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Indicator 4.1 

1. INTERVENTIELOGICA  

De Europese Commissie legt de nadruk op de interventielogica van de 
programma's en het belang van de selectie van de resultaat- en realisatie-
indicatoren om de in het samenwerkingsgebied geplande veranderingen te 
meten en te volgen. De interventielogica van de programma's volgens de 
Commissie wordt in het onderstaande schema samengevat: 
 
 
  

Project 
Belangrijkste 

resultaten  

van het project 

Realisaties van het 

project 
(bv. deliverables) 

Verwachte resultaten 

van het programma 
Programma 

Realisatie-indicatoren 

van het programma 

Dragen 

rechtstreeks bij 

aan ten minste 

één van de 

Dragen 

gedeeltelijk of 

volledig bij aan 

Dragen bij aan 

In het kader van de door het project geselecteerde specifieke doelstelling: 
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Indicator 4.1 

Om aan de reglementaire eisen te voldoen, versterkt de interventielogica 
van het programma France-Wallonie-Vlaanderen de verbanden tussen de 
realisaties van de projecten en de realisatie- en resultaatindicatoren van het 
programma.  
 
De onderstaande tabel toont de interventielogica van het programma en 
het verband tussen de projectindicatoren en de programma-indicatoren 
voor deze doelstelling van het programma. 
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Realisatie-
indicatoren van het 

programma 
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Resultaatindicator 
van het programma 

Belangrijkste 
verwachte 
realisaties van 
het project: ze 
moeten in de 
werkmodules 
kwantificeerbaar 
worden 
uitgedrukt. 
  
  

Aantal organisaties 
die 

grensoverschrijdend 
samenwerken 

Aantal organisaties 
die na afloop van het 

project 
grensoverschrijdend 

samenwerken 
Gezamenlijk 

georganiseerde 
grensoverschrijdende 

openbare 
manifestaties 

Voltooiingen van 
gezamenlijke 

opleidingsactiviteiten 

Aantal deelnames 
aan 

grensoverschrijdende 
gezamenlijke acties 

Aantal deelnames 
aan gezamenlijke 
opleidingsacties 
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Indicator 4.1 

RESULTAATINDICATOR 
 

 
 

 

1. Herinnering aan de specifieke doelstelling 

SD 4.1: De efficiëntie en de integratie van de arbeidsmarkten en de toegang 
tot goede banen verbeteren door middel van de ontwikkeling van de 
sociale infrastructuren en de promotie van de sociale economie. 
 

2. Resultaatindicator  

Om de duurzaamheid van de in het kader van het Programma Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen ontwikkelde samenwerkingen te meten, 
worden de volgende resultaatindicatoren voorgesteld: 
 

• het aantal organisaties die na afloop van een project 
grensoverschrijdend samenwerken; 

• het aantal voltooiingen van  gezamenlijke opleidingsactiviteiten. 
 
De technische en praktische details van deze indicatoren worden in de 
onderstaande beknopte fiches beschreven. 
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Indicator 4.1 

Titel van de indicator Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken na voltooiing 
van het project 

Type indicator Resultaat 

Nr. van de indicator RCR 84 

Scope De indicator telt de organisaties die na de voltooiing van de 
gesteunde projecten grensoverschrijdend samenwerken. De 
organisaties zijn juridische entiteiten die bij de uitvoering van het 
project betrokken zijn, opgenomen in de realisatie-indicator 
"Aantal organisaties die grensoverschrijdend samenwerken". Het 
concept samenwerking moet worden geïnterpreteerd als 
verklaring volgens welke de entiteiten een formeel akkoord 
hebben om na afloop van het gesteunde project de samenwerking 
verder te zetten. De samenwerkingsakkoorden kunnen worden 
opgesteld tijdens de uitvoering van het project of binnen een 
termijn van een jaar na zijn einde. De samenwerking die in deze 
akkoorden wordt gesteund, hoeft niet noodzakelijk hetzelfde 
voorwerp te hebben als het voltooide microproject. 

Meeteenheid  Organisaties 

Gegevensverzameling  Activiteitenverslagen van de projecten en door het Programma 
uitgevoerde enquêtes. 

Bewijsstukken  Verbintenisbrieven, overeenkomsten, protocolakkoorden, 
samenwerkingsakkoorden, ... 

Tijdstip van de 
verzameling  

Tijdens de volledige duur van het project en tot een jaar na zijn 
afsluiting. 

Streefwaarde van het 
programma 

36 
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Titel van de indicator Voltooide gemeenschappelijke opleidingsacties 

Type indicator Resultaat 

Nr. van de indicator RCR 81 

Scope De indicator telt het aantal deelnemers aan gezamenlijk 
georganiseerde opleidingsprogramma's door de gesteunde 
projecten. 
De indicator telt uitsluitend het aantal deelnemers die de 
gezamenlijk georganiseerde opleiding voltooien. 

Meeteenheid  Deelnemers 

Gegevensverzameling  Activiteitenverslagen van de projecten.  De projectpartners 
moeten de geografische herkomst van de deelnemers vermelden 
(Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen) en zich ervan verzekeren dat 
iemand die deelneemt aan meer dan één door het project 
georganiseerde opleiding slechts eenmaal wordt geteld. 

Bewijsstukken  De voltooiing van het gezamenlijke opleidingsprogramma moet 
worden gedocumenteerd door een certificaat/titel/diploma en 
een volledige lijst van de deelnemers. De projectpartners moeten 
de aanwezigheidslijsten bewaren. 

Tijdstip van de 
verzameling  

Tijdens de volledige duur van de uitvoering van het project.  De 
participatie wordt geteld op het ogenblik van de afsluiting van het 
gezamenlijke opleidingsprogramma. 

Streefwaarde van het 
programma 

3.510 
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REALISATIE-INDICATOREN 
 

 
 
 
De realisatie- indicatoren van het programma houden rechtstreeks verband 
met de realisaties van het project en tonen een verband aan met de door 
het programma beoogde resultaten. Elk project moet dus bijdragen aan 
ten minste één realisatie-indicator van de geselecteerde specifieke 
doelstelling.  De SD 4.1 heeft 4 specifieke doelstellingen:  
 

• aantal organisaties die grensoverschrijdend samenwerken; 
• aantal gezamenlijk georganiseerde grensoverschrijdende 

openbare manifestaties; 
• aantal deelnames aan grensoverschrijdende gezamenlijke acties; 
• aantal deelnames aan gezamenlijke opleidingsacties. 

 
De technische fiches worden hierna gedetailleerd.  
 

Titel van de indicator Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken 

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator RC0 87 

Scope De indicator telt de organisaties die formeel samenwerken in het 
kader van de gesteunde projecten. De in deze indicator getelde 
organisaties zijn de juridische entiteiten, met inbegrip van de 
partners van het project en de geassocieerde organisaties, zoals 
vermeld in de financieringsovereenkomst van de kandidatuur. 

Meeteenheid  Organisaties 

Gegevensverzameling  Activiteitenverslagen van de projecten. 

Bewijsstukken  Lijst van de projectpartners of geassocieerde partners van de 
projecten. Het Programma zal erop toezien dubbels te vermijden. 

Tijdstip van de 
verzameling  

De opname gebeurt bij de effectieve toetreding van de operator 
(partner of geassocieerde partner) tot de samenwerking van het 
project. 

Streefwaarde van het 
programma 

180 
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Titel van de indicator Gezamenlijk georganiseerde grensoverschrijdende openbare 
evenementen 

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator RC0 115 

Scope De indicator telt het aantal gezamenlijk georganiseerde 
grensoverschrijdende publieksevenementen.  
Een evenement wordt als gezamenlijk beschouwd als organisaties 
aan weerszijden van de grens eraan deelnemen. 
Een grensoverschrijdend publieksevenement moet verplicht 
Franse en Belgische deelnemers omvatten. 
Als uitsluitend bij de uitvoering van het project betrokken 
personeel aan het evenement deelneemt, wordt het niet 
meegeteld in de indicator. 

Meeteenheid  Evenementen 

Gegevensverzameling  Activiteitenverslagen van de projecten. 

Bewijsstukken  Aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten, uitnodigingen, ... 

Tijdstip van de 
verzameling  

Tijdens de volledige duur van de uitvoering van het project.  De 
indicator wordt bijgewerkt na de afsluiting van het evenement. 

Streefwaarde van het 
programma 

150 
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Titel van de indicator Deelnames aan grensoverschrijdende gezamenlijke acties 

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator RC0 81 

Scope De indicator telt het aantal deelnemers aan grensoverschrijdende 
gezamenlijke initiatieven in het kader van de gefinancierde 
projecten.  De grensoverschrijdende gezamenlijke acties kunnen 
grensoverschrijdende ontmoetingen, uitwisselingsbezoeken, 
seminaries, informatievergaderingen enz. omvatten (niet-
uitputtende lijst). 
De participaties hebben betrekking op individuen. 
Een grensoverschrijdende gezamenlijke actie is een initiatief 
waarvan de organisatie de deelname impliceert van organisaties 
aan weerszijden van de grens (of één enkele grensoverschrijdende 
structuur).   
De deelname aan interne vergaderingen van projecten door bij 
hun uitvoering betrokken personeel valt niet onder deze indicator. 

Meeteenheid  Participaties (natuurlijke personen) 

Gegevensverzameling  Activiteitenverslag van het project. 

Bewijsstukken  Aanwezigheidslijst. 

Tijdstip van de 
verzameling  

Tijdens de volledige duur van de uitvoering van het project. 

Streefwaarde van het 
programma 

1.250 
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Titel van de indicator Deelnames aan gemeenschappelijke opleidingsacties 

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator RC0 85 

Scope De indicator telt het aantal deelnemers aan door de gesteunde 
projecten gezamenlijk georganiseerde opleidingsprogramma's. De 
deelnames komen overeen met het aantal deelnemers die de 
opleiding hebben aangevat. Een gezamenlijk, dus 
grensoverschrijdend georganiseerd, opleidingsprogramma 
impliceert de verwerving van kennis over een bepaald onderwerp 
en de opleiding van de deelnemers in verscheidene sessies. Een 
intern eenmalig evenement of een eenmalige vergadering of sessie 
voor de informatie van een publiek mag niet als een 
opleidingsprogramma worden beschouwd en wordt dus niet 
meegeteld voor deze indicator. 

Meeteenheid  Deelnemers 

Gegevensverzameling  Activiteitenrapporten van de projecten. 

Bewijsstukken  Aanwezigheidslijst. 

Tijdstip van de 
verzameling  

Tijdens de volledige uitvoering van de projecten en vanaf de start 
van de opleidingsprogramma's. 

Streefwaarde van het 
programma 

5.400 
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INDICATOREN EN REALISATIES VAN HET PROJECT 
 

 
 
 
Het derde deel van de interventielogica van het programma Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen koppelt de geselecteerde realisatie-
indicatoren van het programma aan projectindicatoren of 
projectrealisaties. 
 
De projectpartners moeten dus projectindicatoren bepalen waarvan de 
namen een duidelijk verband scheppen met ten minste één realisatie-
indicator van het programma. Het is mogelijk dat een som van 
projectindicatoren bijdraagt tot één enkele realisatie-indicator van het 
programma.  
 
Deze benadering stelt de projectpartners in staat om becijferde 
doelstellingen voor hun acties te bepalen om de door het programma 
vastgelegde streefwaarden te bereiken. 
 
Voor elke bepaalde indicator moeten de volgende elementen in acht 
worden genomen: 
 

Projectindicator  

Type indicator Realisatie van het project  

Scope Bepaal hier de omschrijving van de indicator 

Meeteenheid   

Gegevensverzameling  Bepaal de manier waarop de gegevens zullen worden verzameld  

Bewijsstukken  Geef een lijst van de bewijselementen die de waarde van de 
indicator zullen staven 

Tijdstip van de 
verzameling  

Preciseer het tijdstip waarop de indicator zal worden verzameld 

 
 
 



 

 

 


