland

Geassocieerde partner Otto Work Force

Venray 
Nederland

Geassocieerde partner euregio rhein-maas-nord

Mönchengladbach 
Duitsland

Geassocieerde partner Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Münster 
Duitsland

Aanvraagformulier
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V. Kostenplan
Hochschule Rhein-Waal

Totaal: € 538.915,07

Euregio Rhein-Waal

Totaal: € 58.182,40

Gemeente Apeldoorn

Totaal: € 54.291,20

Radboud Universiteit

Totaal: € 128.711,59

Project totaal: € 780.100,26

Aanvraagformulier
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VIII. Financieringsplan

Financieringsplan
Eigen bijdrage

Hochschule Rhein-Waal € 161.681,23 20.73%

Euregio Rhein-Waal € 17.454,72 2.24%

Gemeente Apeldoorn € 16.287,36 2.09%

Radboud Universiteit € 38.612,94 4.95%

Totaal: € 234.036,25 30.01%

Subsidie

EFRE / EFRO € 382.244,81 49.00%

MWIKE NRW € 81.909,60 10.50%

Provincie Gelderland € 81.909,60 10.50%

Totaal: € 546.064,01 70.00%

Totaal: € 780.100,26

Aanvraagformulier
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Indicatoren
Werkgelegenheidsgroei 0.00 Aantal 

FTE

Aantal communicatieactiviteiten op social media kanalen (posts, delen, uploads) 18.00 Aantal

Alle projectactiviteiten gaan gepaard met persberichten en bijbehorende
optredens in de sociale media.

Aantal publiek toegankelijke evenementen 4.00 Aantal

De door de Euregio Rijn-Waal georganiseerde informatiebijeenkomsten zijn
toegankelijk voor het grote publiek.

Gezamenlijke strategieën en actieplannen ondernomen door organisaties 1.00 Aantal

Het actieplan voor grensoverschrijdende sociale begeleiding wordt in het kader
van het TRAM-project ontwikkeld en is een richtsnoer voor de sociale begeleiding
van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio's.

Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken 11.00 Organisa
ties

De projectpartners en geassocieerde projectpartners in het TRAM-project werken
grensoverschrijdend samen.

Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken na voltooiing van het project 11.00 Organisa
ties

De projectpartners en geassocieerde projectpartners in het TRAM-project werken
grensoverschrijdend samen.

Gezamenlijk ontwikkelde strategieën en actieplannen 1.00 Aantal

Het actieplan voor grensoverschrijdende sociale begeleiding wordt in het kader
van het TRAM-project ontwikkeld en is een richtsnoer voor de sociale begeleiding
van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio's.  

Grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmeringen die zijn verminderd 
of opgelost

0.00 Aantal

- beter begrip van structuren voor sociale begeleiding aan weerszijden van de
grens

- beter begrip van maatschappelijke instellingen voor sociale begeleiding aan
weerszijden van de grens i
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