
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de  
Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
 
 
 
Kenmerk: 19.0357/nl/III.3.3/HR 
Datum:  25 maart 2019 
Contactpersoon: Heidi de Ruiter 
E-mail:  deruiter@euregio.org 
Doorkiesnr.: 0049-2821-7930-22 
Onderwerp: 59ste vergadering van de Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor de 59ste vergadering van de Commissie voor 
Grensoverschrijdende Verstandhouding. De vergadering vindt plaats op: 
 
 

maandag 8 april om 14.00 uur, 
in Kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal 

 
 
In de bijlage ontvangt u de agenda en een toelichting op de agenda. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
drs. J.P.M. Kamps 
Secretaris Euregio Rijn-Waal 
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Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

08-04-2019 
Punt 3a 

 
Stand van zaken INTERREG VA  
 
Het bijgevoegde projectoverzicht INTERREG VA bevat een overzicht van alle goedgekeurde 
projecten en projectconcepten die bij het Regionale Progammamanagement bij de Euregio 
Rijn-Waal zijn ingediend. Tevens is er een overzicht met projectbeschrijvingen per prioriteit 
bijgevoegd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
milj.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
100% van de middelen in projecten vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor 9 
projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen goedgekeurd. 
Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen daarom direct ten goede aan 
projecten uit de Euregio Rijn-Waal. Voor nieuwe bovenregionale projecten zijn geen 
INTERREG-middelen meer beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) zijn inmiddels ca. 80 % van de middelen in projecten vastgelegd. Hier werden 
tot nu toe 8 projecten goedgekeurd. De positief geadviseerde projecten TPRT, Digipee en 
VISTA zijn inmiddels goedgekeurd. 
Voor de resterende 20% heeft de INTERREG stuurgroep op 19 maart aangaande 2 eerder 
positief geadviseerde projecten (Rocket Reloaded en Internet of Agriculture) positief 
besloten. Dit betekent dat er voor nieuwe regionale projecten geen INTERREG-middelen 
meer beschikbaar zijn. 
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 92% van de regionale middelen 
(INTERREG budget € 20,8 milj.) in 20 projecten vastgelegd. 
De positief geadviseerde projecten Perspektive 360˚, GIP Extra ERW en Hanzesteden zijn 
inmiddels goedgekeurd. 
De INTERREG stuurgroep heeft verder op 19 maart jl. aangaande 1 eerder positief 
geadviseerd project (Taal Verbindt/Sprache Verbindet) positief besloten. Voor nieuwe 
regionale projecten is daarmee vooralsnog nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 
867.000 beschikbaar. 
 
In prioriteit 2 sluiten in 2019 8 lopende projecten af en in 2020 nog eens 6 lopende projecten; 
het is niet ongebruikelijk dat daarbij budgetvrijval ontstaat welke voor nieuwe projecten kan 
worden ingezet.  
 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca.€ 867.000 voor 
regionale ERW-projecten beschikbaar. 
 
Het tempo van de committering van middelen in het huidige INTERREG V A programma is 
duidelijk hoger dan het in het vorige INTERREG IV A programma; deze situatie geldt voor 
alle 4 Euregio’s in het INTERREG-programma. 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming  
 



ERW V Projektübersicht 19.03.2019
Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D Sonstig LA/STG
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €      148.166,00 €       148.166,00 €  30.000,00 €     -  €                    326.332,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Grenzen Bewegen 788.035,50 €          394.020,00 €          98.505,00 €          -  €                 -  €                 -  €                    98.505,00 €        -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt Beendet

2 De Lernende Euregio 4.754.773,00 €       2.377.387,00 €      284.673,00 €       284.673,00 €  -  €                 -  €                    594.347,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
Rückgabe De Lernende Euregio 831.146,00 €-          415.593,00 €-          49.650,50 €-          49.650,50 €-     -  €                 -  €                    103.899,00 €-      -  €                    -  €                    -  €                      04.12.2018 Genehmigt

2 Plug-in 778.364,42 €          389.182,21 €          91.489,52 €          -  €                 -  €                 -  €                    91.489,52 €        -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Krake 3.769.701,98 €       1.884.850,99 €      471.212,75 €       -  €                 -  €                 -  €                    471.212,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €       955.618,02 €          161.191,59 €       60.000,00 €     30.000,00 €     -  €                    286.682,40 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Ehealth-1health -  €                         200.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Versorgung Verbindet 4.588.204,02 2.293.842,32 €      133.889,75 -  €                 100.000,00 €  -  €                    233.889,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €          214.749,65 €          53.687,41 €          -  €                 -  €                 -  €                    53.687,41 €        -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €       1.111.293,00 €      277.823,25 €       -  €                 -  €                 -  €                    277.823,25 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,75 €          -  €                      39.232,25 €     39.252,25 €     -  €                    78.464,25 €        -  €                    -  €                    -  €                     15.09.2016 Genehmigt
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    219.919,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.709.997,80 €      422.499,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    422.499,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Oranjeroute 184.889,08 €          92.444,54 €            21.472,27 €          -  €                 -  €                 -  €                    21.472,27 €        -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 527.795,70 €   263.897,85 €          9.896,17 €            9.896,17 €       9.896,17 €       19.792,34 €        58.252,81 €        20.916,54 €        29.688,51 €        -  €                     16.03.2017 Genehmigt

Beitrag ermn Arbeitsmarkt -  €                         48.826,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     16.03.2017 Genehmigt (Über ermn)

Beitrag EDR Arbeitsmarkt -  €                         62.812,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über EDR)

Beitrag EUREGIO  Arbeitsmarkt -  €                         77.773,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über Euregio)

2 Green Blue Rhine 3.545.380,81 €       1.772.690,40 €      443.172,60 €       -  €                 -  €                 -  €                    443.172,60 €      -  €                    -  €                    -  €                     13.05.2017 Genehmigt
2 Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €       849.300,12 €          212.348,02 €       -  €                 13.597,58 €     -  €                    138.167,63 €      -  €                    -  €                    -  €                     05.10.2017 Genehmigt
2 Hanzesteden 1.992.394,46 €       994.751,90 €          99.475,19 €          -  €                 -  €                 -  €                    198.950,38 €      -  €                    99.475,19 €        -  €                      04.12.2018 Genehmigt
2 Perspektive 360 ˚ 598.845,87 €          299.422,94 €          74.855,73 €          -  €                 -  €                 -  €                    74.855,73 €        -  €                    -  €                    -  €                      04.12.2018 Genehmigt
2 GIP extra ERW 421.913,37 €          210.959,69 €          35.567,80 €          13.248,27 €     6.624,13 €       -  €                    63.287,91 €        -  €                    -  €                    -  €                      04.12.2018 Genehmigt
2 Sprache Verbindet 1.974.681,60 €       987.340,80 €          180.254,00 €       61.234,00 €     -  €                 -  €                    241.488,00 €      -  €                    -  €                    -  €                      19.03.2019 Genehmigt

Genehmigt 39.895.264,70 €    19.956.501,98 €    3.390.447,55 €    566.799,19 €  229.370,13 €  19.792,34 €        4.290.599,66 €  20.916,54 €        129.163,70 €     -  €                     
Budget 20.823.463,47 €   
Restbudget Prio 2 866.961,49 €         

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG
HTSM Druide 4.996.806,50 €       2.484.903,25 €      -  €                      91.320,01 €     -  €                 195.339,30 €      325.565,50 €      -  €                    38.906,19 €        -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Food Food Protects 10.090.610,34 €    4.992.167,45 €      137.339,45 €       137.339,45 €  137.339,45 €  618.027,55 €      1.030.045,90 €   -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Rocket 9.994.868,76 €       4.997.434,38 €      330.584,84 €       -  €                 -  €                 495.183,02 €      683.034,52 €      341.517,26 €      198.783,91 €      -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €      241.531,00 €       21.600,00 €     -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €      -  €                    67.436,00 €        -  €                     30.06.2016 Genehmigt
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €      171.662,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    171.662,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
HTSM DIGIPRO 9.975.980,00 €       4.987.991,00 €      148.231,00 €       107.117,00 €  69.248,00 €     486.897,00 €      811.496,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
HTSM XCT RFID 3.569.936,25 €       1.784.968,63 €      -  €                      29.895,66 €     -  €                 160.155,31 €      266.925,51 €      -  €                    76.874,55 €        -  €                     21.12.2016 Genehmigt
EnergieClean Energy 4.855.807,30 €       2.427.903,65 €      109.094,55 €       16.000,00 €     16.580,39 €     212.512,39 €      354.187,32 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
Log I-AT 8.466.591,84 €       3.784.191,84 €      351.851,81 €       75.396,46 €     -  €                 678.569,64 €      837.741,89 €      -  €                    25.131,49 €        -  €              21.12.2016 Genehmigt

Genehmigt 70.492.407,99 €    34.730.463,20 €    1.490.294,65 €    478.668,58 €  223.167,84 €  3.343.200,21 €  5.308.185,64 €  341.517,26 €     407.132,14 €     -  €                     
Prio Genehmigt Prio 1 Sonstige Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG
Sonsti Intern. Netzwerkbüro 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt Beendet

Agro Regional Skills Labs -  €                         554.510,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

EnergieEnerPRO 4.230.005,00 €       2.115.002,50 €      52.667,25 €          52.667,00 €     52.667,00 €     -  €                    158.001,25 €      -  €                    -  €                    -  €              20.03.2018 Genehmigt
Beitrag ermn EnerPRO -  €                         704.930,40 €-          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     20.03.2018 Genehmigt (Über ermn)

Agrofo Bel Air 2.661.690,88 €       1.330.845,44 €      18.071,97 €          35.320,00 €     7.380,00 €       91.157,00 €        151.928,97 €      -  €                    -  €                    -  €              19.06.2018 Genehmigt
SonstigHeavy Duty 1.994.479,83 €       996.479,83 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €              19.06.2018 Genehmigt
HTSM TPRT 1.787.628,86 €       893.814,42 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €               04.12.2018 Genehmigt
HealthDigipee 1.441.067,00 €       720.533,50 €          43.757,30 €          -  €                 -  €                 65.635,95 €        109.393,25 €      -  €                    -  €                    -  €               04.12.2018 Genehmigt
Logisti Vista Truck Docking 2.148.635,00 €       1.074.318,00 €      190.715,00 €       -  €                 -  €                 190.715,00 €      -  €                    -  €                    -  €              LA Jan. 2019 Genehmigt
Agrofo Internet of Agriculture 1.312.712,00 €       606.055,50 €          34.480,10 €          -  €                 -  €                 51.720,15 €        86.200,25 €        -  €                    -  €                    -  €              19.03.2019 Genehmigt
HTSM  Rocket reloaded 2.546.979,97 €       1.221.313,26 €      50.000,00 €          50.000,00 €     -  €                 150.000,00 €      250.000,00 €      -  €                    ? -  €              19.03.2019 Genehmigt

Genehmigt 18.357.942,74 €    8.924.616,25 €      389.691,62 €       137.987,00 €  60.047,00 €    358.513,10 €     946.238,72 €      -  €                    -  €                    -  €                     
Budget 8.924.341,50 €     
Restbudget Prio 1 274,75 €-                 

Prio 1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig
x x -  €                         -  €                        -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €              

-  €                        
Prio 2
2 Zorg: Korter, sneller, beter 1.676.339,88 €       838.169,92 €          75.720,14 €          -  €                 -  €                 -  €                    75.720,14 €        -  €                    -  €                    -  €              
2 ENDOCARE 688.719,55 €          336.286,33 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     
2 O.K.-Regio(n) ? ? ? ? ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €              
2 DDD ? ? ? ? ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €                     
2 Menschen in der Euregio ? ? ? ? ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €                     

1.174.456,25 €      
Gesamt Pipeline 2.365.059,43 €      1.174.456,25 €      
Gesamt Restbudget 866.686,74 €         
Gesamt Genehmigt 128.745.615,43 €  63.611.581,43 €    

Ausschuss Grenzüberschreitende Verständigung / Commissie Grensoverschrijdende Verstandhouding
08.04.2018
TOP 3a Anlage 2 / Punt 3a Bijlage 2



Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 22.03.2019 | 1/10

Prio Strategische 
Initiative

Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood Food-ProTecTs Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief 
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en 
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling 
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den 
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und 
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie 
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und 
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts.

GIQS e.V. ERW 9.984.334,89 €           4.992.167,45 €           Genehmigt durch LA

I HTSM ROCKET Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie 
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung 

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €           4.997.434,38 €           Genehmigt durch LA

I HTSM Druide Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH ERW 4.969.806,50 €           2.484.903,25 €           Genehmigt durch LA

Ausschuss Grenzüberschreitende Verständigung / Commissie Grensoverschrijdende Verstandhouding
08.04.2018
TOP 3a Anlage 2 / Punt 3a Bijlage 2



Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 22.03.2019 | 2/10

I Internationaal Netwerkbureau Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek ERW 234.744,20 €               116.674,20 €               Genehmigt durch LA

I HTSM Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln  

ISIS IC GmbH ERW 9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           Genehmigt durch LA

I Energie E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses

Vosloh Kiepe GmbH ERW 8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           Genehmigt durch LA

I HTSM DIGIPRO Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV ERW 9.975.980,00 €           4.987.991 € Genehmigt durch LA

I HTSM XTC-ID Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH ERW 3.569.936,25 €           1.784.968,63 €           Genehmigt durch LA

I Energie Clean Energy Crossings De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-
homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit KMU Clustern rundum die Interessensgebiete 
elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und nachhaltige und 
dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt ERW 4.855.807,30 €           2.427.903,65 €           Genehmigt durch LA

I Logistik I-AT Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's.                       Entwicklung von 
innovatieven technologischen Produkten und Systemen für autonom 
selbstfahrende PKW.

Provincie Gelderland ERW 8.466.591,84 €           3.784.191,84 €           Genehmigt durch LA



Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

Stand: 22.03.2019 | 3/10

I AgriFood Regional Skills Labs Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

IMBSE (über RPM ERMN) ermn 2.218.060,00 €           554.510,00 €               Genehmigt durch LA

I Energie Enerpro Innovatieproject met MKB product-clusters rondom duurzame energie.                                                                                   
Innovationsprojekt mit KMU Produkt-Clustern rundum nachhaltige und 
erneuerbare Energie.

Zentrum für Innovative Energiesy  ERW 4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           Genehmigt durch LA

I Agrifood Bel Air Ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem dat de uitstoot van 
entodoxinen aan de bron (pluimveehouderijen) en daarmee 
ademproblemen bij omwonenden reduceert.                              Entwicklung 
neuartiges technologisches System, welches den Ausstoß von 
Endotoxinen an der Quelle (Geflügelhaltungsbetriebe) und damit 
Atemwegserkrankungen reduziert

GIQS e.V. ERW 2.661.690,88 €           1.330.845,44 €           Genehmigt durch LA

I Heavy Duty Entwicklung Intelligenter asynchroner Elektromotor
 für die Verwendung in der Hebezeugtechnik, in und auf Schiffen und im 
allgemeinen Maschinenbau.                                              Ontwikkeling van 
een intelligente asynchrone electromotor voor gebruik in tiltechniek in/en 
op schepen en voor de algemene machinebouw.

RF-Frontend ERW 1.994.479,83 €           996.479,83 €               Genehmigt durch LA

I HTSM TPRT Adaptive tyre-Pressure Ontwikkeling van een nieuw systeem voor zelfvulbare (motor-
)fietsbanden.

Hubtech BV ERW 1.787.628,86 €           893.814,42 €               Genehmigt durch LA

I LS&Health Digipee Ontwikkeling van nieuwe systemen voor de zorgsector.      Entwicklung 
neuartige Systeme für Gesundheitsversorgung.

MediPee ERW 1.441.067,00 €           720.533,50 €               Genehmigt durch LA

I Logistik Vision assisted Truck-Docking Ontwikkeling van nieuwe systemen voor Vision Assisted Truck-Docking. 
Entwicklung neuartige Systeme für Vision Assisted Truck-Docking.

HAN ERW 2.148.635,00 €           1.074.318,00 €           Genehmigt durch LA

I HTSM Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.
Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk

Het Internethuis BV ERW 1.312.712,00 €           606.055,50 €               Genehmigt durch LA

I HTSM Rocket reloaded Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling                                                                                                           
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

Oost NV ERW 2.546.979,97 €           1.221.313,26 €           Genehmigt durch LA

I Ls&Health SecuPrint Ontwikkeling nieuwe gezondheidsproducten. Entwickung   neuer 
Gesundheitsprodukte

Heinrich Heine Universität ERW 1.272.600,00 €           630.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Aktiv aus dem Stimmungstief Bevordering van een actieve levensstijl door innovatieve oplossingen in 
sport, voeding en gezondheidszorg.                 Förderung eines aktiven 
Lebensstils durch innovative Lösungen in Sport, Ernährung und im 
Gesundheidswesen.

Sport & Technology ERW 2.000.000,00 €           1.000.000,00 €           zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I The Next Stage Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 
innovatieve Jungunternehmen.

KplusV ERW 1.800.000,00 €           900.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Business Angels ohne Grenze Pilotproject waarbij Business Angels en jonge ondernemingen separaat en 
gezamenlijk worden voorbeid op grensoverschrijdende financiering door 
Business Angels. Pilotprojekt wobei Business Angels und Jung 
Unternehemen separat undf gemeisam vorbereit werden auf 
Grenzüberschreitende Finanzierung durch Business Angels.

Angels Funding Germany ERW 300.000,00 €               150.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Talent Pool Talent-Pool voor TOP-afgestudeerden bemiddelt grensoverschrijdend 
tussen TOP-afgestudeerden en MKB  in het buurland. Doel is de uitstroom 
van TOP-afgestudeerden uit de grensregio te reduceren.                                                                      
Talent-Pool von TOP-Absolventen vermittelt Absolventen 
grenzüberschreitend in KMU im Nachbarland. Ziel ist die  Abwanderung 
von TOP-AbsolventInnen aus der Grenzregion zu reduzieren. 

Radboud Universiteit ERW 1.000.000,00 €           500.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Heathy Additives Bevordering van een actieve/gezonde levensstijl door innovatieve 
oplossingen in voeding .                                                                Förderung 
eines aktiven/gesunden Lebensstils durch innovative Lösungen in 
Ernährung.

Radboud UMC ERW 1.000.000,00 €           500.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Tympagel Ontwikkeling van innovatieve producten  t.b.v. trommelvlies herstel. 
Entwicklung neuartiger Produkte für Trommelfellbesserung.

BioMed Elemets BV ERW 900.000,00 €               450.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Smart Energy Enablers Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 
neuartige Energie-Managementsysteme.

Movements Group BV ERW 1.800.000,00 €           900.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Neue Sanitation Ontwikkeling van nieuwe technieken en processen t.b.v. 
afvalwaterzuivering gecombineerd met experimenten door 
bewoners/gebruikers.                                                                Entwicklung 
neue Techniken und Verfahren von Abwasserreinigung 
kombiniert mit Experimenten  von Bewohnern/Benutzern.

Sweco Nederland ERW 1.950.000,00 €           975.000,00 €               zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Nachhaltig Bauen Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 
neuartige Systeme für nachhaltig bauen.

? ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Sprachtechnologie Ontwikkeling van nieuwe spraaktechnologische industrie-systeme. 
Entwicklung von neuartige sprechtechnologische Industrie-Systeme.

Radboud ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Asbest Ontwikkeling van innovatieve methoden ter reductie van asbest-risico's en 
versnelling van de afbouw van de asbestproblematiek. Entwicklung 
innovativer Methoden zur Reduzierung des Asbestrisikos sowie der 
beschleunigte Abbau der Asbest-problematik.

? ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Epistop Ontwikkeling van innovatieve bloedingstoppende producten gebaseerd 
op kogelvormige nano-particles van biopolymeren.            Entwicklung 
innovativer Blutstillungs-Produkte basierend auf kugelförmige Nano-
particles von Biopolymere.

BioMed Elemets BV ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Logistik Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 
selbstfahrende Kurierroboter.

Teleretail ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 
Front-end 5. Generation Mobil-Funk.

IMST GmbH ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 
Kette Haus zu Haus Personentransport.

Crossing Bridges ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I GAME2GAMES Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, 
Austausch und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des 
Bereiches für interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I IISI Versterking van de samenwerking tussen en internationalisering van jonge 
kennisintensieve bedrijven van beide zijden van de grens. Stärkung der 
Kooperation zwischen und internationalisierung von  junge 
wissensintensive Unternehmen beider Seiten der  Grenze.

Euregio Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Ecovat Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen (thermal energy 
storage for residential areas). Entwicklung neuartige Energie-
Managementsysteme (thermal energy storage for residential areas).

? ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I AgriFood Nextgarden Ontwikkelen van grensoverschrijdende MKB partnerships in de 
levensmiddelenketen (groeten en fruit) op het gebied van marktgestuurde 
produktinnovaties, marketing, verkoop en logistiek.                         
Entwicklung grenzüberschreitender KMU-Partnerschaften in der 
Lebensmittelkette (Gemüse- und Obstanbau) im Bereich marktgesteuerter 
Produktinnovationen, Marketing, Verkauf und Logistik.

Gemeente Lingewaard ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Waterstof Waterstofnet.eu ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I Crossborder Incubator Accelerator Internationaliserings- en co-creatie-programma voor jonge internationaal 

georienteerde bedrijven gevestigd in incubator-centra bij en rondom de 
kenniscentra in het grensgebied. Internationalisierungs- und co-
Entwicklungs-Programm für junge international orientierte Unterhemen 
sesshaft in Inkubator-Centern, in und rund um die Institutionen im 
Grenzgebiet

ERW/Oost NV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Industrial Desgin Samenwerking, netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve 
sector (MKB) ter versterking van de creatieve economie.

Zusammenarbeit, Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des 
Kreativsektors (KMU) zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Oost NV/Artez ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Skeiron Skeiron ontwikkelt  een hoog efficiënte vliegende windturbine. 

Skeiron entwickelt eine hoch-effiziente fliegende Windturbine. 

Qconcepts D&E BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Neuregio 2.0 Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen.

Hochschule Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health Nanosense 2.0 In dit project worden innovaties ontwikkeld geschikt voor vroegtijdige 
opsporing, preventie en detectie van kankercellen en ziektekiemen.
In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt,  für die 
Früherkennung, Prävention und Erkennung von beispielsweise 
Krebszellen, und Pathogenen.

CBMR Scientific  BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik Acces Co-creatie van innovatieve transnationale transport strategien in de 
grensregio.
Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion.

Provincie Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I MKB Digitrans  Nu onderdeel van project Digipro.
Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.

Provincie Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood Improvement Technologieën voor een duurzaam management van gewas, ziekten en 
plagen, onkruid en water in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 
Produkten für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood BioRaft-ND Mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.
Mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere Gewächse. Das 
durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der Lebensmittel- und 
Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood Wijnbouw grensregio Onwikkeling  van (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. 
Entwicklung  eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau.

De Colonjes BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 
Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH, ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Energie Energie Effizienz E-Bike Systemen  voor betere energie-efficiecy voor E-Bikes. 
Cluster von Technologie-Unternehmen und Systeme für die verbesserte 
Energie-Effizienz bei E-Bikes.

Hochschule Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.
Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.

MEA ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business  Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en jonge 
bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s und 
junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Dijk van de toekomst Nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.
Neuer technologischer Systeme zur Bewachung /Monitoring und 
alternativer Nutzung von Deichen.

Universiteit Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology

Innovatieve zonnencel-systemen.
CInnovative Solarzellen-Systeme.

Radboud Universiteit ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket.
Jetzt Bestandteil Projekt Rocket.

Uni DUE ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Kingdom (Cluster Diamond) Sensor-gebaseerde innovatieve systemen  voor het meten van ‘non-
invasively blood glucose levels’ bij diabetes. Systeme zur Messung von 
‘non-invasively blood glucose levels’ bei Diabetis.

2M Engineering ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's
Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos

Stichting E-Laand-NL ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 
Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM Printerreg Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.
Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Prio Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

II Plug-In Aktiviteitenprogramma gericht op de versterking van het ondernemerschap van jonge 
kunstenaars en curatoren en gericht op het stimuleren van het creatief vermogen van 
ondernemers.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung unternehmerschaftlichen Engagements junger Künstler 
und Kuratoren und dem Ziel der Förderung des Kreativpotenzials von Unternehmer.

Stadt Hamminkeln ERW 778.364,42 €         389.182,21 €             Genehmigt durch LA

II Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal ERW 4.633.328,00 €     2.316.664,00 €          Genehmigt durch LA

II Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal ERW 4.640.682,04 €     2.320.341,02 €          Genehmigt durch LA

II Ler(n)ende Euregio doet het! Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen ERW 4.754.387,00 €     2.377.193,50 €          Genehmigt durch LA

II KRAKE: Krachtige Kernen/ Starke Dörfer Bovenregionaal aktiviteitenprogramma stimulering leefbaarheid op het platteland en in 
kleinen kernen. Gebaseerd op 11 deelclusters met elke een eigen thematiek en een eigen 
regionale verankering.

Überregionales Aktivitätenprogramm Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen 
Raum und sog. kleiner Kerne.
Ausgangspunkt sind elf Teilcluster mit jeweils eines eigenen Themas und einer eigenen 
regionalen Verankerung.

Hogeschool Arnhem Nijmegen ERW 3.769.701,98 €     1.884.850,99 €          Genehmigt durch LA

II Grenzen bewegen Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus ERW 788.035,00 €         394.017,50 €             Genehmigt durch LA

II Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal ERW 1.911.236 955.618,02 €             Genehmigt durch LA

II Qualifizierung Waldarbeit Stimulering van de mobiliteit van kleine bosbouw dienstverlenendce bedrijven door 
implemenatie van nieuwe bijscholingsstandards.  

Förderung der Mobilität von kleinen forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Implementierung grenzübergreifender Qualifizierungsstandards.

Landesbetrieb Walt und Holz NRWERW 429.499,31 €         214.749,65 €             Genehmigt durch LA

II Ein Blick auf heute und damals / Zicht op 
heden en verleden

Versterking toeristische potentieel grensoverschrijdend natuurgebied Bergherbos en 
Eltenberg door betere kennis van natuur, cultuur, geschiedenis en landschap en door betere  
ontsluiting/infrastructuur. 

Erhöhung des touristischen Potenzials von Bergherbos und Eltenberg durch verbesserte 
Erkenntnis von Natur, Kultur, Geschichte und Landschaft und eine verbesserte 
Erschhliessung/Infrastruktur der Gegend

Gemeente Montferland ERW       2.222.586,00 €            1.111.293,00 € Genehmigt durch LA

Ausschuss Grenzüberschreitende Verständigung / Commissie Grensoverschrijdende Verstandhouding
08.04.2018
TOP 3a Anlage 2 / Punt 3a Bijlage 2
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II Dynamic Borders Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro.

Gemeinde Weeze ERW          726.831,50 €               363.415,75 € Genehmigt durch LA

II Rheijn.Land.Experience Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen.

Coop. Gelders Erfgoed ERW       1.759.354,00 €               879.677,00 € Genehmigt durch LA

II Nachbarsprache / Buurcultuur Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) 
zwecks Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes.

Universiteit Nijmegen ERW       3.419.995,80 €            1.709.997,80 € Genehmigt durch LA

II In het spoor van de Oranjes Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland ERW 184.889,08 €         92.444,54 €                Genehmigt durch LA

II Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 
de NL_ grensregio. Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW ERW 527.795,70 €         263.897,85 €             Genehmigt durch LA

II The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk. ERW 3.545.380,81 €     1.772.690,40 €          Genehmigt durch LA

II Het verhaal van Oorlog en vrijheid Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         
Museumsprogramm rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. 
Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum ERW 1.698.600,25 €     849.300,12 €             Genehmigt durch LA

II GIP ERW Extra Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 
Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein_waal ERW 421.913,37 €         210.959,69 €             Genehmigt durch LA

II Perspektive 360˚ (Grenzen Bewegen 2.0) Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus ERW 598.845,87 €         299.422,94 €             Genehmigt durch LA

II Hanzesteden Toeristische route/campagne rondom de Hanzesteden in de grensregio.                        
Touristischer Route/Kampagne rund um Hansestädte  in der  Grenzregion.

RBT KAN ERW 1.992.394,46 €     994.751,90 €             Genehmigt durch LA

II Sprache verbindet / Taal verbindt Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 
grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen ERW 1.974.681,60 €     987.340,80 €             Genehmigt durch LA

II Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 
Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .

Radboud UMC ERW 688.719,55 €         336.286,33 €             Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II Zorg: Korter, sneller, beter Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal ERW 1.676.339,88 €     838.169,92 €             Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II O.K.-Regio(n)                                                                Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen/systemen t.b.v. de versterking van de circulaire 
economie.                                                                                                                                  
Entwickung neuartige Arbeitsweisen/Systeme zur Stärkung der Kreislauf-Wirtschaft.

Cirkelstad U.A. ERW ? ? Idee/Grobkonzept

II Menschen in der Euregio Proffesionalisierung ehrenamliche Tätigkeiten.                                                                                                   
Proffesionalisering van vrijwilligerswerk

Hochschule Rhein-Waal ERW ? ? Idee/Grobkonzept

II Digit., Demografie - Diversität (DDD) Förderung gesellschaftlicher Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen.                Bevordering 
maatschappelijke participatie van alle maatschappelijke groepen.

Hochschule Rhein-Waal ERW ? ? Idee/Grobkonzept

II Matchbox-Pflege Projekt inzake gezondheidszorg (Digitalisering).                                                                Projekt 
im Bereich Gesundheitsversorgung (Digitalisierung) .

KCR ERW 700.000,00 €         350.000,00 €             zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Leonardo Davinci Innovation Dynamiseringsproject voor jongeren en bedrijven rondom technologie en creativiteit.                                                                                                                            
Dynamisierungsprojekt für Jugendliche und Unternehmen rundum Technologie & Kreativität.

CIVON ERW 950.000,00 €         475.000,00 €             zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Liberation Trial Bike & Hike Toeristische route/campagne rondom 2de wereldoordlog in de grensregio.                        
Touristischer Route/Kampagne rund um 2. Weltkrieg  in der  Grenzregion.

RBT KAN ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Öffentliche Parteien in Energiemarkt Erkundungs- und austauschprojekt mit Kommunen und Partners der Energiewirtschaft um 
die Energiewende und den Klimatschutz auch vor ort umzusetzen.                       Studie- en 
uitwisselingsproject van gemeenten en en partners uit de energiesector gericht op 
energietransitie en klimaatbescherming.

Alliander/Prov. Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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II Wilden Kerle Ontwikkeling van nieuwe praktijk-methoden ter versterking van de sociale-activering en -
participatie van jongeren met problematisch uitdagend gedrag.                 Entwicklung neuer 
Praxis-methoden zur Stärkung der sozialer-Aktivierung und - Partizipation von Jugendlichen 
mit problematisch herausforderndem Verhalten.

Haus Freudenberg GmbH ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, 
vrijheid en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Hallo Europa / Blick über die Grenze Programma/campagne rondom de thema's Europa en grensregio.  Programm/Kampagne 
rund um die Themen Europa und Grenzregion.

Provincie Gelderland ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , Groene gKlimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal De steden Nijmegen, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf willen in gezamenlijkheid werken aan 
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend 
moeten worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet 
en NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 

b f ll  fü  PM10)

Gemeente Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II City Food Gardens Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 
Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties.

Stichting Landwaard ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.
Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek
Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Jeugdzorg ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Samenwerking NL/D politie Flughafen 

Weeze
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.
Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II School IT 2 Vervolgprojekt School IT
Folgeprojekt School-IT

Universität Duisburg-Essen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder 
barrieres (voor gehandicapten)
(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren 
(für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is 

van herhaalde vaccinatie
Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen 
wiederholter Impfungen. 

Innatos Laboraties ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.
Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt 
voor de logistieke sector in het grensgebied.
Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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II Baumschulproduktion LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen 

en –mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II ISOS Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.
Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Poortpassage NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.
NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt 
sind Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt 
in Arnhem entwickeln

NS ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.
Katastrophenschutz extrem Wasserstände

Kreis Wesel/Gelderse Cie. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden 
en sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 
Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern  

Hogeschool Arnhem-Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Euregioschool Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache.

Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Grensoverschrijdende Verstandhouding 
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Actuele stand van zaken People to People  
 
Als bijlage ontvangt u een overzicht van de recent goedgekeurde projecten in het kader van 
People to People.  
 
Met de goedkeuring van deze projecten is er € 815.421,- aan EU-middelen gecommitteerd. 
Er is nog € 539.579,- aan EU-middelen beschikbaar voor activiteiten in het kader van People 
to People.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 



Projektname/Projectnaam Projek(c)tnr. Leadpartner Partner(s) Geplante Kosten / 
geplande kosten

Genehmigte 
Förderung/ 
goedgekeurde 
subsidie

Kofinanzierung/C
ofinanciering  
Prov. Gelderland

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel

Kurzbeschreibung / korte omschrijving

Exclusief in groente 2016P03 Neijenhuis HAS Kennistransfer en Bedrijfsop-
leidingen, Aleven, Bioland-Gärtnei 
Brands, Richtersgut

41.347 € 19.979 € 29.01.2016 I.1 und I.2 Sondierungsuntersuchung zwecks Entwicklung eines geeigneten 
Finanzierungs-models für lokale agrarische Betriebe. 
Verkenningsonderzoek m.b.t. de ontwikkeling van een geschikt 
financierings-model voor lokale agrarische bedrijven

Innovationsbefähigung 2016P02 BGI Straelen VGB Aalsmeer 51.158,54 € 25.000 € 04.03.2016 I.2 Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Erschließung derInnovationskraft 
für die grüne Branche im Bereich der
Euregio mit den Trends Urban-Gardening und Garden-Living. 
Ontwikkelen van uitgangspunten voor de groene branche in de Euregio 
m.b.t. de trends Urban-Gardening en Garden-Living

Mijnbuurtje 2016P04 Mijnbuurtje (Munity 
Services BV)

Gemeinde Kranenburg, Stichting 
Welzijn Groesbeek, Stichting 
Wijkkrant & wijkwebsite Nijmegen-
Oost, Senioren- residenz 
Kranenburg

49.289,51 € 24.122,29 € 29.01.2016 II.3 Aufbau eines interaktiven, grenz-überschreitenden Offline- und Online-
Nachbarschafts-netzwerkes 
Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, bei dem Bürger ebenso 
wie Gemeinden, private und öffentliche Organisationen beteiligt sind. 
Opbouw van een interactieve, grens-overschrijdende offline- en online 
buurt-netwerk Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, waarbij 
burgers, gemeenten en private en openbare instellingen bij betrokken 
worden.

International Junior Councillor Advisor 2016P01 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Radboud 
Universiteit Nijmegen

52.273,64 € 25.000 € 29.01.2016 II.3 und II.4 Mentoring-Projekt in dem Ratsmitglieder Studenten begleiten und 
andersherum Studenten Rats- mitglieder beraten. Mentoring-project 
waarin raadsleden studenten begeleiden en andersom studenten 
advies verlenen aan raadsleden.

Veiligheid zonder grenzen 2016P06 Stadt Kleve Freiwillige Feuerwehr Kleve-
Rindern, Brandweer Millingen aan 
de Rijn, Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid

49.971 € 24.810 € 04.03.2016 II.4 Intensive Zusammen-arbeit der Feuerwehren aufgrund gestiegener 
Anforderungen und Pflichten an die Führungskräfte, 
Atemschutzgeräteträger,Dokumentations-pflichten, sowie 
Ausbildungsinhalte. Intensieve samen-werking tussen de brandweren 
op basis van verhoogde eisen en plichten aan de leidinggevenden, 
ademhalings-beschermingsaparatuur, documentatieplichten en 
opleiding.

200 Jahre D/NL Grenze 2016P05 Gemeinde Kranenburg Gemeente Berg en Dal, 
Grenzlandkomitee Kranenburg

9.073,85 € 4.375 € 04.03.2016 II.1 Grenzüberschreitende Gedenkveranstaltung zur Feststellung des 
heutigen Grenzverlaufs in Kranenburg zum 200. Mal. 
Grensoverschrijdend herdenkings-evenement ter vastlegging van de 
huidige grens in Kranen-burg voor de 200e keer.

Automatische Kolonieteller 2016P08 TEVEL Techniek BV 
Westervoort

SMD Production Technology 
Krefeld

53.059,03 € 25.000 € 29.04.2016 I.1 und I.2 Entwicklung eines automatischen Koloniezählers, zwecks Verbesserung 
der Lebensmittelqualität und Lebens-mittelsicherheit in der „Food“-
Industrie. Ontwikkelen van een automatische kolonieteller, om de 
levensmiddelkwaliteit en –zekerheid in de food-branche te verbeteren.

Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung / Commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding
08.04.2019
TOP 3b Anlage / Punt 3b Bijlage
Rahmenprojekt Priorität II / Bewilligte People to people Projekte / Kaderproject prioriteit II / goedgekeurde Peopl to people projecten



Grensverleggend verkennen op het gebied 
van muziek

2016P14 Stichting Akoesticum Ede Landesmusikakademie NRW e.V. 
Heek

29.344,44 € 11.941,00 € 29.04.2016 II.1 Grenzüberschreitender Austausch zweier Musikschulen mit Themen wie 
Musik-erziehung, Integration von Flüchtlingen, Musizieren mit 
Behinderten und Senioren, sowie Sondierung unter-schiedlicher 
Strukturen. Grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee 
muziekscholen met thema´s zoals vorming, integratie van vluchte-
lingen, muziek maken met mensen met een beperking en ouderen en 
verkenning van wederzijdse structuren.

Corrie en Joseph 2016P10 Stichting Het Wilde Oog Ni Bildungszentrum Wasserburg 
Rindern

62.104,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Kunstprojekt bei dem Kunst von Beuys mit Tracht aus Spakenburg 
kombiniert wird, durchgeführt von 2 
Schulen aus Kleve und 2 aus Nijmegen. Kunstproject waarin de kunst 
van Beuys gecombineerd wordt met Spakenburgse kleeddracht, 
uitgevoerd door twee scholen uit Kleve en 2 uit Nijmegen. 

Op de grens / Auf der Grenze (Huis Wylerber 2016P11 Stichting Vogelonderzoek NMusik Biennale Niederrhein, 
Kulturraum Niederrhein

43.351,87 € 21.675,94 € 29.04.2016 II.3 Diverse Aktivitäten rund um Huis Wylerberg zu den Themen Musik, 
Theater, Austauschprogramm mit 
behinderten Menschen, Lesungen etc. Diverse activiteiten rond om Huis 
Wylerberg met thema´s zoals muziek, theater, uitwisselingsprogramma 
voor mensen met een beperking, lezingen enz.

Poetry Film across the borders 2016P09 Stichting DZIGA Nijmegen Filmwerkstatt Münster 29.575,96 € 9.854,71 € 29.04.2016 II.3 Grenzübergreifender Workshop für junge Dichter und Filmemacher aus 
Deutschland und den Niederlanden 
zwecks gemeinsamer Produktion von Poesie-filmen. 
Grensoverschrijdende workshop voor jonge dichters en filmmakers uit 
Duitsland en Nederland voor gezamelijke productie van poëzie-films. 

Grenzenlos Reiten 2.0 2016P12 Niederrhein Tourismus Stichting Routebureau Noord- en 
Midden-Limburg, Grenzenlos 
Reiten e.V., Pferdesportverband 
Rheinland e.V., 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 
GmbH, EAW Kreis Wesel, Kreis 
Kleve, Bauen und Umwelt, 
Kreisverband Kleve der 
Freizeitreiter und –fahrer in 
Deutschland e.V., Kreis Wesel, 
Natur-, Landschaftsschutz, 
Landwirtschaft, 
Kreispferdesportverband Kleve 
e.V., Kreispferdesportverband 
Wesel e.V.

51.221,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist es, die bereits vorhandenen Reitwege und 
Reitrouten der Region neu zu sortieren, eine Neu-beschilderung vor-
zubereiten und auf digitalem Wege die Routen und Strecken zu erfassen 
und online 
abzubilden. Doelstelling van het project is, de reeds aanwezige ruiter-
paden en ruiterroutes opnieuw te categoriseren, bewegwijzeren, 
digitaliseren en online beschikbaar te maken.

Wanderkarte Reichswald 2016P13 Kleve Marketing Gemeinde Kranenburg, Gemeinde 
Bedburg-Hau, Stadt Goch, 
Gemeente Berg en Dal, Gemeente 
Gennep

6.637,97 € 3.318,99 € 29.04.2016 II.3 Da keine umfassende Wanderkarte für das  Naherholungsgebiet 
Reichswald existiert, haben die o.g. 
Partner beschlossen, eine Wanderkarte erarbeiten zu lassen, welche 
sich sowohl an Touristen als auch an wanderbegeisterte Bewohner der 
Region richtet. Omdat er geen omvattende wandel-kaart bestaat voor 
het recreatiegebied Reichs-wald hebben de boven-genoemde partners 
be-sloten om een kaart te laten ontwikkelen die bestemd is voor 
toeristen en ook wandelenthousiaste mensen uit de regio.



Grenzüberschreitende Begegnung für 
hochbegabte Nachwuchspianisten aus D 
und NL

2016P07 Wasserburg Rindern Gesellschaft für internationale 
Begegnungen e.V., Stichting 
Podiumkunsten de Weijer, 
Vrienden van de Oude Jan

37.935,01 € 18.967,51 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist die gemeinsame Be-gegnung hochbegabter junger 
Pianisten, die sich üblicherweise 
nur als Konkurrenten bei internationalen Klavier-
Wettbewerben erleben. Doel van het project is de gemeenschappelijke 
ontmoeting van begaafde jonge pianisten die normaalgesproken elkaar 
als concurrenten ontmoeten tijdens internationale wedsstrijden. 

Vereint Geschichte leben 2016P15 Historische Kring Huissen Emmericher Geschichtsverein 40.009,38 € 17.200,00 € 08.07.2016 II.3 Thema ist die gemeinsame, grenzüberschreitende Geschichte rund um 
die Clever Enklaven, die vor genau 200 Jahren niederländisch wurden. 
Dies soll nun diskutiert und einer größeren Öffentlichkeit transparent 
gemacht werden. Die Recherche mündet in einem Buch, dass als 
Material  Schulen, Organisationen und Verwaltungen frei zur Verfügung 
gestellt werden soll. Thema is de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie rond om de Cleefse enclavesdie precies 
200 jaar geleden Nederlands werden. Dit wordt nu besproken en breed 
openbaar en tranparant gemaakt. Als resultaat verschijnt er een boek 
dat scholen, organisaties en openbare instellingen gratis ter 
beschikking gesteld wordt.

Obstbaumalleen in der ERW 2016P16 ECNC - European Centre 
for Nature Kleve

Gemeente Overbetuwe, Gemeente 
Arnhem, Stadt Rheinberg, 
Ökozucht Buckow GmbH Xanten, 
RBT Rivierenland

46.573,28 € 23.281,98 € 09.09.2016 II.2 Ziel des Projektes ist es, einen Plan hinsichtlich der Entwicklung eines 
Obstalleen-Netzwerkes in der Euregio Rhein-Waal aufzusetzen, die für 
eine grenzüberschreitende, gesellschaftliche, ökonomische und 
ökologische Verbindung in der Region sorgt. Doel van het project is het 
opstellen van een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van een 
fruitalleen-netwerk in de Euregio Rijn-Waal, die voor een 
grensoverschrijdende, maatschappelijke, economische en ecologische 
verbinding in de regio zorgt.

Euregionale EXXL 2016P17 Stadt Duisburg Provincie Gelderland 57.853,61 € 25.000,00 € 10.000,00 € 09.09.2016 I.2 Mit diesem Projekt  beabsichtigen die Mitgliedskörperschaften der 
Euregio Rhein-Waal, sich um die von der Landesregierung NRW 
ausgeschriebenen Wettbewerbe der  REGIONALEN 2022 – 2025 zu 
bewerben. Das Ziel des beantragten People II People-Projekts ist es, den 
Prozess dieser Bewerbung anzuschieben und zu koordinieren. Met dit 
project  stellen de bij de Euregio Rijn-Waal aangesloten leden zich ten 
doel, te solliciteren naar deelname aan de door de deelstaatregering 
van Noordrijn-Westfalen uitgeschreven strijd van de REGIONALEN 2022 
– 2025. Het doel van het aangevraagde People II People-project is om 
deze sollicitatie te coördineren en een duwtje in de rug te geven

Natürlich gesunde Kälber in Deutschland 
und den Niederlanden

2016P18 Feed Innovation Service 
BV Wageningen

Haprodia GmbH Garrel, GIQS e.V. 
Kleve

49.777,66 € 24.888,83 € 07.10.2016 I.1  Innerhalb dieses Projektes soll ein natürliches Produkt entwickelt 
werden, das das Wachstum des Parasiten Cryptosporidium parvum, der 
für eine hohe Sterblichkeit bei Kälbern sorgt, im Tier bremst. Binnen dit 
project wordt een natuurlijk product ontwikkelt dat de groei van de 
parasiet Cryptosporidium parvum, die voor een hoog aantal 
sterfgevallen bij kalveren zorgt, in het dier zelf remt.



Die Region Rhein und Waal entdecken 2016P19 Stichting de Bastei 
Nijmegen

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve 
e.V.

56.119,59 € 24.995,67 € 04.11.2016 II.3 In diesem Projekt werden die bestehenden und neuen Projekte in den 
Bereichen Natur, Umweltbildung und der Kulturgeschichte als 
gemeinsamer Grundlage  im Land von Rhein und Waal 
grenzüberschreitend miteinander verknüpft und die Zusammenarbeit in 
Bezug auf Bildung, Tourismus und die Identität der Grenzregion 
gefördert. Het project beoogt de grensoverschrijdende koppeling van 
bestaande en nieuwe projecten op het gebied van natuur-, milieu-
educatie en culturele geschiedenis, evenals een grensoverschrijdende 
verknoping van de gemeenschappelijke basis in het land van Rijn en 
Waal en het bevorderen van de samenwerking met betrekking tot 
onderwijs, toerisme en de identiteit in de grensregio.

M4M 2016P20 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Gemeente 
Arnhem, Gemeente Ede, Stadt 
Düsseldorf, Stadt Moers

36.042,26 € 18.021,13 € 14.12.2016 II.1 Die sechs Großstädte der Euregio Rhein-Waal (Düsseldorf, Duisburg, 
Moers, Arnheim, Nimwegen, Ede) sehen sich in der Verantwortung zu 
einem Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. Gemeinsam wurde 
deshalb ein Prozess des grenzüberschreitenden Austausches 
angestoßen und zwar unter Einbezug von Freiwilligenorganisationen.  
Gemeinsam mit den öffentlich handelnden Akteuren leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zur Integration und tragen dafür Sorge, dass die 
Integration der Menschen in Europa gelingt. De zes 100.000+steden in 
de Euregio Rijn-Waal (Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen 
en Ede) hebben allen een verantwoordelijkheid voor de integratie van 
vluchtelingen. Zij hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen 
voor een grensoverschrijdende uitwisseling onder participatie van 
vrijwilligersorganisaties. Samen met de professionals in het werkveld 
bieden zij een waardevolle bijdrage aan de integratie van de 
vluchtelingen en zorgen er daardoor voor dat zij succesvol worden 
opgenomen in Europa.

Buren stellen zich voor 2017P01 Vereniging Leefbaarheid 
Netterden

Heimatverein Anholt 21.001,30 10.500,00 € 03.02.2017 II.3 Grenzüberschreitende Wanderausstellung, organisiert von den Heimat- 
und Verschönerungsvereine der Ortschaften an der deutsch-
niederländischen Grenze zwischen Suderwick /Dinxperlo im Osten und 
Hüthum/Netterden im Westen mit dem Schwerpunkt Beziehungen 
zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Grenze in Geschichte 
und Gegenwart. Des Weiteren werden in Zusammenarbeit mit Schulen, 
Sport- und Musikvereinigungen u.a. Vereinen Veranstaltungen 
organisiert / grensoverschrijdende wandeltententoonstelling 
georganiseerd van de heemkundekringen langs de Duits-Nederlandse 
grens tussen Suderwick /Dinxperlo in het Oosten en Hüthum/Netterden 
in het Westen met focus op de relatie tussen de mensen wederzijds de 
grens in verleden en de toekomst. Bovendien worden er on coöperatie 
met scholen, sport- en muziekverenigingen e.a. verenigingen 
evenementen georganiseerd. 

Kommunale Inklusion 2017P02 Zorgbelang Gelderland Paritätischer Wohlfahrtsverband 38.344,40 19.172,20 € 07.04.2017 II.3 Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, inwieweit 
Inklusion in den Gemeinden bereits umgesetzt wurde / Het project 
houdt zich bezig met het thema in hoeverre inclusie binnen gemeentes 
reeds gerealiseerd is.



Grenzklänge 2017P03 Het Gelders Orkest Düsseldorfer Symphoniker 49.661,00 € 24.830,50 € 12.415,25 € 12.05.2017 I.2 Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, wie sich 
privatisierte Unternehmen, die früher öffentlich waren nun am Markt 
behaupten, auch auf der anderen Seite der Grenze. Innerhalb des 
Projektes finden dahingehend Austauschprogramme sowie 
Netzwerkveranstaltungen zwischen den Partnern statt/ Het project 
houdt zich daarmee bezig hoeverre MKB`s die voormalig openbaar zijn 
geweest nu een goede positie op de markt kunnen vinden. Op basis 
daarvan vinden binnen dit project uitwisselingsprogrammas en 
netwerkevenementen tussen de partners plaats. 

Duurzaam bouwen over de grens 2017P04 Stichting Duurzame 
toekomst

Architekten Hülsmann & Thieme 
Kleve,  ABC Arkenbouw Urk, Van 
Wijnen Bau GmbH Kleve, 
Hochschule Rhein-Waal Kleve, 
Hogeschool Arnhem Nijmegen

35.148 € 17.388 € 12.05.2017 I.2 Dieses Projekt bringt wichtige institutionelle Unterschiede in der 
Baubranche zwischen Deutschland und den Niederlanden zum 
Vorschein und sucht nach Möglichkeiten, diese aufzulösen. In der 
gebauten Umwelt handelt es sich hauptsächlich um institutionelle 
Unterschiede wie beispielsweise die Bauordnung/bouwbesluit, die 
Energieverbrauchs-kennzeichnung/energielabels, die 
Finanzierung/financiering und die Versicherung/verzekering. Das 
Projekt wird diese Unterschiede deutlich machen und den 
Entscheidungsträgern der jeweiligen Länder daraufhin eine Empfehlung 
aussprechen / Dit project brengt belangrijke institutionele verschillen 
tussen Duitsland en Nederland in beeld en onderzoekt de 
mogelijkheden om deze weg te nemen. In de gebouwde omgeving gaat 
het met name om institutionele verschillen zoals het 
Bouwbesluit/Bauordnung, de Energielabels/ 
Energieverbrauchskennzeichnung, de Financiering/ Finanzierung en 
Verzekeringen/ Versicherungen in de verduurzaming van de Gebouwde 
Omgeving. Het project brengt deze verschillen in beeld en zal 
aanbevelingen doen aan beleidsmakers aan weerszijde van de grens.

Cross border school 2017P05 Radboud Universiteit 
Nijmegen

AEBR Gronau 42.375,74 € 20.942,09 € 16.064,64 € 12.05.2017 II.1 Regionale Behörden, Unternehmen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und Forscher in der 
Rhein-Waal-Region, die an grenzüberschreitenden Aktivitäten und 
Themen beteiligt sind, weisen oft darauf hin, dass es zwischen den 
jeweiligen Parteien und Einzelpersonen nicht genügend Austausch von 
Wissen und Erfahrungen gibt. Daher möchten die Partner ein Konzept 
für einen nachhaltigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis der 
grenzüber-schreitenden Zusammenarbeit entwickeln, indem eine Cross-
Border Summer School organisiert wird, für junge Forscher und junge 
Verwaltungsbeamte, erfahrene Wissenschaftler und politische 
Entscheidungs-träger und Beteiligte aus der Zivilgesellschaft organisiert.  
/ Door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
onderzoekers die in de Rijn-Waal regio betrokken zijn bij 
grensoverschrijdende problematiek en activiteiten wordt regelmatig 
aangegeven dat er tussen partijen en personen onvoldoende 
uitwisseling van kennis en ervaringen bestaat. Op basis daarvan willen 
de partners een concept ontwikkelen die leidt tot duurzame uitwisseling 
tussen wetenschap en praktijk in de grensoverschrijdende 
samenwerking. Dat gebeurt middels organisatie van een summer 
school voor jonge wetenschapers en jonge beleids-medewerkers, 
deskundige wetenschappers en politici vertegenwoordigers uit de 
maatschappij. 



Euregionaal dynamisch programma 2017P06 Businessclub Kleve Gemeente Doetinchem 31.936 € 8.936 € 8.000 € 08.09.2017 I.2 Bestandteil des Projektes sind 3 Workshops sowie eine 
Auftaktveranstaltung mit den Kernthemen: innovative Industrie und 
Logistik, grenzüberschreitendes Personalwesen und Food & Tourismus. 
Ziel ist es, die fehlenden Glieder des Informationszuflusses und der 
Zusammenarbeit in diesen drei wirtschaftlichen Bereichen zusammen zu 
bringen. / Dit project bestaat uit 3 workshops en een 
startersbijeenkomst met als kernthema´s: innovatieve industrie en 
logistiek, grensoverschrijdende personeelszaken en food & toerisme 
met als doel de ontbrekende elementen van informatiestromen en de 
samenwerking binnen de 3 boven genoemde thema´s bij elkaar te 
brengen.

Grenzenloos Gelre 2017P07 Cultuur- en erfgoed Lab 
Zutphen

Kloster Graefenthal, Historischer 
Verein für Geldern und Umgebung 
e.V., Historische Vereniging 
Zutphen, Geldersch Landschap en 
Kastelen.

53.400,00 € 25.000,00 € 08.09.2017 II.1 Förderung des Bewusstseins und der Wertschätzung des früheren 
Herzogtums Gelre (heutiges Gelderland und Niederrhein) unter den 
Einwohnern für die gemeinsame grenzüberschreitende Geschichte 
mittels folgender Aktivitäten: Entwicklung von innovativem 
Unterrichtsmaterial in Kooperation mit Schulen, diverse Schulaktivitäten 
sowie die Erstellung eines geldrischen Comis (ebenfalls mit Beteiligung 
von Schulen). / Stimulering van het bewustzijn en de waarde van het 
voormalige hertogdom Gelre (nu Gelderland en Nederrijn) onder de 
inwoners voor de gemeenschappelijke grensoverschrijdende historie 
doormiddels volgende activiteiten: Ontwikkeling van innovatief 
lesmateriaal in coöperatie met scholen, diverse schoolactiviteiten en 
het opzetten van een strip over de historie van Gelre (ook in coöperatie 
met scholen).

Wasser als Waffe 2017P09 Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe, Stadt 
Kleve, Heimatverein Rindern-
Arenacum e.V., Exoduscomité 
Huissen

37.584,12 € 17.070,00 € 08.09.2017 II.3 Dieses Projekt setzt sich mit der Bedeutung der Flusslandschaft in den 
Niederungen der Region Niederrhein/Nederrijn auseinander. Zum einen 
wird der Fokus auf die Vergangenheit gelegt, wo während des zweiten 
Weltkrieges das Wasser mittels Deichsprengung gezielt als Waffe 
eingesetzt wurde. Zum anderen ist die Überschwemmungs-/ 
Hochwassergefahr nach wie vor vorhanden und kennt keine Grenzen. 
Aktivitäten sind u.a.: Schulprojekte, Treffen historischer Vereine, diverse 
Vorträge, Platzierung sog. Hörsteine an historisch relevanten Orten, 
Entwicklung einer Radroute sowie die Realisierung von „Zweite 
Weltkrieg Arrangements". / Dit project houdt zich bezig met de 
betekenis van het rivierenlandschap in de regio Niederrhein/Nederrijn. 
Aan de ene kant ligt de focus op het verleden omdat toen middels 
ontploffing van de dijken tijdens de tweede wereldoorlog water 
doelgericht als wapen werd ingezet. Aan de andere kant is het 
hoogwatergevaar nog steeds actueel en kent geen grenzen. Activiteiten 
zijn o.a.: projecten met scholieren, ontmoetingen van historische 
verenigingen, verschillende presentaties, plaatsen van luisterkeien op 
historisch relevante plekken, ontwikkelen van een fietsroute, en de 
realisatie van zogenaamde "tweede wereldoorlog arrangementen".



Euregio Business Angels 2017P08 Bridgefactor Arnhem Business Angel Agentur Ruhrgebiet 
(BAAR) Essen, Angelengine 
Düsseldorf

48.608 € 24.304 € 10.11.2017 I.2 Business Angels sind Privatanleger, die sich finanziell an Startups 
beteiligen. Neben Risikokapital für Wachstum stellen sie dem 
Existenzgründer ihr Wissen, ihre Netzwerke usw. zur Verfügung und 
bewirken damit, dass das Unternehmen noch schneller wächst. Viele 
Business Angels engagieren sich in so- genannten Business-Angels-
Netzwerken. Diese Netzwerke ermöglichen den Erstkontakt zwischen 
(Startup-) Unternehmen und Business Angels. Mit Hilfe dieser 
Pilotinitiative erhält man einen besseren Einblick in das Interesse des 
Markts, grenzüberschreitend Investoren zu suchen beziehungsweise 
grenzüberschreitend zu investieren. / Business Angels zijn private 
investeerders die risicovol in startup bedrijven investeren. Naast 
risicokapitaal voor groei brengen zij hun kennis, netwerken etc. in 
waardoor het bedrijf nog sneller gaat groeien. Veel business angels zijn 
verbonden aan zgn. Business angels netwerken. Deze netwerken 
faciliteren de kennismaking tussen (startup) bedrijven en business 
angels. 
Middels dit pilot initiatief krijgen we meer duidelijkheid te krijgen over 
de interesse in de markt om grensoverschrijdend investeerders te 
zoeken danwel te investeren. 

Radschnellwege 2018P01 Gemeente Nijmegen Stadt Moers 50.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 12.01.2018 II.3 Entwicklung eines euregionalen Masterplans für die Entwicklung von 
Radschnellwege / ontwikkeling van een euregionaal masterplan voor 
de ontwikkeling van snelfietsroutes

Grensoverschrijdend wetenschappelijk 
verkennen

2018P02 Stichting InScience 
Nijmegen

Hochschule Rhein-Waal Kleve 33.581,00 € 16.790,00 € 04.05.2018 II.1 Mithilfe eines wissenschaftlichen Filmfestivals soll eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und der Öffentlichkeit gebaut werden. Weitere 
Aktivitäten sind: Nachbereitung der Wissenschaftsfilme durch 
Studenten, Präsentation der Festival-Ergebnisse an KMU´s aus der 
Region /  Met behulp van een wetenschappelijk festival word er een 
brug gebouwd tussen wetenschap en publiek. Verder activiteiten zijn: 
Nabereiding van de wetenschapfilms door studenten, presentatie van 
de festival-resultaten aan MKB´s in de regio.

Künstler kennen keine Grenzen 2018P03 Kultur Künste Kontakte 
Emmerich am Rhein

Liemers Kunstwerk Zevenaar, 
Schouwburg Amphion Doetinchem

30.340,00 € 15.170,00 € 06.07.2018 II.3 Bei diesem Projekt steht die Errichtung eines grenzüberschreitenden 
Netzwerks zwischen Künstlern und Organisatoren zentral. Ziel des 
Projektes soll es nicht nur sein, Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Kunst im Nachbarland darzubieten. Es soll auch den Zuschauern einen 
Anreiz geben, die Theater der umliegenden Städte aufzusuchen und das 
Kulturangebot im Nachbarland kennenzulernen. Ein ganz neues 
Marketingkonzept wird entwickelt. /In dit project staat het ontwikkelen 
van een grensoverschrijdend netwerk tussen kunstenaars en 
organisatoren centraal. Het doel van de coöperatie moet niet alleen zijn 
om kunstenaars de mogelijkheid te bieden hun kunst in het buurland te 
presenteren. Het moet de toeschouwers ook een stimulans geven om 
de theaters in de omliggende steden te bezoeken en het culturele 
aanbod in het buurland te leren kennen. Een volledig nieuw 
marketingconcept wordt ontwikkeld.

Startkla(a)r 2018P04 Haus Freudenberg GmbH 
Kleve

Pluryn Nijmegen 37.505,00 € 18.752,00 € 11.09.2018 II.1 Bestandteil des Projektes sind die Entwicklungen von best practices 
hinsichtlich des Themas "Integration von jungene Menschen mit sozial-
emotionalen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt".  / Binnen dit 
project worden best practices ontwikkeld die draaien rond om het 
thema "Integratie van jonge mensen met een sociaal-emotionele 
beperking op de arbeidsmarkt". 



Netzwerk Natur 2018P05 B-WARE Nijmegen B.V. De Vlinderstichting Wageningen, 
Biologische Station Kreis Wesel 
e.V., Naturschutzstation Haus 
Wildenrath e.V., Provinz Limburg

46.494,00 € 23.170,00 € 11.09.2018 II.2 Errichtung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes rund um das 
Thema Artenschutz am Beispiel des „Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, mit dem Ziel, sich in Zukunft auch mit anderen 
Schmetterlingspopulationen entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze auseinander zu setzen. Der Wissensaustausch soll mit diesem 
Projekt gefördert werden und sich zukünftig auch auf andere Arten und 
Regionen konzentrieren. Am Ende des Projektes soll eine realistische 
Skizze von einem grenzüberschreitenden, realisierbaren Natur-
Verbundnetzwerk für viele Arten stehen. Zielgruppen sind 
niederländische und deutsche Fachleute (aus Ökologie und Politik), 
sowie Flächeneigentümer, um mögliche Umsetzungen von Maßnahmen 
abstimmen zu können. / Oprichten van een grensoverschrijdend 
netwerk rond om het thema soortenbescherming met als voorbeeld het 
„pimpernelblauwtje“  met als doel, zich in de toekomst ook met andere 
vlinderpopulaties langs de Duits-Nederlandse grens te bemoeien. Dit 
project moet de uitwisseling van kennis bevorderen en voor de 
toekomst de concentratie leggen op andere soorten en regio’s. Aan het 
einde van het project zal een realistische roadmap voor een 
grensoverschrijdend te realiseren habitatnetwerk voor vele soorten 
opleveren. De doelgroep bestaat uit Nederlandse en Duitse experts (uit 
ecologie en politiek) en grondeigenaren, zodat uit te voeren 
maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Agro Cross Borders 2018P06 Stichting Greenport 
Gelderland

Agrobusiness Niederrhein e.V., 
Gemeente Venray

47.476,00 € 23.738 € 19.10.2018 I.2 Das Projekt ist der nächste Schritt in einem strukturierten 
grenzüberschreitenden Ansatz innerhalb des Agrobusiness (Agropole). 
Die Ergebnisse dreier Netzwerktreffen werden bei der Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen den 3 Regionen Greenport Gelderland, 
Agrobusiness Niederrhein sowie Greenport Venlo berücksichtigt, um die 
Innovationskraft im Agrobusiness grenzüberschreitend zu stärken. / 
Met dit project wordt een volgende stap gezet in een gestructureerde 
grensoverschrijdende aanpak binnen de agrobusiness (Agropole). 
Resultaten van drie netwerkbijeenkomsten worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van de samenwerking tussen de 3 regio’s Greenport 
Gelderland, Agrobusiness Niederrhein en Greenport Venlo met als doel 
de innovatiekracht binnen de agrobusiness grensoverschrijdend te 
versterken.

Gemeinsam gegen Gewalt auf den 
Fussballplätzen

2018P07 Westdeutscher 
Fussballverband Duisburg 
e.V.

KNVB Zeist 36.175,00 € 10.000,00 € 19.10.2018 II.3 Dieses Projekt setzt sich mit dem Thema Extremismus und Gewalt im 
Fußball auseinander. Mithilfe einer Konferenz und 3 Workshops zu den 
Themen, Fairplay-Maßnahmen, Berücksichtigung von Wünschen und 
Bedürfnissen der Vereine in Bezug auf Beratungsstrukturen, 
Vermeidung von Provokation,
Schiedsrichterschutz sollen die verschiedenen deutsch-niederländischen 
Ansätze besprochen und best practices herausgefiltert werden. / Dit 
project houdt zich bezig met het thema extremisme en geweld bij het 
voetballen. Met behulp van een conferentie en 3 workshops rond om de 
thema´s fairplay-maatregelen,  in overweging met de wensen en 
behoeftes van de verenigingen m.b.t. adviesstructuren, vermijding van 
provocatie, bescherming van scheidsrechters, worden verschillende 
Duits-Nederlandse perpektiven besproken en best practices eruit 
gefilterd. 



Terug naar school 2018P08 Karakter, kinder- en 
jeugdpsychatrie Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, LVR-Klinikum 
Viersen, GGNet Zevenaar

49.850,00 € 24.925,00 € 21.11.2018 II.4 Die Projektpartner beabsichtigen, den Umfang von Schulversäumnissen 
gründlich zu erfassen, mit dem Ziel, effektive Interventionsmaßnahmen 
zur Reduzierung der Schulverweigerung zu entwickeln. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Schulversäumnis müssen mittels 
zielgerichteter Vergleiche zwischen der deutschen und niederländischen 
Grenzregion bestimmt werden / De projectpartners zijn van plan om de 
omvang van schoolverzuim zorgvuldig op de kaart te krijgen met als 
doel effektieve interventies van schoolverzuim te ontwikkelen. De 
sociale en economische implicaties van schoolverzuim moeten worden 
bepaald door de doelgerichte vergelijking tussen de Duitse en 
Nederlandse grensregio’s

Unterwegs 2018P09 Otto Pankok Stiftung 
Hünxe

Heimatverein Dingden e.V. 
Hamminkeln, Nationaal 
Onderduikmuseum Aalten

49.471,00 € 24.735,00 € 21.11.2018 II.3 Kooperationsprojekt zwischen Schulen und Museen, um unter den 
Leitmotiv „Freiheit, Toleranz, (Mit-) Menschlichkeit“ ein reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Hierzu wird ein nachhaltiges 
Schulprogramm entwickelt / Coöperatieproject tussen scholen en 
musea om onder de begrippen "vrijheid,tolerantie, menselijkheid" en 
reflecteerend geschiedenisbewustwording te creeren. Hiervoor wordt 
een duurzaam schoolprogramma ontwikkeld.

AEGEE European Training Calendar 2018P11 AEGEE Düsseldorf e.V. AEGEE Nijmegen, AEGEE 
Eindhoven, AEGEE Maastricht, 
AEGEE Aachen 

35.132,00 € 17.566,00 € 21.11.2018 II.1 Auf Wunsch vieler Studenten bietet die AEGEE ein mehrwöchiges  
Seminar zu Themen wie Eventmanagement, Konfliktmanagement oder 
Teamführung – im Gegensatz zu klassischen Programmen nationaler 
Universitäten in Kombination mit kulturellem Austausch statt. Die 
Themen der Seminare werden ausgewählt anhand ihrer allgemeinen 
Arbeitsmarktrelevanz: Fähigkeiten, die nicht “klassisch akademisch” 
sind, aber trotzdem Mehrwerte im Berufsalltag bieten / Op verzoek van 
vele studenten bied de AEGEE een meerweekse seminar met thema´s 
zoals eventmanagement, conflictmanagement of teamleiderschap - in 
tegenoverstelling van klassieke programmas van nationale 
hogescholen in combinatie met culturele uitwisseling aan. De 
ondewerpen van de seminars zullen worden geselecteerd op basis van 
hun algemene relevantie voor de arbeidsmarkt: vaardigheden die niet 
“klassiek academisch” zijn, maar niettemin een toegevoegde waarde 
hebben voor het alledaagse werkleven.

NL+D Startups x-borders 2018P10 Oost NL Apeldoorn DigitalHub münsterLAND, Münster 50.000 € 25.000 € 12.500 21.11.2018 I.2 Ziel des Projektes ist, Start-ups den Weg ins Nachbarland zu ebnen. Dies 
geschieht mittels einer Praktikumswoche bei HUBS sowie mittels 
Vermittlung an Start-ups-events im jeweiligen Nachbarland / Doel van 
het project is om start-ups de weg te laten vinden in het buurland. Dit 
gebeurd middels een stage-week bij hubs  en door bemiddelen van start-
ups-events in het buurland.



E-Container Logistik an Rhein und Waal 2019P01 EE Energy Engineers 
GmbH

BCTN Nijmegen, Gemeente 
Nijmegen, DST Duisburg, ZBT 
Duisburg, Nedstack BV Arnhem

50.002 € 25.000,00 € 18.01.2019 I.1 Im Sinne einer umwelt- und zukunftsorientierten Lösung wird 
angestrebt, die gesamte Containerlogistik, d.h. sowohl die 
Binnenschifffahrt, als auch die Hafenlogistik und den LKW-Verkehr 
exemplarisch für ein Containerterminal (Nimwegen) und eine 
Verkehrsverbindung (Nimwegen – Duisport) emissionsfrei zu gestalten. 
Hierzu bietet es sich an, mittelfristig die Containerschiffe sukzessive von 
Dieselantrieb über Dieselhybrid auf vollständig elektrisch angetriebene 
Schiffe umzurüsten. Dabei sind sowohl Batteriebetrieb als auch 
Brennstoffzellen in der Diskussion. Zur Umsetzung dieses ehrgeizigen 
Ansatzes sind vorbereitende Maßnahmen notwendig. Diese sollen im 
Rahmen einer Studie: „E-Container-Logistik an Rhein und Waal“ erfolgen 
/ Met het oog op een milieu- en toekomstgerichte oplossing is het doel 
om de gehele containerlogistiek, d.w.z. de binnenvaart, de 
havenlogistiek en het vrachtwagenverkeer, met als voorbeeld een 
containerterminal (Nijmegen) en een transportverbinding (Nijmegen - 
Duisport), emissievrij te maken. Op middellange termijn kunnen 
containerschepen achtereenvolgens worden omgebouwd van 
aandrijving met dieselmotoren via dieselhybride tot volledig elektrisch 
aangedreven schepen. Hierbij wordt energievoorziening met zowel 
batterijen als met brandstofcellen beschouwd. Voorbereidende 
maatregelen zijn nodig om deze ambitieuze aanpak ten uitvoer te 
brengen. Deze zullen worden uitgevoerd in het kader van het 
onderzoek genaamd "E-containerlogistiek op Rijn en Waal":  Studie en 
voorbereiding van concrete uitvoeringsmaatregelen.

1.726.804 € 815.421 €
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INTERREG V A – Nieuwe regionale projectvoorstellen 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor grensoverschrijdende verstandhouding ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 

1. Zorg: korter, sneller, beter 
2. ENDOCARE 

 
Per project zijn een korte notitie en het projectconcept bijgevoegd. 
 
De initiatiefnemers van de projecten zijn uitgenodigd om hun projectvoorstel toe te lichten. 
De aanwezige commissieleden hebben tijdens de vergadering de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de projectaanvragers. 
 
Vervolgens worden de projecten in afwezigheid van de aanvragers besproken en wordt er 
per project een standpuntbepaling voor de Euregioraad geformuleerd. 
 
De besluitvorming over de projecten vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep. 
 
 
De volgende projectideeën voor reserve-projecten liggen ter kennisname voor. 
Bij voldoende vrijval van middelen uit het lopende programma kunnen deze projectideeën in 
een verder uitgewerkte versie in een latere fase aan de Commissie voor 
grensoverschrijdende verstandhouding ter bespreking worden voorgelegd: 
 

3. Digitalisering, Demografie, Diversiteit 
4. Mensen in de Euregio, thuis verbonden 

 
Per project is een eerste projectconcept bijgevoegd. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en standpuntbepaling 
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INTERREG VA 
 
Zorg: korter, sneller, beter 
 
Dit project hoopt een bijdrage te leveren aan de versterking van de zorginnovatie- en 
effectiviteit in de grensregio waarbij de patiënt centraal staat. Door zorg en innovatie ook 
over de grens te verbinden dient de toegang tot de zorg voor de toekomst te worden 
gegarandeerd, ook ten aanzien van de meer landelijk gelegen grensgebieden. Hiertoe 
worden in dit project 2 specifieke euregionale zorgclusters ondersteund: 

• Voedsel-allergie bij kinderen / Nahrungmittelallergie bei Kindern 
• Beroertezorg zonder grenzern / Schlaganfallversorgung ohne Grenzen 

en worden grensoverschrijdende netwerken tussen zorgaanbieders en regionale medisch-
technologische bedrijven opgestart. 
In het project werken 10 ziekenhuizen, 2 kennis-instellingen en 2 MKB-netwerk organisaties 
samen. 
 
Leadpartner Euregio Rijn-Waal 
Projectpartner Radboud UMC, Nijmegen 

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem 
Maasziekenhuis Pantein, Beugen 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 
Ziekenhuis Bernhoven, Uden 
St. Willibrord Hospital, Emmerich 
Karl Leisner Kliniken, Kleve 
Marien Hospital, Wesel 
Helios Klinikum, Krefeld 
Universitätsklinikum Düsseldorf 
Universiteit Wageningen 
Health Valley, Nijmegen 
Innovative Medizin.NRW, Düsseldorf 

Projectvolume 1.676.339,88€ 
Regionaal   
Bovenregionaal  

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de 
provincie Gelderland. 

 



Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c1 
08-04-2019 

 
 
 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

 

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel: 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de Euregioraad 
formuleren.  
 
 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Zorg: korter, sneller, beter

Volledige projectaanduiding: Gezondheidszorg: korter, sneller, beter

Geplande begindatum: 01-07-2019
Geplande einddatum: 30-06-2022

Stand van zaken per: 20-3-2019

Lead partner

Naam organisatie: Euregio Rhein-Waal
Adres, plaats: Emmericher Str. 24 47533, Kleve Duitsland (Kleve)
Contactpersoon: Thea  Remers
Telefoonnummer: +49 (0)2821 7930-23
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Naam: Katholische Karl Leisner Kliniken, St. Antonius Hospital
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Euregio Rhein-Waal
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Rijnstate Ziekenhuis (Stichting Rijnstate Ziekenhuis)
Plaats: Arnhem (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Maasziekenhuis Pantein B.V.
Plaats: Beugen (Noordoost-Noord-Brabant)

Naam: CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina)
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Ziekenhuis Bernhoven
Plaats: Uden (Noordoost-Noord-Brabant)

Naam: Universitätsklinikum Düsseldorf
Plaats: Dusselsdorf (Düsseldorf, Kreisfreie Stadt)

Naam: Helios Klinikum Krefeld
Plaats: Krefeld (Krefeld, Kreisfreie Stadt)

Naam: Marien Hospital
Plaats: Wesel ()

Naam: Stichting Health Valley
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Innovative Medizin.NRW GbR (MedLife GmbH, MedEconRuhr GmbH, HRCB Projekt GmbH)(vorm. 
InnovativeMedizin.NRW und vorm. Cimed-NRW GbR)

Naam: Wageningen UR (Wageningen University)
Plaats: Wageningen (Veluwe)

Naam: Radboud UMC
Plaats: Nijmegen ()

Naam: Katholisches Karl-Leisner-Klinikum - Wilhelm-Anton-Hospital
Plaats: Goch (Kleve)

Overige projectpartners
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Samenvatting project

Door nadere samenwerking en grensoverschrijdende afstemming, kan het aanbod van voorzieningen in de zorg 
voor alle burgers in de Euregio Rijn-Waal verbeterd worden. Ook kan in euregionaal verband de innovatie van zorg 
en maatschappelijke voorzieningen worden opgepakt om in te spelen op ontwikkelingen, inzake leefbaarheid en 
lifestyle. 
Thema’s hierbij zijn levenspatronen (voedselallergie, eetgedrag, gezondheidsgedrag), al of niet in relatie tot de 
vergrijzende bevolking (o.a. herseninfarct) en jeugd. 
Het potentieel op het vlak van gezondheidszorg is nog niet ten volle benut en biedt volop kansen om in te spelen op 
toekomstige ontwikkelingen. Wacht- en behandeltijden moeten korter, behandelingen sneller en beter, de aanpak 
kosten efficiënter. Door D/NL-zorginstellingen en MKB technologie en innovatie samen te brengen kan de 
gezondheidszorg efficiënter werken en betaalbaar blijven. 
Binnen dit project zijn daartoe de volgende clusters opgenomen:
• Cluster 1     Aanpak voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda 
en hazelnoot allergie bij kinderen) 
• Cluster 2      Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere                  patiëntenmobiliteit, 
efficiënt transferpunt)
• Cluster 0.2          Matching zorg/MKB en zorg/zorg

Cluster 0 Projektverwaltung / Projectbegeleiding

WP0 Projectmanagement
Leadpartner: Euregio Rijn-Waal
Looptijd: 01.07.2019 – 30.06.2022
Kosten ca: 302.880,00

0.1  Werkzaamheden projectmanagement, projectorganisatie en –begeleiding. (€ 173.523,68 )
• Subsidie-technische begeleiding van de zorgclusters en financieel projectbeheer 
• Inhoudelijke voortgangsbewaking zorgclusters 
• Rapportage en evaluatie 
• FLC-kosten 

0.2 Werkzaamheden voor PR- en communicatie-activiteiten, netwerken en matchings (€ 129.356,85) 
Door D/NL-zorginstellingen en technologie en innovatie samen te brengen zal de gezondheidszorg de komende 
jaren betaalbaar kunnen blijven door een efficiëntere manier van werken. Om dit grensoverschrijdend te 
realiseren zullen de netwerken en de matchings van grote meerwaarde zijn in het grensgebied. 
Binnen het voorproject Zorg Verbindt zijn deze instrumenten eerder ingezet (van het daar aangeboden 
instrument haalbaarheidsstudie is geen gebruik gemaakt) en hebben vooralsnog geleidt tot 9 zorg/zorg 
matches en 5 zorg/MKB matches resulterend in 14 nieuwe initiatieven (voorgangsbericht 31.12.2018); aan de 
project- en matching activiteiten namen tot nu toe 65 bedrijven deel waarvan 54 MKB. In dit nieuwe project 
wordt de matching-activiteit in afgeslankte vorm voortgezet voor metname bedrijven die noch niet eerder tot 
D/NL samenwerking kwamen; de focus zal hierbij meer op de zorg/MKB matching liggen dan op de zorg/zorg 
matching. Haalbaarheisstudies zijn geen onderdeel van het project; hiertoe kunnen bedrijven en instellingen 
o.a. gebruik gemaak maken van de faciliteiten van open projecten zoals o.a. Kaderproject Prioriteit 2 en Digipro.
Dit deel-werkpakket 0.2 start eerst op 01.03.2020 om overlap met het voorproject te voorkomen.

• Coördinatie disseminatie resp. kennisuitwisseling, communicatie 
• Matching-Events  (Zorg/MKB)
• Matching-Gesprekken (Zorg/MKB, Zorg/Zorg)

Concrete maatregelen en activiteiten
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Cluster 1. Aanpak voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot allergie bij kinderen)

Partners:
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem; Universitätsklinikum Düsseldorf;  Helios Klinikum Krefeld; Marien-Hospital Wesel: 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen; Wageningen University Wageningen
Looptijd: 01.09.2019 - 31.03.2022
Kosten ca: 670.000,00

Ongeveer 18% van alle kinderen lijdt aan voedselallergische klachten, hetgeen ongeveer 617.000 kinderen in 
Nordrhein-Westfalen en Gelderland betreft. Voor pinda (5,6%) en noten (8,4%, inclusief hazelnoot) resulteert 
dit in ongeveer 85.000 kinderen met een  allergie. Bovendien neemt de prevalentie van voedselallergie nog
steeds toe. Door het uitvoeren van een provocatietest, die nog steeds de gouden standaard is voor het 
diagnosticeren van een voedselallergie, blijkt ongeveer 50% van de kinderen met een vermoedelijke 
voedselallergie ook daadwerkelijk allergisch te zijn.

Negatieve impact op kwaliteit van leven.

Doordat de prevalentie van (vermoedelijke) voedselallergieën toeneemt en de zorgbudgetten beperkt zijn of 
zelfs afnemen, zijn de wachtlijsten voor allergiediagnostiek enkele maanden. Dit betekent dat kinderen en 
ouders worden blootgesteld aan onzekerheid over een vermoedelijke voedselallergie. De dagelijkse angst voor 
de kans op het krijgen van een (soms levensbedreigende) allergische reactie, het volgen van een speciaal dieet 
en de voorgeschreven noodmedicatie (EpiPen (Epinefrine Auto-Injector)) heeft bewezen een negatieve invloed 
te hebben op de kwaliteit van leven.

Er is behoefte aan innovatieve diagnostische methoden.

Momenteel moeten bijna alle kinderen die verdacht worden van een voedselallergie worden gediagnosticeerd 
met een provocatietest. Hoewel de provocatietest de beste test is, heeft deze test verschillende belangrijke 
nadelen:
• Riskant: er is een potentieel risico voor het kind om een anafylactische reactie te ondergaan die een 
ziekenhuisopname op de intensive care vereist.
• Tijdrovende procedure: de test vereist een tweedaagse ziekenhuisopname. Kind en ouders moeten vrij 
nemen van school en werk.
• Kosten: de test kost ongeveer € 1500-2000.
• Lange wachtlijsten: de wachttijden voor een provocatietest zijn in NL en D twee maanden of langer 
• Betrouwbaarheid: tien procent van de provocatietesten geven onduidelijke resultaten en 3% is fout-negatief; 
d.w.z. ondanks een negatieve provocatietest ervaart de patiënt thuis nog een allergische reactie.

Meer multidisciplinaire samenwerking en expertise delen. 

Het diagnosticeren van voedselallergie vereist veel expertise en kan complex zijn vanwege de noodzakelijke 
intensieve samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals die betrokken zijn bij allergiezorg (huisarts, 
allergoloog, kinderarts, dermatoloog, diëtiste, psycholoog, laboratoriumspecialist). Momenteel moet elk 
ziekenhuis/kliniek veel moeite en geld steken om nieuwe ontwikkelingen in de allergiezorg bij te houden voor 
een relatief klein aantal patiënten per centrum. Gebrek aan tijd en financiering hebben een remmende werking 
op innovaties en optimale toepassing van de huidige potentiële multidisciplinaire expertise. Als gevolg daarvan 
ontvangen patiënten suboptimale zorg en gaan ze door lange diagnostische procedures.

Oplossing

a. Een innovatieve in vitro allergietest: indirecte Basofiele Activatie Test (BAT) Wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd door Rijnstate ziekenhuis in samenwerking met Wageningen Universiteit en het Canisius Wilhelmina 
ziekenhuis toonde aan dat de in vitro Basofiele Activatie Test (BAT) een betrouwbaar, patiëntvriendelijk, snel en 
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goedkoop (ongeveer € 300) alternatief is voor de huidige dure, risicovolle en tijdrovende provocatietest. 
Ziekenhuis Rijnstate (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium) heeft de BAT methode (de 
zogenaamde indirecte BAT) voor pinda- en hazelnootallergie op zodanige wijze geoptimaliseerd dat
bloedmonsters kunnen worden afgenomen in het plaatselijke gezondheidscentrum van de patiënt die 
vervolgens met de reguliere post naar een centraal laboratorium kunnen worden verstuurd zonder tijdsdruk. Er 
zijn geen andere laboratoria die de indirecte BAT methode voor routinematige patiëntenzorg in- of buiten onze 
regio kunnen uitvoeren. Deze unieke situatie biedt de zorgprofessionals in de Euregio de mogelijkheid om 
samen te werken bij de implementatie van deze test in het diagnostisch traject. Dit zal alle burgers met een 
vermoedelijke pinda- of hazelnootallergie ten goede komen omdat provocatietesten dan niet meer nodig zijn 
en dus het diagnostisch traject korter zal zijn.

b. Optimaliseren van expertise in een multidisciplinaire grensoverschrijdende samenwerking. 
De expertise op het gebied van allergiediagnostiek en zorg is versnipperd door de hoge mate van 
multidisciplinariteit, de verschillende gezondheidszorgsystemen in Duitsland en Nederland en lokale situaties. 
Het is bekend dat het samenbrengen van deze verschillen en de gezamenlijke expertise een krachtig hulpmiddel 
is om het beste uit beide werelden te combineren, wat een snelle toegang tot een kort diagnostisch traject en 
de beste zorg voor alle burgers mogelijk maakt.

Verwachte opbrengst

      a.     Betere allergiezorg voor burgers in onze regio. De implementatie van de indirecte BAT methode zorgt 
voor een betrouwbaar resultaat, voorkomt het risico van een ernstige allergische reactie, is minder ingrijpend, 
minder tijdrovend en verlaagt
de kosten. Voor onze burgers zal dit resulteren in een korter diagnostisch traject die onnodig lange onzekerheid 
voor kinderen en hun ouders en het volgen van speciale diëten voorkomt. Het zal resulteren in een betere 
levenskwaliteit en de vitaliteit van de inwoners in onze regio ondersteunen.

      b.     Duurzaamheid: een Euregio Duits/Nederlands Allergie Expertise consortium
In dit cluster wordt een Duits/Nederlands Allergie Expertise consortium opgericht voor de klinische en 
laboratoriumaspecten van voedselallergie en zal het een centrale laboratorium faciliteit ondersteunen voor de 
efficiënte en betrouwbare uitvoering van de BAT. Het consortium zal zijn kennis over allergiediagnostiek en zorg 
aan de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in de
Euregio's verspreiden door middel van bijvoorbeeld het organiseren van (interdisciplinaire) 
onderwijsprogramma's voor zorgprofessionals en het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten voor de 
implementatie van innovaties. Burgers in de Euregio's  met voedselallergische klachten zullen snel worden 
doorverwezen naar lokale ziekenhuizen/allergieklinieken die een goed georganiseerde multidisciplinaire 
hoogwaardige gezondheidszorg bieden en die bij gecompliceerde patiëntenkwesties kunnen worden 
ondersteund door het consortium netwerk. De patiënt in de Euregio zal zorg op maat ervaren door een kort en
betrouwbare diagnostische traject en toegang tot de beste zorgprofessionals en informatie over 
voedselallergie. Implementatie van de indirecte BAT in dit diagnostisch traject zal bijdragen aan een snel en 
“personalised” diagnostisch traject en het comfort van de patiënt verhogen.

Cluster 2. Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobiliteit, efficiënt transferpunt)

5/18



Partners: 
Radboudumc  Nijmegen; Kath. Karl Leisner Klinikum Kleve/Goch, St. Willibrord Spital Emmerich-Rees, 
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer;  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen; Ziekenhuis Bernhoven Uden
Looptijd: 01.10.2019 - 30.06.2021
Kosten ca: 704.000,00

Jaarlijks krijgen in NRW en Nederland ca. 90.000 mensen een beroerte, waarvan het in ongeveer 80% van de 
gevallen een ischemische beroerte (herseninfarct) betrof. Ongeveer 16.000 patiënten overlijden jaarlijks als 
gevolg van hiervan. Voor patiënten met een ischemische beroerte is de eerste behandeling (naast zorgdragen 
voor de  vitale parameters) het toedienen van het intraveneuze trombolyticum alteplase (rt-PA). Dit dient te 
gebeuren zo snel mogelijk na start van de beroertesymptomen. Dit nauwe tijdvenster zorgt ervoor dat het niet 
altijd mogelijk is tijdig alteplase te geven; bovendien is het slechts effectief in 1 op de 10 patiënten. Dit heeft 
geleid tot het zoeken naar andere behandelingen, waaronder de intra-arteriële behandeling waarbij het stolsel 
door middel van een katheter verwijderd wordt uit het vat (Intra-Arteriële Trombectomie  (IAT)).
Jaarlijks komen zo’n 10% van de patiënten in aanmerking voor deze behandeling;  in Duitsland ligt dit 
percentage aanmerkelijk lager dan in Nederland. De IAT-zorg is vaak op een beperkt aantal locaties 
gecentraliseerd om voldoende expertise voor deze behandeling te borgen. In het grensgebied van de Euregio 
Rijn-Waal voert het Radboudumc deze IAT-behandelingen uit. Behalve omliggende Nederlandse strokecentra in 
de ziekenhuizen zijn dichtbijgelegen Duitse strokecentra verwijzers voor deze  IAT-behandeling.
Er zijn geen Duitse IAT centra  in het directe grensgebied van de Euregio Rijn-Waal aanwezig. Het dichtstbijzijnde 
IAT centrum is Dusseldorf of Krefeld. Om de Duitse beroerte patiënten in de grensregio de snelst mogelijke 
behandeling aan te bieden is de nieuwe grensoverschrijdende samenwerking van Duitse strokecentra en Duitse 
ambulancediensten met het IAT-centrum Radboudumc van groot belang. 

Cluster WP 2  verbetert de beroertezorg in de Euregio Rijn-Waal. In het bijzonder wordt de doorstroom voor 
intra-arteriële behandeling geoptimaliseerd.  Daarnaast wordt in werkbijeenkomsten de uitkomst van de 
Beroertezorg geëvalueerd, protocollen gestroomlijnd, informatievoorziening verbeterd en ict ingericht voor het 
snel en goed uitwisselen van patiënten en patiëntinformatie zoals beeldvorming.

IAT is een belangrijke stap naar verbeterde zorg voor beroertepatiënten. Echter, omdat IAT gespecialiseerde 
zorg is, die hoofdzakelijk binnen 6 uur na start van de symptomen gegeven kan worden, en in sommige 
gevallen tot 24 uur na is goede communicatie en een gestroomlijnd werkproces van essentieel belang voor 
klinisch succesvolle implementatie van deze behandelmethode. Bovendien laten de resultaten van de 
Nederlandse registratie voor deze patiënten (MRCLEAN registry) zien dat patiënten die hiervoor verwezen 
worden een vertraging van 55 minuten oplopen. Daarnaast is het zo dat verwezen patiënten een grotere kans 
op slechte uitkomst hebben en een absolute 8,5% kleinere kans op functionele zelfstandigheid.
In dit cluster gaat het ongeveer om 100 patiënten per jaar die in aanmerking komen voor deze behandeling in 
de euregio waarin centra na het Radboudumc verwijzen. Patiënten die een trombectomie ondergaan liggen 
korter in het ziekenhuis en zijn minder revalidatie behoeftig; hierdoor wordt er al in de eerste 90 dagen een 
gemiddelde kosten besparing van ongeveer 15.000 euro per Patiënt gerealiseerd.

Binnen het cluster beroertezorg zonder grenzen willen we de beroertezorg in de Euregio Rijn-Waal verbeteren 
door middel van een aantal concrete stappen.
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

Cluster 1  voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 
allergie bij kinderen)

Het beste van twee werelden: verbeter de huidige Duitse en Nederlandse multidisciplinaire expertise op het gebied 
van diagnostiek en zorg.
De doelgroepen van dit deel van het project richten zich op de verschillende zorgprofessionals die betrokken zijn bij 
allergie diagnostiek en zorg in de deelnemende centra. De vertegenwoordigers van de centra zijn de initiatiefnemers 
van dit project en dragen zorg voor het deelnemen van de andere zorgprofessionals aan dit project die zich 
bezighouden met allergie in hun ziekenhuis/kliniek.

Implementatie van de indirecte BAT methode in de klinische praktijk voor pinda- en hazelnoot allergie
De doelgroepen van dit deel van het project richten zich op kinderen <18 jaar oud en hun ouders met verdenking 
op een pinda of hazelnoot allergie die hun dokter bezoeken (kinderarts/allergoloog). Bij arts bezoeken wordt op 
deze nieuwe ontwikkeling van behandeling gewezen.

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobiliteit, efficiënt 
transferpunt)

De doelgroepen van dit project zijn er 3:
1. Op de eerste plaats de patiënt met een beroerte in de grensregio waar een aanvullende behandeling nodig is. 
Deze behandeling geeft een beduidend betere uitkomst.
2. Het ziekenhuis waar beroertezorg geleverd wordt. Sinds enkele jaren is het verplicht om als ziekenhuis waar 
beroertezorg geleverd wordt, verbinding te hebben met een centrum waar IAT zorg geleverd wordt, als dat niet het 
geval is kan geen beroertezorg meer verricht worden.
3. De gemeenschap; vanwege het grote effect van de behandeling is er een maatschappelijk belang dit project te 
verrichten; de zorg in de regio komt op een hoger plan en de secundaire zorgkosten worden significant lager.

Via verwijzend neuroloog
De doelgroepen worden op de volgende manier bereikt;
1. De patiënt wordt doorverwezen door de behandelend neuroloog uit het perifere centrum, zodat elke patient de 
beste zorg krijgt. 
2. De Duitse en Nederlandse ziekenhuizen van de grensregio zijn allen betrokken in dit project.
Bij het van start gaan van dit project zal er uitgebreid berichtgeving in de locale media plaats vinden om 
bewustwording te geven van de samenwerking en zorgverbetering.

Cluster 0 Projectbegeleiding & Matchings; cluster 0.2 Matchings

Doelgroepen: Duitse en Nederlandse MKB, artsen, ziekenhuizen, universiteiten uit het grensgebied.

Deze doelgroepen  worden als volgt bereikt:
Via het project-externe grensoverschrijdend netwerk Euregionaal Forum Grensoverschrijdende gezondheidszorg; 
dit netwerk bestaat  reeds 24 jaar en komt 3 x per jaar bij elkaar bijeen om actuele thema’s op het gebied van 
gezondheidszorg te bespreken en nieuwe projectideeën te ontwikkelen en te beoordelen. Ca. 50 Nederlandse en 
Duitse ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en patiëntenorganisaties uit de 
grensstreek zijn bij het Euregionaal  Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg aangesloten.

Via 2-maandelijkse events, georganiseerd door Euregio Rijn-Waal, Health Valley en Innovatiewve Medizin.NRW over 
een bepaald thema, met medewerking van en Gesundheitsnetzwerk-Niederrhein.  Deze avonden zullen ertoe 
bijdragen  om gericht met elkaar kennis te maken en te delen. Dit is een succes-formule, gebleken tijdens de 
uitvoering van het project Zorg Verbindt.

7/18



De voortgang van inhoud en samenwerking, om toekomstgerichte innovatie te realiseren, is een deel van het 
handelingskader ook voor INTERREG V A. Op deze basis zullen verdere ontwikkelingen en innovaties moeten 
plaatsvinden.
Toekomst van de zorgsector wordt niet alleen bepaald door de ziekenhuizen, ook de technologie speelt hierbij een 
grote rol. I.v.m. de sterke toename van het gebruik van e-health in zorg zullen Health Valley, Innovative 
Medizin.NRW , en Gesundheitsnetzwerk-Niederrhein betrokken worden bij diverse matches. Resultaten hiervan 
zullen als basis voor nieuwe initiatieven en verdere matchings en voor disseminatie van (tussen) resultaten van de 
zorgclusters zorgen. De volgende activiteiten  zijn gepland:
Matching-gesprekken worden georganiseerd tussen NL/D zorgaanbieders en NL/D innovatieve-bedrijven. 
Matching-gesprekken worden georganiseerd tussen D zorgaanbieders en NL zorgaanbieders.
En er worden matching-workshops georganiseerd, met vertegenwoordigers uit de zorgsector en uit het innovatieve 
MKB
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Cluster 1 Voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 
allergie bij kinderen)
Dit cluster is noodzakelijk omdat de prevalentie van kinderen met (verdenking op) voedselallergieën in Nederland 
en Duitsland (en in Europa in het algemeen) toeneemt en professionals in de gezondheidszorg aan beide kanten van 
de grens ervan overtuigd zijn dat de huidige zorgverlening niet voor alle patiënten/kinderen kan worden 
gegarandeerd in de nabije toekomst omdat de gezondheidszorg budgetten voor allergie beperkt zijn. Innovatie van 
het huidige diagnostische traject is noodzakelijk omdat de provocatietest een invasieve test  (risico van anafylaxie), 
duur en tijdrovend is. Om een hoge standaard van zorg dichtbij alle patiënten te kunnen blijven garanderen, is een 
netwerk van professionals in de gezondheidszorg met wetenschappelijke instellingen in de regio noodzakelijk om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Dit voorkomt dat er geen vertraging is in 
noodzakelijke gezondheidszorg en dat toegang tot hoogwaardige zorg alleen op grote afstand van de patiënt in 
deze Euregio's beschikbaar is.

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobiliteit, efficiënt 
transferpunt)
IAT is een belangrijke stap naar verbeterde zorg voor beroertepatiënten. Echter, omdat IAT gespecialiseerde zorg is, 
die alleen binnen 6 uur na start van de symptomen gegeven kan worden, is goede communicatie en een 
gestroomlijnd werkproces van essentieel belang voor klinisch succesvolle implementatie van deze 
behandelmethode.  Daarnaast is zijn er in sommige gevallen mogelijkheden deze behandeling toe te passen tot zelfs 
24 uur na aanvang van symptomen. Daarvoor is integrale beoordeling van patiënt en beeldvorming essentieel. 
Momenteel worden beroertepatiënten suboptimaal verwezen binnen de zorgregio in de Euregio Rijn-Waal. Een 
belangrijk deel hiervan is te wijten aan de verschillen in Nederlandse centra maar ook bij Duitse centra. Deze barrière 
kan alleen verdwijnen door samen te werken en alle aspecten van de beroertezorg onder de loep te nemen en te 
stroomlijnen. We hopen daar daarmee de beroertezorg in de regio te verbeteren. 

Cluster 0 Projectbegeleiding & Matchings; cluster 0.2 Matching

De strategische analyse van het programmagebied heeft in het kader van het uitwerken van het Operationele 
Programma INTERREG V Deutschland – Nederland opnieuw duidelijk aangetoond, dat “elkaar leren kennen“ als 
belangrijke  behoefte c.q. uitdaging de basis vormt voor de grensoverschrijdende  samenwerking en integratie. De 
vele projecten en kennisuitwisselingen tonen aan dat grensgebieden unieke regio's zijn waar volop wordt 
samengewerkt en die als proeftuin kan dienen voor een groot scala aan grensoverschrijdende  activiteiten.   Door
nadere samenwerking en grensoverschrijdende afstemming, kan het aanbod van voorzieningen in de zorg voor alle 
burgers in het grensgebied verbeterd worden. Hierbij kan met name meer aandacht besteed worden aan 
zorgeconomie in brede zin, waaronder innovaties op het gebied van technologie en marketing. Het potentieel op 
het vlak van gezondheidszorg is nog niet ten volle benut en biedt volop kansen om in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen.
Met name de deelthema’s innovatie en technologie, preventie, patiënten mobiliteit en zorgaanbod bieden een 
toegevoegde waarde voor verdere ontwikkeling  op euregionaal niveau.
Een uitdaging is het om een nauwere samenwerking tussen de gehele zorgkolom te bewerkstelligen, innovatieve 
bedrijven, universiteiten en hogescholen, het opzetten van een gemeenschappelijk zorgaanbod op verschillende 
gebieden, en betere informatie-uitwisseling.

9/18



Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

De volgende punten zijn nieuw/innovatief en brengt het de volgende veranderingen teweeg:
na vele jaren van grensoverschrijdende zorgprojecten is het aspect “korter, sneller, beter” een nieuwe uitdaging. 
Het accent zal dan ook vooral daarop liggen en d.m.v. verdere grensoverschrijdende zorgprojecten dit grote 
probleem aan te pakken.

Cluster 1 Voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 
allergie bij kinderen)
Dit cluster  is innovatief omdat de huidige dure, invasieve en tijdrovende gouden standaard voor de diagnose van 
een voedselallergie, de provocatietest, voor de meeste patiënten zal worden vervangen door een nieuwe 
betrouwbare, goedkope en patiëntvriendelijke in vitro indirecte BAT methode.
Wat het cluster zal veranderen voor onze burgers met verdenking op een pinda- en hazelnootallergie, is een snelle 
toegang tot een kort personalised diagnostisch traject en patiëntgerichte zorg die onzekerheid voor kinderen en 
hun families voorkomt en speciale diëten niet onnodig lang maakt. We verwachten dat dit zal resulteren in een 
betere kwaliteit van leven, en een bijdrage levert aan een betere vitaliteit van de inwoners van onze regio. De 
grensoverschrijdende samenwerking zal resulteren in een Duits/Nederlands Allergie Expertise consortium dat zorgt 
voor een snelle ontwikkeling van de BAT voor andere voedselallergieën en dat ondersteunt dat alle patiënten 
dezelfde hoge standaard van zorg zullen ontvangen en een vangnet is voor gecompliceerde patiëntenkwesties.

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobiliteit, efficiënt 
transferpunt)
Voor de uitkomst van beroertezorg is snelle behandeling essentieel, zeker voor intra arteriële behandeling. Het 
versnellen van dit zorgpad in alle aspecten geeft een directe verbetering van de uitkomst. Hiermee is het eerste 
grensoverschrijdend beroerte-netwerk een feit.
De winst voor de patiënt van aanvullende behandeling is zeer groot (number to treat =3). Het zal daarom een 
significante betere zorg voor de hele regio worden. Dit bestaat niet in andere grensgebieden en is zelfs binnen 
Nederland niet zo geregeld als voorgenomen is binnen het project. Integratie van alle aspecten van de zorg rondom 
de beroerte patiënt die IAT behandeling nodig heeft vergt een multidisciplinaire aanpak; Deze multidisciplinaire 
aanpak waarbij alle relevante zorgverleners om tafel gaan zitten is nieuw. Het betreft dus niet enkel artsen, maar 
ook ambulance dienst, verpleegkundige, ict personeel, revalidatie artsen etc. 
Het is al met al een vooruitstrevend project om tot een overkoepelende geïntegreerde beroertezorg voor de 
Duits-Nederlandse grensregio te komen. 

Cluster 0 Projectbegeleiding & Matchings; cluster 0.2 Matching
In dit cluster ligt het accent ligt op innovatie en valorisatie bij zorginstellingen, MKB, Universiteiten en Hogescholen: 
stimuleren van nieuwe technologische toepassingen in de zorg; implementatie van nieuwe technologische 
toepassingen in de zorg in samenwerking met het MKB. Strategie is om de zorg en technologie met elkaar te 
verbinden, zodat de technologische en sociale innovatie bij de patiënt terecht komt. Vanwege de opkomst van 
smartphone en apps is zorg op afstand mogelijk. De verschillende innovaties helpen de regionale economische groei 
en creëren nieuwe banen. O.a. door 2-maandelijks events te organiseren over verschillende thema’s; bedrijven, 
instellingen etc komen elkaar tegen op een wijze die eerder zo niet aangeboden werd.
Steeds meer partijen zien in dat de gezondheidszorg de komende jaren alleen betaalbaar zal kunnen blijven door 
een efficiëntere  manier van werken over de hele linie, en dat techniek daarin ondersteunend  kan zijn.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Alhoewel de grensbewoners van de vrijheden van het grenzeloze Europa profiteren, zijn de mogelijkheden van een 

grensoverschrijdend gebruik van de gezondheidszorg in het buurland beperkt. Dit heeft verschillende oorzaken:

• verschillende gezondheidssystemen

• nationale, internationale regelingen en Europese rechtsspraak

• tekort aan en ontbrekende transparantie en informatie

• tekort aan structuren van een doelgerichte samenwerking

• gemis aan coördinatie en inzet van hulpbronnen (gericht op de regio)

Om het bovenstaande te doorbreken zijn pilotprojecten in de grensregio een uitstekend middel om hierin 

verandering te brengen. Hier wordt de kans geboden voor snelle en doeltreffende grensoverschrijdende 

gezondheidszorg, als ook voor de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking van de aanbieders en

instellingen en optimale inzet van hulpbronnen. De Euregio’s hebben gezamenlijk 5,5 miljoen inwoners, en daarbij 

evenveel potentiele patiënten. In het gebied zijn ca. 28 ziekenhuizen gevestigd. De gezondheidszorg in het 

grensgebied is momenteel krachtig in beweging, in het bijzonder in de landelijke gebieden:

• Verschraling van het zorgaanbod

• Veranderende zorgstructuren in D en Nl

Door een pakket van grensoverschrijdende maatregelen wordt de barrièrewerking van de grens in het 

programmagebied verminderd en worden de grensoverschrijdende interacties tussen burgers en instituties 

geïntensiveerd. Het programma draagt hieraan zowel in psychologische zin  maar ook door concrete 

samenwerkingsactiviteiten tussen burgers en instituties bij.

Na vele jaren van grensoverschrijdende zorgprojecten is het aspect “korter, sneller, beter” een nieuwe uitdaging. 

Het project zal zich dan ook middels 2 zorgclusters vooral op deze thema’s focussen en d.m.v. verdere 

grensoverschrijdende zorginitiatieven deze uitdagingen aan gaan.  Ook door zorginstellingen en technologie en 

innovatie samen te brengen zal de gezondheidszorg de komende jaren betaalbaar kunnen blijven door een 

efficiëntere manier van werken. Om dit grensoverschrijdend te realiseren zullen de netwerken en de matchings van 

grote meerwaarde zijn in het grensgebied.

Cluster 1 Voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 

allergie bij kinderen)

Ongeveer 18% van alle kinderen lijdt aan voedselallergische klachten, hetgeen ongeveer 617.000 kinderen in 

Nordrhein-Westfalen en Gelderland betreft. Voor pinda (5,6%) en noten (8,4%, inclusief hazelnoot) resulteert dit in 

ongeveer 85.000 kinderen met een  allergie. Bovendien  neemt de prevalentie  van voedselallergie  nog

steeds toe. Door het uitvoeren van een provocatietest, die nog steeds de gouden standaard is voor het 

diagnosticeren van een voedselallergie, blijkt ongeveer 50% van de kinderen met een vermoedelijke voedselallergie  

ook daadwerkelijk  allergisch te zijn.

Onderzoek uitgevoerd door Rijnstate ziekenhuis in samenwerking met Wageningen Universiteit en het Canisius 

Wilhelmina ziekenhuis toonde aan dat de in vitro Basofiele Activatie Test (BAT) een betrouwbaar, patiëntvriendelijk, 

snel en goedkoop (ongeveer € 300) alternatief is voor de huidige dure, risicovolle en tijdrovende provocatietest.  
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Ziekenhuis Rijnstate (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium) heeft de BAT methode (de zogenaamde 

indirecte BAT) voor pinda- en hazelnootallergie  op zodanige wijze geoptimaliseerd dat bloedmonsters  kunnen 

worden afgenomen in het plaatselijke  gezondheidscentrum  van de patiënt die vervolgens met de reguliere post 

naar een centraal laboratorium kunnen worden verstuurd zonder tijdsdruk. Er zijn geen andere laboratoria die de 

indirecte BAT methode voor routinematige patiëntenzorg in- of buiten onze regio kunnen uitvoeren.  Deze unieke 

situatie biedt de zorgprofessionals in de Euregio de mogelijkheid om samen te werken bij de implementatie van deze 

test in het diagnostisch traject. Dit zal alle burgers met een vermoedelijke pinda- of hazelnootallergie ten goede 

komen omdat provocatietesten  dan niet meer nodig zijn en dus het diagnostisch  traject korter zal zijn.

De expertise op het gebied van allergiediagnostiek en zorg is versnipperd door de hoge mate van 

multidisciplinariteit, de verschillende gezondheidszorgsystemen in Duitsland en Nederland en lokale situaties.

Het is bekend dat het samenbrengen van deze verschillen en de  gezamenlijke

expertise een krachtig hulpmiddel is om het beste uit beide werelden te combineren, wat een snelle toegang tot een 

kort diagnostisch  traject en de beste zorg voor alle burgers mogelijk  maakt.

Momenteel is de Basofiele Activatie Test (BAT) niet beschikbaar in het programmagebied, noch in andere gebieden 

in Duitsland en Nederland, vanwege het feit dat de methode relatief nieuw is en een goed uitgerust laboratorium in 

de buurt van het ziekenhuis/de patiënt vereist is. De oprichting van een Duits/Nederlands Allergie Expertise 

consortium waarin zorgprofessionals van verschillende instellingen (ziekenhuizen/klinieken) samenwerken met 

behulp van vergelijkbare diagnostische

protocollen/processen, garandeert dat alle burgers in de grensregio een hoge standaard van zorg in het gebied 

ontvangen. In geval van complexe allergische aandoeningen/symptomen zorgt het netwerk dat patiënten nog 

steeds zorg in hun eigen regio ontvangen, waardoor diagnostische vertraging en reizen buiten de regio wordt 

voorkomen. De unieke samenwerking in dit cluster en het grensoverschrijdende consortium zal interessant zijn voor 

andere instellingen en bedrijven om zich later bij dit internationale netwerk aan te sluiten. 

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiënten mobiliteit, efficiënt 

transferpunt)

Jaarlijks krijgen in NRW en Nederland ca. 90.000 mensen een beroerte, waarvan het in ongeveer 80% van de 

gevallen een ischemische beroerte (herseninfarct) betreft. Ongeveer 16.000 patiënten overlijden jaarlijks als gevolg 

hiervan. Voor patiënten met een ischemische beroerte is de eerste behandeling (naast zorgdragen voor de vitale 

parameters) het toedienen van het intraveneuze trombolyticum alteplase (rt-PA). Dit dient te gebeuren zo snel 

mogelijk na start van de beroertesymptomen. Dit nauwe tijdvenster zorgt ervoor dat het niet altijd mogelijk is tijdig 

alteplase te geven; bovendien is het slechts effectief in 1 op de 10 patiënten. Dit heeft geleid tot het zoeken naar 

andere behandelingen, waaronder de intra-arteriële behandeling waarbij het stolsel door middel van een katheter 

verwijderd wordt uit het vat (Intra-Arteriële Trombectomie    (IAT)).

Jaarlijks komen zo’n 10% van de patiënten in aanmerking voor deze behandeling; in Duitsland ligt dit percentage 

aanmerkelijk lager dan in Nederland. De IAT-zorg is vaak op een beperkt aantal locaties gecentraliseerd om 

voldoende expertise voor deze behandeling te borgen. In het directe grensgebied van de Euregio Rijn-Waal voert 

het Radboudumc deze IAT-behandelingen uit. Behalve omliggende Nederlandse strokecentra in de ziekenhuizen zijn 

dichtbijgelegen  Duitse strokecentra verwijzers voor deze  IAT-behandeling.

Er zijn geen Duitse IAT centra in het directe grensgebied van de Euregio Rijn-Waal aanwezig. Het dichtstbijzijnde IAT 

centrum is Dusseldorf of Krefeld. Om de Duitse beroerte patiënten in de grensregio de snelst mogelijke behandeling 

(incl. ambulancezorg) aan te bieden is de nieuwe grensoverschrijdende samenwerking van Duitse strokecentra en 

Duitse ambulancediensten met het IAT-centrum Radboudumc van groot belang.

Voor de Duitse patiënt zal dit een enorme verbetering van de zorg zijn, met betere uitkomsten, en minder primaire  

en secundaire zorg gerelateerde kosten voor de patiënt. Binnen dit project gaat het erom de trombectomie (dat een 

gespecialiseerde behandeling is en niet elk centrum kan bieden) toegankelijk te maken voor de patiënt uit de 

12/18



grensregio. Juist de Duitse patiënt, die anders te ver zou moeten reizen naar Duitse IAT centra, heeft veel baat bij dit 

project. Dit relatief kleinschalig project in de grensregio met betrokken en gemotiveerde partners heeft een hoog 

rendement en slagingskans voor burgers en ziekenhuizen.

Cluster 0.2 Matchings

Door D/NL-zorginstellingen en technologie en innovatie samen te brengen zal de gezondheidszorg de komende 

jaren betaalbaar kunnen blijven door een efficiëntere manier van werken. Om dit grensoverschrijdend te realiseren 

zullen de netwerken en de matchings van grote meerwaarde zijn in het  grensgebied.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Volgens de richtlijn 2011/24/EU gepubliceerd door de Europese Unie , die op 25 oktober 2013 in werking is 
getreden, hebben patiënten recht op gezondheidszorg over de Europese grens en recht op vergoeding daarvan. De 
internationale zorgomgeving bepaalt in toenemende mate de manier waarop de zorg in onder andere Nederland en
Duitsland is georganiseerd. In concrete gevallen is de zorg in het buurland beter bereikbaar voor patiënten (korte 
reistijden) of sluit deze beter aan bij de behoefte van de patiënt.
Door grensoverschrijdende samenwerking tussen zorginstellingen is het mogelijk om  patiëntenzorg veel dichter bij 
huis te bieden. De oplossing voor kortere, betere en snellere zorg en het uitoefenen van de rechten van de patiënt 
ligt hiermee juist in het openstellen van de grens en in grensoverschrijdende samenwerking. 

Cluster 1 voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 
allergie bij kinderen)

Dit cluster wordt over de grenzen uitgevoerd omdat de prevalentie van voedselallergieën in Nederland en Duitsland 
(en in Europa in het algemeen) vergelijkbaar is en professionals in de gezondheidszorg aan beide kanten van de 
grens ervaren dat de huidige situatie niet kan worden gehandhaafd omdat de prevalentie van allergieën toeneemt, 
de provocatietest patiëntonvriendelijk en duur is en de beschikbare gezondheidszorgbudgetten afnemen. Omdat 
de gezondheidszorgstelsels niet identiek zijn, patiënten een andere route kunnen volgen van eerste naar de 
tweede/derde lijns zorg en internationale richtlijnen/expert opinies anders worden toegepast, betekent dit dat 
zorgprofessionals in beide landen expertise hebben in de meest efficiënte toepassing van de beschikbare 
diagnostiek en personele inzet voor hun eigen situatie. Door het beste van deze twee werelden te combineren, kan 
de inrichting van de allergiezorg verder worden geoptimaliseerd met de toegevoegde waarde van de BAT in het 
diagnostisch traject. Burgers in de Euregio's blijven verzekerd van een hoge standaard van allergiezorg in hun eigen 
regio.
Het resultaat van deze aanpak in een grensoverschrijdende en grote patiëntenpopulatie zal de implementatie van 
BAT aanzienlijk versnellen, niet alleen in beide landen, maar ook voor andere voedselallergenen. Een 
Duits/Nederlands Allergie Expertise consortium kan optreden als Partner in de kennis en expertise van 
allergiediagnostiek en de implementatie van de BAT in de klinische praktijk. Het allergieconsortium zal een 
interessante partner zijn voor samenwerking op nationaal
en internationaal niveau en de Euregio zal niet alleen profiteren van het feit dat hun eigen patiënten hoogwaardige 
zorg ontvangen, maar de regio zal ook dienen als een internationale opleidingsplaats voor jonge zorgprofessionals 
in de allergologie.

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen (kortere ambulance-tijden, betere patiëntenmobiliteit, efficiënt 
transferpunt)

Voor de Duitse patiënt zal dit een enorme verbetering van de zorg zijn, met betere uitkomsten, en minder primaire 
en secundaire zorggerelateerde kosten voor de patiënt. Binnen dit project gaat het erom de trombectomie (dat een 
gespecialiseerde behandeling is en niet elk centrum kan bieden) toegankelijk te maken voor de patiënt uit de 
grensregio. Juist de Duitse patiënt, die anders te ver zou moeten reizen naar Duitse IAT centra, heeft veel baat bij dit 
project. Nationaal zijn er binnen Nederland al meer gestandaardiseerde verwijzingspatronen, ook deze kunnen 
geoptimaliseerd worden. De Grens geeft juist een onnatuurlijke barriere. Het optimaliseren van deze zorg in heel 
Nederland of heel Duitsland is een te groot project met te veel partners wat daardoor weinig kans van slagen heeft. 
Dit relatief kleinschalig project in de grensregio met betrokken en gemotiveerde partners heeft een hoog rendement 
en slagingskans voor burgers en ziekenhuizen. 

Cluster 0 Projectbegeleiding & Matchings; cluster 0.2 Matching

De Euregio’s zijn vanuit verschillende gezichtspunten een Field Lab, om ontwikkelingen in de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te versnellen.
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Gezondheidszorg is een onderwerp van belang voor grensoverschrijdende samenwerking. In de Euregio Rijn-Waal 
worden sinds 1995 grensoverschrijdende projecten op het gebied van grensoverschrijdende Gezondheidszorg 
geïnitieerd en uitgevoerd. Het bestaan van de grens zorgt nog steeds voor moeilijkheden en vormt een hindernis 
voor de mensen die er wonen, werken of willen samenwerken.
Belemmerende factoren zijn de verschillen van nationale wetgeving, verschillen ten aanzien van de financiering van 
de zorg en ook het verschillende systeem van gezondheidszorg en zorgverzekeraars.
De grensoverschrijdende samenwerking biedt de mogelijkheid om kennis te delen, uit te wisselen, te verspreiden en 
aan te vullen, met de bedoeling om tot duurzame oplossingen  te komen.
Een uitdaging is het om een nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen te bewerkstelligen, het opzetten van een 
gemeenschappelijk zorgaanbod op verschillende gebieden, en betere informatie-uitwisseling. De resultaten zijn van 
voordeel voor de mensen in de grensstreek,  en, afhankelijk  van de aard van het project, zij hebben een impact op  
de grensstreek.
Door zorginstellingen en technologie en innovatie samen te brengen zal de gezondheidszorg de komende jaren 
betaalbaar kunnen blijven door een efficiëntere manier van werken. Om dit grensoverschrijdend te realiseren zullen 
het netwerken en  de matchings  van grote meerwaarde zijn in het  grensgebied.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten 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?

Dankzij de directe samenwerking tussen de buurlanden worden de zorgkwaliteit en de kosteneffectiviteit verbeterd. 

Een bijkomend belangrijk voordeel is de afgenomen reistijd van de patiënten doordat zij naar een dichterbij gelegen 

ziekenhuis over de grens kunnen in plaats van naar een ziekenhuis elders in het eigen land.

Door de grensoverschrijdende directe samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zal de landgrens 

als barrière verdwijnen en de cohesie binnen de Euregio groeien. De ontwikkeling van een duurzame infrastructuur 

voor grensoverschrijdende behandeling zal de toegankelijkheid en het doelmatig gebruik van het zorgaanbod 

verbeteren. 

Door zorggebruik in het buurland te faciliteren ontstaat er een groter zorgaanbod, waardoor zowel de 

zorgaanbieders als de zorgverzekeraars worden gestimuleerd om hun prijs/kwaliteit verhouding te verbeteren. 

Door het grensoverschrijdende zorgaanbod is er een afname van wachttijden én worden wachtlijsten voorkomen. 

De patiënten kunnen uit het beste en dichtstbijzijnde zorgaanbod kiezen. Het is logisch dat van deze ingezette route 

ook na projecteinde duurzaam gebruik gemaakt zal worden.

Door het “korter, sneller en beter” te handelen blijft de toenemende vraag naar zorg in de toekomst betaalbaar. 

Patiënten zijn geïnteresseerd in goede zorg vlak bij huis, waardoor nieuwe zorgtrajecten zullen blijven ontstaan. En 

door optimaal gebruik worden gemaakt van expertise en capaciteit. Zorgaanbieders zullen een oplossing uitwerken 

waarmee zorg over de grens en de vergoeding daarvan rendabel is. Hiermee zal zorg over de grens ook na afloop 

van het project duurzaam kunnen verder ontwikkelen.

Cluster 1 voedsel allergie bij kinderen (sneller en beter patiëntgericht diagnostisch traject voor pinda en hazelnoot 

allergie bij kinderen)

Het Duitse/Nederlandse Allergie Expertise consortium in dit cluster zal aantonen dat samenwerking op het gebied 

van allergiezorg vereist is voor de continuïteit van een hoge standaard van zorg, aangezien de prevalentie van 

allergieën toeneemt maar de budgetten voor de gezondheidszorg afnemen. Dit cluster laat ook zien dat 

samenwerking van zorgprofessionals met wetenschappelijke instellingen noodzakelijk is om innovatieve 

oplossingen (zoals BAT) te ontwikkelen en te implementeren. Deze samenwerking zal de ontwikkeling van de BAT 

voor andere voedselallergieën versnellen. Het centrale laboratorium dat zowel de wetenschappelijke als logistieke 

kennis van deze test heeft, kan zijn productiecapaciteit opschalen naar andere gebieden/landen, waardoor de 

kosten worden verlaagd, maar de werkgelegenheid toeneemt en het mogelijk wordt gemaakt dat deze diagnostiek 

beschikbaar is voor alle patiënten in hun eigen regio. Aangezien deze test veel goedkoper is dan de huidige 

provocatietest zal dit gunstig zijn voor de zorgverzekeringsmaatschappijen en zal de financiële vergoeding van de 

BAT geen belemmering zijn.

Bovendien zal de unieke samenwerking in dit cluster en het gevestigde consortium interessant zijn voor andere 

instellingen en bedrijven om zich bij dit netwerk aan te sluiten. Een gevolg zal zijn dat aanvragen van nationale en 

Europese subsidies meer kans van slagen hebben hetgeen de voortzetting van het consortium en de spin-off ervan 

garanderen.

Cluster 2 Beroertezorg zonder grenzen

Nadat het project doorlopen is zal de zorg geoptimaliseerd worden, dit is dan onderdeel geworden van de 

standaard zorg. Zorg voor patiënten wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar die deze behandeling vergoed. 

Registratie blijft onderdeel van standaard zorg, en draagt bij aan het PDCA cyclus van de acute beroerte zorg zodat 

deze blijvend op een hoog niveau blijft.

De behaalde resultaten worden weergegeven in een rapport en beschikbaar gesteld voor andere (grens) regio’s om 
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daar ook deze zorg te optimaliseren. Daarnaast zal een afsluitend symposium meer ruchtbaarheid geven aan de 

opgedane ervaringen en bijdragen aan het uitdragen van de resultaten.

Cluster 0 Projectbegeleiding & Matchings; cluster 0.2 Matching

De zorgsector is een belangrijke economische factor voor het grensgebied. De zorgsector wordt gekenmerkt door 

privatisering en toenemende concurrentie. Dit leidt tot rationalisering, fusies en soms helaas ook tot verslechtering 

van de kwaliteit van de zorg. Ook de problemen op het gebied van personeel in de zorg zijn  bekend.

Intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking zoals in dit project nagestreefd wordt, zal een positieve 

uitwerking hebben op de zorgsector. Als gevolg van de verschillende zorgsystemen bestaan bepaalde problemen 

alleen aan Duitse of alleen aan Nederlandse  zijde.

Door middel van de grensoverschrijdende matching zal een beter grensoverschrijdend  gebruik van de aanwezige 

faciliteiten gemaakt worden. Belangrijk is zorg en technologie met elkaar te verbinden, door technologische en 

sociale innovatie die bij de patiënt terecht komt.

Met name voor de burger belangrijk, de toegang tot de grensoverschrijdende zorg die sneller en verbeterd en 

vereenvoudigd zal worden.

Als gevolg van de toenemende privatisering wordt de gezondheidszorg steeds meer als een "gewone" economische 

activiteit gezien. Vraag en aanbod zullen in toenemende mate bepalend zijn voor de omvang en het kwaliteitsniveau 

van de diverse faciliteiten in de gezondheidszorg. +De zorgsector biedt werk aan ca. 1,1 miljoen werknemers  in 

Noordrijn-Westfalen en 1,3 miljoen werknemers in Nederland en is daarmee een economische factor van formaat.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  1.434.576,48

€  241.763,40

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  1.676.339,88

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  686.729,68 40,97 %

Katholisches Karl-Leisner-Klinikum - 
Wilhelm-Anton-Hospital

€  38.903,35Öffentlich / Publiek 2,32 %

Radboud UMC €  158.093,95Öffentlich / Publiek 9,43 %

Wageningen UR (Wageningen University) €  19.550,00Öffentlich / Publiek 1,17 %

Innovative Medizin.NRW GbR (MedLife GmbH, 
MedEconRuhr GmbH, HRCB Projekt GmbH)
(vorm. InnovativeMedizin.NRW und vorm. 
Cimed-NRW GbR)

€  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Stichting Health Valley €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Marien Hospital €  10.595,25Öffentlich / Publiek 0,63 %

Helios Klinikum Krefeld €  10.545,25Öffentlich / Publiek 0,63 %

Universitätsklinikum Düsseldorf €  12.045,25Öffentlich / Publiek 0,72 %

Ziekenhuis Bernhoven €  38.279,48Privat / Privaat 2,28 %

CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel 
Ziekenhuis Canisius Wilhelmina)

€  49.069,35Privat / Privaat 2,93 %

Maasziekenhuis Pantein B.V. €  38.903,35Privat / Privaat 2,32 %

Rijnstate Ziekenhuis (Stichting Rijnstate 
Ziekenhuis)

€  271.841,10Privat / Privaat 16,22 %

Euregio Rhein-Waal €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Katholische Karl Leisner Kliniken, St. Antonius 
Hospital

€  38.903,35Privat / Privaat 2,32 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  989.610,20 59,03 %

EFRE / EFRO €  838.169,92Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  75.720,14Öffentlich / Publiek 4,52 %

Provincie Gelderland €  75.720,14Öffentlich / Publiek 4,52 %

€  1.676.339,88Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c2 
08-04-2019 

 
 

INTERREG VA 
 
ENDOCARE 
 
Dit project richt zich op verbetering en vernieuwing in de Euregionale endoscopische zorg 
(darmkanker) via: 

• duurzame zorg-samenwerking (bevolkingsonderzoek, behandelplannen, digitale 
doorverwijzing, personeels-training en -uitwisseling) tussen ziekenhuizen in de 
grensregio; 

• innovatieve product(door)ontwikkeling door MKB, ziekenhuizen en kenniscentra in 
de grensregio. Het betreft de (door)ontwikkeling van een gemodificeerde poliepsnaar 
(voor grote poliepen in de dikke darm). 
De meeste darm-poliepen zijn eenvoudig met een electrochirurgische snaar 
endoscopisch weg te halen. Als poliepen heel groot worden, kan het technisch 
moeilijk zijn om ze (veilig) te verwijderen. Een verbeterde poliepsnaar moet daar 
verandering in brengen. 

In het project werken 5 ziekenhuizen, 2 kennis-instellingen en 2 MKB-bedrijven samen. 
3/4e van de kosten is geoogt voor de ziekenhuis zorg-samenwerking. 
1/4e van de kosten is beoogt voor product(door)ontwikkeling. 
 
Leadpartner Radboud UMC, Nijmegen 

 
Projectpartner Radboud UMC, Nijmegen 

Maasziekenhuis Pantein, Beugen 
Karl Leisner Klinikum – Wilhelm Anton 
Hospital Goch 
Evangelisches Krankeshaus, Düsseldorf 
Marien Hospital, Wesel 
Technische Universiteit Eindhoven 
MTW Endoskopie KG, Wesel 
Open Healthhup BV, Nijmegen 

Projectvolume 688.719,55€ 
Regionaal   
Bovenregionaal  

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt geen nationale cofinanciering 
aangevraagd. 

 



Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c2 
08-04-2019 

 
 
 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel: 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de Euregioraad 
formuleren.  
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Stand van zaken per: 20-3-2019

Lead partner

Naam organisatie: Radboud Universitair Medisch Centrum
Adres, plaats: Geert Grooteplein Noord 21 6525EZ, Nijmegen Nederland (Arnhem/Nijmegen)
Contactpersoon: MD, PhD, Prof Peter  Siersema
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Naam: Radboud Universitair Medisch Centrum
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Plaats: Wesel (Wesel)

Naam: Open healthHup B.V.
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Overige projectpartners
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Samenvatting project

Het ENDO-CARE project richt zich op het herdefiniëren van de endoscopische zorg op de Nijmegen – 
Boxmeer-Neder Rijn- Roergebied –as  via  duurzame samenwerking en activiteiten binnen patiëntenzorg, training en 
onderwijs en productontwikkeling in de grensregio. De focus ligt hierbij op het bevolkingsonderzoek darmkanker 
(BVO).

Patiëntenzorg

Zorg dicht bij huis. Vanuit regio Niederrhein worden patiënten met complexe endoscopieën doorverwezen naar 
het Roergebied, terwijl zij ook dichter in de buurt, in het Radboudumc kunnen worden behandeld  voor 
bijvoorbeeld het verwijderen van grote poliepen in de dikke darm. Het Radboudumc verwijst met enige 
regelmaat complexe endoscopieën door naar UMCs in Nederland terwijl op kortere afstand tertiaire referentie 
centra in het Ruhrgebied zijn die op Europees topniveau presteren.  Betere doorverwijzing over grenzen heen 
maakt dat patiënten dichter bij huis behandeld kunnen worden. 

Uniforme patiënten verwijs informatie.  Voor een goede onderlinge doorverwijzing is een uniform patiënten 
verwijs format noodzakelijk waarin afspraken worden gemaakt voor een veilige overdracht. 

E-health. Om de patiëntgerichtheid en doelmatigheid van de zorg te verbeteren wordt er een applicatie 
ontwikkeld voor onderlinge verwijzing (in samenwerking met Openhealthhup) en het genereren van patiënt 
gerapporteerde uitkomstmaten als kwaliteit van leven en tevredenheid.

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

De begeleiding van het project zal geschieden door het Radboud UMC (P.I. van Geenen) en het EVK (co-P.I. 
Neuhaus).
Het werkplekmanagement en coördinatie zal worden verricht door:
1. een arts-onderzoeker (Radboudumc) en 
2. een coördinerende verpleegkundige (EVK)
3. Junior staf arts (Chris Gerges, EVK)

PR und Kommunikation / PR en communicatie

Samenwerking in het consortium wordt versterkt en in de aandacht gebracht door:
1. Organiseren van onderwijs/ training centraal en decentraal
2. Organiseren van symposium en congres
3. Publiceren van resultaten van het consortium in vakbladen en lokale/ nationale pers
4. Een website voor het ENDOCARE project te maken. 
5. Lanceren van de ENDOCARE-snaar en poliep herkennings software

Inhaltliche Aktivitäten / Inhoudelijke activiteiten

Training en onderwijs

Concrete maatregelen en activiteiten
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Optimale endoscopische ingrepen vergen goede training en onderwijs van MDL artsen. Trainingen worden in 
het EVK, Radboud UMC en KLK gegeven. Echter, niet alle technieken kunnen overal geleerd worden. 
Bijvoorbeeld de POEM techniek kan in het EVK geleerd worden en niet in de andere ziekenhuizen.  ESD kan niet 
in het KLK, PZB, MH geleerd worden. Therapeutische EUS niet in LKL en minder in EVK/EKE, maar wel in het 
Radboudumc. Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise zullen er voor artsen in opleiding 
met als doel “geavanceerde interventie endoscopie” en verpleegkundigen onderlinge uitwisseling plaatsvinden 
tussen Duitse en Nederlandse klinieken. Daarnaast worden er periodieke gezamenlijke nascholingsavonden 
georganiseerd voor alle deelnemende klinieken en opleidingsplekken uitgewisseld.

Optimalisatie, innovatie  en validatie endoscopgische technieken

Optimalisatie en validatie van EMR-procedure met een focus op poliepterugkomst (recurrence) en herkenning 
van een poliepterugkomst.  Om poliepterugkomst te verkleinen is er recent een nieuwe techniek ontwikkeld 
door een gerenomeerde Australische MDL-kliniek. Zij hebben aangetoond dat als de randen van het wondvlak 
goed nabehandeld worden door „nabranden“ of tewel coagulatie, de poliepterugkomst met 50% wordt 
verlaagd. Deze techniek gaan we gezamenlijk invoeren en  valideren. Daarnaast gaan we het litteken na de grote 
poliepverwijdering bestuderen door middel van beeldherkenning  en onderzoeken of we poliepterugkomst 
kunnen onderscheiden van littekenweefsel met een normale coloscoop (onderzoeksgroep van Prof de With van 
de TU Eindhoven/ Philips). 

Ontwikkeling van nieuw endoscopisch materiaal en ingrepen door samenwerking te bevorderen tussen ideeën 
van artsen en firma’s die deze producten ontwikkelen. Dit gaan we doen met de  firma MTW-Endoskopie 
(Wesel) een betrouwbare en innovatieve partner met een goede status van dienst.  Hiermee kunnen we onze 
kennis omzetten in (aanpassing van) producten en vice-versa wat uiteindelijk tot een betere zorg en 
ontwikkeling op het gebied van endoscopie gaat leiden. Nederland kent geen productie en ontwikkeling van 
endoscopie materialen maar heeft wel ervaring op het gebied van e-health en beeldherkenning technieken. 
Deze ontwikkelingen lopen snel in Nederland en zijn gemakkelijk te vertalen naar de Duitse situatie. Daarom is 
de samenwerking van de NL en D kant met Openhealthhup en de TU Eindhoven/Philips  zeer waardevol. 

Validatie en kosten effectiviteits berekeningen van bestaande endoscopische technieken:  Er is een toenemende 
behoefte aan validatie van moderne endoscopische technieken. Opbrengsten (PRU, succes en 
kosten-effectiviteit) voor arts, patiënt en zorgverzekeraar, met name op de lange termijn zijn niet of nauwelijks 
bekend. Research banden met de producenten van endoscopische materialen en de tertiare verwijscentra 
Radboud UMC, EVK en UE (EKD) kunnen potentieel de ontwikkeling kwaliteit en snelheid verhogen.

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

Het voorgestelde project heeft door zijn diverse karakter verschillende doelgroepen zoals ziekenhuizen, Technische 
Universiteit, patienten, gastroenterology, verpleegkundigen, arts-assistenten, chirurgen, onderzoekers, 
pathologen, bedrijven (Openhealthup, MTW, Philips).
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Algemeen probleem (In Nederland en Ruhrgebied)
Algemeen probleem in Nederland en Ruhrgebied is een toenemende vraag naar endoscopische zorg door 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker, door followup scopieën na de eerste BVO-scopie en door de noodzaak voor 
meer therapeutische scopieën voor grote poliep verwijdering. Echter, er is een tekort aan beschikbare 
MDL-specialisten. Het vak Maag, Darm, en Leverziekte (MDL) is een van de jongste medische 
specialisaties/richtingen met endoscopische ingrepen in het spijsverteringstelsels als een van de belangrijkste 
speerpunten. Doordat het aantal endoscopische procedures toeneemt (absoluut en diversiteit) en er een fors 
tekort is aan MDL-artsen, is de klinische druk dermate hoog geworden, dat er problemen ontstaan op de volgende 
gebieden:
• Patiëntenzorg: schaarste van MDL-artsen is met name aanwezig in kleine klinieken in de grens regio, zoals 
bijvoorbeeld PZB, MH en KLK. De capaciteit in absolute zin is al beperkt en dus helemaal voor complexe 
verrichtingen. 
• Onderwijs en training: in een kraptemarkt is er minder plaats voor onderwijs en training.  
• Ontwikkeling en vernieuwing: dit komt in het gedrang terwijl ontwikkeling en innovatie van grote poliep 
verwijdering noodzakelijk is omdat het een therapeutisch ingreep is die pas de laatste jaren wordt ingezet en 
waarvan de lange termijn effecten nog onbekend zijn (zoals terugkomen van poliepen op het wondvlak, verlate 
nabloedingen en technische toepassingen zoals instelling stroomgenerator en keuze van de snaar voor de ingreep).  

Mogelijke oplossingsstrategie
Het ENDO-CARE project richt zich op het herdefiniëren van de endoscopische zorg op de Nijmegen – 
Boxmeer-Neder Rijn- Roergebied –as  via  duurzame samenwerking en activiteiten binnen productontwikkeling, 
patiëntenzorg en onderwijs in de grensregio. De focus zal liggen op het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO). 
Een heldere herverdeling van klinische taken, uitwisseling tussen klinieken  en hulp bij nascholing van medewerkers 
kan een efficiëntere zorg met zich meebrengen
waarbij patiënten eerder en dichter in de buurt geholpen kunnen worden. 

Waarom?
Ontwikkeling van nieuw endoscopisch materiaal en ingrepen door samenwerking te bevorderen tussen ideeën van 
artsen en firma’s die deze producten ontwikkelen. Dit gaan we doen met de  firma MTW-Endoskopie (Wesel) een 
betrouwbare en innovatieve partner met een goede status van dienst.  Hiermee kunnen we onze kennis omzetten 
in (aanpassing van) producten en vice-versa wat uiteindelijk tot een betere zorg en ontwikkeling op het gebied van 
endoscopie gaat leiden. Nederland kent geen productie en ontwikkeling van endoscopie materialen maar heeft wel 
ervaring op het gebied van e-health en beeldherkenning technieken. Deze ontwikkelingen lopen snel in Nederland 
en zijn gemakkelijk te vertalen naar de Duitse situatie. Daarom is de samenwerking van de NL en D kant met 
Openhealthhup en de TU Eindhoven/Philips  zeer waardevol. 

Validatie en kosten effectiviteits berekeningen van bestaande endoscopische technieken:  Er is een toenemende 
behoefte aan validatie van moderne endoscopische technieken. Opbrengsten (PRU, succes en kosten-effectiviteit) 
voor arts, patiënt en zorgverzekeraar, met name op de lange termijn zijn niet of nauwelijks bekend. Research 
banden met de producenten van endoscopische materialen en de tertiaire verwijscentra Radboud UMC, EVK en UE 
(EKD) kunnen potentieel de ontwikkelingskwaliteit en snelheid verhogen.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Innovatief
Het project kent twee innovatieve onderdelen. 
1. Zorg dichter bij huis door nieuwe verwijspatronen over landsgrenzen heen door een webbased referal systeem, 
een vast verwijsformat en patientenapp.
2. Verminderen aantal scopieen per patiënt door inzet van nieuwe technieken samen zoals nabranden 
poliepranden met nieuwe poliepsnaar en beeldherkenning. 

Veranderingen die het project teweeg gaat brengen:
Het project gaat een nauwere samenwerking voor nu en in de toekomst aan tussen Niederrhein, Ruhrgebiet, 
endoscopische/software firma’s (MTW/Openhealthhup) en het Radboudumc op het gebied van: onderzoek en 
ontwikkeling, patiëntenzorg en onderwijs/training. Dit gaat leiden tot een duurzame samenwerking met een 
dynamische kennisuitwisseling hetgeen zal resulteren in een efficiëntere en patiëntgerichte zorg met betere 
uitkomsten. Bij succes van deze formule ontstaat er de volgende spin-off: 

A. Andere endoscopische behandelingen zullen volgen (bloksgewijze aanpak); i.e. de diagnostiek en behandeling 
van galwegstenen, galwegkanker en alvleesklierkanker. Dit is reeds concreet besproken en vastgelegd.
B. Een positieve collaboratie zal als een katalysator dienen voor andere vakgroepen in de regio met gelijksoortige 
zorg (relatief korte opnames, endoscopische verrichtingen, duidelijke strategie), doordat:
1. Zorgverzekeraars gaan wennen en een duidelijkere visie gaan ontwikkelen over over de grens verwijzen.
2. Contacten van het huidige project kunnen eenvoudig worden aangewend bij verdere uitbreiding.

C. Succes na de subsidietermijn (duurzaamheid). Dit is een van de belangrijkste aspecten van deze aanvraag, 
doordat:
1. Het wegnemen van barrières voor zowel patiënten als professionals, zal de weg openstaan voor een bredere 
samenwerking met de huidige klinieken. Verdere uitbreiding naar bijvoorbeeld de universiteit 
Duisburg/Dortmund/Düsseldorf is waarschijnlijk.
2. De voorgestelde samenwerking en kennisdeling zal leiden tot kwalitatief hogere R&D uitkomsten, wat verdere 
samenwerking tussen de consortiumpartners zal bestendigen. Dit biedt kansen voor vervolgprojecten, maar ook 
structureel optrekken in gezamenlijke scholing en kennisdeling en uitwisselen van patiënten
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

DOELEN van het consortium

Het algemene doel van het ENDO-CARE project is het herdefiniëren van de endoscopische zorg op de Nijmegen - 

Neder Rijn- Roergebied –as om zo te komen tot meer patiëntgerichte en doelmatige zorg binnen deze regio. De 

focus van de samenwerking daarbij is BVO. 

De subdoelen en indicatoren van het project worden hieronder beschreven per werkpakket. 

1. Patiëntenzorg

Subdoelen 

1.1 Patiëntenzorg dicht bij huis realiseren door nieuwe verwijspatronen (boundery free referral)

1.2 Verbeteren van de tevredenheid van de patiënten.

1.3 Realiseren van een (elektronische) eenvoudige en uniforme manier van onderlinge doorverwijzing

1.4 Realiseren van uniforme protocollen voor endoscopische verrichtingen

Indicatoren 

- Aantal onderlinge verwijzingen tussen alle betrokken klinieken

- Beschikbaarheid van eenduidige afspraken over doorverwijzing

- Beschikbaarheid elektronische doorverwijzingsmogelijheid

- Beschikbaarheid gezamenlijke protocollen over poliep verwijdering (EMR/poliepectomie)

- Patienttevredenheid en Kwaliteit van leven 

- PRU  

2. Training en onderwijs

Subdoelen

2.1 Verbeteren endoscopische expertise van artsen en verpleegkundigen van alle betrokken klinieken

2.2 Realiseren van een structureel leerplatform voor kennisuitwisseling tussen klinieken 

2.3 Realiseren van gezamenlijke congressen 

Indicatoren

- Toegenomen kennis en vaardigheden 

- Aanwezigheid van een systeem van intercollegiale toetsing 

- Participatiegraad artsen/verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen

- Aantal scholingen, congressen en uitwisselingen van verpleegkundigen, onderzoekers en artsen.

3. Optimalisatie, innovatie en validatie endoscopische technieken 

Subdoelen

3.1 Stimulatie van de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van nieuwe endoscopische procedures en 

producten.

3.2 Verbetering van de endoscopische zorg: minder poliep terugkomst en als deze er toch is deze sneller te 

herkennen met automatische beeldherkenning

3.3 Kosten effectievere procedures
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3.4 Ontwikkeling en aanpassing van nieuwe en bestaande endoscopie materialen 

Indicatoren

- Reductie van het aantal scopieen per patient (door nabranden poliepranden en goede beeldherkenning). 

- Aantal nieuwe voorspellende factoren die een poliep terugkomst kunnen voorspellen (ontwikkeling samen met 

TUe)

- Beschikbaar hebben van een gemodificeerde poliepsnaar 

- Beschikbaar hebben van een patiëntvriendelijke App  

- Aanwezigheid van een structurele samenwerking op het gebied van valideren en ontwikkelen van nieuwe 

endoscopische technieken

Doelgroep(en) 

Het voorgestelde project heeft door zijn diverse karakter verschillende doelgroepen zoals ziekenhuizen, patienten, 

gastroenterologen, verpleegkundigen, arts-assistenten, chirurgen, onderzoekers, pathologen, bedrijven 

(Openhealthup, MTW).
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het ENDOCARE project zal een positieve bijdrage leveren aan de product- en procesinnovaties, en vermindering van 
de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituten op het gebied van:
1. Samenwerking op het gebied van patiëntenzorg geven duidelijkheid en meer kansen naar evaluatie van de 
kosten-effectiviteit, door:
- Toename innovatie kracht (meer potentiële kennis en aantallen)
- Meer inzicht in procedure en patiënt gerelateerde uitkomsten, kosteneffectiviteit.
- Onderzoek naar patiënttevredenheid over verwijzing naar andere klinieken (boudary free referal)
- Ontwikkeling en validatie van nieuwe endoscopische materialen, beeldherkenning technieken en software in 
samenwerking met MTW, TUE/Philips en Openhealthhup.
2. Uitwisseling van arts-assistenten voor training en het geven van gezamenlijke scholing is een logisch gevolg. De 
gehele regio gaat profiteren van uitwisseling van kennis en kunde. Ervaring met live-streaming van live demo’s, 
onderwijs, en klinisch overleg, zal worden opgedaan

Er zijn vier redenen waarom het project grensoverschrijdend in de grensgebieden van Nederland en Duitsland moet 
worden uitgevoerd. 

1. Tekort aan personeel bij de streekziekenhuizen in het grensgebied
Streek ziekenhuizen in het grensgebied kampen met capaciteitstekorten en hebben moeite om  (goede) doktoren, 
arts-assistenten en verpleegkundigen aan te trekken en om hen van goed onderwijs te voorzien.  Door het gericht 
doorverwijzen van patiënten kan er (tijdelijk) druk van de ketel gehaald worden bij de streekziekenhuizen in de 
grensregio (PZ, KLK, MH). Aansluiting bij de NNR-as (op gebied van zorg, onderwijs en ontwikkeling) geeft uitstraling 
en meer invulling aan de functie voor de artsen werkzaam in deze klinieken, in de hoop dat ze zo gemakkelijker (via 
het netwerk) aan nieuwe collegae kunnen komen.

2. Zorg dicht bij huis ook in de grensgebieden 
Participatie aan het BVO levert spanningen op bij de burger. Helemaal als deze patiënt doorverwezen moet worden 
naar een andere regio ver van huis. Hoogkwalitatieve zorg dichtbij huis is van belang voor het welbevinden van de 
burger/patiënt. Een grens mag hier geen barrière vormen voor goede zorg dicht bij huis.

3. Verbetering communicatie tussen dokter en patiënt en optimalisatie van zorg
Als patiënten over grenzen heen worden behandeld is goede communicatie via een web-based verwijssysteem 
belangrijk. Tijdens dit proces vindt evaluatie plaats naar hoe deze zorg betaald wordt, naar de kosteneffectiviteit van 
ingrepen en hoe de patiënttevredenheid en kwaliteit van leven is voor zowel Duitse patiënten in Nederland 
behandeld, als de Nederlandse patiënten in Duitsland behandeld. 

4. Ontwikkeling en testen van nieuwe devices en technieken 
Nederland heeft geen (R&D afdelingen van) fabrieken voor endoscopische materialen (of endoscopen). Hierdoor is 
ontwikkeling, validatie en aanpassing na nieuwe en bestaande technieken lastig. Door het aangaan van een 
concrete grensoverschrijdende samenwerking kan de NNR-as zich potentieel bewijzen als betrouwbare, innovatieve 
en krachtige partner bewijzen voor de locale industrie.
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Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten 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?

Na het ENDOCARE-project kan het volgende verwacht worden op de 3 pijlers:

A. (Endoscopische) patientenzorg

Door het ontwikkelen van speerpunten in de verschillende participerende centra zal er een eenduidigere 

patiëntenstroom onstaan. Daarnaast zullen individuele klinieken minder kwetsbaar zijn bij tijdelijk uitval van 

belangrijke spelers, door gedeelde opvang van patiënten. Uitkomsten van patient tevredenonderzoek en 

uitkomsten geven een kwaliteitsverbetering, ook na 3 jaar. De ontwikkelde tools en applicaties zullen hun waarde 

houden en blijvend gebruikt worden. 

B. Training en onderwijs 

Het leren van geavanceerde endoscopische vakken is een „Meester-Gezel“ training, waarbij overleg tussen meesters 

en gezellen een blijvende dynamische onwikkeling van kennis en kunde met zich meebrengt . Deze kennis/kunde zal 

blijven gelden voor de meesters en de vele gazellen die onderwijs en opleiding hebben genoten. Dit zal een drive 

vormen voor het voortbestaan van deze samenwerking. Zeker in een situatie, waarbij er een schaarste is aan 

meesters en potentieel veel gazellen in de wachtrij staan.

C. Optimalisatie, innovatie  en validatie endoscopgische technieken

Het ontwikkelen/onderzoeken van nieuwe endoscopische technieken geeft potentiële verbeterpunten voor zowel 

NL als Duitsland. Wanneer er een goede samenwerking op dit vlak ontstaat, kan er een structurele basis ontstaan 

voor een research consortium, welke Nederlandse, Duitse, Europese/ Amerikaanse beursen kunnen gaan binnen 

halen voor verdere toekomstige samenwerking. Daarnaast is het binnenhalen van sponsoring van de industrie een 

reële optie.

Het concept van dit project kan worden vertaald naar andere MDL-afdelingen in NL en Duitsland of naar 

vergelijkbare situaties van andere specialismen. Daarnaast is een uitbreiding van het verzorgingsgebied (bv Koln, 

Arnhem, Duisburg, Krefeld, Eindhoven, Oost-brabant (Uden, Vegel Oss is MDL partner van Radboudumc Venlo, ect) 

zeer wel mogelijk.

Na dit project wordt het ontstane netwerk in welk geval gebruikt om verder te gaan met complexe 

galweg/alvleesklierzorg. Deze hoogvolume zorg heeft tevens een complexe range van endoscopische 

behandelingen, waar verbetering van zowel behandeling als doorverwijsprocessen noodzakelijk zijn. Een consensus 

over dit vervolg  is hierover reeds bereikt.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  633.719,55

€  55.000,00

€  0,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  688.719,55

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  352.433,22 51,17 %

Open healthHup B.V. €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Marienhospital €  28.798,71Öffentlich / Publiek 4,18 %

MTW Endoskopie €  37.798,71Privat / Privaat 5,49 %

Technische Universiteit Eindhoven €  11.519,49Privat / Privaat 1,67 %

Katholisches Karl-Leisner-Klinikum - 
Wilhelm-Anton-Hospital

€  28.798,71Öffentlich / Publiek 4,18 %

Maasziekenhuis Pantein €  30.160,83Öffentlich / Publiek 4,38 %

Evangelisches Krankenhaus Dusseldorf €  99.080,43Öffentlich / Publiek 14,39 %

Radboud Universitair Medisch Centrum €  116.276,34Öffentlich / Publiek 16,88 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  336.286,33 48,83 %

EFRE / EFRO €  336.286,33Öffentlich / Publiek 48,83 %

€  688.719,55Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c3 
08-04-2019 

 
 

INTERREG VA 
 
Digitalisering – Demografie – Diversiteit (reserveproject) 
 
Het doel van het project is om de ontwikkelingen en effecten van de digitalisering - met de 
bijbehorende herstructurering van werkprocessen, procedures, culturen, vanzelf-
sprekendheden etc. - door middel van diversiteitsmanagement bruikbaar te maken voor 
regionale bedrijven om zo een antwoord te vinden voor de gevolgen van de demografische 
veranderingen - met name het tekort aan geschoolde arbeidskrachten - en zo regionale 
bedrijven en de regio Rijn-Waal te versterken. 
 
Leadpartner Hochschule Rhein-Waal 
Projectpartner Radboud Universiteit, Nijmegen 

LINEG, Kamp-Lintfort (Wesel) 
HKS Informatik GMbH, Moers 
Apollomilch GmbH, Kleve 

Projectvolume 263.285,00 € 
Regionaal   
Bovenregionaal  

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 
Wirtschaftsministerium NRW en de 
provincie Gelderland. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

 

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
Het project wordt als reserveproject, dat bij een eventuele terugvloeiing van INTERREG-
middelen kan worden uitgevoerd, ter kennisneming voorgelegd.  
 
 

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Digitalisierung – Demographie – Diversität

Volledige projectaanduiding: Digitalisering – Demografie – Diversiteit

Geplande begindatum: 01-10-2019
Geplande einddatum: 31-03-2021

Stand van zaken per: 22-3-2019

Lead partner

Naam organisatie: Hochschule Rhein-Waal
Adres, plaats: Marie-Curie-Straße 1 47533, Kleve Duitsland (Kleve)
Contactpersoon: Prof. Dr. Eva Maria  Hinterhuber
Telefoonnummer: 02821 80673 390

Naam: Hochschule Rhein-Waal
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Radboud universiteit
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: LINEG
Plaats: Kamp-Lintfort (Wesel)

Naam: HKS Informatik GMbH
Plaats: Moers (Wesel)

Naam: Apollomilch GmbH
Plaats: Kleve (Kleve)

Overige projectpartners

Samenvatting project

Het doel van het project is om de ontwikkelingen en effecten van de digitalisering - met de bijbehorende 
herstructurering van werkprocessen, procedures, culturen, vanzelfsprekendheden etc. - door middel van 
diversiteitsmanagement bruikbaar te maken voor regionale bedrijven om zo een antwoord te vinden op gevolgen 
van de demografische veranderingen - met name het tekort aan geschoolde arbeidskrachten - en zo regionale 
bedrijven en de regio Rijn-Waal te versterken.
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Projectvoorbereiding

De projectvoorbereidingen omvatten onder andere:
• De eerste gesprekken met de projectondernemingen en samenwerkingspartners* voor de adviesraad 
hebben in Duitsland al plaatsgevonden. Op 14 februari 2019 hebben zij belangstelling getoond voor het 
regionale bedrijfsevenement "Digitisation - Demography - Diversity: Addressing Challenges, Unlocking 
Potential, Strengthening Regional Companies" aan de University of Applied Sciences Rhein-Waal, waaraan 
ongeveer vijftig vertegenwoordigers van bedrijven, politici, verenigingen en kamers van koophandel deelnamen 
(https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/event/unternehmensveranstaltung-digitalisierung-demographie-di
versitaet-herausforderungen-angehen). Dit evenement werd gefinancierd door het Seed Fund van de 
universiteit, zodat de voorbereidingen voor het project al aan het eind van de zomer van 2018 van start 
konden gaan. In de volgende stap worden de concrete details van de samenwerking en verplichtingen in het 
Interreg-project met deze partners overeengekomen.
Für den Beirat haben sich folgende Institutionen und Personen gemeldet:
• Industrie- und Handelskammer Niederrhein, Dr. Andreas Henseler, Geschäftsführer
• Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein, Johanna Hachmann, Stadt Duisburg
• Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch, Friederike Küsters
• IMBSE GmbH, Willfried Schneider, Geschäftsführer
• Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weeze, Nicola Roth
• Kreis Kleve, Wirtschaftsförderung, Hans-Josef Kuypers
• Stadt Kleve, Gleichstellungsbeauftragte, Yvonne Tertilte-Rübo
• Stadt Hamminkeln, Martin Hapke, Wirtschaftsförderung
Stadt Xanten, Christian Boßmann, Wirtschaftsförderung

De periode van betrokkenheid bij het project aan de Radboud Universiteit is veel korter. Daarom worden 
bedrijven en potentiële samenwerkingspartners via netwerken of (potentiële) leden van de adviesraad 
benaderd. De volgende netwerkorganisaties zijn benaderd met de vraag om bij hen aangesloten leden te 
interesseren voor het project. Deze organisaties zullen bovendien benaderd worden als mogelijk lid van de 
Adviesraad:
• Kiemt, Nicole Coenen
• OostNL, Linze Rijswijk
• Smart Industry Oost, Robin Burghard
• Healthvally, Koen van den Hurk
• Noviotechcampus, Tim Will
• StartupNijmegen, Dick Bos
• RCT Gelderland
• MKBwinstpunt

De bedrijven hieronder genoemd zijn voorbeelden van het type bedrijven dat zal worden aangesproken: met 
een omvang van 11-100 medewerkers, gevestigd in de regio Rijn-Waal en betrokken bij duurzame ontwikkeling 
(bijvoorbeeld blijkend uit hun partnerschap van MVO Nederland)
• Aluminium Donk (Lopik), Erik Donk, directeur
• Bosch Beton (Kootwijkerbroek), Brand Jan van den Bosch
• Spectro (Oss), Laurens Metternich, eigenaar
De volgende instellingen en personen zijn tot nu toe geïnteresseerd of benaderd over de Adviesraad:
• The Economic Board, Sigrid Helbig, Director
• IKN Industriële Kring Nijmegen, Paul Schmitz
• Diversiteit in Bedrijf, A. Odé, 
• The Other Network, Melvin Tjoe Nij (eigenaar)

Concrete maatregelen en activiteiten
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• Een verdere voorbereidende stap is de concretisering van de projectontwikkeling, in samenwerking tussen 
de Hogeschool Rhein-Waal en de Radboud Universiteit. De omstandigheden en gevolgen van digitalisering, 
demografie en diversiteit in de respectieve landen zullen nader worden onderzocht, zodat de respectieve 
benaderingen in het werk met de projectbedrijven op deze basis worden gecoördineerd. Hierbij ligt de nadruk 
vooral op de vraag hoe de overeenkomsten en verschillen tussen de twee landen en in de bedrijven zo 
synergetisch mogelijk kunnen worden gebruikt voor de economische versterking van de regio over de grenzen 
heen.
• In de voorgaande stap wordt ook een literatuuronderzoek uitgevoerd.
• Om de doorlopende publieke overdracht vanaf het begin zeker te stellen, zal de projectwebsite (zie 
hieronder) zo snel mogelijk – na het opvragen van vergelijkende offertes – beschikbaar komen in het Duits en 
Nederlands.

Milestones:

• Overeenstemming over de concrete details van de samenwerking met de projectondernemingen en 
samenwerkingspartners van de adviesraad in Duitsland. 
• Overleg met de gecontacteerde projectbedrijven en verduidelijking en instemming met de samenwerking in 
Nederland.
• Overeenstemming over de concrete invulling van de samenwerking met de samenwerkingspartners van de 
adviesraad in Nederland.
• Indien van toepassing, een evenement aan de Radboud Universiteit, vergelijkbaar met het 
bovengenoemde evenement aan de Hogeschool Rheinland-Waal.
• Concretisering van de projectontwikkeling tussen de Hogeschool Rheinland-Waal en de Radboud 
Universiteit 
• Literatuuronderzoek 
• Het verkrijgen van offertes voor de creatie van een projectwebsite
• Creatie van een projectwebsite

Kosten indicatief: 29.470 €

Projectbegeleiding

Als Lead Partner zal de Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen Rhein-Waal het algemene 
projectmanagement en de administratieve verantwoordelijkheid op zich nemen.

De inhoud, procesplanning en publieke communicatie van de (tussentijdse) resultaten worden nauw 
gecoördineerd tussen de twee deelnemende universiteiten.

De samenwerking en communicatie met de projectbedrijven en de leden van de adviesraad in Nederland en 
Duitsland wordt verzorgd door de deelnemende universiteit.

Milestones:

- Administratieve verwerking 
- Coördinatie van de twee deelnemende universiteiten over inhoud, procesplanning en publieke communicatie 
van (tussentijdse) resultaten 
- De samenwerking en communicatie met de projectbedrijven en de leden van de adviesraad in Nederland en 
Duitsland

Kosten indicatief: 80.835 €

Inhoudelijke activiteiten
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Uitgangspunt
Digitalisering, demografie en diversiteit lijken op het eerste gezicht drie afzonderlijke uitdagingen voor bedrijven 
in de regio Rijn-Waal. Als ze echter worden gezien in gezamenlijkheid, zullen daaruit oplossingen volgen voor de 
economische versterking van de regionale bedrijven en de regio.

Digitalisering
De economische sectoren en de respectieve bedrijfstakken van de regio, alsmede de sectoroverschrijdende 
activiteiten en beroepssectoren vertonen verschillende niveaus van digitalisering. Hoewel de effecten van 
digitalisering (nog) niet volledig te voorzien zijn, zijn de werkgelegenheidseffecten zich nu al aan het 
uitkristalliseren: de werkgelegenheid in sectoren of activiteiten met een hoge (potentiële) mate van 
automatisering zoals opslag, kantoorwerk of productie zal in de toekomst afnemen. Tegelijkertijd zullen de 
beroepsactiviteiten met een hoge mate van individualisering, zoals consulting, kennisproductie, maar ook 
dienstverlening in kapsalons of horeca, toenemen, evenals nieuwe beroepen in sectoren met een hoge mate 
van automatisering . De toenemende digitalisering biedt kansen voor werkgelegenheidsgroei en compensatie 
van mogelijke nadelen van de regionale locatie van bedrijven.

De digitalisering is echter slechts ten dele van technische aard. Veel ingrijpender zijn de gevolgen van en de 
effecten op de bijbehorende veranderingen in werkprocessen en organisatie, verschuivingen in kwalificaties en 
competenties, bedrijfs- en managementcultuur. Deze aspecten van Het Nieuwe Werken of Werken 4.0 bieden – 
als ze worden gecombineerd met gelijke kansen op het gebied van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
carrières – een veelheid aan mogelijkheden om demografische en structurele veranderingen het hoofd te 
bieden.

Demografie
De regio ondergaat niet alleen economische maar ook demografische structurele veranderingen: de 
beroepsbevolking zal (blijven) afnemen omdat de babyboomers met pensioen gaan, en het aandeel jongeren 
afneemt door een lager geboortecijfer en migratie uit de regio naar grotere steden. Dit heeft gevolgen voor het 
aanbod aan geschoolde werknemers en andere arbeidskrachten, maar ook voor het aanbod aan managers en 
bedrijfsleiders. De pool met traditionele werknemers en managers – autochtoon, man, fulltime beschikbaar, 
zonder lichamelijke beperkingen – wordt allengs kleiner. Dit betekent dat een nieuwe kijk op potentiële 
werknemers noodzakelijk wordt. Voor managers bijvoorbeeld geldt dat de traditionele keuze voor full time 
werkende (autochtone) mannen niet langer houdbaar is. Bedrijven zullen verder moeten kijken. Geslacht, 
leeftijd, afkomst, nationaliteit of lichamelijke beperkingen kunnen niet langer bepalend zijn in het 
personeelsbeleid. Zo kunnen veranderingen in de demografie ook kansen bieden aan voorheen 
ondergewaardeerde of veronachtzaamde groepen van mogelijke medewerkers. 

Diversiteit
De uitdagingen die demografische veranderingen en digitalisering brengen, met inbegrip van het potentieel van 
veranderende werkculturen en -kansen - kunnen worden beheerst door een consequent 
diversiteitsmanagement. Door centrale strategieën, zoals werkorganisatie, bedrijfs- en managementcultuur, 
missie, communicatie, communicatie, en verenigbaarheid van werk en gezin, aan te passen, kunnen bedrijven 
aantrekkelijke werkgevers blijven. Dat leidt tot succesvolle werving en behoud van personeel en hogere 
overlevingskansen van de regionale bedrijven in de markt. Daartoe is het van essentieel belang bijzondere 
aandacht te besteden aan de eerdergenoemde ondergewaardeerde of veronachtzaamde doelgroepen, en 
zodoende onbenut potentieel aan te boren. Om dit arbeidspotentieel te benutten, is het noodzakelijk dat 
regionale bedrijven zich verder ontwikkelen in de richting van een cultuur die diversiteit accepteert en 
waardeert. Om bedrijven daarbij te ondersteunen, werkt het project vanuit wetenschappelijk onderzoek en 
best practices op het gebied van gender- en diversiteitsonderzoek. Diversiteitsdimensies zoals gender, leeftijd, 
etnisch-culturele achtergrond, handicap, seksuele geaardheid en religie of wereldbeschouwing zullen 
intersectioneel in de context van organisatieontwikkeling worden geplaatst.
Daarnaast gaat het project uit van een doorslaggevende rol van de manager in veranderingsprocessen in het 
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aanjagen en steunen, of juist tegenhouden en blokkeren van verandering .

De geschetste uitdagingen kunnen met succes worden aangegaan met behulp van diversiteitsstrategieën: 
• Het ontsluiten van nieuwe arbeidsreservoirs door middel van diversiteitssensitieve werving, bijvoorbeeld 
generatie Y, vrouwen die terugkeren naar hun werk, mensen met een migratiegeschiedenis, oudere 
werknemers.
• Zichtbaar maken van vooroordelen in beoordelingen (evaluatie-bias)
• Aanpassing van de managementcultuur aan de diversiteit van medewerkers en hun behoeften 
• De voordelen en mogelijkheden van digitalisering benutten bij het aanpassen van de bedrijfscultuur en 
werkorganisatie
• Behoud van gekwalificeerde medewerkers door persoonlijke ontwikkeling gedifferentieerd naar behoefte en 
doelgroep
• Kosten in verband met conflicten en miscommunicatie in interactie verminderen
• Vergroting van het succes van de onderneming door veelzijdige marketing en distributie 
• Vergroting van de aantrekkelijkheid van werkgevers 

Om dit te bereiken zijn er verschillende strategieën en benaderingen, want geen enkel bedrijf is hetzelfde. Om 
deze reden zijn er geen standaardoplossingen, maar wel veel mogelijkheden om te ontdekken, te ontwikkelen, 
te analyseren en uit te voeren in het kader van het INTERREG-project.

Vraagstelling
De overkoepelende vraag is dan ook: hoe kunnen we de ontwikkelingen en (domino-)effecten van de 
digitalisering - met de daarmee gepaard gaande herstructurering van arbeidsprocessen, procedures, culturen, 
vanzelfsprekendheden, etc. - in goede banen leiden door middel van diversiteitsmanagement om 
demografische veranderingen - met name het tekort aan geschoolde werknemers - tegen te gaan. Er moet 
rekening mee worden gehouden dat met name het MKB minder spreekt over diversiteitsstrategieën dan over 
generatiemanagement, het aanwerven van jong talent, de integratie van migranten of het combineren van 
werk en gezinsleven. In detail gaat het om de vragen: 
• Met welke uitdagingen en mogelijkheden zien bedrijven zich geconfronteerd vanuit een 
diversiteitsperspectief? 
• Hoe kan tegen deze achtergrond de organisatie, bedrijfscultuur, missie en communicatie worden 
vormgegeven met als doel een succesvolle werving en behoud van personeel? 
• Welke strategieën, processen en ontwikkelingsconcepten en bijbehorende participatieve methoden, 
maatregelen en activiteiten zijn vereist?
• Welke factoren bevorderen of belemmeren actoren zoals management, leidinggevenden en medewerkers 
bij de implementatie van diversiteitstrategieën? 
• Welke ondersteunende diensten, die worden aangeboden door actoren in de economische, gender- en 
arbeidsmarktontwikkeling in de regio, dragen bij tot een succesvolle verandering?

Procedure 
Het project is onderverdeeld in drie werkpakketten. De focus ligt op drie projectbedrijven in Duitsland en 
Nederland. 
1. Informatievergaring:
• Inventarisatie van economische en arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, alsmede bestaande en 
beschikbare ondersteunende programma’s en instrumenten voor diversiteit.
• Inventarisatie van de huidige situatie en activiteiten, successen en obstakels met betrekking tot 
digitalisering, demografie en diversiteit in de deelnemende bedrijven door middel van focusgroepen of andere 
groepsbijeenkomsten met managers en andere functionarissen. 
• Een op te richten adviesraad zorgt voor een nauwe interactie tussen wetenschap en praktijk. De Adviesraad 
bestaat uit (regionale) economische, arbeidsmarkt- en gelijkheidsontwikkelingsorganisaties (zie 
"Samenwerkingspartnerschappen" hierboven) in respectievelijk Nederland en Duitsland. Het is de bedoeling 
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om aan het begin van het project een vergadering te houden, waarin het concept en de aanpak centraal staan. 
Een volgende bijeenkomst aan het einde van het project zal zich richten op de verspreiding en consolidatie van 
de resultaten. De leden van de adviesraad zullen voornamelijk fungeren als multipliers. Tussendoor zijn 
bilaterale en/of virtuele bijeenkomsten over concrete onderwerpen die uit het proces zullen voortvloeien 
denkbaar.

2. Interventie
De locale uitdagingen die in het vooronderzoek zijn geidentificeerd zijn de basis voor een maatwerkplan per 
bedrijf om de uitdagingen van demografie en digitalisering via diversiteit aan te pakken. Er wordt hierbij een 
beroep gedaan op de expertise en competenties van de projectmedewerkers en de door de universiteiten 
ontwikkelde instrumenten. In overleg wordt een procedure op maat voor het betreffende bedrijf ontwikkeld. 
Bestaande activiteiten, (participatieve) methoden, instrumenten, brainstormen, ontwikkeling en prioritering 
van verdere of gewijzigde maatregelen worden geëvalueerd. De ervaring heeft geleerd dat bijvoorbeeld de 
volgende inhoud relevant kan zijn:
• Diversiteitsstrategieën
• Werving en personeelsontwikkeling
• Communicatie (gender en intercultureel)
• Inclusief leiderschap en bedrijfscultuur
• Weerstand en moeilijkheden
• Participatieve processen en procesontwerp
• Regionale steun 
Ieder bedrijf is anders, evenals de omstandigheden in Nederland en Duitsland verschillen, zodat ervan kan 
worden uitgegaan dat er verschillende benaderingen en aandachtspunten nodig zullen zijn. We streven naar 
een doelgerichte ontwikkeling van strategieconcepten en participatiemethoden per projectonderneming, 
waarbij elementen van de uitvoering al tijdens de looptijd van het project kunnen worden toegepast, en 
duurzame activiteiten zo worden ingericht dat ze na afloop van het project voortgang vinden. De ervaring heeft 
geleerd dat de effecten van diversiteitsmanagement op het gebied van organisatieontwikkeling meerdere jaren 
nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.

Vervolgens worden de resultaten zo geformuleerd dat ze door andere bedrijven in de regio kunnen worden 
gebruikt. De mogelijke verschillende benaderingen van de bedrijven in Nederland en Duitsland zullen worden 
besproken, evenals de manier waarop de bevindingen over de grenzen heen synergetisch kunnen worden 
gebruikt.

3. Overdracht
In een continue publieke overdracht van het proces en de (tussentijdse) resultaten is voorzien in de vorm van 
een website in het Duits en Nederlands, die ook na afloop van het project toegankelijk is.  
De ervaringen en bevindingen worden verwerkt in de vorm van een online toolbox en verzameld voor verdere 
verspreiding. De toolbox bevat procesaanbevelingen, strategieën en activiteiten die algemeen toepasbaar zijn 
en rapporteert over de ervaringen van managers uit het project. Op deze manier kunnen de inzichten uit 
digitalisering, demografie en diversiteit worden doorgegeven aan en gebruikt worden door andere bedrijven in 
de regio. Er zullen ook nationale en grensoverschrijdende aanbevelingen voor maatregelen en instrumenten 
worden ontwikkeld ter ondersteuning van de actoren op het gebied van de economische ontwikkeling, de 
arbeidsmarkt en de ontwikkeling van gelijke kansen.

Mogelijke elementen in de toolbox zijn:
- Aanbevelingen
- Strategieën
- Participatieve methoden
- Checklists 
- Bijdragen van de projectdeelnemers
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- (Interactieve) routeplanner voor diversiteit
- Goede voorbeelden en praktijken
- Trainingen en workshopconcepten

Deze kunnen plaatsvinden langs vakgebieden, maar ook langs strategische procedures en methoden, clusters 
naar thema, overeenkomsten en verschillen in successen, moeilijkheden, activiteiten en processen. 

Op deze manier kunnen de projectresultaten door het project en andere bedrijven worden gebruikt om het 
veranderingsproces, dat zeker enkele jaren zal duren, aanzienlijk te bevorderen en zo bij te dragen aan gelijke 
kansen. De deelnemende intermediaire organisaties zouden introducties en ondersteuning kunnen bieden 
voor het gebruik van de toolbox en workshops over diversiteit voor hun doelgroepen.

Voor de transnationale regionale netwerkvorming en verspreiding van de resultaten zijn zowel een 
transnationaal evenement als implementatieworkshops aan Duitse en Nederlandse zijde denkbaar als opties - 
deze maken momenteel nog geen deel uit van de budgetberekening.

Gebruikte literatuur
• Bellmann, Lutz (2017): Chancen und Risiken der Digitalisierung für ältere Produktionsarbeiter, Nürnberg
• Boes, Andreas/ Bultemeier, Anja/ Trinczek, Rainer (2014): Karrierechancen von Frauen erfolgreich gestalten. 
Analysen, Strategien und Good Practices aus modernen Unternehmen. Wiesbaden
• Euregion Rhein-Waal (2017): Euregion Rijn-Waal in cijfers – Euregion Rhein-Waal in Zahlen
• Fachhochschule des Mittelstands (2018): Studie Digitalisierungsindex bei KMU in NRW. Ergebnisse des 
Digitalisierungsstands in den Branchen Industrie, Handwerk und industrienahe Leistungen, Bielefeld
• Jürgens, Kerstin/ Hoffmann, Reiner/ Schildmann, Christina (2017): Arbeit transformieren! Denkanstöße der 
Kommission "Arbeit der Zukunft", Bielefeld
• Kampe, Carsten/ Walter, Anja/ Porep, Daniel (2018): Arbeit 4 0 in Brandenburg. Zusammengefasste 
Ergebnisse zu Digitalisierungsniveaus – Beschäftigungseffekten – Arbeitsformen – Qualifizierungsbedarfen, 
Potsdam
• Krell, Gertraude (2014): Diversity: Vielfältige Verständnisse – und auch Missverständnisse, in: 
Nutzenberger, Stefanie/Welskop-Deffaa, Eva M. (Hrsg.): Aufregend bunt, vielfältig normal – Managing Diversity 
in Betrieb und Verwaltung, S. 20-31.
• Regionalagentur NiederRhein (2011): Handlungsplan Fachkräftesicherung Region NiederRhein, Duisburg.
• Vogler-Ludwig, Kurt/ Düll, Nicola/ Kriechel, Ben (2016): Arbeitsmarkt 2030 – Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
im digitalen Zeitalter, Bielefeld.

Milestones:

1. Informatievergaring:
- Inventarisatie van de economische en arbeidsmarktontwikkelingen in de regio en van bestaande en 
beschikbare steunprogramma's en instrumenten voor diversiteit.
- Inventarisatie van de huidige situatie en activiteiten, successen en belemmeringen in verband met 
digitalisering, demografie en diversiteit in de deelnemende ondernemingen via focusgroepen of andere 
groepsbijeenkomsten met managers en andere belanghebbenden. 
- Werken met de bovengenoemde adviesraad.

2. Interventie
- Overeenstemming over een aanpak op maat van de betreffende projectonderneming. 
- Evaluatie van bestaande activiteiten, (participatieve) methoden, instrumenten en brainstormen, ontwikkeling 
en prioritering van verdere of gewijzigde maatregelen. 
- Ontwikkeling van strategieconcepten en participatiemethoden per projectonderneming, waarbij elementen 
van implementatie al tijdens de projectperiode worden toegepast, alsmede duurzame activiteiten die na afloop 
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van het project verder kunnen worden ontwikkeld. 
- Generaliseerbare voorbereiding van de resultaten 

3. Overdracht
- Continue publieke overdracht van het proces en de (tussentijdse) resultaten in de vorm van een website in het 
Duits en Nederlands, die ook na afloop van het project toegankelijk is.
- Online toegankelijke "toolbox" met algemeen toepasbare procesaanbevelingen, strategieën en activiteiten en 
ervaringsverslagen van managers van het project. 
- Ontwikkeling van nationale en grensoverschrijdende aanbevelingen voor maatregelen en instrumenten ter 
ondersteuning van actoren in de ontwikkeling van de economie, de arbeidsmarkt en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

Kosten indicatief: 102.755 €

PR en communicatie
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De belangrijkste focus van de PR en communicatie is online, in de vorm van een website in het Duits en 
Nederlands (zie inhoudelijke activiteiten bij "Transfer" hieronder).

3. Overdracht
In een continue publieke overdracht van het proces en de (tussentijdse) resultaten is voorzien in de vorm van 
een website in het Duits en Nederlands, die ook na afloop van het project toegankelijk is.  
De ervaringen en bevindingen worden verwerkt in de vorm van een online toolbox en verzameld voor verdere 
verspreiding. De toolbox bevat procesaanbevelingen, strategieën en activiteiten die algemeen toepasbaar zijn 
en rapporteert over de ervaringen van managers uit het project. Op deze manier kunnen de inzichten uit 
digitalisering, demografie en diversiteit worden doorgegeven aan en gebruikt worden door andere bedrijven in 
de regio. Er zullen ook nationale en grensoverschrijdende aanbevelingen voor maatregelen en instrumenten 
worden ontwikkeld ter ondersteuning van de actoren op het gebied van de economische ontwikkeling, de 
arbeidsmarkt en de ontwikkeling van gelijke kansen.

Mogelijke elementen in de toolbox zijn:
- Aanbevelingen
- Strategieën
- Participatieve methoden
- Checklists 
- Bijdragen van de projectdeelnemers
- (Interactieve) routeplanner voor diversiteit
- Goede voorbeelden en praktijken
- Trainingen en workshopconcepten

Deze kunnen plaatsvinden langs vakgebieden, maar ook langs strategische procedures en methoden, clusters 
naar thema, overeenkomsten en verschillen in successen, moeilijkheden, activiteiten en processen. 

Op deze manier kunnen de projectresultaten door het project en andere bedrijven worden gebruikt om het 
veranderingsproces, dat zeker enkele jaren zal duren, aanzienlijk te bevorderen en zo bij te dragen aan gelijke 
kansen. De deelnemende intermediaire organisaties zouden introducties en ondersteuning kunnen bieden 
voor het gebruik van de toolbox en workshops over diversiteit voor hun doelgroepen.

Voor de transnationale regionale netwerkvorming en verspreiding van de resultaten zijn zowel een 
transnationaal evenement als implementatieworkshops aan Duitse en Nederlandse zijde denkbaar als opties - 
deze maken momenteel nog geen deel uit van de budgetberekening.

Milestoens:

zie inhoudelijke activiteiten bij "Transfer" hieronder

Kosten indicatief: 50.255 €
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Op welke doelgroepen is het project gericht? Hoe worden deze doelgroepen bereikt?

De doelgroepen zijn de projectondernemingen en andere bedrijven in de regio, maar ook politici, kamers van 
koophandel en verenigingen, die voornamelijk via de bovengenoemde website worden bereikt. In detail zijn de 
doelgroepen:
• De betrokken bedrijven: iedereen die betrokken is bij de identificatie van lokale uitdagingen en de ontwikkeling 
van het maatwerkplan. 
• De ontwikkelde strategieën, processen en maatregelen komen ten goede aan vrouwelijke (junior) managers en 
werknemers, maar ook aan mannelijke managers en werknemers, met andere woorden aan alle werknemers van de 
deelnemende bedrijven, aangezien dit een duurzame verandering is. Verwacht wordt dat resultaten volledig effect 
zullen sorteren in de jaren nadat het project is voltooid.
• Ook andere regionale bedrijven kunnen profiteren van de publicatie van de online toolbox. Dit zijn in het 
bijzonder managers, bestuursleden, personeelsmanagers, actoren op het gebied van gelijke kansen, 
veranderingsmanagers, etc., omdat zij concrete instrumenten en aanbevelingen krijgen aangereikt. De managers en 
medewerkers van de regionale bedrijven profiteren vervolgens van hun toepassing en implementatie.
• Verenigingen en kamers kunnen de toolbox aanbieden en aanbevelen aan hun ledenbedrijven en, indien nodig, 
informatiebijeenkomsten en opleidingen aanbieden zodat ook de werknemers in deze bedrijven van de resultaten 
kunnen profiteren. Hetzelfde geldt voor actoren in de politiek, de economie, de arbeidsmarkt, de regio's en de 
bevordering van gelijke kansen voor bedrijven in hun netwerken. 
• De voorheen verwaarloosde doelgroepen van werving en personeelsontwikkeling zullen baat hebben bij een 
succesvol diversiteitsmanagement: Moeders, alleenstaande ouders, vrouwen die weer aan het werk gaan, vrouwen 
en mannen met een migratiegeschiedenis en uit naburige landen, oudere vrouwen en mannen en vrouwen en 
mannen met een handicap.

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

Verschillende bedrijven in de regio Rijn-Waal hebben grote moeite om werknemers te vinden of zullen in de nabije 
toekomst problemen krijgen. Zoals gezegd heeft de ontwikkeling van de digitalisering verstrekkende gevolgen: 
enerzijds gaan er banen verloren door de toenemende automatisering. Tegelijkertijd zullen er nieuwe beroepen, 
activiteiten en banen worden gecreëerd. De toenemende digitalisering van het werk creëert ook een vraag naar een 
ander soort managers en werknemers: zij die de snelle ontwikkelingen op dit gebied aankunnen, die flexibel, 
zelfredzaam, innovatief, innovatief, creatief en zelfsturend zijn, etc. 

De demografische ontwikkeling leidt tot een afname van het aantal "normale" werknemers. Vooral in krimpende 
regio's is de grote uitdaging om nu en in de toekomst voldoende goed opgeleid personeel te vinden. Zeker als deze 
bedrijven een relatief groot aantal werknemers van 50 jaar of ouder hebben, zullen deze uitdagingen zich eerder 
vroeg dan laat voordoen. 
Dit geldt vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen in landelijke of semi-landelijke gebieden in de regio, die 
te kampen hebben met afnemende bevolkingsaantallen en dus met werkgelegenheid. Beide ontwikkelingen 
dwingen bedrijven om een visie te ontwikkelen op wie potentiële werknemers zijn, waar ze te vinden en hoe ze in 
dienst te nemen en te behouden. De uitdaging is om de focus te verleggen naar wat bedrijven gewend zijn met 
(nieuwe) medewerkers om nieuwe manieren te vinden om hen aan te trekken en te behouden. 

De voordelen variëren van macro- tot micro-economische aspecten: Bedrijven in krimpende regio's die gebruik 
maken van diversiteit om demografische en digitale uitdagingen het hoofd te bieden, zullen minder moeite hebben 
om werknemers aan te trekken en zullen daardoor in staat zijn om economisch gezond te blijven of zelfs te groeien. 
Een divers personeelsbestand kan ook de innovatieve kracht, het imago en de klantvriendelijkheid van het bedrijf 
verbeteren. Voor de regio is het sociaaleconomische imago van bloeiende bedrijven gunstig: de migratie van de 
regio neemt af en de aantrekkelijkheid als woon- en werkplek neemt toe. Dit verhoogt de levensvatbaarheid van de 
regio.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

Het innovatieve karakter van het project ligt onder andere in de volgende aspecten:
• Eerdere benaderingen van bedrijfsontwikkeling en bedrijfsondersteuning waren gericht op digitalisering, 
demografie of diversiteitsmanagement. Zoals hierboven beschreven is het echter noodzakelijk en doelgericht om 
deze gebieden en ontwikkelingen in hun samenhang aan te pakken. 
• De bottom-up benadering ondersteunt de individuele projectbedrijven met een participatieve methode in de 
analyse van hun meest dringende behoeften met betrekking tot de uitdagingen van digitalisering, demografie en 
diversiteit. Deze innovatieve aanpak vermijdt kant-en-klare algemene veronderstellingen en benaderingen die niet 
geschikt zijn voor de respectieve ondernemingen of geen rekening houden met de specifieke omstandigheden van 
de grensregio.
• Op maat gemaakte oplossingen worden ontwikkeld voor elk projectbedrijf door hen in staat te stellen te kiezen 
uit bestaande diversiteitstools om hun meest urgente problemen aan te pakken.
• Tegelijkertijd blijft de innovatieve aanpak niet beperkt tot de projectbedrijven, maar kunnen de bevindingen over 
de processen, participatieve methoden, instrumenten en aanbevelingen ook door andere bedrijven worden 
gebruikt. De toolbox op de website maakt dit mogelijk tot ver na afloop van het project.
• Het opnemen van intermediaire organisaties als adviesraad en multipliers van ondersteuningsaanbiedingen voor 
regionale bedrijven is ook een relevante innovatieve bouwsteen voor het bereiken van doelstellingen.
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Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Rijn-Waal grensregio als een 

aantrekkelijke economische, werk- en leefomgeving. Dit gebeurt door de toekomstige levensvatbaarheid van de 

regionale bedrijven te versterken en veilig te stellen. Als de bedrijven in de regio het potentieel van digitalisering met 

diversiteitsmanagement met het oog op gelijke kansen implementeren, kunnen toekomstgerichte oplossingen 

worden gevonden voor de veranderingen van de sociale en economische structurele veranderingen in de regio, de 

effecten van digitalisering in de regionale bedrijven en de demografische ontwikkelingen in deze speciale grensregio. 

Daarom moeten digitalisering, demografie en diversiteit samen worden bekeken en verwerkt in plaats van apart!

In bedrijven zijn het vooral het management, de leden van de raad van bestuur en de leidinggevenden die deze 

verandering kunnen of moeten vormgeven. Daarom staan zij in het middelpunt van de belangstelling met de 

centrale vragen over uitdagingen en strategieën, processen en concepten, successen en moeilijkheden van 

digitalisering, demografie en diversiteit.

De resultaten van het project leiden enerzijds tot concrete implementatiestrategieën in regionale bedrijven. 

Daarnaast is er sprake van kennisoverdracht van de bevindingen, die voor het publiek toegankelijk worden 

gemaakt, zodat ze door andere bedrijven kunnen worden gebruikt en toegepast. Anderzijds zullen concepten, 

aanbevelingen en aanbiedingen worden ontwikkeld zodat regionale en grensoverschrijdende actoren uit de politiek, 

het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt, de regionale en gendergelijkheidsbevordering regionale bedrijven kunnen 

ondersteunen.

De doelgroepen zijn de projectondernemingen en andere bedrijven in de regio, maar ook politici, kamers van 

koophandel en verenigingen, die voornamelijk via de bovengenoemde website worden bereikt. In detail zijn de 

doelgroepen:

• De betrokken bedrijven: iedereen die betrokken is bij de identificatie van lokale uitdagingen en de ontwikkeling 

van het maatwerkplan. 

• De ontwikkelde strategieën, processen en maatregelen komen ten goede aan vrouwelijke (junior) managers en 

werknemers, maar ook aan mannelijke managers en werknemers, met andere woorden aan alle werknemers van de 

deelnemende bedrijven, aangezien dit een duurzame verandering is. Verwacht wordt dat resultaten volledig effect 

zullen sorteren in de jaren nadat het project is voltooid.

• Ook andere regionale bedrijven kunnen profiteren van de publicatie van de online toolbox. Dit zijn in het 

bijzonder managers, bestuursleden, personeelsmanagers, actoren op het gebied van gelijke kansen, 

veranderingsmanagers, etc., omdat zij concrete instrumenten en aanbevelingen krijgen aangereikt. De managers en 

medewerkers van de regionale bedrijven profiteren vervolgens van hun toepassing en implementatie.

• Verenigingen en kamers kunnen de toolbox aanbieden en aanbevelen aan hun ledenbedrijven en, indien nodig, 

informatiebijeenkomsten en opleidingen aanbieden zodat ook de werknemers in deze bedrijven van de resultaten 

kunnen profiteren. Hetzelfde geldt voor actoren in de politiek, de economie, de arbeidsmarkt, de regio's en de 

bevordering van gelijke kansen voor bedrijven in hun netwerken. 

• De voorheen verwaarloosde doelgroepen van werving en personeelsontwikkeling zullen baat hebben bij een 

succesvol diversiteitsmanagement: Moeders, alleenstaande ouders, vrouwen die weer aan het werk gaan, vrouwen 

en mannen met een migratiegeschiedenis en uit naburige landen, oudere vrouwen en mannen en vrouwen en 

mannen met een handicap.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het project is gericht op het benutten van diversiteit in het aangaan van de uitdagingen die demografische 
veranderingen en veranderingen op het gebied van digitalisering meebrengen. Er zijn verschillende redenen 
waarom het transnationale karakter het project meerwaarde geeft. Allereerst, is nationaliteit een belangrijke as van 
diversiteit. Als het project zich zou beperken tot een nationaal gezichtspunt, is deze as van geen of van minder 
belang. Nu worden bedrijven actief uitgedaagd om na te denken over de mogelijkheid van werving en selectie van 
personeel aan de andere kant van de grens.

Ten tweede zijn demografische veranderingen verschillend in de verschillende deelregio’s van de regio Rijn-Waal. 
Het transnationale karakter van het project vergroot de mogelijke synergie tussen deze deelregio’s. Mogelijke 
tekorten of overschotten in personeel in een specifieke branche kunnen wellicht worden verzacht door 
tegengestelde ontwikkelingen over de grens. Zo kan het potentieel van bedrijven en werknemers optimaal in 
overweging worden genomen en benut. Voor de bedrijven betekent dit een betere planning en een grotere keuze 
aan geschoolde werknemers en voor de inwoners van de regio een betere bescherming van hun werkgelegenheid. 

Ten derde kunnen de verschillen in werkcultuur tussen de twee landen, bijvoorbeeld met betrekking tot de visie op 
deeltijdwerk, op professionele activiteiten van moeders of mensen met een migratiegeschiedenis, leiden tot een 
verbreding van de blik van managers. 

In die zin draagt het project bij tot de economische promotie van de regio, aangezien de bedrijven profiteren van de 
bovengenoemde veranderingen en hun winstgevendheid kunnen veiligstellen en verhogen met de voordelen van 
een succesvol diversiteitsmanagement. 

We concluderen dat een gecoördineerde aanpak in beide landen de kans op diversiteitsoplossingen vergroot. 
Daarnaast kunnen de resultaten van het project als rolmodel en pionier dienen voor andere (grens)regio's en zo ook 
het Europese denken en handelen met betrekking tot diversiteit bevorderen.

Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten 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?

Zoals hierboven onder "Overdracht" al is beschreven, staat het duurzame gebruik van de resultaten centraal in het 

project.

Een link of regelmatige opname van de "toolbox" in het dienstenaanbod en op de websites van de 

samenwerkingspartners heeft een effect op langere termijn gedurende de looptijd van het project en versterkt het 

netwerk van de actoren en multiplicatoren.

De projectmedewerkers kunnen na afloop van het project tegen een vergoeding advies, workshops, coaching etc. 

aanbieden aan andere bedrijven en intermediaire organisaties.

De leden van de adviesraad kunnen de projectbedrijven, binnen hun mogelijkheden, ook na afloop van het project 

ondersteunen bij de verdere implementatie van diversiteitsmanagement.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  213.285,00

€  50.000,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  263.285,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  65.822,00 25,00 %

Apollomilch GmbH €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

HKS Informatik GMbH €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

LINEG €  0,00Privat / Privaat 0,00 %

Radboud universiteit €  32.911,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Hochschule Rhein-Waal €  32.911,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  197.463,00 75,00 %

EFRE / EFRO €  131.642,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  32.910,50Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  32.910,50Öffentlich / Publiek 12,50 %

€  263.285,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c4 
08-04-2019 

 
 

INTERREG VA 
 
Mensen in de Euregio - thuis verbonden (reserveproject) 
 
Alleen als overheidsdiensten en burgerinitiatieven samenwerken, kunnen ze de 
levenskwaliteit van hun regio verhogen en kunnen ze eerder onbenut potentieel wellicht 
gebruiken. Naast demografische veranderingen, verandert de maatschappelijke 
betrokkenheid, vooral onder jongere generaties. Voor verenigingen en initiatieven is het 
steeds moeilijker om leden en vooral jonge mensen te vinden. Het bestaande 
vrijwilligersbestand dreigt op de lange termijn te worden "opgebrand" - met ernstige 
gevolgen voor de kwaliteit van het leven. 
In het werk dat tot nu toe met vrijwilligers grensoverschrijdend is gedaan, leidt de 
uitwisseling van ervaringen met verschillende bestuurlijke en culturele systemen tot 
gedifferentieerde benaderingen en oplossingen. 
Het doel van het project is om de sociale en daarmee ook de toekomstige economische 
levensvatbaarheid van gemeenten en dorpen in plattelandsgebieden veilig te stellen door 
potentiële samenwerking van vrijwilligers te optimaliseren en te realiseren. Dat door de 
ontwikkeling van activiteiten, communicatie en de coördinatie en samenwerking tussen 
vrijwilligers en de gemeenten. 
Het ontwikkelen van locatie specifieke oplossingen vanuit een voorheen onbekend 
perspectief kan dorpen levendiger maken en overheden efficiënter maken. Het ontwikkelen 
van duurzame netwerken van gemeenten en burgerinitiatieven is gemakkelijker als de 
uitwisseling van kennis en praktijk zo snel mogelijk met alle betrokkenen uitvoerig en 
constructief wordt opgezet. 
De grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende 
dorpsgemeenschappen met de gemeente, alsmede de communicatiemiddelen, veroorzaken 
een blijvende afname van het barrière-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken 
de overdracht van de resultaten van het project mogelijk naar andere geïnteresseerde 
dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten. 
 
Leadpartner Hochschule Rhein-Waal 
Projectpartner Stadt Geldern 

Stadt Kalkar 
Gemeinde Weeze 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Stad in Nederland 
Nederlandse gemeente 

Projectvolume 455.000 € 
Regionaal   
Bovenregionaal  

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 2 – Versterking van de sociaal-
culturele en territoriale cohesie. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten. 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij het 



Commissie  
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

Punt 3c4 
08-04-2019 

 
 

Wirtschaftsministerium NRW en de 
provincie Gelderland. 

 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

 

Euregionale Soft Skills   
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel: 
Het project wordt als reserveproject, dat bij een eventuele terugvloeiing van INTERREG-
middelen kan worden uitgevoerd, ter kennisneming voorgelegd.  

 



Projectconcept InterDB
INTERREG V A Deutschland-Nederland

Projecttitel: Menschen in der Euregio - Verbunden in der  Heimat

Volledige projectaanduiding: Mensen in de Euregio - thuis verbonden

Geplande begindatum: 01-07-2019
Geplande einddatum: 30-06-2021

Stand van zaken per: 25-3-2019

Lead partner

Naam organisatie: Hochschule Rhein-Waal
Adres, plaats: Marie-Curie-Straße 1 47533, Kleve Duitsland (Kleve)
Contactpersoon: Prof. Dr.  Klaus  Hegemann
Telefoonnummer: 0049-2842-90825-385

Naam: Hochschule Rhein-Waal
Plaats: Kleve (Kleve)

Naam: Stadt Geldern
Plaats: Geldern (Kleve)

Naam: Stadt Kalkar
Plaats: Kalkar (Kleve)

Naam: Gemeinde Weeze
Plaats: Weeze (Kleve)

Naam: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Plaats: Nijmegen (Arnhem/Nijmegen)

Naam: Stad in Nederland
Plaats: NL ()

Naam: Nederlandse gemeente
Plaats: NL ()

Overige projectpartners
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Samenvatting project

Alleen als overheidsdiensten en burgerinitiatieven samenwerken, kunnen ze de levenskwaliteit van hun regio 
verhogen en kunnen ze eerder onbenut potentieel wellicht gebruiken. Naast demografische veranderingen, 
verandert de maatschappelijke betrokkenheid, vooral onder jongere generaties. Voor verenigingen en initiatieven is 
het steeds moeilijker om leden en vooral jonge mensen te vinden. Het bestaande vrijwilligersbestand dreigt op de 
lange termijn te worden "opgebrand" - met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het leven.

In het werk dat tot nu toe met vrijwilligers grensoverschrijdend is gedaan, leidt de uitwisseling van ervaringen met 
verschillende bestuurlijke en culturele systemen tot gedifferentieerde benaderingen en oplossingen.

Het doel van het project is om de sociale en daarmee ook de toekomstige economische levensvatbaarheid van 
gemeenten en dorpen in plattelandsgebieden veilig te stellen door potentiële samenwerking van vrijwilligers te 
optimaliseren en te realiseren. Dat door de ontwikkeling van activiteiten, communicatie en de coördinatie en 
samenwerking tussen vrijwilligers en de gemeenten.

Het ontwikkelen van locatie specifieke oplossingen vanuit een voorheen onbekend perspectief kan dorpen 
levendiger maken en overheden efficiënter maken. Het ontwikkelen van duurzame netwerken van gemeenten en 
burgerinitiatieven is gemakkelijker als de uitwisseling van kennis en praktijk zo snel mogelijk met alle betrokkenen 
uitvoerig en constructief wordt opgezet.

De grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende dorpsgemeenschappen met de 
gemeente, alsmede de communicatiemiddelen, veroorzaken een blijvende afname van het barrière-effect van de 
grens. Tweetalige handboeken maken de overdracht van de resultaten van het project mogelijk naar andere 
geïnteresseerde dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten.

Projektvorbereitung / Projectvoorbereiding

Concrete maatregelen en activiteiten
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 4.000,00

- Presentatie van het project bij ERW
- Werkafspraken met programmamanager Interreg V ERW
- Presentatie van het project op de burgemeestersconferentie van Nordkreis Kleve
- Consortiumopbouw Projectpartners
- Werven van geïnteresseerde dorpen en gemeenten NL en DE
- Structuur van de projectstructuur en werkpakketten
- Creëer een projectconcept en een indicatief kostenplan
- Opstellen van projectvoorstel

Milestone:
Maart 2019: Projectconcept indienen in InterDB

Mei 2019: Toezegging cofinanciering HSRW und HAN

Juni 2019: Consortium opbouwen met 6 Projectpartners

1. Hogeschool Rhein-Waal (HSRW)
2. Hogeschool van Arnhem und Nijmwegen (HAN)
3. Dorpsgroep NL
4. Dorpsgroep DE 
5. Gemeente en stad NL
6. Gemeente en stad DE

Open: Goedkeuring projectaanvraag

Projektverwaltung / Projectbegeleiding

Geschatte totale kosten (indicatief): € 20.000,00

Projectbeheer, Inhoudelijke projectleiding, projectcoördinatie

- Operationele planning en controle van het totale project om de materiële, deadline- en kostendoelen te 
realiseren in de context van projectimplementatie.
- Projectvoortgangscontrole inclusief monitoring van vastgestelde mijlpalen.
- Coördinatie en ontwikkeling van de taken en werkprocessen in het project volgens de implementatie van de 
individuele werkpakketten en hun resultaten.
- Implementatie van de geplande werkpakketten binnen het project.
- het project begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor het oplossen van de huidige en 
toekomstige problemen van de dorpen die betrokken zijn bij nauwe samenwerking tussen de burgers en de 
deelnemende hogescholen
- Vertegenwoordiging van het project op vergaderingen en in workshops
- Controle van de uitwisseling van resultaten van de werkpakketten tussen de projectpartners.
- Communicatie van de initiatieven naar buiten beheren om de overdraagbaarheid van de oplossingen te 
garanderen.

Milestone:
Juni 2021: Realisatie van alle vastgestelde mijlpalen van alle werkpakketten, evenals implementatie van het 
volledige project binnen de vastgestelde projectduur en het projectbudget.

Dorfentwicklungsprozesse / Dorpsontwikkelingsproces
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 150.000,00

Ca. zes tot twaalf deelnemende dorpen
NL: N.N.
DE: Wemb, Grieth, Hommersum, Kapellen, N.N.

De huidige behoeften van de dorpen in hun ontwikkelingsproces staan op de voorgrond en worden op een 
participatieve manier uitgewerkt en uitgevoerd door oplossingen op maat. Over bestaande competenties te 
versterken worden de verschillende stappen van de organisatie en proces doorlopen:
- Voorbereiding,
-  Implementatie en
- Beheer van activiteiten en oplossingen.

Concreet wordt de levendigheid en / of duurzaamheid van dorpsgemeenschappen versterkt:
1. Levendigheid wijst o.a. op sociale interactie en communicatie door laagdrempelige toegankelijke 
ontmoetingsplaatsen te bieden, zoals de "dorpsontmoetingsplek voor informele contacten“.
2. Duurzaamheid is gedefinieerd als de optimalisatie van vrijwilligerswerk door verbeterde coördinatie en 
sterkere samenwerking om maatschappelijke betrokkenheid te creeëren. Een voorbeeld is het Nederlandse 
model van de "Dorpsondersteuner". 

Verschillende processen van dorpsontwikkeling worden verder onderzocht om de overdraagbaarheid van 
geïmplementeerde activiteiten en projecten mogelijk te maken.

Milestone:
Milestone 1 (31.12.2019): Voltooide behoefteninventarisatie

Milestone 2 (30.06.2020): Overzicht van activiteiten

Milestone 3 (31.12.2020): Implementatie van actitviteiten en het maken van een duurzaamheidsplan voor de 
sociale toekomst van de dorpsgemeenschap

Ehrenamtliche in Dörfern und Städten / Vrijwillgers in dorpen en steden

Geschatte totale kosten (indicatief): € 0,00

- contactpersonen vormen de betrouwbare en steeds bekendere brug / interface tussen het dorp dat hij of zij 
vertegenwoordigt, de betrokken projectpartners en de andere pilootdorpen;
- indien nodig, ondersteuning en advies van andere vrijwilligers voor de uitvoering van vuurtorenprojecten in 
de dorpen,
- deelname aan alle netwerkbijeenkomsten als onderdeel van de werkpakketten;

Milestone:
Milestone 1: Ondertekende samenwerkingsovereenkomst

Milestone 2: Deelname aan netwerkbijeenkomsten

Milestone 3: Geïmplementeerde activiteiten en vastgesteld duurzaamheidsplan voor de dorpsgemeenschap

First Level Control / First Level Control
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 20.000,00

Eerstelijnscontrole van de uitbetalingen conform verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 125, lid 4, door de First 
Level Control-instantie. Uitbetalingsaanvragen worden gedurende de projectduur minimaal twee keer per jaar 
door de HSRW als leadpartner aangeleverd, volgens een in de beschikking vastgelegd schema. De 
uitbetalingsaanvragen worden elektronisch ingediend d.m.v. het monitoringsysteem. De FLC-instantie draagt 
zorg voor de eerstelijnscontrole binnen dertig werkdagen na het ontvangen van de benodigde, volledige 
informatie aangeleverd door de HSRW. De FLC-instantie beschikt over een team van controleurs, handelt 
volgens de algemeen geldende kwaliteitsstandaard voor onafhankelijke controle-instanties en wordt belast met 
de administratieve, financiële en inhoudelijke controles van alle uitgaven. Deze controles worden 
onderscheiden in controles per uitbetalingsaanvraag, controles ter plaatse (1x tijdens projectlooptijd) en 
eindcontroles. De controle ter plaatse en de eindcontrole zullen plaatsvinden bij de HAN als lead partner. Indien 
noodzakelijk kann de controle zich ook uitbreiden naar de locatie van andere projectpartners. De voortgang 
van de controlewerkzaamheden wordt regelmatig in een FLC-platform onder coördinatie van het 
Gemeenschappelijk Secretariaat besproken. Daarbij worden interpretaties afgestemd en worden concrete 
oplossingen gezocht voor problemen die zich stellen. Vraagstellingen worden centraal opgeslagen en de 
antwoorden worden na afstemming met de betrokken instanties met behulp van een elektronisch systeem aan 
alle FLC-medewerkers ter beschikking gesteld. 

Milestone:
Mindestens 4x FLC-controle van halfjaarlijkse uitbetalingsaanvragen
1x FLC-controle eind-uitbetalingsaanvraag

Vernetzung der Gemeinde / Samenwerken in de gemeente
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Geschatte totale kosten (indicatief):€ 150.000,00

Ca. zes tot twaalf deelnemende gemeenten 
NL: N.N.
DE: Weeze, Kalkar, Goch, Geldern, N.N.

De huidige behoeften van de gemeenten en steden met betrekking tot hun toekomstige leefbaarheid en het 
omgaan met inwoners betrokkenheid (inwonerparticipatie) staan op de voorgrond en worden uitgewerkt en 
uitgevoerd door middel van op maat gemaakte, individuele participatieve oplossingen.

Om als gemeente leefbaar te blijven op alle vlakken, ook gezien de demografische veranderingen, zijn 
gemeenten en steden afhankelijk geworden vrijwilligers betrokkenheid. Vrijwilligers zijn afhankelijk van 
gemeenten voor ondersteunende en facilitierende randvoorwaarden. Deze symbiotische relatie kann worden 
versterkt en efficiënter worden gemaakt door wederzijdse uitwisseling.

Op de voorgrond zijn vragen zoals:
- "welke voorwaarden maken vrijwlligerswerk laagdrempelig, duurzaam en systematisch?"
- "Hoe kan een waarderende benadering van alle belanghebbenden de uitkomsten voor vrijwilligers in het 
dorp vergroten?"
- "Wat moeten steden en gemeenten weten, zodat de uitvoering van projecten en initiatieven in de dorpen 
goed werkt?" 

Waar het op neerkomt is dat er efficiëntiewinsten worden gerealiseerd voor de administratie waarin de 
waarderende participatie van vrijwilligers de arbeidsverdeling kosteneffectiever maakt.

Milestone:
Milestone 1 (31.03.2020): 
Voltooid behoeftenonderzoek, inventarisatie en doelstellingen met de gemeente

Milestone 2 (31.09.2020): succesvolle uitwisseling met vrijwilligers

Milestone 3 (31.03.2021): Succesfactoren voor samenwerking tussen vrijwilligers en gemeenten

„Regional Branding“ als Mehrwert für die Region / „Regional Branding“ als toegevoegde waarde voor de regio
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Geschatte totale kosten (indicatief): € 111.000,00

De innovatieve samenwerking tussen de gemeenten en hun dorpen, ondersteund door communicatie, helpen 
om het imago van de Euregio als een moderne en aantrekkelijke locatie te positioneren.

Al met al leiden de activiteiten tot een blijvende afname van het barrière-effect van de grens. Tweetalige 
handboeken maken de toepassing en overdracht van de resultaten van het project mogelijk naar andere 
geïnteresseerde dorpen, steden en gemeenten in de regio en daarbuiten. 

Milestone:
Milestone 1: 31.12.2019
- Een DE-NL-projectlanceringsconferentie met de deelnemende partners, steden, gemeenten en dorpen. 

Milestone 2: 30.06.2020
- Een DE-NL uitwisselingsontmoeting tussen dorpen
- Een DE-NL uitwisselingsontmoeting tussen steden en gemeenten 

Milestone 3: 31.12.2020: 
- Een DE-NL uitwisselingsontmoeting tussen dorpen

Milestone 4: 30.06.2021
- Een DE NL-eindconferentie met de deelnemende partners, steden, gemeenten en dorpen 

Een tweetalig handboek, dat de resultaten van de werkpakketten overdraagbaar, toepasbaar en 
toekomstgericht maakt voor andere geintereseerde steden en dorpen.

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

De doelgroepen van dit project komen overeen met het onderscheid in de werkpakketten en dienovereenkomstig 
kunnen worden beschreven op drie niveaus.

Op het niveau van de dorpen, moeten kleine steden worden versterkt door de invoering van de paradepaardjes van 
projecten op het gebied van communicatie, coördinatie en samenwerking tussen vrijwilligers en de gemeenschap 
als geheel, de kwaliteit van leven en vitaliteit.

Op het niveau van steden en gemeenten, te realiseren door het verbeteren van de communicatie structuren, het 
optimaliseren van de verdeling van arbeid en vrijwilligerswerk waardeert en versterkt door te werken met de 
administratie en burgerinitiatieven efficiëntie.

Kortom, te worden versterkt door uitgebreid volgende ervaringen uit te wisselen netwerken en strategische pers en 
public relations op de resultaten van het project om te communiceren op het niveau van de regio, de positieve 
perceptie van de Euregio.
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Waarom is het project noodzakelijk in het licht van de huidige situatie in het programmagebied?

Het belang van maatschappelijke betrokkenheid komt steeds meer naar voren in landelijke grensregio's met het 
oog op actuele uitdagingen zoals demografische veranderingen en fundamentele veranderingen in de samenleving. 
Enerzijds draagt vrijwilligerswerk in belangrijke mate bij aan sociale cohesie door sociale inclusie en 
gemeenschapsintegratie in het dorp of de wijken te bevorderen. Anderzijds levert het werk van inwoners een 
belangrijke bijdrage aan het werk van de gemeenten, niet in de laatste plaats verlicht dit ook de administratieve en 
financiële lasten.
 
Al met al levert vrijwilligerswerk dus een beslissende bijdrage aan de levendigheid, aantrekkelijkheid en dus 
duurzaamheid van plattelandsgebieden als leefruimte en is het een factor in het leefbaar houden van 
functionerende (dorps) gemeenschappen.

Hoewel veel dorpen en gemeenschappen in het grensgebied voor dezelfde uitdagingen staan, is regionaal 
netwerken en wederzijdse ondersteuning in de vaak overlappende kwesties nog afwezig. Gerichte verbeteringen in 
de communicatie tussen bewoners en de gemeenten beloven ook veel goeds.

Het huidige project maakt het mogelijk het potentieel van vrijwilligers optimaal te activeren / gebruiken en de 
geëngageerde vrijwilligers op de juiste plaatsen te laten netwerken, zodat de huidige uitdagingen voor het landelijk 
gebied systematisch kunnen worden aangepakt. Het bevat ook communicatie en informatieuitwisseling tussen 
gemeenschappen en dorpen in een meer gestructureerd kader.

Voor dit doel is er een directe relatie met de contactpersonen in de steden en gemeenschappen, evenals de dorpen 
aan beide zijden van de grens. Bovendien schept het een basis om de uitwisseling, de netwerken en de 
samenwerking van burgers van verschillende initiatieven en projecten met elkaar in contact te brengen, waardoor 
er meer ruimte voor synergieën wordt gecreëerd.
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Beschrijft u het innovatieve karakter van het project. Wat is nieuw/innovatief aan het project?  Welke 

veranderingen brengt het project teweeg?

De optimalisering en realisatie van potentiële synergieën van vrijwilligerswerk worden bevorderd, zowel op het 
niveau van de burgers en de overheidsdiensten, als door de samenwerking en coördinatie van de deelnemers aan 
het project. Onderzoeksinstituten, gemeenten en vrijwilligers brengen verschillende perspectieven bij elkaar en 
bieden zo een holistisch beeld van de huidige uitdagingen van de grensregio.

Dorpen profiteren van het ontwerp en de implementatie van projecten. Dat wil zeggen activiteiten die identiteit 
kunnen creëren en de aantrekkelijkheid als woonruimte en leefruimte kunnen vergroten, terwijl de gemeenten 
soms een efficiëntiewinst kunnen realiseren door te netwerken met de burgers en andere gemeenten. De 
toegevoegde waarde voor de regio zijn de vraaggerichte en op maat gemaakte concepten die een positief effect 
hebben op het imago van de regio en deze in zijn geheel aantrekkelijker maken.

De levendige samenwerking van de gemeenten en dorpen in de grensregio maakt een uitwisseling van ideeën en 
ervaringen mogelijk tijdens het project. Op de lange termijn bevordert het ontwikkelde netwerk wederzijdse 
ondersteuning evenals duurzaam verbeterde communicatie, waardoor de regio als geheel (grensoverschrijdend) 
samen kan groeien.

Ieder project moet onder één van de beide prioriteiten “Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht van het programmagebied“ (proriteit 1) “Sociaal-culturele en territoriale cohesie van 

het programmagebied” (prioriteit 2) uit het samenwerkingsprogramma vallen. Elke prioriteit omvat een 

centrale doelstelling van het operationeel Programma:

• Prioriteit 1: Meer product- en procesinnovaties

• Prioriteit 2: Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties

Hoe draagt uw project bij aan het bereiken van deze doelstelling? Waarom wordt het project 

grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

Het karakter en de ontwikkeling van vrijwilligerswerk in het landelijk gebied van het grensgebied wordt, naast 

factoren zoals demografische verandering, ook veroorzaakt door culturele en administratieve verschillen tussen 

Duitsland en Nederland.

Naast verbeteringen in communicatie en informatie in en tussen dorpen en gemeenschappen aan beide kanten van 

de grens, is de focus gericht op de Duits-Nederlandse uitwisseling en grensoverschrijdende netwerkontwikkeling 

tussen de partners die bij het project zijn betrokken.

Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat het delen van vergelijkbare uitdagingen in verschillende contexten een 

proces van wederzijds begrip en acceptatie in gang zet. Het leren heeft als resultaat dat verschillende benaderingen 

geïntegreerd worden en dat meerdere perspectieven worden toegevoegd aan de eigen oplossingen.

Kortom, een grensoverschrijdende synthese van bottom-up en top-down regionale ontwikkelingsstrategieën zal 

een holistische en duurzame bijdrage leveren aan het verminderen van de grensbarrière (prioriteit 2). Bovendien 

kunnen bijkomende effecten bijdragen aan Prioriteit 1, waardoor de deelnemende gemeenschappen aantrekkelijker 

worden en de economische samenwerking toeneemt. Hiermee draagt het project ook bij aan wat de actueel 

INTERREG programma’s als doel benoemen ‚beter bestuur van Interreg‘ met samenwerking over de grens heen.
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Waarom wordt het project grensoverschrijdend uitgevoerd (en niet nationaal)?

De acute uitdagingen voor duurzaam burgerschap en de consequenties van noodzakelijke besparingen door 
gemeenten zijn aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens aan de orde. Verschillende culturele en 
administratieve systemen resulteren in gedifferentieerde benaderingen en oplossingen.

Als de deelnemende projectpartners, dorpen, steden en gemeenten grensoverschrijdende informatie uitwisselen 
over de activiteiten en succesfactoren, kunnen ze hun eigen aanpak aanvullen met een nieuw perspectief en nieuwe 
impulsen krijgen voor hun eigen ontwikkeling.

Een uitwisseling op nationaal niveau, zou nog steeds waardevol zijn, maar zou niet dezelfde toegevoegde waarde 
bieden als een grensoverschrijdende uitwisseling van ideeën.

Hoe kunnen de projectactiviteiten en -resulaten 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?

Alle initiatieven en activiteiten in dit project zijn ontworpen om zichzelf duurzaam te maken na het einde van het 

project. De projecten in de dorpen zijn bijvoorbeeld langdurig en financieel onafhankelijk door gebruik te maken van 

juridische vormen zoals verenigingen en coöperaties. Efficiëntieverbeteringen in overheidsdiensten zouden prikkels 

moeten geven om verder gebruik te vinden.

Er zullen tweetalige handboeken gemaakt worden met daarin de toepassing en overdracht van projectresultaten 

voor andere geïnteresseerde dorpen, steden en gemeenten in de Euregio en daarbuiten.
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Totaal

(-) Inkomsten

Personeelskosten

Overige kosten

€  409.682,00

€  45.318,00

Geraamde subsidiabele projectkosten

€  455.000,00

Geplande kosten

Financier Privaat / Publiek Totale financiering %

Eigenbeitrag / Eigen bijdrage €  113.750,00 25,00 %

Nederlandse gemeente €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stad in Nederland €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen €  32.579,50Öffentlich / Publiek 7,16 %

Gemeinde Weeze €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Kalkar €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Stadt Geldern €  0,00Öffentlich / Publiek 0,00 %

Hochschule Rhein-Waal €  81.170,50Öffentlich / Publiek 17,84 %

INTERREG-Finanzierung / INTERREG-financiering €  341.250,00 75,00 %

EFRE / EFRO €  227.500,00Öffentlich / Publiek 50,00 %

MWIDE NRW €  56.875,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

Provincie Gelderland €  56.875,00Öffentlich / Publiek 12,50 %

€  455.000,00Totaal 100 %

Voorgestelde financiering
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Commissie 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

        08-04-2019 
      Punt 3d 

 
Voorbereiding INTERREG VI Deutschland-Nederland  

Het voorbereidingsproces voor INTERREG VI is, zoals reeds in voorgaande vergaderingen 
bericht, inmiddels gestart. 

De eerste stakeholderbijeenkomsten in het kader van de voorbereidingen voor het nieuwe 
INTERREG VI programma Deutschland-Nederland vinden op 27 maart in Emmen en op 3 
april in Kalkar plaats. 

Tijdens de vergadering zal over de resultaten van deze conferenties worden bericht.  
 

Besluitvoorstel: 
Bespreking en ter kennisneming 



Commissie 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

        08-04-2019 
      Punt 4 

 
Herijking Strategische Agenda 

De Euregioraad heeft in de vergadering van 22 november 2018 op voorstel van het Dagelijks 
Bestuur besloten tot een herijking van de huidige Strategische Agenda, die een looptijd kent 
tot 2020. Het doel is om deze herijking in de loop van 2020 af te ronden.  

Daartoe is in een eerste stap de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 
huidige Strategische Agenda geïnventariseerd. De tot nu toe behaalde resultaten vormen 
belangrijke input voor de herijking van de strategische agenda.  

Deze inventarisatie is op 21 maart tijdens de informele Euregioraadsvergadering met de 
Euregioraad besproken en is te raadplegen via deze link. Naar aanleiding van deze 
inventarisatie hebben de deelnemers vervolgens in kleine groepen met elkaar 
gediscussieerd over mogelijke thema´s en de rol die de Euregio Rijn-Waal en de 
Euregioleden kunnen vervullen.  

Tijdens de vergadering zullen de resultaten van deze bijeenkomst met de commissieleden 
besproken worden.  
 

Besluitvoorstel: 
Bespreking 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/Raad/Evaluatie_StrategischeAgendaNL.pdf


 
 Commissie  

Grensoverschrijdende Verstandhouding 
08-04-2019 

Punt 5 
 
Wijziging statuten Euregio Rijn-Waal 
 
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal heeft vorig jaar in het kader van de 
benoeming van het Dagelijks Bestuur en de commissie-voorzitters gesproken over een 
eventuele wijziging van de statuten. 
 
Ook de Bezirksregierung Düsseldorf (toezichthouder) heeft de Euregio Rijn-Waal onlangs 
aangeraden om de statuten op enkele punten aan te passen. Formeel gezien is bijvoorbeeld 
voor elke verandering in de ledenstructuur van de Euregio Rijn-Waal tevens een wijziging 
van de statuten noodzakelijk. Ook de samenstelling van de commissies sluit niet langer aan 
bij de huidige ledenstructuur. 
 
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 1 maart 2019 besloten om dit jaar 
de actualisering van de statuten aan te pakken. Daartoe is een kleine werkgroep ingericht, 
bestaande uit een Duits (Thomas Ahls, burgemeester van Alpen) en een Nederlands (Karel 
van Soest, burgemeester van Boxmeer) lid van het Dagelijks Bestuur en de secretaris en zijn 
plaatsvervanger, die de taak hebben gekregen om de Euregio-statuten te actualiseren.  
 
De wijzigingen worden in april aan de commissies voorgelegd en vervolgens op 12 april aan 
het Dagelijks Bestuur. De geactualiseerde statuten zullen vervolgens in juni 2019 aan de 
Euregioraad ter besluitvorming voorgelegd worden.  
 
De wijzigingsvoorstellen worden zo spoedig mogelijk nagestuurd.  
 
 
Besluitvoorstel: 
De geactualiseerde statuten met een positief advies voorleggen aan de Euregioraad. 
 
 
 
 
 



Commissie 
 Grensoverschrijdende Verstandhouding 

08-04-2019 
Punt 6a 

 
 
Mini-projecten Kaderproject Prioriteit II INTERREG V 
 
Tot nu toe zijn dit jaar bij de Euregio Rijn-Waal 29 aanvragen op het gebied van 
“Grensoverschrijdende Verstandhouding” ingediend en door de commissie-voorzitter 
goedgekeurd.  
 
Twee van deze aanvragen vallen tevens onder de subsidieregeling “75 jaar vrijheid”.  
 
Een korte beschrijving van de activiteiten is in de bijlage opgenomen. 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 
 
 
 

 
 
 

 



Unterprojekt-
Nr.

Antragssteller Partner Aktivität Anzahl 
Teilnehmer

Datum 
Aktivität

Geplante 
förderfähige 
Kosten

beantragter 
EU-Zuschuss

Zuschuss 75 
Jahre Freiheit

Mitglieds-
gemeinde(n)

Bemerkungen Eingangsdatum 
Antrag

Bewilligungs-
Datum

2019M001 Europaschule Rheinberg Centrum voor Taal en 
Onderwijs

Sprachzertifikat 17 01.11.2018 1.275,00 € 637,50 € Rheinberg 05.11.2018 11.02.2019

2019M002 Stichting Euregio 
Endurance, Maashees

Distanzreitverein 
Niederrhein e.V.

Sport 85-110 09.03.2019 1.500,00 € 700,00 € Boxmeer, 
Wesel

teruggetrokken 16.11.2018 11.02.2019

2019M003 Gymnasium SG Were Di, 
Valkenswaard

Stadt. Math. Nat. 
Gymnasium, 
Mönchengladbach

Schüleraustausch 42 26 tm 
28.02.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Noord-Brabant 14.11.2018 11.02.2019

2019M004 Kreis Kleve Gemeente Bergen Boomplantdag 70 26.02.2019-
28.02.2019 
en 6.05.2019 
- 8.05.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Bergen 21.11.2018 11.02.2019

2019M005 Gewest Oost-Nederland 
Orde v.d. Prince Huissen

Konrad Adenauer 
Gymnasium Kleve, 
Kandinsky College 
Nijmegen

Schüleraustausch 50 15.03.2019 950,00 € 475,00 € Lingewaard, 
Kleve, Nijmegen

Aktivität findet erst 14.6.19 
statt

30.11.2018 11.02.2019

2019M006 Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium Kleve

Kandinsky College 
Nijmegen

VierDaagse 2019 20 16.07.2019 -
19.07.2019

2.005,00 € 1.000,00 € Kleve, Nijmegen 10.01.2019 11.02.2019

2019M007 Mosaik e.V. Oostgelderse Stg voor 
Genealogie en 
Boerderijonderzoek, Ede

Archiv-Sammlung 1 15.01.2019  - 
31.12.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Ede 14.01.2019 11.02.2019

2019M008 Musikverein Bimmen 1950 
e. V.

Muziekvereniging U.N.A. 
Kekerdom

Musik 200 05.01.2019 - 
31.03.2019

1.200,00 € 600,00 € Kleve, Berg en 
Dal

14.01.2019 11.02.2019

2019M009 Fachvereniging 
Niederländisch e.V., Kleve

Tu Taalunie Buch 2018/2019 620 Ex 01.02.2019 - 
01.12.2019

5.323,00 € 1.000,00 € Kleve 21.01.2019 11.02.2019

2019M010 Bach Collegium, Kleve Liemers Niederrhein, 
Lobith

Bachkantaten 2019 200 16.01.2019 - 
31.12.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Kleve, 
Rijnwaarden

16.01.2019 11.02.2019

2019M011 Lebenshilfe Unterer 
Niederrhein, Rees

Stg Spel-Sportinstuif 
Gehandicapten,Didam

Sport 25.01.2019 - 
31.12.2019

1.976,00 € 988,00 € Kleve, 
Montferland

25.01.2019 11.02.2019

2019M012 Gesamtschule am 
Lauerhaus, Wesel

Christelijk College 
Groevenbeek, Ermelo

Austausch 2x 2 Klassen 18.02.2019 - 
24.05.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Wesel 30.01.2019 11.02.2019

2019M013 Bach Collegium, Kleve Liemers Niederrhein, 
Lobith

Matthäuspassion 2019 350 01.02.2019 - 
30.04.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Kleve, 
Rijnwaarden

29.01.2019 11.02.2019

2019M014 Europaschule Rheinberg Valuascollege Venlo Schüleraustausch 35 01.02.2019 - 
13.04.2019

650,00 € 325,00 € Rheinberg 08.02.2019 11.02.2019

2019M015 Comite Leefbaarheid 
Megchelen

Stadt Rees Gedenktour 200 07.03.2019 - 
10.03.2019

2.130,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Oude 
Ijsselstreek, 
Rees

Zusage später raus 11.02.2019 11.02.2019

Ausschuss Grenzüberschreitende Verständigung / Commissie Grensoverschrijdende Verstandhouding
08.04.2019
TOP 6a Anlage / Punt 6a Bijlage
Rahmenprojekt Priorität II - Mini-Projekte 203020 / Kaderproject Prioriteit II - Mini-Projekte 203020
Projektanträge Mini-Projektaktivitäten 2019 / 



2019M016 Sokkenbuurt Mannenkoor, 
Apeldoorn

Marine Shanty Chor 
Münster e.V.

Musik 2000 15.02.2019 - 
15.09.2019

2.100,00 € 1.000,00 € (Apeldoorn) 19.02.2019 15.03.2019

2019M017 KBO Beek St. Martinus-Stift Elten 4x Treffen 40 12.02.2019-
30.12.2019

1.600,00 € 800,00 € Montferland, 
Emmerich

12.02.2019 15.03.2019

2019M018 BC Mariken BC Kleve Sport, Badminton 150 6-4-2019 en 
13-4-2019

1.546,36 € 514,94 € Nijmegen, Kleve 30.01.2019 15.03.2019

2019M019 Stadt Goch Stg Music Experience 
Factory , Ottersum

Musik 20 18.09.2019 - 
14.12.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Goch, Gennep 21.02.2019 15.03.2019

2019M020 Gemeinde Kranenburg Stg Groesbeek Airborne 
Vrienden

Veranstaltung Hass tötet- Liebe 
versöhnt

250 22.09.2019 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Kranenburg, 
Groesbeek

20.02.2019 15.03.2019

2019M021 Gesamtschule am 
Forstgarten Kleve

Bluemerscollege Silvolde Austausch 2x 60 13.06.2019 - 
17.06.2019

500,00 € 250,00 € Kleve,Oude 
Ijsselstreek

25.02.2019 15.03.2019

2019M022 Stg. Euregio Oldtimers 
Treffen Megchelen

Freundeskreis Emmerich Oldtimer Treffen Traktoren 150 03.08.2018 - 
04.08.2018

2.000,00 € 1.000,00 € Oude 
Ijsselstreek, 
Emmerich

08.03.2019 15.03.2019

2019M023 Radboud Universiteit 
Nijmegen

Hochschule Rhein-
Waal,Kleve
Universität Duisburg-
Essen
De Hogeschool Arnhem-
Nijmegen

Werkstatt 2019 32 17.06.2019 - 
21.06.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Nijmegen, 
Kleve, Duisburg, 
Arnhem

08.03.2019 15.03.2019

2019M024 Radboud Universiteit 
Nijmegen

Universität Duisburg-
Essen

Austausch 30 25.03.2019 - 
29.03.2019

2.000,00 € 1.000,00 € Nijmegen, 
Duisburg

08.05.2019 15.03.2019

2019M025 Stg Toerisme en Recreatie, 
Boxmeer

Cyriacus Chor Weeze Inzingen van de vaart 22.06.2019 2.000,00 € 1.000,00 € Boxmeer, 
Weeze

08.03.2019 15.03.2019

2019M026 Accordeonvereniging 
Helmond

Accordeonorchestor 
Hohmerklang Oelde

Musik 30 30.03.2019 2.925,00 € 1.000,00 € (Noord-
Brabant)

09.03.2019 15.03.2019

2019M027 Stg Toerisme en Recreatie, 
Boxmeer

Neusser Grenadierkorps 
1823 e.V.

Kruisboogschieten 75 21.06.2019 - 
23.06.2019

2.175,00 € 1.000,00 € Boxmeer 11.03.2019 15.03.2019

2019M028 Gemeente Bergen Stadt Goch, Gemeinde 
Weeze, Gemeente 
Gennep, Gemeente 
Boxmeer, Gemeente Cuijk

Musik 10.11.2019 2.000,00 € 1.000,00 € Bergen, Goch, 
Weeze, 
Gennep, 
Boxmeer, Cuijk

14.03.2019

Totaal 53.855,36 € 24.290,44 € 2.000,00 €



Commissie 
 Grensoverschrijdende Verstandhouding 

08-04-2019 
Punt 6b 

 
Stand van zaken budget mini-projecten Kaderproject prioriteit II INTERREG V 
 
Het totale budget voor mini-projecten binnen het Kaderproject prioriteit II INTERREG V is 
vastgelegd op € 300.000,00 voor de periode 01-09-2015 t/m 31-07-2022.  
 
Budget mini-projecten     €  300.000,00 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2015:   €    17.766,29   
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2016:   €    64.574,92 
Uitbetaalde subsidie mini-projecten 2017:   €    49.724,30 
Toegezegde subsidie mini-projecten 2018:   €    61.933,00 
Toegezegde subsidie mini-projecten 2019:   €    24.290,44 
            ------------------- 
Restbudget:       €    81.711,05 
 
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 

 
 
 
 

 



Commissie 
Grensoverschrijdende Verstandhouding 

        08-04-2019 
      Punt 7 

 
Mededelingen / Rondvraag 

Punt 7a Subsidiemogelijkheden Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
  Koninkrijkrelaties 

Door de Tweede Kamer is vorig jaar met ruime meerderheid de Motie Van der Molen c.s. 
aangenomen. Deze motie roept de regering op om grensoverschrijdende evenementen voor 
jongeren langs de gehele Nederlands-Duits-Belgische grens te stimuleren. Het doel is hierbij 
om jongeren  kennis te laten maken met de taal en cultuur in het buurland door middel van 
sport- en cultuurevenementen.  
 
Naar aanleiding van deze motie heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties gesproken met overheden, grensgemeenten, provincies, Euregio’s, 
jongerenorganisaties, scholen, cultuurinstanties en sportbonden in Nederland, België en 
Duitsland en een eerste plan voor de stimulering van jeugduitwisseling opgesteld. Dit plan 
bevat drie sporen:  
 
Spoor 1: organisatie aantal grote evenementen 
Spoor 1 betreft het mogelijk maken van de organisatie van verschillende grotere 
evenementen langs de (gehele) Nederlandse grens met Duitsland en/of België. Gedacht 
wordt aan 6 à 7 grote evenementen, die een financiële ondersteuning krijgen van maximaal 
€20.000,-.  

Spoor 2: Stimuleren kleinere evenementen 
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van kleinere evenementen langs de grens, via 
een stimuleringsregeling. Momenteel worden de opties verkend om door een of meerdere 
intermediaire organisaties deze financiële regeling uit te laten voeren. Het gaat hierbij om 
circa 70 kleine evenementen die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage variërend 
van € 1000,- tot € 5000,-. 
 
Spoor 3: Organisatorische ondersteuning 
Naast een financiële ondersteuning, kan een (bestaand) evenement ook praktisch extra 
ondersteund worden bij het creëren van aandacht in het programma voor buurtaal- en/of –
cultuur. Mogelijk kan een vouchersysteem, waarmee organisatoren een beroep kunnen doen 
op partijen die ondersteuning kunnen bieden zoals MachMit (initiatief dat aandacht vraagt 
voor de Duitse taal), daarin voorzien.  
 
Daarnaast wil het ministerie in een communicatietraject jongeren bewust maken van de 
buurtaal en cultuur. Daartoe wordt o.a. een landingspagina cq. portal ontwikkeld.  

Door de Nederlands-Duitse Euregio´s is ingebracht dat deze regeling aan moet sluiten op en 
niet ten koste mag gaan van de Mini-Projecten binnen het People to People programma. 
 
Dit initiatief zal op 9 mei tijdens de grenslandconferentie officieel gelanceerd worden. De 
Nederlandse regering stelt dit jaar ca. 330.000 € beschikbaar. 
 

Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 

 
Commissie 



Grensoverschrijdende Verstandhouding 
        08-04-2019 

      Punt 7 
 

Punt 7b  Grenslandconferentie 
Op 9 mei vindt vanaf 13.30 uur in Venlo de eerste Grenslandconferentie voor de NL-NRW 
grensregio plaatst. 

De Grenslandconferentie is een initiatief van staatssecretaris Knops en Europaminister 
Holthoff-Pförtner en tot de organisatie hiervan is besloten tijdens de eerste NL-NRW 
regeringsconsultaties op 19 november 2018. Dit besluit sluit aan bij het advies van een 
verkenning naar nieuwe structuur voor de grensoverschrijdende samenwerking, de 
zogenoemde GROS-Governance, waarin een belangrijke rol voor de regio´s is weggelegd. 
Deze verkenning is opgesteld door Theo Bovens, gouverneur van de Provincie Limburg en 
Minister Holthoff-Pförtner en te raadplegen via deze link. 

Tijdens de Grenslandconferentie zal de samenwerking in het gehele grensgebied tussen 
Nederland en Nordrhein-Westfalen centraal staan. Het doel van de conferentie is het een 
grensland-agenda op te stellen met thematische prioriteiten voor de toekomstige 
grensoverschrijdende samenwerking en te overleggen, hoe deze samenwerking 
resultaatgericht kan plaatsvinden.  

Tijdens de conferentie zal de nieuwe GROS-Governance structuur worden voorgesteld, 
worden eerste concrete resultaten besproken en kunnen de deelnemers tijdens de zgn. 
thematafels zelf ook input leveren. Voor deze conferentie worden ca. 600 regionale en lokale 
bestuurders uit de NL-NRW grensregio uitgenodigd. Men verwacht ca. 200 deelnemers. 

De dag wordt afgesloten met een persmoment.  
 

Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 

 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/Vergaderstukken/Raad/TOP_Punt%207_Anlage_bijlage.pdf
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Punt 8 
 
Presentatie People to People project „Grenzeloos Gelre“ 
 
Met het project “Grenzeloos Gelre” willen de projectpartners de bekendheid van het 
toenmalige hertogdom Gelre (nu Gelderland en de Niederrhein) onder de bevolking 
vergroten en daarmee de hedendaagse grens tussen Gelderland en Duitsland slechten. 
 
Daartoe is o.a. een spannend geschiedenisspel ontwikkeld, dat kinderen spelenderwijs 
bewust maakt van hun gemeenschappelijke Geldersche Geschiedenis. Nederlandse en 
Duitse kinderen gaan hierbij in groepjes samen aan de slag met allerlei soorten opdrachten: 
ze proeven, onderzoeken, analyseren en gebruiken hun verbeelding. Tijdens het spel 
kunnen de groepjes Gelderse munten verdienen. Maar zij moeten ook ruilen en belasting 
betalen. Aan het eind wint het team, dat snel, efficiënt en goed samenwerkt de Gelderse 
prijs.  
 
In aanvulling op het spel brengt Grenzeloos Gelre dit voorjaar een tweetalig stripboek uit 
over de geschiedenis van het hertogdom. Alle basisscholen in Gelderland en de Duitse 
Niederrhein gebied ontvangen een gratis exemplaar met bijbehorend lesmateriaal. Zo komt 
de gemeenschappelijke Gelderse geschiedenis ook tot leven in de Nederlandse en Duitse 
klaslokalen.  
 
Leadpartner is Cultuur- en erfgoed Lab Zutphen en de partners zijn Kloster Graefenthal 
Goch, Historischer Verein für Geldern und Umgebung e.V., Historische Vereniging Zutphen, 
Geldersch Landschap en Kasteelen Arnhem. 
 
De Euregio Rijn-Waal ondersteunt het project “Grenzenlos Gelre” in het kader van „People to 
People“ met € 25.000,- uit de middelen van het EU-programma Deutschland-Nederland.  
 
Dit project zal tijdens de vergadering nader toegelicht worden.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming. 
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