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1 / Kader en aanpak van de opdracht 

De Managementautoriteit van het Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 
beoogt de uitvoering van een impactevaluatie van de goedgekeurde/lopende projecten tot nu toe. 

Dit eerste hoofdstuk schetst kort de context, aanleiding en doelstelling van deze evaluatie. Ook beschrijven 
we de aanpak die we hierbij volgen, en beschrijven we de ondernemen stappen. 

1.1. Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 

Het Europees Territoriale Samenwerkingsprogramma Grensregio Vlaanderen-Nederland voor de periode 2014-
2020 wordt uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband tussen: 

 het Vlaamse Gewest 

 het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken 

 de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 

 de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland 

Het programma bestaat uit vier prioritaire assen (innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit) waarbinnen 
telkens enkele specifieke doelstellingen (SDs) zijn geformuleerd (zie schema hieronder). SDs 1a, 1b, 2c en 3b 
zetten vooral in op (thematisch) onderzoek en innovatie, terwijl 2a, 2b en 3c de nadruk leggen op 
implementatie door demonstratie. De flankerende SDs 3a en 4a zetten respectievelijk in op milieubescherming 
en natuuronderhoud, en op het bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt 

Het totale EFRO-budget voor deze programmaperiode is 152 miljoen EUR (EFRO), verdeeld over de prioritaire 
assen zoals tabel 1 weergeeft. 

Tabel 1: overzicht doelstellingen en budgetverdeling OP Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 

Prioritaire assen Specifieke doelstellingen EFRO Budget 

Slimme groei - O&O en 
innovatie 

(1.a) Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door uitbreiding van 
infrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen. 

€ 61.030.234 
(40%) (1.b) Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven 
onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen. 
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1.2. Theorie-gebaseerde impactevaluatie 

Deze impactevaluatie start vroeger dan voorzien in het evaluatieplan zodat de resultaten als input kunnen 
fungeren bij de ontwikkeling van een eventueel zesde Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Omdat het 
programma en vrijwel al haar projecten nog in uitvoering zijn, is het niet mogelijk binnen deze evaluatie een 
uitspraak te doen over de uiteindelijke resultaten en totale impact van het programma. 

Bedoeling van de opdracht is dan ook om de actuele impact van de nog lopende investeringen op de 
nagestreefde doelen van het programma zo veel mogelijk in detail te analyseren en beschrijven. De focus ligt 
hierbij op de specifieke doelstellingen rond innovatie (1a, 1b, 2c en 3b) en demonstratie (2a, 2b en 3c). 

De impactevaluatie heeft als doelstelling om een antwoord te bieden op met name volgende vragen: 

 Wat zijn de effecten van de projecten binnen het programma? Leveren zij een bijdrage aan de 
programmadoelstellingen? In welke mate? 

 Welke projecten dragen het meeste bij aan de doelstellingen per prioritaire as? Welke rol spelen 
budgetten (per as, per doelstelling, per project)? 

 Welke veranderingen in de resultaatsindicatoren zijn toe te schrijven aan het programma? Welke andere 
factoren spelen een rol? 

 Hoe kan de impact van het programma worden beoordeeld in het licht van de streefdoelen van de 
Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020-strategie)? 

Gezien de grote diversiteit en beperkte kwantificeerbaarheid van de (verwachte) impact van het programma, 
kiezen we een theoretische benadering om deze evaluatievragen te kunnen analyseren en beantwoorden. In 
deze benadering gaan we verder dan het vaststellen en beschrijven van de uitkomsten en resultaten van de 
projecten, maar beogen we ook dieper inzicht te geven in de wijze waarop de interventies/projecten deze 
verwachte effecten en impact tot stand brengen (Waarom werkt het? Hoe werkt het?). 

Duurzame groei - 
Overgang duurzame 
koolstofarme economie 
(energie) 

(2.a) Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in 
bedrijven 

€ 33.566.629 
(22%) 

(2.b) Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in 
openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector 

(2.c) Innovatie voor koolstofarme technologie 

Duurzame groei – 
Bescherming van het 
milieu en bevordering 
van efficiënte omgang 
met hulpbronnen 

(3.a) Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, 
en ecosysteemdiensten 

€ 33.566.629 
(22%) 

(3.b) Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte 
omgang met hulpbronnen 

(3.c) Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in 
bedrijven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen 

Inclusieve groei - Bevor-
dering van werkgelegen-
heid en ondersteuning 
arbeidsmobiliteit 

(4.a) Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt in de grensregio 

€ 15.257.588 
(10%) 

Technische bijstand 
 

€ 9.154.535 
(6%) 

Totaal € 152.575.585 
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Theorie-gebaseerde evaluatie is een benadering en werkwijze om de analyses aan te pakken en te 
structureren, gebruik makend van een expliciet veranderingsmodel (‘theory of change’) om na te gaan of en 
hoe een interventie bijdraagt aan de beoogde en geobserveerde resultaten.  

Het ontleden van de theory of change geeft inzicht in de output en resultaten die het programma volgens haar 
eigen logica zou moeten bereiken richting de verschillende doelstellingen. Vervolgens geeft de evaluatie inzicht 
in de mate waarin het programma en haar projecten inderdaad verlopen volgens deze theorie (gelijkenissen 
en verschillen), en welke factoren hieraan bijdragen. 

De focus van de evaluatie ligt op de specifieke doelstellingen rond innovatie (1a, 1b, 2c en 3b) en demonstratie 
(2a, 2b en 3c), en de case studies vallen onder deze SDs. Voor de projecten in de ‘flankerende’ specifieke 
doelstellingen ‘Arbeidsmarkt’ (4a) en ‘Natuur’ (3a) is enkel een beschrijvende inschatting op grote lijnen van 
de (te verwachten) impact gemaakt (zie verder in de nota). 

1.3.  Aanpak en inhoud van de nota 

De figuur hieronder geeft het stappenplan voor deze opdracht weer, die zijn uitgevoerd zoals voorzien. 

Figuur 1: Stappenplan 
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De eerste fase bevatte een overkoepelende analyse van de algemene voortgang en resultaten op programma-
niveau, over alle SDs heen. Op basis daarvan beschrijft dit rapport: 

 Een algemeen overzicht van de voortgang van het programma, financieel en goedgekeurde projecten 
(hoofdstuk 2) 

 De interventielogica, voortgang en (verwachte) resultaten per specifieke doelstelling, met name op basis 
van analyse van de indicatoren, verdere desk research en een werksessie met programmapartners en 
enkele belangrijke projectpromotoren (hoofdstuk 3) 

Om de bijdrage van het programma en haar projecten aan de gewenste resultaten diepgaand te analyseren, 
hebben we vervolgens case studies voor een 7-tal belangrijke Interregprojecten uitgevoerd, verdeeld over de 
verschillende prioritaire assen en specifieke doelstellingen. Zie sectie 1.4 voor gedetailleerde uitleg over de 
aanpak en uitkomsten hiervan. 

Dit vormt de basis voor de verdere onderdelen van dit rapport: 

 Conclusies over de (verwachte) resultaten en impact per prioritaire as, en bijdrage van de cases aan de 
programma-resultaten (hoofdstuk 4) 

 Een overzicht van de succesfactoren die bijzonder bijdragen aan het realiseren van de resultaten 
(paragraaf 4.4) 

 Een beantwoording van de centrale evaluatievragen, zoals opgelijst in sectie 1.2 (hoofdstuk 5) 

 Een aantal aanbevelingen voor de toekomstige inrichting en uitvoering van het Interregprogramma 
(hoofdstuk 6) 

1.4. Case studies 

De cases studies werden uitgevoerd volgens het plan van aanpak, waarbij voor iedere case een specifieke 
veranderingstheorie werd ontwikkeld, gelinkt aan de theorie voor de betreffende specifieke doelstelling, 
opgemaakt in de eerste evaluatiefase. Voor iedere case werd vooraf een essentiële vraag geformuleerd die 
centraal stond bij het evalueren van hun realisaties en resultaten. 

Aan de hand van dit kader zijn we nauwgezet nagegaan op welke wijze het project bijdraagt de gewenste 
resultaten van de betreffende doelstelling en het programma, en positieve effecten genereren voor haar 
directe begunstigden en de grensregio als geheel. Dit op basis van: 

 Desk research: studie van bestaande projectdocumentatie en voortgangsrapportages, analyse van de 
deelactiviteiten per project (portfolio), relevant materiaal van eerdere of vergelijkbare projecten en 
programma’s 

 Consultatie: dieptegesprek met projectpromotoren, focusgroep met begunstigden, aftoetsing bij interne 
experten 

Voor iedere case hebben we een specifieke nota opgemaakt volgens vaste structuur: 

 Introductie van het project en de interventielogica (doelstellingen en belangrijkste activiteiten) 

 Beschrijvende analyse van de realisaties van het project 

 Analyse van de resultaten van het project en bijdrage aan de programmaresultaten (impact) 

 Beschrijving van een aantal succesfactoren in de uitvoering van het project 
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Tabel 2: De 7 geselecteerde case studies 

Project Prioritaire as SD Onderbouwing 

Improved 

Slimme groei 

1A 
Uitbouw mobiele grensoverschrijdende R&D-infrastructuur 

In hoeverre lukt het om project duurzaam operationeel te houden voor 
bedrijven? 

Prosperos 1B 
Samenwerkingsproject tussen onderzoeksinstellingen in één domein 

In hoeverre leidt het project tot concrete toepassingen voor bedrijven 
(vraaggerichte innovatie)? 

CrossRoads 1B 

Grootste ‘portefeuille’ innovatieproject, met hoog aantal innovatietrajecten 
en betrokken bedrijven 

In hoeverre leiden de trajecten tot betekenisvolle technologische 
ontwikkeling/ productinnovatie?  

Waterstof-
Regio 2.0 

Duurzame 
groei – 
energie  

2A 

Grootste demonstratieproject voor energie bij bedrijven, vervolg uit vorige 
periode 

In hoeverre lukt het tot (grootschalige) implementatie door bedrijven te 
komen? 

See2Do 2B 
Grootste demonstratieprojecten voor de woningbouwsector 

In hoeverre slaagt men erin tot implementatie in sector te komen? 

PVOpMaat 2C 
Grootste O&O-project voor energie, met groot bereik naar bedrijven via PPL 

In hoeverre leidt het project tot concrete toepassingen voor bedrijven 
(vraaggerichte innovatie)? 

Grasgoed 
Duurzame 
groei - hulp-
bronnen 

3B 
Grootste O&O-project in circulaire/biobased economie 

In hoeverre lukt het om tot concrete toepassingen voor bedrijven te komen 
(vraaggerichte innovatie)? 
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2 / Algemene voortgang programma 

2.1. Financiële voortgang 

We gaan hieronder in op vastleggingen en de uitbetaling van de Europese middelen. We gaan ook in op de 
financiële voortgang per prioriteit. 

Vastleggingen 

In mei 2019 zijn 96% van de EFRO-middelen in het Interreg-programma toegewezen aan 71 projecten (zie 
verder Tabel 2). Op basis van de voortgang per specifieke doelstelling komen we tot onderstaande 
vaststellingen1.  

Binnen As 1 Slimme Groei werd reeds meer dan het initieel beschikbare  van het budget toegewezen (102%), 
met een duidelijke focus op vraaggerichte O&O activiteiten. Het merendeel van het reeds toegekende budget 
(67%, 19/25 projecten) ging naar SD 1B. Binnen As 2 werd het budget al voor 93% toegewezen, en is er een 
relatief evenwichtige verdeling over de verschillende SDs. Het project WaterstofRegio 2.0 zorgt voor een groter 
financieel gewicht voor SD2A. Het aantal projecten is wel beperkt. 

Binnen As 3 werd het budget voor 95% toegewezen. Het valt op dat SD 3A rond biodiversiteit hier een reletief 
groot aandeel van opneemt (37%) met een relatief klein aantal projecten (5). As 4 rond inclusieve groei is de 
prioriteit met de laagste opnamegraad (76%), binnen deze prioriteit is er nog voor 24% middelen (€3.659.874) 
beschikbaar. 

Betalingen 

In mei 2019 werd in totaal 33,5% van de middelen effectief uitbetaald aan promotoren van projecten. Vrijwel 
alle projecten hebben een vrij lange looptijd, en zijn nog in uitvoering. Daarom komen de uitbetalingen dus 
wat laat op gang. Sinds half 2018 is er wel flinke vooruitgang gemaakt op dit vlak, toen er nog maar 16% van 
de middelen besteed was.  

Er zijn wel verschillen tussen de assen. Voor prioriteit 4 is het uitbetalingspercentage pas 22%, voor prioriteit 
1, waarin de meeste projecten zich bevinden, is het 44%.  

  

                                                
1 NB: het Interreg-secretariaat hanteert geen budgetopdeling per SD, maar houden wel in de gaten of de verdeling van het budget 
enigszins evenwichtig is. Zo werd er door het Comité van Toezicht bij oproep 3 werd wel een onderscheid gemaakt binnen prioritaire as 
1, omdat het CvT zich had voorgenomen om minstens 1/3e van het budget naar SD 1A te laten gaan. 
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Tabel 3: Financiële voortgang per prioriteiten en SD (06 maart 2019) 

Overzicht EFRO-budget Totaal subsidiabele kosten Europese EFRO-bijdrage Goedkeuringen # projecten Nog beschikbaar 

As 1 
Slimme groei 

137.426.895 113% 40% 61.030.234 45% 62.178.159 102% 28 -1.147.925 -2% 

SD 1A 49.479.925    42% 20.594.820 33% 9   

SD 1B 87.946.970    47% 41.583.339 67% 19   

As 2 
Duurzame groei - 
energie 

68.932.438 103% 22% 33.566.629 45% 31.350.010 93% 14 2.216.619 7% 

SD 2A 29.623.989    43% 12.606.779 40% 4   

SD 2B 17.778.495    47% 8.338.247 27% 5   

SD 2C 21.529.954    48% 10.404.984 33% 5   

As 3 
Duurzame groei - milieu 
en hulpbronnen 

64.411.920 96% 22% 33.566.629 50% 31.936.558 95% 20 1.630.071 5% 

SD 3A 23.621.443    50% 11.810.721 37% 5   

SD 3B 24.299.103    50% 12.117.292 38% 8   

SD 3C 16.491.374    49% 8.008.545 25% 7   

As 4 
Inclusieve groei 23.195.368 76% 10% 15.257.558 50% 11.597.684 76% 9 3.659.874 24% 

As 5 
Technische Bijstand 17.754.150 97% 6% 9.154.535 50% 8.877.075 97% 1 277.460 3% 

Totaal 311.720.772 102% 100% 152.575.585 47% 145.939.486 96% 72 6.636.099 4% 
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2.2. Overzicht voortgang per oproep 

Aantal oproepen 

Het Interreg-secretariaat lanceert open oproepen waarop projectvoorstellen binnen elk van de specifieke 
doelstellingen kunnen worden ingediend. Op 21 mei 2019 zijn er 4 oproepen geweest voor een bedrag van in 
totaal €137,1 mln.  

Hieronder een overzicht van het toegekende budget en aantal projecten per oproep. Het aantal goedgekeurde 
projecten voor de eerste drie oproepen is vrij gelijkmatige verdeeld, maar de eerste oproep neem het grootste 
budgetdeel voor haar rekening. Hieruit wordt duidelijk dat via de tweede oproep een correctie voor As 3 werd 
gemaakt, en in de derde extra nadruk gaf op As 4.  

Voor het resterende budget werd in december 2017 werd een vierde, waarschijnlijk laatste oproep (lopend 
t/m 18 mei 2018) gelanceerd. De tabel bevat de geselecteerde projecten vanuit deze oproep, maar er staat 
ook nog een aantal gepreselecteerde projecten in de pijplijn waaraan het resterende budget hoogst-
waarschijnlijk toegekend zal worden. 

Tabel 4: Overzicht budget van de verschillende oproepen per prioritaire as (21 mei 2019) 

 Oproep  
As 1 Slimme 
groei 

As 2 Duurzame 
groei - energie 

As 3 Duurzame 
groei - milieu en 
hulpbronnen 

As 4 Inclusieve 
groei Totaal per oproep 

Oproep 1 24 406 305 (8) 16 486 390 (6) 8 603 352 (5) 2 046 019 (2) 51 542 065 (21) 

Oproep 2 15 241 977 (8) 4 181 313 (2) 14 868 230 (7) 1 474 987 (1) 35 766 507 (18) 

Oproep 3 15 479 992 (9) 9 218 317 (5) 5 290 234 (4) 7 417 875 (5) 37 406 419 (23) 

Oproep 4 7 049 885 (3) 1 463 990 (1) 3 174 742 (4) 658 803 (1) 12 347 420 (9) 

Totaal per as 62 178 159 (28) 31 350 010 (14) 31 936 558 (20) 11 597 684 (9) 137 062 412 (71) 

 

Goedkeuringspercentage 

Over alle oproepen heen werden in totaal al 249 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 71 werden 
goedgekeurd en nog 11 een gepreselecteerde status hebben (excl. technische bijstand). Het 
goedkeuringspercentage is daarmee met 33% relatief laag. Ter vergelijking, voor EFRO Vlaanderen ligt dit 
percentage boven de 50%. 

Tabel 5: Overzicht ingediende en goedgekeurde projecten per prioritaire as (mei 2019) 
 Ingediend % goedgekeurd Ge(pre)selecteerd Verdeling per as 

As 1 Slimme groei 106 26% (29%) 28 (+3) 39% (38%) 

As 2 Duurzame groei - energie 41 34% (39%) 14 (+2) 20% (20%) 

As 3 Duurzame groei - milieu 
en hulpbronnen 

67 30% (36%) 20 (+4) 
28% (29%) 

As 4 Inclusieve groei 35 26% (31%) 9 (+2) 13% (13%) 

Totaal 249 28,5% (33%) 71 (+11 = 82) 100% 

 

Uit het lage goedkeuringspercentage leiden we enkele vaststellingen af, die ook van belang kunnen zijn bij 
het verklaren van de impact van het programma 

 Het duidt op een grote (onderliggende) vraag die het programma Interreg Vlaanderen-Nederland 
genereert, en maar beperkt kan goedkeuren.  

 Met name onder As 1 is de concurrentie groot (106 ingediende projecten vs 31 goedgekeurd), omdat 
potentiële partners elkaar blijkbaar goed weten te vinden om gezamenlijk een projectdossier op te maken. 
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De interesse in As 2 lijkt minder groot, en het aandeel goedgekeurde projecten ligt daar dan ook het 
hoogst. 

 De projecten zijn financieel grootschalig (minimaal €500.000 EFRO steun) met de bedoeling hen elk 
voldoende kritische massa en scope te geven om een betekenisvolle bijdrage aan de programma-
doelstellingen te kunnen leveren. Dit leidt ertoe dat het budget maar aan een relatief klein aantal 
projecten kan worden toegekend. 

 De twee-staps selectieprocedure zorgt voor een hoge toegankelijkheid voor verschillende actoren om met 
weinig administratieve last hun projectidee af te toetsen op haalbaarheid binnen het programmakader. 
De meest afkeuringen gebeuren al in deze eerste stap, waarin een nog niet volledig projectvoorstel wordt 
gepresenteerd. Pas daarna wordt een volledig Interreg-proof dossier uitgewerkt, waarvoor de financiële 
reservering in het budget reeds gemaakt is. Hierdoor ontstaat een hoge drempel voor het indienen van 
volwaardige projectvoorstellen. Dit zorgt er ook voor dat niet iedereen de kans krijgt om een volledig 
projectdossier uit te werken en de hele procedure te doorlopen. 

Overzicht van sectorale spreiding 

Voor de rapportage werd er door het Interreg-secretariaat ook per project aangegeven onder welke sector 
het project valt. Hieruit blijkt dat het programma, buiten prioriteitgebonden thema’s als energie, hulpbronnen 
en arbeidsmarkt, een interessante sectorale focus aanbrengt via projecten in zorg & life sciences (11), 
duurzame logistiek (9), agrofood, biobased economy en chemie/materialen (elk 7). Ook dit is een interessante 
mee te wegen factor in de analyse van de impact van het programma. 

Figuur 2: Sectorale spreiding van de projecten in Interreg Vlaanderen Nederland (tem de derde oproep) 
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3 / Voortgang en (verwachte) resultaten per doelstelling  

In dit hoofdstuk beschrijven we de voortgang en realisaties per Specifieke Doelstelling. 

We starten de beschrijving voor elk van de vier prioritaire assen met een schematisch overzicht van de 
interventielogica, die telkens een of enkele SDs bevat. De schema’s geven weer via welke stappen de projecten 
bij zouden moeten dragen aan de beoogde realisaties en resultaten (De gele blokken zijn de 
resultaatsindicatoren). De output representeert hetgeen rechtstreeks voortkomt uit de projecten, volledig 
vertaald in outputindicatoren, en realisaties waaraan zij een directe bijdrage kunnen leveren. Het grijze blok 
bevat een (non-exhaustief) aantal factoren die volgens ons een rol spelen in waarmaken van de 
veranderingstheorieën.. 

De beoogde output, realisaties en resultaten worden opgevolgd door een aantal output- en 
resultaatsindicatoren. We geven per strategische doelstelling een overzicht van de voortgang op deze 
indicatoren per januari 2019 ten opzichte van 1) de streefwaarde op programma-niveau zoals geformuleerd 
in het OP en 2) de som van streefwaardes die de individuele projecten zelf aangeven te willen behalen. 

Tabel 6: Kleurcodering op basis van procentuele voortgang outputindicatoren 

<40% 40%-50% 50%-100% >100% 

 

De streefwaardes op projectniveau wijken in een aantal gevallen sterk naar boven of onder af van de 
programma-streefwaardes. Samen geven ze een realistisch beeld van mogelijk te verwachten uitkomsten voor 
de indicatoren. Uiteraard gaat het hier om een tussenstand, die nog verder zal stijgen door continue rapportage 
van lopende projecten en opstart nieuwe projecten. 

Op basis hiervan en aanvullende desk research van voortgangsrapportages e.d. komen we tot een aantal 
vaststellingen en reflecties over de (te verwachten) realisaties en resultaten van de projecten. 

3.1. Prioritaire as 1 – Slimme groei 

De interventielogica 

De twee specifieke doelstellingen onder deze as beogen samen bij te dragen aan meer grensoverschrijdende 
innovatieve ontwikkeling van nieuwe producten, waarin zowel kennisinstellingen als bedrijven direct betrokken 
zijn. Als finaal beoogd resultaat benoemt het programma een toename van het aantal concrete innovaties 
(new to market or firm). Om dit bereiken zouden de projecten en hun output moeten leiden tot drie belangrijke 
componenten in een grensoverschrijdend innovatief ecosysteem: 

 Meer en groter gebruik van grensoverschrijdende innovatie faciliterende infrastructuur; 
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 Meer structurele grensoverschrijdende innovatiegerichte (publiek-private) netwerken of clusters; 

 Meer grensoverschrijdende marktgerichte innovatieprojecten (met betrokkenheid van bedrijven en 
kennisinstellingen)  

De type activiteiten zoals hierbij weergegeven in het operationeel programma zijn: 

 Bouw/exploiteren van onderzoeksinfrastructuur (Flexlines, Improved, TransTechDiagnostics, Accelerate) 

 Vraaggerichte kennis- en innovatienetwerken en –platforms (I41Health, Blauwe keten) 

 Innovatieve ontwikkeltrajecten van kenniscentra en bedrijven (Prosperos, BioHart, Smart Tooling 
Nano4Sports, Aqua-Vlan 2,…) 

 Haalbaarheidstudies voor Product-Markt Combinaties tussen bedrijven onderling (Crossroads, CrossCare, 
Link2Innovate) 

 Opzet van vraaggerichte innovatieclusters 

De indicatoren geven een eerste beeld van hoe de projecten erin slagen deze beoogde realisaties waar te 
maken. 

SD1A Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door uitbreiding van infrastructuur en 
samenwerking tussen kennisinstellingen. 

Met betrekking tot SD 1A stellen we vast dat de projecten op schema liggen wat betreft deelnemende 
kennisinstellingen en gerealiseerde infrastructuur. In totaal zijn 44 kenniscentra betrokken in de 
samenwerkingsprojecten. Aandachtspunt hierbij is wel dat de som van de streefwaardes van de lopende 
projecten al gerealiseerd is, en het perspectief op verdere voortgang van de indicator onzeker is. 

De projecten richten zich op het complementair verbinden van de hoogwaardige onderzoekscapaciteiten in de 
grensregio (de kennisontwikkeling zelf, faciliteiten en infra,…) op een aantal strategische domeinen. Zij staan 
ten dienste van vraaggerichte ondersteuning van toepassingsgerichte ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten, processen,…. 

De samenwerkingen zetten een aantal strategische domeinen structureel op de agenda in de grensregio (algen 
als grondstof, 3D-printing/Additive manufacturing, micro-elektronica, personalised medicine), en tonen de 
enorme ontwikkelingsmogelijkheden in de grensregio aan om tot vraaggerichte oplossingen te komen. 
Daarmee leggen zij de basis voor meer structurele netwerken tussen kennisinstellingen, waarin ook bedrijven 
actief betrokken worden, zoals in onder andere TechTransDiagnostics en De Blauwe Keten al gericht gebeurt. 
Dit geldt overigens ook voor een aantal projecten in de andere prioritaire assen. 

Het achterblijven van de indicator rond nieuwe/verbeterde proeftuinen wijst er echter ook op hoe moeilijk het 
is om daadwerkelijk tot functionerende grensoverschrijdende faciliteiten te komen. Het operationaliseren, 
beheren en laten draaien van pilootlijnen, demonstratoren of testing tools/installaties, ontwikkeld en 
samengesteld door instellingen aan beide kanten van de grens, is een complexe zaak, die tijd vraagt en de 
kaders van de projecten wellicht zal overstijgen. 

Een belangrijk deel van de projecten in 1A zijn pas naar aanleiding van de vierde oproep in 2018 gestart, en 
deze projecten hebben dus nog tijd om voortgang voor deze indicator te boeken. Aan de andere kant ligt de 
gezamenlijk streefwaarde van de projecten lager dan die voor het programmaniveau, dus de projecten moeten 
boven hun streefwaardes gaan om de programmastreefwaarde te realiseren. 

SD1B Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen. 

De indicatoren voor SD1B wijzen erop dat de projecten goede tot zeer goede voortgang maken richting de 
beoogde realisaties en resultaten, voor een aantal aspecten zelfs boven verwachting. 

De projecten slagen er zeer goed in bedrijven als direct begunstigden te bereiken, en belangrijker, hen te 
ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe producten/processen,… voor de markt of het betreffende bedrijf 
(CO28 & 29). In totaal 899 bedrijven ontvangen enige vorm van steun binnen de doelstelling, wat neerkomt 
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op 57% van de streefwaarde van het programma. Binnen dezelfde indicatorontwikkeling zijn onder deze 
ondersteunde bedrijven 719 KMO/MKB’s. 

Het aantal ondersteunde bedrijven voor ontwikkeling van nieuwe producten ligt met ruim 270 zelfs reeds 
substantieel hoger dan op voorhand verwacht. Hetzelfde geldt voor het aantal ondersteunde innovatiegerichte 
samenwerkingstrajecten tussen bedrijven onderling (163), en ondersteunde demonstraties/pilots (206). Ook 
de bijkomende private investeringen als cofinanciering die projecten genereren liggen met €30 mln volgens 
de indicatoren ook een stuk hoger ligt dan voorzien. 

De portefeuilleprojecten CrossRoads 2, Link2Innovate en in iets mindere mate CrossCare hebben hieraan een 
zeer grote bijdrage. Zij zetten hun EFRO-middelen plus cofinanciering in via ondersteuning van verschillende 
kleinere innovatieprojecten/haalbaarheidsstudies voor samenwerkende bedrijven in allerlei domeinen. Dit 
zorgt voor een veelvoud aan innovatieve samenwerkingstrajecten, die elk hun eigen bedrijfsbetrokkenheid en 
private cofinanciering genereren. Deze projecten zijn samen goed voor 489 ondersteunde bedrijven, 
waaronder 419 KMO/MKBs. Ook genereren zij samen 143 innovatiegerichte samenwerkingstrajecten en 102 
ondersteunde demo’s/pilots. 

De kleinere innovatieprojecten leiden in veel gevallen tot de ontwikkeling van een nieuw te commercialiseren 
product voor de betrokken bedrijven. Zo dragen zij dus direct bij innovatie in de grensregio. 

Daarnaast zijn projecten als Smart Tooling, Bio-Hart, Smart*Light of Prosperos belangrijke innovatieve samen-
werkingen tussen kennisinstellingen en bedrijven binnen één bepaald technologisch of socio-economisch 
domein. Hierin werken partijen in een vooraf bepaald vast consortium aan de ontwikkeling van nieuwe 
producten & processen of toepassing van nieuwe technologie. Dergelijke projecten dragen meer bij aan de 
voortgang voor het aantal bedrijven dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen (CO26). Het functioneren 
van dergelijke projecten is deels vergelijkbaar met de zogenaamde Innovatieve Bedrijfsnetwerken onder het 
Vlaams clusterbeleid2.  

Al met al dragen de projecten zo substantieel bij aan het stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van 
nieuwe producten,…, en het verhogen van de innovatiecapaciteit in de grensregio. De projecten en de 
betrokken partners bieden elk een eigen geschikt kader om bepaalde technologiegroepen of domeinen 
vraaggericht verder te ontwikkelen richting nieuwe toepassingen, op te schuiven in de TRL-schaal (technology 
readiness level), en tot interessante en waardevolle innovatie te komen. 

Het aantal ingediende octrooi- of patentaanvragen wordt door de projecten niet structureel bijgehouden. Het 
is op basis van de huidige beschikbare informatie dan ook moeilijk uitspraken te doen over de innovaties die 
de projecten voortbrengen, hoewel er enkele concrete voorbeelden zijn vanuit bv CrossRoads, CrossCare of 
Grasgoed.  

Bovendien gebeurt de omzetting van de projectuitkomsten in te exploiteren nieuw producten wellicht vaak 
niet binnen het kader van de projecten. Het daadwerkelijk creëren van concrete nieuwe producten en 
toepassingen op de markt is immers een verhaal van de lange adem en vraagt doorgezette inspanningen van 
alle partijen. Bovendien is de commercialisering van innovatie uiteindelijk ook een complexe zaak in verband 
met intellectuele eigendommen en de verdeling daarvan tussen de betrokken partners. Het Interreg-
programma biedt hiervoor niet altijd het meest geschikte kader 

Ondanks haar duidelijke bijdrage aan grensoverschrijdende innovatiecapaciteit, blijft het programma voor het 
waarmaken van haar uiteindelijke gewenste resultaat deels afhankelijk van keuzes van de betrokken samen-
werkende partners buiten de gefinancierde projecten om.  

 

                                                
2 IBNs worden voor max. 3 jaar ondersteund voor in totaal €450.000 onder 50% cofinanciering voor innovatieve samenwerking binnen 
een specifieke techno-economisch domein (bv vanuit WaterstofNet wordt het project Power-to-Gas als IBN gefinancierd onder dit kader) 
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SD 1A versterking en verbinden van onderzoeksinfrastructuur bij kennisinstellingen 

 Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

psi01: oppervlakte ingerichte of 
verbeterde onderzoeksinfrastructuur 1.163 1.500 78% 3.603 32% 

co42: aantal onderzoeksinstellingen dat 
deelneemt aan een onderzoeksproject 44 75 59% 41 107% 

psi02: aantal nieuwe of verbeterde 
proeftuinen 

6 20 30% 21 29% 

Projecten: Accelerate³, De blauwe keten, Flexlines, i-4-1-Health, IMPROVED, TransTechDiagnostics, FOKUS 

SD 1B industrieel onderzoek & experimentele ontwikkeling in samenwerking tussen bedrijven onderling en met 
kenniscentra 

Indicator Behaald Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co27: private investeringen als 
cofinanciering voor overheidssteun voor 
o&o-projecten 

€15.451.935 €5.500.000 281% €21.776.383 71% 

co06: private investeringen als 
cofinanciering voor overheidssteun voor 
bedrijven 

€14.609.239 €7.875.000 186% €19.772.264 74% 

co01: aantal bedrijven dat steun 
ontvangt 

899 1.570 57% 1.258 71% 

co04: aantal bedrijven dat niet-
financiële steun ontvangt 679 940 72% 886 77% 

co02: aantal bedrijven dat subsidie 
ontvangt 246 630 39% 372 66% 

psi12: aantal kmo/mkb-bedrijven dat 
steun ontvangt 

719 1.260 57% 812 89% 

co28: aantal bedrijven dat steun 
ontvangt met het oog op producten die 
nieuw voor de markt zijn 

271 80 339% 434 62% 

co29: aantal bedrijven dat steun 
ontvangt met het oog op producten die 
nieuw voor het bedrijf zijn 

283 160 177% 462 61% 

co41: aantal bedrijven dat deelneemt in 
een onderzoeksproject 579 1.100 53% 614 94% 

co26: aantal bedrijven dat samenwerkt 
met onderzoeksinstellingen 358 470 76% 353 101% 

psi03: aantal ondersteunde innovatie-
gerichte samenwerkingstrajecten 
tussen bedrijven onderling 

163 45 362% 182 90% 

psi04: aantal ondersteunde 
demonstraties en pilots 

206 120 172% 249 83% 

Projecten: AQUA-VLAN 2, BIO-HarT, Biomat on microfluidic chip, CrossCare, CrossRoads 2, Entomospeed, GROW!, 
Herinneringen, Link2innovate, Nano4Sports, PASSAnT, PRosPERoS, SKiN-HUID, Smart tooling procesindustrie, 
Smart*Light, Triple F (Food From Food), ZULU, Inventive 
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3.2. Prioritaire as 2 – Duurzame groei - energie 

Interventielogica 

De drie SDs onder deze as beogen samen bij te dragen aan de overgang naar een koolstofarme economie in 
alle bedrijfstakken, waarin zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheidsinstellingen direct betrokken zijn. 
SDs 2A en 2B richten zich hierbij specifiek op demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve 
maatregelen en technieken. 

Deze demonstraties moeten leiden tot een hogere bereidheid koolstofarme technologieën te adopteren, zelf 
te implementeren, zodat het verbruiksaandeel van hernieuwbare energie in bedrijfs- en openbare gebouwen 
stijgt. SDs 2A en 2B volgen dezelfde redeneerlijn wat betreft outputs, realisaties en gewenst resultaat, met 2A 
specifiek gericht op bedrijven en 2B op openbare infrastructuur en de woningbouwsector. Ze zijn daarom in 
deze paragraaf samengevoegd. 

De type activiteiten zoals hierbij weergegeven in het operationeel programma zijn:  

 Demonstraties/pilots van toepassing van energie-efficiënte/hernieuwbare energie-technologie in 
bedrijven en gebouwen (bv WaterstofRegio 2.0); 

 Sensibiliseren en begeleiden van bedrijven en gebouweigenaren bij energiebesparende maatregelen (bv 
See2do, ENLEB); 

 Uitwisselen van reststromen tussen bedrijven (bv Smart Energy Link); 

 Kennismakings- en haalbaarheidstrajecten MKB/KMO en gebouweigenaren rond nieuwe 
technologie/hernieuwbare energie (DEMI MORE, DOEN). 

 Opleiding KMO/MKB in woningsector rond duurzaam bouwen; 

SD 2C richt zich op haar beurt op innovatie van koolstofarme producten, processen,…., met focus op onderzoek 
naar de ‘schaalbaarheid’ van innovatieve technologieën. Deze doelstelling is een verbijzondering ten opzichte 
van investeringsprioriteit 1B, met nadrukkelijke focus op innovatie in het bedrijfsleven. Het gewenste resultaat 
van de doelstelling is meer ontwikkeling van nieuwe producten voor CO2-arme technologieën, zodat er 
uiteindelijk meer duurzame innovaties worden geïntroduceerd. 

De type activiteiten zoals hierbij weergegeven in het operationeel programma zijn: 

 Innovatieve ontwikkelingstrajecten bedrijven & kenniscentra (bv GLITCH); 

 Haalbaarheidsstudies nieuwe product-markt-combinaties tussen bedrijven onderling; 

 Opzet van vraaggerichte innovatieclusters (bv PVopMaat); 

 Experimenteel onderzoek naar haalbare toepassingsmogelijkheid van innovatieve technologieën (bv 
ENOP, ENEF); 

 Inventarisatie en uitwisseling van toepassing technieken;  

De indicatoren geven een eerste beeld van hoe de projecten erin slagen deze beoogde realisaties waar te 
maken.  

SD2A & SD2B Overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken 

Op basis van de indicatoren en desk research stellen we vast dat de realisaties van de demonstratieprojecten 
voor energie-efficiëntie voor de publieke en private sector (2A en B) voorlopig onder verwachting blijven, zeker 
als het gaat om ondersteunde KMO/MKB, en het aantal demonstraties en hun bereik. Enkel wat betreft de 
gerealiseerde private cofinanciering wordt de streefwaarde ruimschoots behaald, zoals doorheen het hele 
programma. Overigens lijken de streefwaardes op programmaniveau ook aan de hoge kant voor het beperkte 
aantal goedgekeurde projecten (4 onder 2A, 5 onder 2B). 

Voor SD2A is de gerealiseerde voortgang voornamelijk afhankelijk van het project Waterstofregio 2.0. De 
andere projecten hebben nog minder waardes gerapporteerd. Ook voor SD2B zijn enkele projecten nog niet 
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opgenomen in de cijfers, en zullen de waarden bij komende rapportage dus nog moeten stijgen. Zo valt het 
op dat zowel DEMI MORE als See2Do! verschillende uitgevoerde demonstratieacties voorstellen en 
rapporteren, terwijl er tot nu toe voor elk slechts acht demonstraties in het monitoringssysteem zijn 
opgenomen. Hierdoor ontstaat het beeld dat zowel het bereik naar bedrijven en publieke organisaties als het 
aantal concreet uitgevoerde demonstraties/pilots voorlopig in absolute termen zeer beperkt is. 

Dit roept de vraag op in hoeverre de projecten in staat zijn de ontwikkelde technologie of toepassingen buiten 
de deelnemende partners grootschalig te verspreiden, en de georganiseerde demonstratieactiviteiten 
voldoende open en toegankelijk zijn voor de doelgroep. Als de projecten er niet in slagen organisaties te laten 
kennisnemen van mogelijk technieken of maatregelen, kan er ook maar geringe bijdrage aan de adoptie ervan 
verwacht worden. 

Tegelijkertijd stellen we vast dat de adoptie van technieken die worden gedemonstreerd in de projecten een 
lange adem vergt. De technieken en de bijbehorende infrastructurele aanpassingen zijn veelal nog niet zo ver 
ontwikkeld om tot een grootschalige adoptie te komen. Dit maakt ook dat sommige projecten niet direct met 
demonstratieacties kunnen starten, en dat de doelgroep die direct tot eigen implementatie kan over gaan 
beperkt is. 

Een relevant voorbeeld in dit verband is Waterstofregio 2.0, dat de ontwikkeling en adoptie van nieuwe 
energietoepassingen op basis van deze technologie bevordert in de grensregio. Met betrokkenheid van enkele 
bedrijven (Colruyt, VDL, Beukers Autoschade BV, PitPoint,…), toont men via uitgebreide demo-acties de 
opportuniteiten en waarde van deze toepassingen aan. Van grootschalige implementatie ervan is echter nog 
geen sprake. 

 

 



Impactevaluatie Interreg V Vlaanderen-Nederland | IDEA Consult | mei 2019 19 

 

 

 



Impactevaluatie Interreg V Vlaanderen-Nederland | IDEA Consult | mei 2019 20 

SD 2A Demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken bij bedrijven 

Indicator Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co06: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor bedrijven €6.304.531 €375.000 1681% €9.813.865 64% 

co01: aantal bedrijven dat steun ontvangt 84 140 60% 223 38% 

co04: aantal bedrijven dat niet-financiële 
steun ontvangt 78 125 62% 159 49% 

co02: aantal bedrijven dat subsidie ontvangt 6 15 40% 64 9% 

psi12: aantal kmo/mkb-bedrijven dat steun 
ontvangt 

25 115 22% 173 14% 

psi04: aantal ondersteunde demonstraties en 
pilots 4 55 7% 40 10% 

psi06a: aantal organisaties dat in een 
demonstratie / pilot kennis neemt van 
nieuwe technieken 

6 1 375 0% 303 2% 

Projecten: Waterstofregio 2.0, Smart Energy Link, DOEN, TERTS 

SD 2B Demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken in openbare 
infrastructuur en woningbouwsector 

Indicator Behaald Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

psi04: aantal ondersteunde demonstraties en 
pilots 8 55 15% 45 18% 

psi06a: aantal organisaties dat in een 
demonstratie / pilot kennis neemt van 
nieuwe technieken 

59 1 375 4% 580 10% 

Projecten: See2Do!, DEMI MORE, ENLEB, RHECOOP, Deeldezon 

SD 2C Duurzame groei: Overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken 

Ook voor SD 2C blijven de indicatoren over het algemeen achter bij de streefwaardes op programmaniveau, 
met uitzondering van aantal bedrijven gesteund voor productontwikkeling en samenwerkend met onderzoeks-
instellingen (en private co-financiering). Het valt ook op dat de streefwaardes op projectniveau structureel 
lager liggen dat op programma-niveau, wat duidt op beperkt perspectief op groei van de gerapporteerde 
waardes. Ook hier lijken de programma streefwaardes dus overschat. Vanuit de overige indicatoren kunnen 
we concluderen dat het lastig is om bedrijven te betrekken in onderzoeks- en innovatietrajecten voor een CO2-
arme economie. 

Vooral het project PVopMaat draagt bij aan de behaalde indicatoren voortgang op dit vlak. Dit project bouwt 
verder op het Interreg IV project Solar Flare, dat een grensoverschrijdend alliantie van bedrijven en publieke 
instellingen samenbracht om het potentieel van dunne film zonnecellen aan te tonen. Op basis hiervan kan 
PVopMaat relatief snel komen tot concrete toepassingen, die bij een substantiële doelgroep in de praktijk 
gebracht kunnen worden. 

Dit geldt in mindere mate voor de andere projecten, bv EnEf en EnOp, die zich nog in meer experimentele 
ontwikkelingsfase bevinden. Hoewel ook deze projecten elk een interessante bijdrage leveren in nieuwe 
stappen op het terrein van energie-efficiëntie en energieopslag, is hun directe potentieel voor concrete 
toepassingen en doelgroep daarvoor wellicht beperkter dan PVopMaat.  
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SD 2C Industrieel onderzoek & experimentele ontwikkeling in technologie voor CO2-arme economie 

Indicator Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co27: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor o&o-projecten €1.671.733 € 2.000.000 84% € 2.717.758 62% 

co06: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor bedrijven €1.644.085 € 2.875.000 57% € 2.717.758 60% 

co01: aantal bedrijven dat steun ontvangt 108 575 19% 374 29% 

co04: aantal bedrijven dat niet-financiële 
steun ontvangt 83 345 24% 342 24% 

co02: aantal bedrijven dat subsidie ontvangt 25 230 11% 32 78% 

psi12: aantal kmo/mkb-bedrijven dat steun 
ontvangt 88 460 19% 223 39% 

co28: aantal bedrijven dat steun ontvangt 
met het oog op producten die nieuw voor de 
markt zijn 

18 30 60% 35 51% 

co29: aantal bedrijven dat steun ontvangt 
met het oog op producten die nieuw voor 
het bedrijf zijn 

18 60 30% 40 45% 

co41: aantal bedrijven dat deelneemt in een 
onderzoeksproject 

92 400 23% 148 62% 

co26: aantal bedrijven dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen 103 175 59% 138 75% 

psi03: aantal ondersteunde innovatiegerichte 
samenwerkingstrajecten tussen bedrijven 
onderling 

2 15 13% 3 67% 

psi04: aantal ondersteunde demonstraties en 
pilots 5 45 11% 20 25% 

Projecten: PVOpMaat, GLITCH, EnOp, EnEf 
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3.3. Prioritaire as 3 - Duurzame groei - milieu en hulpbronnen 

De interventielogica 

De drie specifieke doelstellingen onder deze as beogen samen bij te dragen aan 

 het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en het bevorderen van ecosysteemdiensten 

 het stimuleren van marktgerichte grensoverschrijdende innovatie via industrieel onderzoek en 
experimentele ontwikkeling 

 (een hogere investeringsbereidheid) voor het aanpassen van productieprocessen voor een meer efficiënte 
omgang met hulpbronnen. 

Als gewenst resultaat benoemt het programma een hogere diversiteitswaarde, een toename van het aantal 
concrete innovaties (new to market or firm) én een hogere adoptie door bedrijven van technologie en 
maatregelen voor een efficiënte omgang met hulpbronnen. 

Om dit te bereiken kunnen onder deze as verschillende typen projecten worden ingericht:  

 Handhaven en herstellen van groene infra/natuurlijke ecosystemen (Smartsediment, IMPAKT!, Meer 
natuur voor pittig fruit) 

 Beheer van natuurgebieden, water en bodemkwaliteit (Grenspark Groot-Saefthinge) 

 Pilots rond publiek-private modellen voor natuurbeheer (2B Connect) 

 Innovatieve ontwikkeltrajecten tussen bedrijven & kenniscentra (Puur natuur: 100% biobased) 

 Haalbaarheidsstudies rond nieuwe product-markt-combinaties tussen bedrijven (GIST) 

 Opzetten van vraaggerichte innovatieclusters 

 Onderzoek naar haalbare toepassingsmogelijkheden van innovatieve technologieën (Grasgoed – NGAG, 
Eco2Eco, Beton naar hoogwaardig beton, Intelligenter Fruit Telen) 

 Demo’s/pilots, kennismakingstrajecten van resource-efficiënte technologieën in bedrijven (Growing a 
green future, IQUA, Syn-ergie) 

 Advisering en uitwisseling rond toepassing technieken (Leve(n) de Bodem)  

De indicatoren geven een eerste beeld van hoe de projecten erin slagen deze beoogde realisaties waar te 
maken 

SD 3A beschermen biodiversiteit en onderhouden ecosysteemdiensten 

Met betrekking tot SD 3A richten de investeringen zich op projecten rond het beheer van natuurgebieden, 
water en bodemkwaliteit, op pilots rond publiek-private modellen voor natuurbeheer en het herstellen van 
ecosystemen. Dit leidt tot een aantal substantiële projecten die significante investeringen inhouden in het 
versterken van de natuurwaarde en ecosystemen van belangrijke natuurgebieden in de grensregio.  

De grensoverschrijdende aanpak in het programma leent zich om het beheer van een aantal natuurlijke 
ecosystemen, die zich niet door grenzen laten beperken, op duurzaam en geïntegreerd aan te pakken: 

 Met name in het Scheldedeltagebied en bijbehorende poldergebieden worden zo noodzakelijke 
ecosysteemdiensten op grote schaal onderhouden (Smart Sediment) 

 In enkele andere regionale landschappen zoals de fruitgebieden in het Hageland/Haspengouw, 
Nederlands Limburg en Zeeland (Meer natuur voor pittig fruit) en de grensoverschrijdende waterlopen 
Dommel en Warmbeek/Tongelreep (IMPAKT!) wordt een specifieke problematiek op vlak van vervuiling 
of biodiversiteitsverlies aangepakt. 

Er wordt in verschillende projecten een koppeling gemaakt met een aantal gerichte ingrepen rond 
infrastructuur (Smart Sediment, IMPAKT!) en groene ruimte voor bedrijvigheid (2B Connect) die voor 
interessante meerwaarde zorgen.  
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De oppervlakte ondersteunde habitats (CO23) en aantal dier- en plantsoorten onder bescherming (PSI05) ligt 
ook al ver boven de programma-streefwaardes (hoewel deze indicatoren vatbaar zijn voor misinterpretatie 
door de promotoren). De reeds behaalde waarden van de projecten ‘Meer natuur voor pittig fruit (881 ha) en 
Grenspark Groot Saefthinge (150 ha) en 2B Connect (39 ha) alleen al zorgden voor het halen van de 
streefwaarde in indicator ‘oppervlakte’.  

SD 3B industrieel onderzoek & experimentele ontwikkeling in technologie voor 
hulpbronefficiëntie 

De voortgang van de indicatoren voor SD 3B ‘innovatie voor en door bedrijven’ wijzen erop dat de projecten 
een gemiddelde voortgang maken richting de beoogde realisaties en resultaten. Zo slagen de projecten er vrij 
goed in om bijkomende private investeringen te genereren als cofinanciering voor o&o-projecten. Dit bedrag 
zal (uiteindelijk) hoger liggen dan voorzien. 

Een aantal aspecten blijft echter onder de verwachting. Het lukt de projecten minder om de ondersteunde 
bedrijven te betrekken in innovatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het lagere aantal bedrijven dat ondersteund word 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook het aantal ondersteunde demonstraties/pilots blijft nog 
achter, hoewel er wel nog perspectief is op verdere groei hierin binnen de lopende projecten. De voortgang 
voor het aantal ondersteunde innovatiegerichte samen-werkingstrajecten tussen bedrijven onderling is dan 
wel weer positief. 

Opvallend is verder de beperkte deelname van bedrijven aan onderzoeksprojecten en de samenwerking met 
kennisinstellingen. De inschatting zoals geformuleerd in de indicatorfiche dat 30% van de ondernemingen 
onder SD 3B zullen samenwerken met kennisinstellingen lag mogelijk te hoog.  

Een aantal projecten in deze SD (Growing a Green Future, Grasgoed, Puur natuur: 100% biobased) zijn belang-
rijke samenwerkingen met het oog op het ontwikkelen van bepaalde milieuvriendelijke productieprocessen en 
technologieën. Ze dragen zo zeker bij aan de bevordering van nieuwe toepassingen en waardeketens in de 
biobased/koolstofarme economie. 

De cases die behandeld worden in deze projecten zijn vaak echter nog in een vroege fase van ontwikkeling 
en nog niet klaar om als een product of dienst in de markt gezet te worden. De expliciete doelstelling van een 
aantal projecten is dan ook om verder praktijkgericht onderzoek te doen met het oog op commercialisering in 
een latere fase. De technologieoverdracht van een aantal projecten richting KMO/MKBs zal zich dan ook 
waarschijnlijk pas op het einde van of na de projecten realiseren.  

SD 3C Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven 
door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen 

De projecten onder 3C zijn min of meer hetzelfde ingestoken als in 2B, maar dan voor efficiënte omgang met 
hulpbronnen in de industrie. De indicatoren laten zien dat men er goed in slaagt om bedrijven als begunstigden 
te bereiken, waaronder een hoog aandeel KMO/MKBs. Met in totaal 56 georganiseerde demonstraties of pilots 
hebben 850 bedrijven kennisgenomen van mogelijke technieken en maatregelen en hoe deze te 
implementeren. De projecten slagen er ook zeer goed in om bijkomende private investeringen te genereren 
als cofinanciering. 

De projecten richten zich daarbij elk op een specifiek relevant economisch toepassingsdomein (landbouw en 
voeding, logistiek, cleantech), en worden geleid door promotoren met goede toegang tot de doelgroep. Het 
project Leve(n) de bodem draagt sterk bij aan de voortgang rond ontwikkelde/uitgevoerde demo’s (46 van 
56) en kennisname van nieuwe technieken (740 van 850). Deze realisaties tonen aan dat dergelijke demon-
stratieprojecten wel degelijk tot de gewenste uitkomsten kunnen leiden, en zo een bijdrage kunnen leveren 
aan efficiëntere industriële productieprocessen.
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SD 3A beschermen biodiversiteit en onderhouden ecosysteemdiensten 

Indicator Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co23: oppervlakte van habitats die worden 
gesteund om een betere 
beschermingsstatus te verwerven 

1071 30 3570% 1 208 89% 

psi05: aantal bedreigde dier- en 
plantensoorten waarvoor beschermende 
maatregelen zijn ondersteund 

75 20 375% 159 47% 

Projecten: 2B Connect, Grenspark Groot Saeftinghe, IMPAKT!, Meer natuur voor pittig fruit, Smartsediment  
 
SD 3B industrieel onderzoek & experimentele ontwikkeling in technologie voor hulpbronefficiëntie 

Indicator Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co27: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor o&o-projecten 

€1.809.616 € 2.000.000 90% € 3.265.382 55% 

co06: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor bedrijven €1.771.183 € 2.875.000 62% € 4.062.450 44% 

co01: aantal bedrijven dat steun ontvangt 283 575 49% 423 67% 

co04: aantal bedrijven dat niet-financiële 
steun ontvangt 268 345 78% 398 67% 

co02: aantal bedrijven dat subsidie ontvangt 25 230 11% 25 100% 

psi12: aantal kmo/mkb-bedrijven dat steun 
ontvangt 216 460 47% 114 189% 

co28: aantal bedrijven dat steun ontvangt 
met het oog op producten die nieuw voor de 
markt zijn 

19 30 63% 71 27% 

co29: aantal bedrijven dat steun ontvangt 
met het oog op producten die nieuw voor 
het bedrijf zijn 

20 60 33% 75 27% 

co41: aantal bedrijven dat deelneemt in een 
onderzoeksproject 

41 400 10% 86 48% 

co26: aantal bedrijven dat samenwerkt met 
onderzoeksinstellingen 24 175 14% 68 35% 

psi03: aantal ondersteunde innovatiegerichte 
samenwerkingstrajecten tussen bedrijven 
onderling 

13 15 87% 17 76% 

psi04: aantal ondersteunde demonstraties en 
pilots 21 45 47% 74 28% 

Projecten: eco2eco, GrasGoed – NGAG, Growing a Green Future, I-QUA, Puur natuur: 100% biobased, Beton 
naar hoogwaardig beton 

SD 3C Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het 
stimuleren van aanpassing van productieprocessen 

Indicator Behaald 
Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

co06: private investeringen als cofinanciering 
voor overheidssteun voor bedrijven 

€2.989.414 € 375.000 797% € 4.525.773 66% 

co01: aantal bedrijven dat steun ontvangt 336 140 240% 445 76% 

co04: aantal bedrijven dat niet-financiële 
steun ontvangt 328 125 262% 413 79% 
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co02: aantal bedrijven dat subsidie ontvangt 9 15 60% 32 28% 

psi12: aantal kmo/mkb-bedrijven dat steun 
ontvangt 324 115 282% 388 84% 

psi04: aantal ondersteunde demonstraties en 
pilots 56 55 102% 89 63% 

psi06b: aantal organisaties dat in een 
demonstratie / pilot kennis neemt van 
nieuwe technieken 

850 1 375 62% 1 045 81% 

Projecten: F2AGRI, GIST, Intelligenter fruit telen, Leve(n) de Bodem, SYN-ERGIE  
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3.4. Prioritaire as 4 – Inclusieve groei – arbeidsmarkt 

Interventielogica 

Specifieke doelstelling 4a richt zich op de verbetering van de aansluiting tussen arbeidsvraag en –aanbod op 
de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel in de regio beter te benutten. Het gewenste 
resultaat van de doelstelling is een efficiëntere grensoverschrijdende arbeidsmarkt met meer 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Om dit te bewerkstelligen kunnen onder SD 4a verschillende typen 
projecten worden ingericht. In het Operationeel Programma staan de volgende categorieën aangegeven: 

 samenwerking tussen bemiddelende instanties onder meer gericht op betere grensoverschrijdende 
ontsluiting van informatie over vacatures – gezamenlijke arbeidspools, vacatureloketten en promoten 
opportuniteiten (Grensinfovoorzieningen) 

 verhogen van in- en uitstroom van technische opleidingen / beroepen (REVIVAK)  

 projecten gericht op grensoverschrijdend wederzijdse erkenning van kwalificaties 

 creëren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen / onderwijsfaciliteiten gericht op verbinding van 
(beroeps-) onderwijs met arbeidsmarkt (Train4SmartServices, Skills Navigator, Grenzeloos Biobased 
Onderwijs) 

 stimuleren van kennisuitwisseling door alle betrokken partijen (overheden, opleiders, 
brancheorganisaties, werkgevers) (Grensinfovoorzieningen, Werkinzicht) 

 ontwikkeling van grensoverschrijdende programma’s (curricula) en faciliteiten voor opleidingen passend 
bij de uitdagingen in bestaande sectoren en nieuwe economische richtingen (Educavia) 

De projecten moeten bijdragen aan een aantal realisaties: 

 grensoverschrijdende netwerken van relevante actoren op het gebied van de arbeidsmarkt, 

 grensoverschrijdende ontwikkeling van het arbeidspotentieel 

 betere grensoverschrijdende ontsluiting van de arbeidsvraag en –aanbod. 

4A Verbeterde aansluiting van de arbeidsvraag op het –aanbod op de arbeidsmarkt in de 
grensregio 

In de tabel wordt meteen duidelijk dat de streefwaardes die zijn vastgesteld op programmaniveau voor SD 4A 
allen ruimschoots behaald zijn. De projecten die zijn ingediend hebben daarnaast een hogere streefwaarde op 
deze indicator dan was verwacht bij aanvang van het programma. Dit is een indicatie dat de streefwaarden te 
laag zijn ingeschat aan het begin van de programmaperiode.  

In totaal bereiken de projecten al ruim 4500 deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven 
en –opleidingen. Ook het aantal deelnemende overheidsorganisaties, werkgevers, opleidingsinstellingen en 
brancheorganisaties is indrukwekkend 

De hierboven beschreven toenemende deelname van organisaties aan samenwerkingen is de belangrijkste 
bijdrage van het programma aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Uit het project Grensinfo-
voorzieningen komt naar voren dat de samenwerking tussen bijvoorbeeld het UWV en VDAB in de afgelopen 
periode verbeterd is. Dit komt de grensoverschrijdende arbeidsmarkt ten goede: er is meer uitwisseling van 
arbeidsmarktgegevens waardoor adequater gereageerd kan worden op specifieke arbeidskrachttekorten. 
Daarnaast draagt een project als Werkinzicht bij een verbeterde en vereenvoudigde informatievoorziening 
voor grensarbeiders en werkgevers. De stap om grensoverschrijdend te werken wordt makkelijker. 

Ook de projecten die meer gericht zijn op de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt leveren een 
positieve bijdrage aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Werkgevers en onderwijsinstellingen, beide 
goed betrokken in de projecten getuige de indicatoren, weten elkaar beter te vinden, zowel aan de eigen kant 
van de grens, als aan de overzijde. 
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Ondanks de positieve outputs van de projecten blijkt het zeer moeilijk om een positieve impact te genereren 
op het aantal grensarbeiders in de grensregio. Een aantal externe factoren bieden hiervoor een verklaring. 
Grensoverschrijdend werken wordt vaak nog beperkt door institutionele en administratieve randvoorwaarden: 
er blijven verschillen bestaan in de erkenning van diploma’s, systemen voor sociale zekerheid en belasting-
stelsels. Het kost veel moeite van verschillende partijen om deze verschillen te omzeilen, waardoor de keuze 
voor grensoverschrijdend werken vaak moeizaam gemaakt wordt 

Naast verschillen in regelgeving en administratie is de economische ontwikkeling in de grensregio van grote 
invloed op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Na een periode van recessie is de economie in het begin van 
de programmaperiode hersteld, en is de werkgelegenheid in de grensregio de laatste tijd aangetrokken. Als 
gevolg hiervan is de arbeidsvraag toegenomen, met name binnen de technieksector en de zorgsector. Dit 
heeft (een grotere) invloed op het aantal openstaande vacatures (dan een relatief kleiner programma als 
Interreg). 

We stellen hier ook een conflict vast tussen de twee gewenste resultaten. In de gewenste resultaten zit de 
aanname dat de efficiëntie van de arbeidsmarkt stijgt als het aantal grensarbeiders stijgt. Dit hoeft niet het 
geval te zijn. Een efficiëntere arbeidsmarkt wordt immers gewaarborgd als werknemers op een werkplek zitten 
waar zij de meeste toegevoegde waarde (in brede zin van het woord) hebben. Het kan dus goed zijn dat de 
werknemers goed op hun plek zitten bij werkgevers aan de eigen kant van de grens. Het gewenste resultaat 
‘meer grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit’ is dus niet direct verbonden met een efficiëntere 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Het is uiteraard wel belangrijk dat de werknemers de mogelijkheid hebben 
om grensoverschrijdend te werken.  
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Outputindicatoren voor SD 4A 

Indicator Behaald Streefwaarde 
programma 

Voort-
gang 

Streefwaardes 
projecten 

Voort-
gang 

psi07: aantal initiatieven gericht op 
opleidingen, stages e.d. 61 15 407% 82 74% 

co44: aantal deelnemers aan gezamenlijke 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven en 
gezamenlijke opleiding 

4 501 450 1000% 3 203 141% 

psi08: aantal overheidsorganisaties dat 
deelneemt aan samenwerkingen gericht op 
de grensoverschrijdende werking van de 
arbeidsmarkt 

75 15 500% 79 95% 

psi10: aantal werkgevers dat deelneemt aan 
samenwerkingen gericht op de grensover-
schrijdende werking van de arbeidsmarkt 

222 50 444% 261 85% 

psi09: aantal opleidingsinstellingen dat 
deelneemt aan samenwerkingen gericht op 
de grensoverschrijdende werking van de 
arbeidsmarkt 

61 15 407% 77 79% 

psi11: aantal brancheorganisaties dat 
deelneemt aan samenwerkingen gericht op 
de grensoverschrijdende werking van de 
arbeidsmarkt 

25 15 167% 42 60% 

Projecten: Educavia, Grensinfovoorziening VL-NL, Grenzeloos Biobased Onderwijs, REVIVAK (Revival 
vakmanschap), Skills Navigator, Train4SmartServices, Werkinzicht, HELIS Academy 
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4 / Conclusies impact Interregprogramma 

Op basis van bovenstaande informatie en de meer diepgaande case studies komen we tot de uiteindelijke 
bevindingen en conclusies over de bijdrage van de projecten aan de gewenste resultaten van het programma 
tot nu toe, en daarmee de te verwachten impact. 

We staan hierbij ook kort stil bij de verschillende resultaatsindicatoren, zonder daar overigens direct conclusies 
over het presteren van het programma aan te verbinden. 

4.1. Slimme groei – O&O en innovatie 

Grote bijdrage aan functioneel grensoverschrijdend innovatieve ecosystemen 

De bijdrage aan functionele grensoverschrijdend innovatieve ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen 
in de grensregio is wat ons betreft de grootste en opvallendste prestatie die via de ondersteunde projecten is 
gerealiseerd, en toont de belangrijkste meerwaarde voor grensoverschrijdende samenwerking op dit vlak aan. 

Een recente publicatie in Policy Studies (Van Den Broek et. al., 2018) wijst op enkele factoren die het 
functioneren van dit ecosysteem in de vorige programmaperiodes hinderden. Hier worden ‘onvoldoende 
bewustzijn van het grensoverschrijdend potentieel, vooral bij bedrijven’ en ‘gebrekkig politiek en institutioneel 
commitment’ als voornaamste factoren aangehaald. 

Wij stellen echter vast dat de jarenlange samenwerking tussen de betrokken regio’s in vier generaties Interreg, 
ervoor heeft gezorgd dat er een goed wederzijds inzicht bestaat in de specifieke technische sterktes en 
faciliteiten aan beide zijden van de grens. Voor de huidige periode is daarbij een duidelijke gezamenlijke 
ambitie en agenda vastgelegd om de innovatie (en demonstratie) ten dienste van socio-economische 
domeinen.  

De samenwerkingsprojecten geven een gerichte invulling aan een aantal strategische domeinen in de 
grensregio (biobased economie - gras/algen…, duurzame energie - waterstof, circulair gebruik van 
reststromen, 3D-printing/Additive manufacturing, micro-elektronica, gepersonaliseerde geneeskunde), en 
vormen de basis voor meer structurele grensoverschrijdende partnerschappen tussen kennisinstellingen en 
bedrijven om tot vraaggerichte oplossingen te komen. Niet enkel de eerste prioritaire as draagt hieraan bij, 
maar ook projecten onder SD 2A, 2C en 3B, zoals de cases aantonen (WaterstofRegio, GrasGoed, PVopMaat).  

Onder SD 1A laat case study Improved duidelijk zien dat het Interregprogramma een geschikt kader vormt 
voor kennisinstellingen en bedrijven om complementaire kennis en capaciteiten gericht en met voldoende 
kritische massa rond gezamenlijke prioritaire uitdagingen samen te brengen. In het geval van Improved is een 
kleinschalige mobiele labo infrastructuur uitgebouwd, die grensoverschrijdend wordt ingezet ten dienste van 
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een aantal grote industriële spelers. De zeer gesofisticeerde testen die hierdoor mogelijk worden, vormen de 
basis voor snellere en grotere investeringen door de betrokken partners. Dit draagt bij aan sterkere 
verankering van de betreffende industriële concentratie, dat binnen een geïntegreerd kader werkt aan verdere 
‘industriële symbiose’ voor betere omgang met hulpbronnen. 

Belangrijk aspect hierin is ook dat de in dit project uitgebouwde infrastructuur operationeel blijft onder beheer 
van één partij (UGent), en kan worden ingezet in nieuwe onderzoeksprojecten met toepassing voor andere 
relevante sectoren. Dit versterkt de positie van de kennisinstelling, terwijl de installatie op non-commerciële 
basis ten dienste blijft staan van bedrijven, in lijn met hun noden. De installatie is niet alleen voor grote 
bedrijven bruikbaar, zoals in het project, maar kan ook voor KMO/MKB interessant zijn om hun water-
(her)gebruik te optimaliseren. 

Aan de andere kant is het operationaliseren, beheren en laten draaien van grensoverschrijdende O&O-facili-
teiten ontwikkeld en samengesteld door instellingen aan beide kanten van de grens geen vanzelfsprekendheid. 
Het voorbeeld van Improved wijst erop dat het een voordeel is als één partij het beheer in handen houdt, 
maar dan moet de grensoverschrijdende inzet ervan richting bedrijven in de grensregio wel verzekerd zijn. 

Onder SD 1B is het project Prosperos een interessant voorbeeld van een slimme grensoverschrijdende 
bundeling en combinatie van onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen en -competenties, gericht op 
ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen,… De samenwerking brengt de specifieke sterktes uit 
beide regionale ecosystemen op het domein van 3D-printing voor gepersonaliseerde medische hulpmiddelen 
samenhangend samen, met meerwaarde voor beide individuele regionale ecosystemen. 

Om tot optimale resultaten te komen is het wel belangrijk dat de O&O-activiteiten binnen het project niet 
enkel focussen op puur labo-onderzoek ten dienste van kennisontwikkeling op zich, maar concreet bijdragen 
aan toepassingen voor en door bedrijven. Interregfinanciering mag immers geen substituut vormen van 
reguliere Europese of nationale onderzoeksfinanciering. 

Aan de andere kant vragen O&O/innovatietrajecten in bv. life sciences een zeer lange doorlooptijd met 
doorgezette inspanningen en investeringen binnen een onzeker kader. Het is dus belangrijk dat de 
samenwerkingen ook buiten het Interregkader kunnen worden doorgezet. Indien zij zich inbedden in of 
voortkomen uit structurele grensoverschrijdende netwerken of initiatieven zullen projecten minder tijd 
verliezen aan netwerkvorming zelf, en sneller tot concrete ontwikkeling met meerwaarde komen. 

Op de cases WaterstofRegio en GrasGoed gaan we hieronder verder in, maar ook deze projecten dragen bij 
aan functionele grensoverschrijdende ecosystemen en/of waardeketens in hun domeinen door relevante 
actoren aan beide zijden van de grens structureel met elkaar te verbinden rond de ontwikkeling van concrete 
nieuwe economische toepassingen. Ook deze projecten tonen aan dat doorgezette investering en lange adem 
nodig is tot reële economische valorisatie te komen (zie bv WaterstofRegio 2.0 als vervolgproject). 

Grote bijdrage aan algemene grensoverschrijdende innovatiecapaciteit 

We stellen daarnaast vast dat het programma binnen dit grensoverschrijdende ecosysteem substantieel 
bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe producten/toepassingen,… en aan het innovatievermogen van 
bedrijven in de grensregio. De cases bevestigen dit beeld  

Ten eerste werken projecten als Bio-Hart, Smart*Light of Properos binnen vooraf bepaalde consortia van 
kennisinstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen binnen één socio-
economisch domein, tot aan de prototype of pilot status op de Technology Readiness Level-Schaal. Dit type 
projecten is vergelijkbaar met de Vlaamse ICON-projecten3, die zich ook richten op ontwikkeling in TRL-schalen 
4/5 met een (onzeker) marktperspectief voor de middellange termijn, zoals blijkt uit een impactevaluatie 

                                                
3 ICON = coöperatief vraaggedreven onderzoek in consortia van kennisinstellingen en bedrijven dat praktisch toegepast kan worden tot 
economische toegevoegde waarde leidt https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/icon-subsidies-voor-cooperatief-
vraaggedreven-onderzoek  
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uitgevoerd door IDEA Consult in 2017. In Nederland komen de PPS-projecten onder de Topconsortia voor 
Kennis en Innovatie het dichtst in de buurt.4 

Hoewel deze projecten een geschikt kader bieden voor interessante vraaggerichte innovatietrajecten, tonen 
de case studies ook dat deze zeker niet allemaal op korte termijn tot concrete nieuwe producten/toepassingen 
leiden. De case study Prosperos toont aan dat de ontwikkelingstijd van zulke toepassingen vaak langer is 
dan verwacht, en snel kan oplopen door allerlei soms onvoorzienbare, praktische problemen (vergunningen, 
ethische kwesties,…). Een domein als life sciences/farma/medicine is hier zeer gevoelig voor. Onzekerheid 
over uitkomsten en toepasbaarheid door bedrijven is inherent aan dergelijke projecten. Dit werkt demotiverend 
voor deelnemende bedrijven die wellicht verwachten sneller direct de vruchten te kunnen plukken van 
ontwikkeling. Daarom zijn het vaak de grotere, established bedrijven binnen de betreffende ecosystemen die 
deelnemen aan dergelijke projecten, en minder KMO/MKB. 

De producten en toepassingen die uit projecten als Prosperos voortkomen zijn meestal gericht op specifieke 
nichemarkten, waarvoor deelnemende bedrijven verder zullen moeten investeren om volledige haalbare 
business cases te ontwikkelen. Uitvallers uit de partnerschappen volgen vooral uit het inzicht gedurende de 
looptijd van project dat een dergelijke business case niet haalbaar blijkt. In veel gevallen zien de deelnemende 
echter wel perspectief om daar op middellange termijn extra omzet en jobs uit te genereren, eventueel door 
eigen toepassing van de ontwikkelde kennis in een ander domein buiten het project om. 

In verband met bovenstaande wordt dit type projecten best van bij aanvang opgebouwd en gestructureerd 
rond een (beperkt) aantal te ontwikkelen waardeketens, zonder enkelvoudige focus op puur technologische 
toepassingen. Zo wordt economische haalbaarheid direct gekoppeld aan de technologische haalbaarheid, 
hetgeen het commerciële succes van bepaalde toepassingen, en daarmee ook hun socio-economische impact, 
zal bepalen. Dit zorgt ervoor dat partners al bij oorsprong van het project denken en handelen om tot 
economisch haalbare en waardevolle toepassing van nieuwe technologie te komen, en zo de kans verhogen 
dat de uiteindelijke uitkomsten ook tot de gewenste economische effecten zal leiden. 

Aandachtspunt hierbij is wel dat voor de ontwikkelde gesofisticeerde nicheproducten de lokale markt in de 
grensregio eigenlijk te klein en verzadigd is om een business case op te baseren. Daarom richt men zich vaak 
op internationale waardeketens (export), waarbij een deel van de voordelen, naast bij het betreffende bedrijf 
zelf, dus buiten de regio’s neerkomen. Uitdaging te komen tot regionale waardeketens zodat lokale spelers in 
optimaal waarde kunnen capteren. 

Overigens dragen de projecten onder 1A en 1B in een aantal gevallen niet enkel bij aan de programma-
doelstellingen rond innovatie op zich, maar ook een betere omgang met natuurlijk hulpbronnen (bv Improved, 
Bio-Hart, de Blauwe Keten, AQUA-VLAN,…). 

Hoofdstuk 3 toont daarnaast aan dat ook het andere type projecten onder SD 1B, de ‘portefeuilleprojecten’ 
CrossRoads 2, Link2Innovate en CrossCare, een grote bijdrage leveren aan de innovatie-activiteiten van 
bedrijven in de grensregio. Case study CrossRoads toont duidelijk aan dat deze kleinschalige innovatieve 
samenwerkingstrajecten tussen bedrijven in veel gevallen leidt tot een concreet ‘new-to-firm of -market’ 
product, dat op afzienbare termijn op de markt gebracht kan worden. 

Uiteraard slagen niet alle innovatieprojecten binnen CrossRoads, maar de case study duidt erop dat 
deelnemende bedrijven al op relatief korte termijn een substantiële omzetgroei kunnen baseren op de 
resultaten van het innovatieproject. Een ander deel van de projecten leidt ook weer tot verdere investeringen 
van de bedrijven individueel of samen, met eigen middelen of binnen een nieuw project. Hiermee heeft 
CrossRoads dus directe impact op omzet en tewerkstelling in de regio, volgens onze inschatting op basis van 
enkele onderbouwde criteria zeker €30-40 mln extra omzet en 400 extra VTE (zie case studie rapport5). Indien 
we dezelfde criteria toepassen op vergelijkbare projecten CrossCare en Link2Innovate, komen we op 
respectievelijk ongeveer €8-10 mln en € 11-13 mln extra omzet, en zo’n 100 en 140 extra VTE. 

                                                
4 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie  
5 Ongeveer 40% van de projecten leidt direct tot omzetstijging, gemiddeld €2 mln, en extra arbeidsplaatsen, gemiddeld van 7 werknemers  
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CrossRoads richt zich sterk op latere fases in de TRL-schaal naar de markt (schaal 7-9). Het biedt hiervoor ook 
het juiste kader, omdat in kleinschaliger projecten waarin een beperkt aantal bedrijven onderling samen-
werken marktgerichter aan technologie-toepassing gewerkt kan worden dan in grootschaliger ‘onderzoeks’-
partnerschappen. Het is dan ook laagdrempeliger voor KMO/MKB, en het biedt hen een springplank om grens-
overschrijdend actief te worden. De grote vraag wijst op het potentieel hiervoor, en laat zien dat ook KMO/MKB 
zich graag activeren in economische ruimte van de grensregio, terwijl ze tegelijk meewerken aan de verdere 
integratie ervan. Ook wijst dit erop dat de innovatieprojecten in CrossRoads een gat in het regionale/nationale 
steuninstrumentarium opvullen, en zo grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven sterker faciliteert 
dan binnen de eigen regio gebeurt. 

Daarnaast laat de analyse van CrossRoads zien dat hierin veel cross-sectorale productinnovatie plaatsvindt 
door de nieuwe toepassing van bestaande technologie (bv ICT,…) in andere sectorale context. De finaliteit 
daarvan draagt vaak ook aan andere Interreg- en maatschappelijke doelstellingen (energie-efficiëntie, betere 
omgang met hulp- en grondstoffen, recyclage/circulaire, gezondheid,…) 

Aan de andere kant werkt een project als CrossRoads minder gestructureerd aan O&O-omkadering in de vorm 
van infrastructuur, samenwerkingsinitiatieven of andere voorzieningen. De uitkomsten van het projecten 
komen enkel de bedrijven zelf toe en hebben, behalve de producttoepassing zelf, relatief weinig blijvende 
externaliteiten. CrossRoads draagt dus minder bij aan specifieke grensoverschrijdende clusterontwikkeling 
binnen bepaalde domeinen of structurele verankering van bepaalde industrieën, zoals projecten als Improved 
en Prosperos 

Voor een goed functionerend grensoverschrijdend innovatief ecosysteem zijn beide type projecten in goede 
balans nodig, telkens met betrokkenheid van bedrijven. Samen dekken ze het grootste deel van de TRL-schaal, 
en hebben ze een belangrijke bijdrage aan de algehele innovatiecapaciteit in de grensregio. 

4.2. Duurzame groei - omslag naar koolstofarme en hulpbronefficiënte economie 

Goede bijdrage innovatiecapaciteit op de domeinen energie- en hulpbronefficiëntie 

Binnen de SDs 2C (energie-efficiëntie) en 3B (hulpbronefficiëntie) zetten projecten in op versterking van de 
innovatiecapaciteit en technologie- en productontwikkeling binnen de betreffende domeinen. Hoofstuk 3 laat 
op basis van de beschikbare indicatoren zien dat het deze projecten minder goed lukt om bedrijven direct te 
betrekken in de samenwerkingstrajecten, en ook nog minder tot concrete marktgericht toepassing van 
technologie komen. 

De case studies PVopMaat (2C) en GrasGoed (3B) tonen aan dat hierop enige nuancering nodig is, 
aangezien zij er wel in zekere mate in slagen tot innovatieve toepassingen te komen met actieve betrokkenheid 
van bedrijven. 

Hoofdstuk 3 merkt al op dat PVopMaat wel reeds een sterke indicatorenvoortgang rapporteerde, in 
tegenstelling tot de andere projecten in SD 2C. Het project bouwt verder op de resultaten van Interreg IV 
project Solar Flare rond dunne film zonnecellen, waardoor de partners op basis van gekende complementaire 
sterktes snel tot de juiste samenwerkingsstructuur konden komen. 

Op basis hiervan slaagde het er op korte termijn in een aantal PPLs op te zetten en richting een aantal concrete 
marktgerichte toepassingen te werken, waarbij een hoog rendement wordt gecombineerd met haalbare en 
esthetisch aantrekkelijke gebouwintegratie. De laatste tijd stagneert de interesse voor de PPLs echter 
enigszins, wat een rem zet op de ontwikkelingen. Het beheer en coördinatie van de PPLs blijkt zeer complex, 
en vereist een grootschalige omkadering met voldoende professionele capaciteit om de partners voldoende te 
ondersteunen in hun deelname. 

PVopMaat bevestigt het belang van de inbedding van innovatiegerichte projecten in bestaande grens-
overschrijdende netwerken of initiatieven, zodat er reeds op voorhand zicht is op de wederzijdse competenties 
en faciliteiten, en hoe deze productief te verbinden. Het feit dat het grensoverschrijdend ecosysteem op het 
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vlak van energie-efficiëntie minder ver ontwikkeld is, zeker waar het de bouwsector betreft, kan een 
hinderende factor zijn voor innovatieve samenwerking op dit vlak (bv voor de andere projecten in 2C) 

Voor SD 3B geldt dat GrasGoed aantoont dat ook in dit domein belangrijke vorderingen kunnen worden 
gemaakt in de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke toepassingen en productieprocessen in de biobased/ 
koolstofarme economie. Belangrijke factor hierin is dat de partners niet enkele focusten op technologische 
ontwikkeling en haalbaarheid, en ook gericht werkte aan economische haalbaarheid in concrete waardeketens. 
Op basis hiervan heeft men een viertal prototypes gerealiseerd waarvoor een bijbehorende business case 
wordt uitgewerkt. Het project kent daarnaast bijkomende meerwaarde, omdat het een economische valorisatie 
van reststromen betreft (circulaire economie) in producten/toepassingen die zelf ook positief bijdraagt aan 
verminderde uitstoot (bv biologisch veevoer, bodemverbeteraar, isolatiemateriaal). 

Belangrijke bedenking voor de innovatiegerichte projecten in SDs 2C en 3B zoals PVopMaat en GrasGoed is 
dat deze domeinen weliswaar een sterke dynamiek kennen, maar dat de concrete toepassingen en producten 
in veel gevallen hun economische haalbaarheid en rendement nog moeten bewijzen. Talloze projecten en 
initiatieven werken aan het verhogen van deze haalbaarheid en het scheppen van de voorwaarden voor een 
aantrekkelijke marktsituatie, waar ook PVopMaat, GrasGoed en een aantal andere Interregprojecten op hun 
schaal en reikwijdte een bijdrage aan leveren. 

Dit zijn echter wel voor een groot deel nog altijd aanbodgedreven initiatieven, waarbij de vraagkant vaak nog 
onvoldoende kritische massa heeft, de kostprijs nog niet kan/wil opbrengen en dus nog verder ontwikkeld 
moet worden om tot grootschalige marktintroductie te kunnen komen. Voor PVopMaat geldt bv dat er meer 
partijen nodig zijn die de grootschalige productie en installatie van de ontwikkelde prototype-toepassingen 
voor zijn rekening kunnen nemen. De partners schatten zelf optimistisch in dat op maat gemaakte PV-
oplossingen binnen 5 à 10 jaar winstgevend zal zijn, zonder hulp van extra financiering. 

Ook het beperkt aantal projecten in deze SDs tot nu toe is een factor in de beperktere bijdrage die het 
programma op dit vlak levert. Hoewel elk individueel project voldoende massa heeft, worden de beoogde 
resultaten hiermee wel afhankelijk van een smalle basis aan samenwerkingen. 

Beperkte bijdrage aan adoptie van technologie en maatregelen voor energie-efficiëntie 

Op basis van de indicatoren en desk research stelden we vast dat de realisaties van de demonstratieprojecten 
voor energie-efficiëntie voor de publieke en private sector (2A en B) voorlopig onder verwachting blijven. 
Hoewel de projecten wel tot waardevolle demonstratie-activiteiten komen gericht op het relevante doelpubliek, 
blijkt de stap naar grootschalige adoptie en implementatie nog altijd zeer groot. De case studies 
WaterstofRegio 2.0 en See2Do! bevestigen dit beeld voor een groot stuk.  

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband WaterstofNet werkt al jarenlang in ondermeer twee opeen-
volgende Interreg projecten aan de ontwikkeling en adoptie van waterstof als nieuwe energiebron bevordert 
in de grensregio. Met betrokkenheid van enkele bedrijven (Colruyt, VDL, Beukers Autoschade BV, PitPoint,…), 
toont men via uitgebreide demo-acties de opportuniteiten en waarde van deze toepassingen aan. Het staat 
buiten kijf dat er in dat kader relevant werk is geleverd om de mogelijke meerwaarde van waterstofenergie 
aan te tonen en de capaciteiten op dat vlak in de grensregio te versterken. Het aantal concrete toepassingen 
ervan blijft echter beperkt, vanwege de lange ontwikkelingstijd en grote infrastructurele aanpassingen die 
nodig zijn voor grootschalige implementatie. 

Voor See2Do! geldt dat er wel substantiële resultaten zijn geboekt bij het aanzetten van particulier 
huiseigenaars tot energie-efficiënte renovaties en maatregelen via een persoonlijke informatievoorziening en 
adviesverlening over de opties met de meeste meerwaarde vanuit lokale overheden. Dit blijkt in ieder geval 
in de deelnemende Vlaamse gemeentes een effectieve manier om huiseigenaar aan te zetten tot renovaties. 

Het is moeilijk te zeggen of dit resultaat ook substantiële gevolgen heeft voor het energieverbruik en CO²-
uitstoot in de grensregio. In Nederland werd dit type van infovoorziening en begeleiding al toegepast, en levert 
het dus minder meerwaarde op. Bovendien spelen collectieve woningbouwcoöperaties in Nederland een 
belangrijker rol bij het uitvoeren van dergelijke renovaties. 
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Wel draagt het project bij aan een meer coherent en gerichter lokaal beleid op het vlak van energie-efficiëntie 
in de bebouwde omgeving, waarbij verwacht mag worden dat lokale overheden een belangrijke rol op gaan 
nemen in de energietransitie en dus zullen bijdragen aan zuiniger omgang met energie. 

Voor de demonstraties van nieuwe technieken voor energie-efficiëntie in publieke gebouwen geldt eigenlijk 
hetzelfde als voor WaterstofRegio. De focus van de demonstraties in beide case studies ligt veelal op 
technologie die nog niet zover uitontwikkeld is om op grote schaal in de praktijk toe te passen.  Dit is het 
gevolg in het programma om ook in de SDs gericht op demonstratie sterk de nadruk te leggen te leggen op 
vernieuwing en innovatieve technieken en toepassingen.  

In deze context bieden de demonstratieprojecten een kader voor confrontatie met potentiële gebruikers, en 
vormen zij dus eigenlijk nog een onderdeel van de technologieontwikkeling zelf. Dit maakt ook dat sommige 
projecten niet direct met demonstratieacties kunnen starten, en dat de doelgroep die direct tot eigen 
implementatie kan overgaan beperkt is. 

Dit betekent ook dat de projecten grote inspanningen moeten leveren voor de sensibilisering van de vraagzijde 
van het belang en de opportuniteiten van de nieuwe technologie. Het gaat hierbij niet alleen om de directe 
gebruikers, maar ook om actoren die een rol kunnen spelen in de co-ontwikkeling van de noodzakelijke 
infrastructuur waarin de technieken optimaal kunnen functioneren (bv bouwsector, transport & logistiek,…) 

Voor het energiedomein geldt dan ook nog de verschillende institutionele (beleids-)kaders aan beide zijden 
van de grens, alsook de andere organisatie van woningbouwsector. Deze zaken maken het moeilijk tot geïnte-
greerde grensoverschrijdende systemen te komen zoals wel mogelijk blijkt voor (technologische) innovatie. 

Op het vlak van hulpbronefficiëntie slagen de projecten er wel in om een substantieel aantal actoren 
(bedrijven) kennis te laten nemen van nieuwe technieken in het kader van efficiëntere (industriële) 
productieprocessen. Ook al kost de overgang naar concrete adoptie ervan ook in deze context langdurige 
inspanningen, zijn de omstandigheden voor deze projecten wel gunstiger dan op het energie-domein. Ten 
eerste gaat het voornamelijk om procesaanpassingen waarvoor minder fysieke aanpassingen/ingrepen nodig 
zijn. Bovendien zijn bedrijven voor de implementatie minder afhankelijk van het institutionele en 
infrastructurele kader om de technologie optimaal te kunnen gebruiken. 

Gemiddelde bijdrage aan de bescherming van biodiversiteit en het onderhouden van 
ecosysteemdiensten 

De projecten in SD 3A bieden een kader voor geïntegreerde aanpak voor de bescherming van biodiversiteit en 
ecosystemen met een breed spectrum aan actoren (natuurgebieden, infrastructuurbeheerders en regionale 
landschappen in brede zin). 

Zij tonen in het algemeen de urgentie en belang aan om te blijven werken aan de juiste balans tussen 
ecologische en economische vitaliteit zonder het belang van een de essentiële socio-economische 
infrastructuur uit het oog te verliezen. Een niet onbelangrijk deel van de economie - landbouw maar ook 
andere ‘groene’ sectoren - zijn immers ook mede afhankelijk van ecosysteemdiensten die de natuurlijke 
omgeving te bieden heeft. Intensieve klimaatadaptatie, met name op het vlak van (grond)water en 
bodembeheer, zal ook de komende jaren nodig zijn om de huidige economische ontwikkeling te kunnen 
volhouden in de grensregio. 

Tegelijkertijd kan feitelijk niet verwacht worden dat het beperkt aantal Interregprojecten tegenwicht kunnen 
bieden aan ontwikkelingen in de economisch zeer intensief benutte grensregio die ten koste gaan van de 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het stabiel blijven van de biodiversiteitswaarde in de grensregio, zoals 
in het programma geformuleerd, lijkt inderdaad het maximaal haalbare resultaat. 
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4.3. Inclusieve groei – grensoverschrijdende arbeidsmarkt 

Goede bijdrage aan de aansluiting tussen arbeidsvraag en -aanbod op de arbeidsmarkt in de 
grensregio 

Hoewel de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit niet toe lijkt te nemen, stellen we toch vast dat de projecten 
positief bijdragen aan een efficiëntere functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. 

Ten eerste zorgen voor de projecten Grensinfovoorzieningen en Werkinzicht voor meer functionele 
samenwerkingen tussen de belangrijke institutionele arbeidsmarktactoren aan beide zijden van de grens, met 
name VDAB en UWV. Deze projecten gaan verder dan enkel kennisuitwisseling, en werken gericht aan een 
verbeterde informatievoorziening voor werkgevers en –nemers in de verschillende systemen en in de actuele 
arbeidsvraag (vacatures) en -aanbod aan beide kanten van de grens. 

Ook de ontwikkeling en/of uitvoering van gezamenlijke opleidings-/trainingsprogramma’s dragen bij aan de 
wederzijdse toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor werkzoekenden in de grensregio. Door een focus op 
toekomstgerichte competentie- en skills ontwikkeling binnen een aantal strategische technologische/ 
economische domeinen vinden zij ook aansluiting bij de regionale strategieën rond innovatie en ondernemer-
schap (advanced manufacturing, robotisering/automatisering, agro-food, zorg, biogebaseerde economie,…). 

De grens blijft voor veel werkzoekenden en potentiële grenswerkers toch een barrière met allerlei praktische 
institutionele hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving, die de grensoverschrijdende mobiliteit 
bemoeilijken. Zo blijft de wederzijdse erkenning van bepaalde diploma’s en opgedane competenties een 
moeizame aangelegenheid. Na een jarenlang traject is men bijvoorbeeld pas recent tot een gezamenlijke 
accreditatie van verpleeg-kundeopleidingen gekomen. 

De projecten richten zich niet op het direct grensoverschrijdend toeleiden van werkzoekenden. In combinatie 
met de sterke invloed van de economische conjunctuur op de arbeidsmarktsituatie zullen zij dus niet direct 
leiden tot een groter aantal grenswerkers of een afname van de openstaande vacatures. 

4.4. Succesfactoren voor de resultaten en impact van het programma 

Buiten de specifieke factoren die bijdragen aan de voortgang en verwachte resultaten per SD, gaan we 
hieronder graag in op enkele overkoepelende succesfactoren voor het programma. Wat ons betreft zijn deze 
aspecten in de programma-uitvoering mede bepalend voor het vermogen van alle projecten om bij te dragen 
aan de beoogde realisaties en resultaten. 

 Commitment om regionale prioriteiten waar te maken: De studie in Policy Studies (Van den Broek 
et. al., 2018) waar we eerder naar verwezen noemde een gebrek aan politiek en institutioneel 
commitment als hinderende factor in de Vlaams-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking voor 
2014. In het huidige periode hebben de programmapartners zich er echter strikt toe verbonden om de 
middelen gericht in te zetten om de wederzijdse regionale strategieën op vlak van innovatie en 
ondernemerschap te versterken en mee waar te maken. 

De programmastrategie sluit slim aan op de nadruk op economische valorisatie van (technologisch) 
onderzoek in beide regio’s, door hier ook toepassing en adoptie van nieuwe technologie in relevante 
socio-economische domeinen aan te verbinden. Zo kunnen projecten zich inschrijven in dit coherente 
kader, en wordt Interreg een relevant financieringskanaal voor regionale prioriteiten aan beide kanten 
van de grens.  

 Hoogwaardige kennisecosysteem: Zoals eerder beschreven is bovendien over de jaren een goed 
inzicht ontstaan in de wederzijdse innovatieve ecosystemen, wat maakt dat kennisinstellingen sneller tot 
productieve samenwerkingen kunnen komen. De hoge dichtheid van hoogwaardige onderzoeks- en 
kennisinstellingen en bijhorende faciliteiten en middelen in de grensregio maken complementaire 
samenwerkingen tussen hen mogelijk. Verschillende instellingen zijn ook zeer actief in het valoriseren van 
het onderzoek, en beoogt daarbij actief bedrijven te betrekken. 
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Dit vormt de basis voor de opzet van structurele grensoverschrijdende netwerken of initiatieven, die ook 
buiten het Interregkader blijven bestaan en functioneren. Vanuit deze netwerken/initiatieven kunnen 
strategische projecten door Interreg gefinancierd worden, binnen een reële grensoverschrijdende 
operationele omkadering 

 Betrokkenheid bedrijven: Het programma bevordert de betrokkenheid van bedrijven in de projecten, 
door de nadruk te leggen op toepassingsgerichtheid van de projecten en de deelname van bedrijven als 
projectpartner gericht te faciliteren. Ook voor de meer onderzoek georiënteerde projecten in SD 1A is 
deze insteek belangrijk om de projecten binnen het gewenste perspectief van nieuwe technologische 
toepassingen te kaderen. De Interregmiddelen kunnen immers niet als substituut voor reguliere 
(onderzoeks)financiering voor de betrokken onderzoeksinstellingen dienen. 

 Projectenmix: de verschillende types projecten in de SDs gericht op innovatie dekken belangrijke 
ontwikkelingsstadia in TRL-schaal, en dragen in combinatie bij aan de algemene innovatiecapaciteit in de 
grensregio. Met name ‘portefeuille’projecten CrossRoads, CrossCare en Link2Innovate vullen bovendien 
een gat in het regionale instrumentarium aan beide zijden van de grens, en de hoge deelname aan deze 
projecten toont aan dat zij beantwoorden aan een nood van KMO/MKB. 

Daarnaast koppelen verschillende succesvolle projecten de technologische haalbaarheid expliciet aan de 
(socio-)economische haalbaarheid, zodat het marktpotentieel van bepaalde toepassingen meegenomen 
wordt in haar ontwikkeling. Door projecten van bij aanvang te focussen en structureren rond een aantal 
te ontwikkelen waardeketens, zal de economische toepassing van nieuwe technologie centraal staan, en 
verhoogt de kans op de gewenste economische effecten. 

 Projecten met kritische massa: Het Interregprogramma ondersteunt een relatief klein aantal 
projecten, maar elk met een relatief grote financiële omvang en gewicht. Er zijn geen projecten met 
minder dan €500.000 EFRO steun. Deze grootschaligheid maakt dat elk project de kritische massa en 
scope kan genereren om binnen haar domein een verschil structureel te maken, en om direct bij te dragen 
aan de beoogde realisaties en resultaten op programmaniveau. 

Aan de nadere kant maakt het de gewenste realisaties voor enkele specifieke doelstellingen afhankelijk 
van een beperkt aantal projecten. Dit kan behoorlijk druk op de partnerschappen leggen om de 
vooropgezette output te genereren. Daarom hebben dergelijke grootschalige projecten een sterkte 
trekker nodig, om alle betrokken partners gecoördineerd te betrekken en activeren. 
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5 / Evaluatievragen 

We komen tenslotte terug op de hoofdvragen van deze evaluatie, zoals opgelijst in sectie 1.1. 

 Wat zijn de effecten van de projecten binnen het programma? Leveren zij een bijdrage aan de 
programmadoelstellingen? In welke mate? 

 Welke projecten dragen het meeste bij aan de doelstellingen per prioritaire as? Welke rol spelen 
budgetten (per as, per doelstelling, per project)? 

 Welke veranderingen in de resultaatsindicatoren zijn toe te schrijven aan het programma? Welke andere 
factoren spelen een rol? 

 Hoe kan de impact van het programma worden beoordeeld in het licht van de streefdoelen van de 
Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020-strategie)? 

De voorgaande hoofdstukken gaan uitgebreid in op de eerste vraag, en geeft inzicht in de bijdragen van de 
projecten aan de programmadoelstellingen. Zij bevatten ook al indicaties met betrekking tot de andere drie 
vragen, maar we geven hieronder de belangrijkste bevindingen hiervoor beschrijven 

Welke projecten dragen het meeste bij aan de doelstellingen per prioritaire as? Welke rol spelen 
budgetten (per project, per doelstelling, per as)? 

Het is moeilijk om een nauwkeurige en valide uitspraak te doen over welke projecten het meest aan de 
doelstellingen bijdragen. Uiteraard maken sommige projecten meer voortgang op bv de programma-
indicatoren door allerlei omstandigheden, en in de rapportage zijn we op een aantal gevallen ook dieper 
ingegaan. Verschillende types projecten hebben echter elk hun waarde binnen het Interregkader. 

Bv voor de doelstellingen rond innovatie heeft CrossRoads duidelijk de grootste bijdrage aan de programma-
indicatoren, en zorgt dus ook voor substantiële impact. Maar we onderbouwen in onze rapportage dat ook 
andersoortige projecten onder de betreffende SDs belangrijk zijn het realiseren van de beoogde effecten van 
het programma rond innovatie. Het is net het geheel aan verschillende type projecten, met elk hun eigen 
insteek, aanpak en structurering die tot een bijdrage aan het brede innovatielandschap in de grensregio leiden. 

Met betrekking tot budgetten geldt voor en groot deel hetzelfde. Alle projecten hebben voldoende kritische 
massa en middelen om binnen haar domein een wezenlijk verschil te maken, en om direct bij te dragen aan 
de beoogde realisaties en resultaten op programmaniveau. Er zijn geen projecten met minder dan €500.000 
EFRO steun. De uiteindelijke werkelijke bijdrage heeft dus meer te maken met de uitvoering van het project, 
minder met het beschikbare budget. 

Aan de nadere kant maakt het de gewenste realisaties en resultaten voor enkele specifieke doelstellingen 
afhankelijk van een beperkt aantal projecten. Voor 2A en 2C gaat het bv om 4 projecten. Dit kan behoorlijke 
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druk op de partnerschappen leggen om de vooropgezette output te genereren, en deze blijft in een aantal 
gevallen dus ook achter. Daarom hebben dergelijke grootschalige projecten een sterkte trekker nodig, om alle 
betrokken partners gecoördineerd te betrekken en activeren. 

Welke veranderingen in de resultaatsindicatoren zijn toe te schrijven aan het programma? Welke 
andere factoren spelen een rol? 

Met betrekking tot de resultaatsindicatoren is er hoogstens een gedeeltelijk beeld te geven (zie tabel 2). Met 
de focus die we in deze evaluatie gelegd hebben kijken we naar 4 resultaatsindicatoren, waaronder één 
waarvoor nog geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn ten opzichte van de uitgangswaarde (energieverbruik 
per medewerkers). Voor de andere drie indicatoren zien we een positieve ontwikkeling, en voor O&O-uitgaven 
en grondstofproductiviteit zelfs al boven de streefwaarde. 

Tabel 2: overzicht resultaatsindicatoren 

 

De resultaatsindicatoren wijzen erop dat het innovatievermogen in het programmagebied de afgelopen jaren 
is toegenomen. De publieke O&O-investeringen zijn flink gestegen, en liggen al boven de streefwaarde voor 
2023. Het aandeel KMO/MKB dat innovaties introduceert is licht gestegen ten opzichte van de uitgangswaarde, 
waar het in 2016 blijkbaar eerst was gezakt. Hier is er nog wel flink afstand richting de streefwaarde. 

De voorgaande sectie gaat uitgebreid in op de substantiële bijdrage die het programma levert aan de 
innovatiecapaciteit in de grensregio. Dit wordt ook gereflecteerd in de ontwikkeling van de indicatoren. Gezien 
de financiële hefboom die de projecten genereren (200% van het beoogde bedrag) en aantal ondersteunde 
bedrijven voor de introductie van productie nieuw voor de markt (220% van het beoogde bedrag) is het goed 
te argumenteren dat de stijging van de resultaatsindicatoren direct samenhangt met de prestaties van de 
Interregprojecten. 

Aan de andere kant hebben beide regio’s in het Interreggebied elk een uitgebreid arsenaal aan instrumenten 
om innovatie te bevorderen, waarvan de Interregprojecten een weliswaar belangrijk deel uitmaken. Ook wordt 
het belang van innovatie steeds meer erkend door het bedrijfsleven, en investeren steeds meer KMOs zelf 
actief in nieuwe producten of toepassingen, of zoeken hiertoe tenminste mogelijkheden. Ook deze factoren 
spelen mee in een hoger aandeel van hen dat nieuwe product- of procesinnovaties introduceert. 

De substantiële stijging van de grondstofproductiviteit duidt erop dat de grensregio de weg naar een meer 
hulpbronefficiënte economie is ingeslagen. Deze trend reflecteert voornamelijk de toenemende aandacht om 
zuinig en efficiënt met de grond- en hulpbronnen om te gaan in de gehele grensregio. Het Interregprogramma 
zet hier terecht op in, maar we stellen hierboven ook vast dat de directe bijdrage van de projecten aan de 
energie- en hulpbronefficiëntie beperkt is. 

De resultaatsindicatoren van SD 4A laten voorlopig geen gewenste verbetering van de Vlaams-Nederlandse 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt zien. Er werd een stijging van het aantal grensarbeiders van ruim 20% 
voorzien, maar op dit moment lijkt er een lichte afname op te treden. Ook het percentage openstaande 
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vacatures vertoont een ontwikkeling die tegengesteld is aan wat is beoogd, met een stijging ten opzichte van 
de referentiewaarde naar 3,05%. Dit hoeft overigens geen verslechtering van de arbeidsmarkt situatie in de 
grensregio in te houden, maar juist dat mensen makkelijker werk vinden in eigen regio, ook gezien het hogere 
aantal beschikbare vacatures. 

Hoe kan de impact van het programma worden beoordeeld in het licht van de streefdoelen van 
de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020-strategie)? 

In het licht EU2020 strategie hebben de resultaten en impact van het Interregprogramma in de eerste plaats 
betrekking op slimme en duurzame groei. Het Interregprogramma combineert deze twee aspecten van groei 
op interessante wijze in haar doelstellingen door substantieel te investeren in innovatie en vernieuwing in 
energie- en hulpbronefficiëntie. Een groot deel van de projecten draagt van daaruit op interessante wijze bij 
aan de omslag naar een koolstofarme economie via de biogebaseerde en circulaire economie en alternatieve 
energie.  

Natuurbeheer / milieubescherming en een ‘inclusieve’ grensoverschrijdende arbeidsmarkt hebben minder 
nadruk gekregen in dit programma, hoewel we hierboven vaststellen dat de projecten ook op deze vlakken 
tot waardevolle realisaties geleid hebben. In de toekomst zullen ook deze aspecten nog nauwer verweven 
raken met de slimme competitiviteit gebaseerd op innovatie: 

 Meer intensieve klimaatadaptatie, met name op het vlak van (grond)water en bodembeheer, het 
tegengaan van verdroging en vernatting en het onderhouden van ecosysteemdiensten zal steeds meer 
nodig zijn om de huidige economische ontwikkeling te kunnen volhouden in de grensregio. 

 Competentieontwikkeling en de aansluiting tussen het arbeidsaanbod en de vraag vanuit de industrie zal 
meer worden gelinkt en onderdeel worden van de regionale innovatiestrategieën. Zo wordt direct 
ingespeeld op de veranderende vraag naar technische profielen vanuit bedrijven als gevolg van de 
innovatie waar men op inzet (verregaande automatisering, biogebaseerd,…).  

In het huidige programma is een begin gemaakt om aandacht te geven aan deze flankerende aspecten, en 
hen niet als totaal losstaande domeinen te beschouwen. Dit zou in een volgende periode wellicht verder 
kunnen worden doorgezet. 
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6 / Aanbevelingen 

Op basis van alle onderzoeksstappen en -bevindingen komen we tot een viertal aanbevelingen rond een aantal 
belangrijke aspecten met betrekking tot de focus en uitvoering van het toekomstige Interregprogramma: 

 Het beheer van de PPL-projecten heroverwegen 

 Verder bouwen op structurele partnerschappen/netwerken 

 Meer nadruk op grootschalige adoptie in private en publieke sector 

 Meer nadruk op socio-technische transitie in maatschappelijke uitdagingen 

We lichten deze aanbevelingen hieronder nader toe 

Beheer PPL-projecten heroverwegen 

We stellen in de conclusies en succesfactoren vast dat het geheel van innovatieprojecten met sterke bedrijfs-
betrokkenheid leidt tot de uiteindelijke resultaten op het vlak van innovatiecapaciteit in de grensregio. Zowel 
projecten met vaste consortia van bedrijven en kennisinstellingen als met meer flexibele bedrijfsdeelname op 
basis van de PPL-constructies dragen hieraan sterk bij. We starten deze aanbeveling dus met de bevestiging 
dat deze combinatie van projectentypes die bedrijven op verschillende manieren betrekken verdergezet moet 
worden. 

Aan de andere kant stellen we wel vast dat het beheer en coördinatie van de PPL-gebaseerde projecten een 
complexe zaak blijkt, en grote administratieve capaciteit en legitimiteit ten opzichte van de betrokken bedrijven 
vereist. De twee cases die gebruik maken van de PPL-constructie, CrossRoads en PVopMaat, hebben dit beheer 
verschillende georganiseerd: 

 CrossRoads (en andere ‘portefeuille(projecten) functioneert als steuninstrument dat vanuit een aparte 
beheersstructuur kleinere innovatieprojecten ondersteunt. Het administratief beheer hiervan wordt 
operationeel uitgevoerd door Stimulus, ondersteund door een externe dienstverlener. Dit zorgt voor juiste 
professionele omkadering om de middelen in het project te verdelen en opvolging van de deelprojecten 
te verzorgen. Aan de andere kant ontstaat hierdoor een extra administratieve laag, die projectbeheer en 
-uitvoering complexer maakt voor zowel de begunstigden als de projectpartners zelf 

 PVopMaat (et. al.) is opgebouwd als (onderzoeks)consortium dat zelf administratief instaat voor PPL-
contracten. In de praktijk betekent dit dat de projectcoördinator van het consortium zelf optreedt als 
aanspreekpunt en beheerder voor betrokken bedrijven binnen de PPL-deelprojecten. Dit leidt tot andere 
verhoudingen tussen projectpartners dan in klassieke partnerschappen onder direct beheer van het 
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programmasecretariaat, met een grotere controlefunctie voor de projectcoördinator, en mogelijke 
onduidelijkheid en misverstanden voor de begunstigden tot gevolg.  

Daarom bevelen we aan om het beheer van de PPL-constructie te heroverwegen met het oog op de meest 
efficiënte organisatie en taakverdeling om tot de correct uitvoering van de projecten te komen, met de grootste 
kans op positieve resultaten.  Het is hierbij belangrijk meer klaarheid voor alle betrokkenen te verschaffen 
over de precieze rolverdeling tussen het algemene programmabeheer, projectcoördinatoren en de 
begunstigden binnen het programma- en projectkader. 

Structurele partnerschappen/netwerken verder bevorderen en versterken 

Het grensoverschrijdend innovatief ecosysteem ontwikkelt zich behoorlijk sterk in de grensregio. Hieraan 
ontstaan ook een aantal structurele partnerschappen of netwerken die ook buiten het Interregkader 
functioneel blijven en relaties onderhouden. Enkelen werken in een meer formeel grensoverschrijdend kader 
(WaterstofNet, Biorizon, Smart Delta Resources in de North Sea Port,…), voor anderen gaat het om een meer 
informeel netwerk (bv op vlak van life sciences/personalised medicine, zonne-energie/-cellen, nanotech,…). 

Deze partnerschappen zetten een aantal thema’s en domeinen structureel op de agenda voor de hele grens-
regio, en werken elk vanuit hun eigen positie en perspectief aan een aantal gezamenlijke strategische ambities. 
Wat ons betreft kan Interreg een essentiële rol vervullen als financieringskanaal om deze ambities in concrete 
projecten vorm te geven en waar te maken, en het grensoverschrijdend ecosysteem verder te valoriseren. 

Onze bevindingen wijzen er ook op dat projecten die ingebed zijn in en voortkomen uit dergelijke bestaande 
netwerken/partnerschappen gerichter en sneller aan resultaten kunnen werken dan volledig nieuwe 
partnerschappen die elkaar minder kennen. 

Dit betekent niet dat Interreg structurele of gereserveerde financiering moet voorzien voor de werking van 
deze partnerschappen of netwerken. Echter, waar relevante actoren meer en meer in een 
grensoverschrijdende realiteit en logica samenwerken, vormt Interreg het eerstaangewezen instrument deze 
realiteit verder te onderbouwen en ondersteunen. 

Daarom bevelen we aan om de ontwikkeling van dergelijke partnerschappen/netwerken verder bevorderen en 
te versterken door ondersteuning van gerichte samenwerkingsprojecten, die bijdragen aan de gezamenlijke 
strategische ambities en doelstellingen. 

Meer nadruk op grootschalige adoptie in private en publieke sector 

De evaluatie toont aan dat de afstand tussen de demonstratieprojecten naar implementatie en adoptie op 
grote(re) schaal groot blijft, en vaak een meer complexe stap blijkt dan vooraf gedacht. In een aantal gevallen 
lijken de gedemonstreerde technieken/maatregelen nog te vernieuwend om tot implementatie over te gaan, 
samenhangend met de keuze in het programma de nadruk te leggen op vernieuwing. 

Indien adoptie van nieuwe technieken etc naast pure innovatie een Interregdoelstelling blijft, is het wat ons 
betreft het overwegen waard om de demo-projecten meer te richten en organiseren op directe adoptie en 
implementatie van reeds geteste & gevalideerde technologie / maatregelen op grote schaal. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om demonstratie van de werking in verschillende fysieke contexten en omstandigheden of 
het finetunen voor net andere uitkomsten en effecten 

Meer nadruk op socio-technische transitie in maatschappelijke uitdagingen 

Het huidige programma is al indirect gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen, en heeft een sterke focus 
op een aantal relevante socio-economische domeinen voor de grensregio. De nieuwe generatie 
innovatieagenda’s op Europees, nationaal en regionaal niveau zijn onder de noemer ‘missiegedreven’ nog 
explicieter gericht op grote maatschappelijke uitdagingen (klimaat, energie, gezondheid, digitalisering,…). 
Bedoeling hiervan is via innovatie bij te dragen aan oplossing hiervan en tegelijkertijd nieuwe economische 
waarde, jobs en competitiviteit.  

Het oplossen van deze uitdagingen is echter duidelijk niet enkel een kwestie van nieuwe technologie en 
toepassing daarvan. Deze ontwikkeling moet gepaard gaan met de nodige grote aanpassingen in fysieke infra-
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structuur en bestaande structuren, mechanismes en regelgeving, met andere woorden een volledige socio-
technische transitie naar een nieuwe socio-economische systeem. Ook innovatiebeleid zal hiermee rekening 
moeten houden, en de nodige inspanningen dus in een breder perspectief en context moeten bekijken. 

Ook voor het Interregprojecten bevelen we de bevordering van innovatie en ondernemerschap nadrukkelijk 
te koppelen aan het waarmaken socio-technische transities binnen de relevante maatschappelijke uitdagingen. 
Naast technologische en economische haalbaarheid van nieuwe toepassingen kunnen zo hun sociale en 
institutionele haalbaarheid mee onderdeel van ondersteunde projecten worden. 


