Indicatorenfiche: prioriteit 4
INTERVENTIELOGICA INTERREG 5
In de verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 legt de Europese Commissie de
nadruk op de interventielogica van de programma’s en op het belang van de selectie van de
resultaat- en realisatiegebonden indicatoren om de follow-up van de geplande
veranderingen in het samenwerkingsgebied te meten en te garanderen. De interventielogica
van de programma’s zoals beschreven door de Commissie wordt in het onderstaande
schema beschreven:
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Om op één lijn te zitten met de vereisten van de nieuwe verordeningen, vertaalt de
verandering van aanpak in de interventielogica van het programma France-WallonieVlaanderen zich in een versterking van de verbanden tussen de projectrealisaties en de
realisatie- en resultaatgebonden indicatoren van het programma.
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Het project moet ernaar streven om door middel van projectrealisaties bij
te dragen tot de resultaatgebonden indicator van het programma

Projectindicatoren en realisaties

De realisatiegebonden indicatoren van het project dragen bij tot minstens
één realisatiegebonden indicator van het programma

De onderstaande tabel beschrijft de interventielogica van het programma en het verband
tussen de project- en de programma-indicatoren voor deze programmadoelstelling.
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RESULTAATGEBONDEN INDICATOR
1. Vermelding van de programmadoelstelling
De tewerkstelling en de grensoverschrijdende mobiliteit van de werknemers bevorderen
en de arbeidsmarkten integreren.

2. Resultaatgebonden indicator
Om de verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkten voor de werknemers van de
samenwerkingszone te meten in het kader van het Interreg-programma France-WallonieVlaanderen, is de resultaatgebonden indicator waartoe de projecten moeten bijdragen de
stijging van het aantal grensarbeiders.
De technische en praktische details voor deze indicator staan vermeld in de onderstaande
samenvattende fiche:
Titel indicator
Type indicator
Nr. van de indicator

Definitie

Gegevensverzameling

Aantal grensarbeiders
Resultaat / transversaal
RI 7
Het is de bedoeling enkel de grensarbeiders te tellen, d.w.z. de
fysieke personen die wonen in een regio naast een grens en die
gaan werken over deze grens.
Verzameling op niveau van het programma
De informatie zal rechtstreeks afkomstig zijn van het RIZIV. De
partners moeten dus geen informatie verzamelen.

Basiswaarde
en
RIZIV-waarde van 2012: 41.456 grensarbeiders
berekeningshypothese
Doelwaarde op niveau
42.000 grensarbeiders.
van het programma
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REALISATIEGEBONDEN INDICATOREN
De realisatiegebonden indicatoren van het programma staan rechtstreeks in verband met de
projectrealisaties en zorgen ervoor dat er een link kan worden gelegd met de resultaten
beoogd door het programma. Elk project moet daarom bijdragen tot minstens 1
realisatiegebonden indicator van de geselecteerde programmadoelstelling.
1. Realisatiegebonden indicatoren
Aantal
deelnemers
aan
gezamenlijke
lokale
werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
CO 44
Het is de bedoeling de personen mee te tellen die actief
meewerken aan acties inzake werkgelegenheid en/of gezamenlijke
opleidingen (personen die gewoon informatie krijgen worden dus
Definitie
niet meegeteld). De deelnemers die niet kaderen in een
participatieve benadering worden niet meegeteld.
Voor deze programmadoelstelling bestaat de doelgroep prioritair
uit werknemers die al dan niet werkzoekend zijn en studenten.
Verzameling op niveau van het project
De begunstigden worden geteld door de projectpartners en
worden
op
basis
van
hun
rijksregisternummer
/
Gegevensverzameling socialezekerheidsnummer geregistreerd in een cumulatieve
database om dubbele tellingen te vermijden. De lijsten van
begunstigden zullen door het programma enkel gebruikt worden
voor statistische doeleinden.
Doelwaarde
op
2.000 deelnemers aan gezamenlijke acties inzake werkgelegenheid
niveau
van
het
en/of opleiding.
programma
Titel indicator
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Titel indicator
Type indicator
Nr. van de indicator

Aantal gezamenlijke opleidingssessies
Realisatie (transversaal)
SO 02
Voor deze indicator worden enkel de (al dan niet kwalificerende)
opleidingssessies gezamenlijk georganiseerd door de partners van
Definitie
het project en bestemd voor actieve personen op zoek naar werk of
in opleiding meegeteld.
Verzameling op niveau van het project
De partners tellen de opleidingssessies mee die gezamenlijk
Gegevensverzameling gecreëerd en georganiseerd worden.
Een opleidingssessie wordt meermaals meegeteld als ze bestemd is
voor verschillende deelnemers.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 400 gezamenlijke sessies georganiseerd
programma

Aantal grensoverschrijdende begeleidingsacties die de mobiliteit en
de opleiding van de doelgroepen bevorderen
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
SO 01
Onder 'begeleidingsactie' wordt verstaan een actie met een
merkbare en meetbare impact op de verbetering van de mobiliteit
en de opleiding van de doelgroepen. De mee te tellen actie moet
concrete steun of extra vaardigheden aanreiken aan de
Definitie
begunstigden.
De begeleiding voorzien in de acties moet zich vertalen in een
actieve
opvolging
van
de
doelgroep.
Voor
deze
programmadoelstelling bestaat de doelgroep prioritair uit
werknemers die al dan niet werkzoekend zijn en studenten.
Verzameling op niveau van het project
Identificatie in de projectfiche van de acties die bijdragen aan deze
Gegevensverzameling
indicator. De acties worden meegeteld eens ze voltooid zijn in het
Activiteitenrapport.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 50 grensoverschrijdende begeleidingsacties
programma
Titel indicator
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PROJECTINDICATOREN EN -REALISATIES
Het derde luik van de interventielogica van het Interreg-programma France-WallonieVlaanderen bestaat erin de geselecteerde realisatiegebonden indicatoren van het
programma te linken aan de projectindicatoren of -realisaties.
Men moet daarom minimum twee projectindicatoren bepalen waarbij de beschrijvingen een
duidelijk verband leggen met minstens één van de realisatiegebonden indicatoren van het
programma. Het is mogelijk dat een reeks projectindicatoren bijdraagt aan één enkele
realisatiegebonden indicator van het programma.
Het gaat hier om een stap die de partners de mogelijkheid biedt cijferdoelstellingen te
bepalen met betrekking tot hun acties om de door het programma beoogde doelwaarden te
bereiken.

VOORBEELDEN
Om het aantal personen te verhogen dat geniet van grensoverschrijdende diensten om de
tewerkstelling en de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen, kunnen de partners de
volgende realisatiegebonden indicatoren van het project vooropstellen:
-

Aanwerving aan één kant van de samenwerkingszone van X werkzoekenden
woonachtig aan de andere kant;
Ondertekening van X grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden tussen
tewerkstellingsdiensten;
Organisatie van X grensoverschrijdende jobbeurzen;
Uitwisseling van X studenten;
Opleiding van X personen in de taal van het buurland;
Organisatie van X integratieprojecten;
Akkoord inzake stages met betrekking tot X studenten.
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