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2 Programma-indicatoren SD4A

Interreg Vlaanderen-Nederland meet de value for money van ingediende projecten of 
projecten in uitvoering onder andere af aan de realisatie op een aantal vooraf geformuleerde 
indicatoren.
 
Het programmabudget werd verdeeld in een viertal prioritaire assen en daarbinnen negen 
specifieke doelstellingen. Uw project dient altijd inpasbaar te zijn binnen één van deze 
specifieke doelstellingen. Het overzicht van prioritaire assen treft u aan op de website en in 
het samenwerkingsprogramma.
 
De realisaties van uw project worden primair gemeten aan de hand van de voor die 
specifieke doelstelling vooraf vastgestelde indicatoren. In een aantal gevallen gelden 
dezelfde indicatoren voor verschillende specifieke doelstellingen, maar uiteindelijk heeft 
iedere specifieke doelstelling een eigen set aan indicatoren. Als duidelijk is in welke 
specifieke doelstelling uw project (het best) past, is daarmee ook duidelijk aan de hand 
van welke indicatoren de value for money van uw project primair wordt gemeten. Voor 
u ligt het overzicht van de indicatoren voor specifieke doelstelling 4A: verbetering van 
de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo 
het arbeidspotentieel beter te benutten. Als uw project ingepast is in deze specifieke 
doelstelling, dient u in uw aanvraag en in de eventueel daaropvolgende projectuitvoering aan 
te geven welke realisaties uw project op deze indicatoren heeft.
 
Per indicator worden de meest relevante termen geduid en wordt, waar relevant, inzicht 
gegeven hoe de realisaties op de indicator worden gemeten. Het is belangrijk dat u reeds 
in de fase van aanvraag aan de hand van deze beschrijving of en in welke mate uw project 
daadwerkelijk zal bijdragen aan realisaties op deze indicatoren. Daar waar aan de orde 
worden verbanden geduid met andere indicatoren.

INLEIDING
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Alle initiatieven die onder SD4 vallen, gelden als gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleidingen.

Deelnemers zijn het aantal personen die starten in dergelijke initiatieven. 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke 
activiteiten op maat worden verricht. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  interactieve 
workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen voor 
deze indicator.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

CO44
AANTAL DEELNEMERS AAN GEZAMENLIJKE 
LOKALE WERKGELEGENHEIDSINITIATIEVEN EN 
GEZAMENLIJKE OPLEIDING 
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Initiatief: afzonderlijke projectonderdelen die hun eigen uitvoering, aanpak of doelgroep 
hebben, mogen apart geteld worden. Eén project kan dus meerdere initiatieven omvatten.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is.

PSI7
AANTAL INITIATIEVEN GERICHT OP 
OPLEIDINGEN, STAGES E.D. 
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Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke 
activiteiten op maat van de overheidsorganisatie worden verricht. Een overheidsorganisatie 
hoeft geen projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  
interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te 
tellen voor deze indicator.

Semioverheden tellen ook mee voor deze indicator

Semioverheden: organisaties die wettelijke taken uitvoeren en/of een uitgesproken publiek 
belang dienen en die (grotendeels) gefinancierd worden door de overheid.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

PSI8
AANTAL OVERHEIDSORGANISATIES 
DAT DEELNEEMT AAN ONDERSTEUNDE 
SAMENWERKINGEN GERICHT OP DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
VAN DE ARBEIDSMARKT
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Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke 
activiteiten op maat van de opleidingsinstelling worden verricht. Een opleidingsinstelling 
hoeft geen projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  
interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te 
tellen voor deze indicator.

Opleidingsinstelling: organisatie waar opleiden hoort tot de primaire taken.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

PSI9
AANTAL OPLEIDINGSINSTELLINGEN 
DAT DEELNEEMT AAN ONDERSTEUNDE 
SAMENWERKINGEN GERICHT OP DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
VAN DE ARBEIDSMARKT

Programma-indicatoren SD4A



7 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij 
specifiek activiteiten op maat van de werkgever worden verricht. Een werkgever hoeft 
geen projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  
interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te 
tellen voor deze indicator.

Indien meerdere personen van één organisatie deelnemen, worden zij geteld als één 
werkgever.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

PSI10
AANTAL WERKGEVERS DAT DEELNEEMT 
AAN ONDERSTEUNDE SAMENWERKINGEN 
GERICHT OP DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING VAN DE ARBEIDSMARKT
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Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke 
activiteiten op maat van de brancheorganisatie worden verricht. Een brancheorganisatie 
hoeft geen projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  
interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te 
tellen voor deze indicator.

Brancheorganisatie: organisatie die bedrijven als leden heeft, zoals sectorfederaties, Kamer 
van Koophandel, VOKA e.d.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

PSI11
AANTAL BRANCHEORGANISATIES DAT 
DEELNEEMT AAN ONDERSTEUNDE 
SAMENWERKINGEN GERICHT OP DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING 
VAN DE ARBEIDSMARKT
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