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Voorwoord

De EGTS Euregio Maas-Rijn (EMR) is een van de oudste 

euregio’s in Europa. De EMR is geen abstract concept, 

maar de dagelijkse realiteit en de grensoverschrijden-

de samenwerking die hier wordt aangetroffen, is geba-

seerd op netwerken en mensen die werk en diensten 

leveren ten behoeve van de burgers van de euregio. Het 

EMR-kantoor ondersteunt en coördineert dit werk en 

draagt bij aan het creëren van een euregionaal aanbod 

en het efficiënt met elkaar verbinden van lokale diensten. 

De EMR heeft een lange traditie van werken voor en met 

de vijf partnerregio’s uit drie landen. 

Daarbij wordt zij geleid door de EMR2020-strategie: een stra-

tegie die de focus en doelstellingen van de samenwerkings-

structuur definieert. Omdat de structuren in de partnerregio’s 

en in de grensoverschrijdende samenwerking permanent 

aan verandering onderhevig zijn, ziet de EMR zich genood-

zaakt om zich voortdurend aan te passen. Momenteel wordt 

gewerkt aan de invoering van een nieuwe rechtsvorm die de 

in dit document beschreven dienstverleners en netwerken in 

staat stelt om nog nauwer samen te werken.

Deze netwerken organiseren de samenwerking op hun 

respectievelijke beleidsgebieden op praktisch niveau 

en fungeren als contactpunten voor iedereen met grens-

overschrijdende behoeften en belangen. De bedoeling 

van deze publicatie is om hen de zichtbaarheid en er-

kenning te geven die zij verdienen en hen te bedanken 

voor het belangrijke werk dat zij in het verleden hebben 

verricht en hopelijk ook in de toekomst zullen blijven 

verrichten.

Gisela Walsken 

Voorzitter van de Euregio Maas-Rijn
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Doelstelling

De belangrijkste taak van de EGTS EMR is het bevorde-

ren van grensoverschrijdende samenwerking. De EGTS 

EMR is een centrale aanspreekpartner, bemiddelaar en 

informatiedrager en is als zodanig bekend bij burgers, 

maatschappelijke organisaties en lokale en regionale 

overheden en partnerschappen. De EGTS EMR initieert 

projecten en brengt de bevoegde actoren samen. Het 

wegnemen van knelpunten, het ontwikkelen van inno-

vatieve oplossingen, netwerken en bemiddelen beho-

ren dan ook tot de hoofdtaken van de EGTS EMR. Op 

basis van concrete resultaten en jarenlange expertise 

presenteert zij zich met succes zowel intern als interna-

tionaal. De EGTS EMR behartigt actief de belangen van 

burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en steden 

in het grensgebied. Zij ondersteunt de doelgroepen om 

de kansen aan weerszijden van de grens te benutten en 

draagt ertoe bij om de welvaart, het welzijn en het we-

derzijds begrip tussen de mensen in het grensgebied, 

rekening houdend met culturele verschillen, te bevorde-

ren. Door middel van deze brochure worden initiatieven 

en projecten gepresenteerd. Zo wil de Euregio Maas-

Rijn meer transparantie brengen in haar werkgebieden 

concreet bewijs leveren van haar resultaten tot nu toe. 

Op de volgende pagina’s worden de partnernetwerken 

uit de verschillende kern- en horizontale thema’s van de 

EMR opgesomd en beschreven. De samenwerking van 

de Euregio Maas-Rijn is nu in één oogopslag in beeld 

gebracht.
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Euregionale netwerken

De op de volgende pagina’s beschreven netwerken vervul-

len belangrijke functies in de grensoverschrijdende samen-

werking binnen en buiten de Euregio Maas-Rijn. Met zeer 

verschillende taken en zeer verschillende structuren kun-

nen we drie soorten euregionale netwerken onderscheiden:

• Netwerken voor de uitwisseling van informatie en de 

coördinatie van lokale en regionale besluiten  

(Bijv.: Ageg)

• Netwerken voor het creëren van een gezamenlijk aanbod 

(Bijv.: EURES Maas-Rijn)

• Contactpunten voor samenwerking in concrete gevallen 

(Bijv.: Grensinfopunten of EPICC)

Naast deze netwerken zijn er verschillende andere projec-

ten die worden gefaciliteerd door financieringsinstrumen-

ten zoals Interreg V-A EMR, EasI/EURES of Horizon2020. 

Een specifiek doel van de Euregio Maas-Rijn is om de 

structuren en de financiering van de relevante netwerken 

en dienstverleners op lange termijn te kunnen garanderen. 

Wist u al?
De Euregio Maas-Rhein helpt actoren bij het verwer-

ven van projectmiddelen. In de afgelopen 18 maan-

den* heeft de EMR projecten ingediend voor een 

totaalbedrag van rond € 28.000.000! 
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De Euregio Maas-Rijn is niet de eni-

ge organisatie die is opgericht en 

wordt geleid door beleidsmakers 

uit de regio. Terwijl de EMR het re-

gionale niveau met elkaar verbindt, 

verbinden de organisaties die op de 

volgende pagina’s worden gepre-

senteerd andere overheidsniveaus 

met elkaar. Aangezien de samenwer-

king met deze netwerken zeer nauw 

is, kunnen zij worden beschouwd als 

“verwante organisaties”. 

Michael Dejozé 
Directeur

E-mail: michaeldejoze@euregio-mr.eu
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Verwante organisaties

Charlemagne Grensregio

Beschrijving
Charlemagne Grensregio is opgericht in 2012 en zet 

zich in voor de (toekomstige) ontwikkeling van een ge-

meenschappelijk economisch gebied in de grensregio 

van Parkstad, de Städteregion en de Stadt Aachen en 

Oost-België.

De voornaamste aandachtsgebieden:

• Arbeidsmarkt

• Economie

• Infrastructuur en mobiliteit

In aanvulling hierop fungeert het samenwer-

kingsverband Charlemagne als een belangrijk 

informatie-platform.

Het bestaan van het Charlemagne Retailforum leidt tot 

een jaarlijks advies- en discussieforum tussen politici 

en deskundigen uit de retailsector.

Tijdens de Charlemagne business meetings (Charle-

magne interactief) krijgen deelnemers uit de econo-

mie en de politiek informatie over specifieke thema’s in 

twee-jaarlijkse workshops. Charlemagne geeft ook infor-

matie over grensoverschrijdende onderwerpen tijdens 

de jaarlijkse “Dag van het MKB” van MKB-Limburg.

De Charlemagne-partners presenteren zich samen op 

verschillende vakbeurzen, zoals de Akense banenbeurs 

“Nacht der Unternehmen”, waarvoor Charlemagne 

Grensregio een gezamenlijke stand organiseert met 

Nederlandse en Belgische bedrijven
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Structuur en organisatie 
Charlemagne Grensregio is een grensoverschrijdende sa-

menwerking van gemeenten en regionale autoriteiten in de 

drie-landen-regio van Duitsland, België en Nederland.

Haar leden zijn:

• Duitstalige Gemeenschap van België/Oost-België

• Gemeente Heerlen (NL)

• Gemeente Vaals (NL)

• Parkstad Limburg

• Stadt Aachen

• StädteRegion Aachen

Het besluitvormingsorgaan van de samenwerking is het be-

stuur van Charlemagne Grensregio. Het bestuur is samen-

gesteld uit de burgemeesters van de gemeenten (Aachen, 

Limburg), de voorzitter van de Städteregionen, alsmede 

een burgemeester uit de Städteregion, de Ministerpresi-

dent van de Duitstalige Gemeenschap (Oost-België) en een 

burgemeester uit Oost-België.

Financiering
De totale begroting van Charlemagne grensregio be-

draagt 155.000 euro. De Stadt Aachen en de StädteRegion 

Aachen nemen 50% van de financiering voor hun rekening; 

Parkstad Limburg en de gemeente Vaals 35%; en de Duits-

talige Gemeenschap 15%.

Deze begroting dekt de personeelskosten van het ma-

nagement alsmede de public relations en de uitvoe-

ring van projecten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om financiële middelen te verkrijgen via partners in 

financieringsprogramma’s

Resultaten
Een bijzonder belangrijk succes is de instelling van regel-

matige tri-nationale zakelijke bijeenkomsten en retailfora. 

Deze bevorderen op duurzame wijze grensoverschrijdende 

netwerkvorming en internationale uitwisseling tussen be-

langrijke economische actoren in de regio. Daarnaast wordt 

deelgenomen aan prestigieuze beurzen (EXPO Real Mün-

chen, Provada, Nacht der Unternehmen, enz.) en aan de 

uitvoering van een grensoverschrijdende elektro-mobiele 

busverbinding voor het openbaar vervoer (Aken-Heerlen). 

Verder heeft de werkgroep in 2016 deelgenomen aan een 

modelproject voor ruimtelijke observatie (MORO) met als 

doel een geharmoniseerde en geïntegreerde presentatie 

van de situatie en ontwikkelingen in het grensgebied in 

relatie tot bevolkings-, gebieds-, huisvestings- en economi-

sche gegevens.

Contact
Luise Clemens 

Johannes-Paul-II.-Straße 1 

D-52064 Aachen 

Telefoon: +49 (0)241 43 27 662 

E-mail: luise.clemens@mail.aachen.de

Helga Klinkers 

Kloosterweg 1 

NL-6412 CN Heerlen 

Telefoon: +31 (0)6 502 44 955 

E-mail: h.klinkers@parkstad-limburg.nl

www.charlemagne-grenzregion.eu



Verwante organisaties

MAHHL

Beschrijving
• Maastricht, Aken, Hasselt Heerlen, Luik samenwer-

king is een structureel samenwerkingsverband tussen 

de 5 universiteitssteden sinds 1989. Sinds 2001 werd 

dit geïnstitutionaliseerd en werd een gezamenlijke re-

solutie aangenomen om dit politiek te ondersteunen

• De samenwerking dient als platform voor kennis- en 

ervaringsuitwisseling op diverse inhoudelijke do-

meinen enerzijds, en networking & lobbying voor 

het belang van de Euregionale steden anderzijds

• Deze samenwerking resulteert in activiteiten die ge-

richt zijn op de politieke verantwoordelijken (burge-

meesters & raadsleden) maar ook op de inhoudelijke 

stedelijke medewerkers uit de diverse steden voor 

wat betreft kennisuitwisseling, en indirect naar de 

burgers uit de diverse steden voor wat betreft de con-

crete output van de projecten die gerealiseerd worden

• Er vindt een structureel burgemeestersoverleg 

plaats (3 à 4 keer per jaar), dat afgestemd wordt op 

de vergadercyclus van EMR. 

• De bestaansreden kan voornamelijk gedefinieerd 

worden om het belang van grensoverschrijdende sa-

menwerking te benadrukken en tegelijkertijd samen-

werkingsprojecten te realiseren en te onderzoeken of 

hiervoor Europese cofinanciering mogelijk is.
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Structuur en organisatie
• Het bestaat uit een burgemeestersoverleg dat norma-

liter 3 à 4 keer per jaar samenkomt en de krijtlijnen van 

de samenwerking uittekent en nieuwe opportuniteiten 

evalueert. 

• Daarnaast bestaat er een ambtelijk coördinatoren over-

leg dat uitvoering geeft aan de besluiten van het bur-

gemeestersoverleg en een overzicht behoudt over de 

lopende en nieuwe projecten

• Tevens zijn er regelmatig inhoudelijke werkgroepen 

actief om projecten op te starten of inhoudelijke over-

leggen voor te bereiden (Bijvoorbeeld o.g.v. veiligheid, 

cultuur en mobiliteit).

Financiering
Er is geen specifieke budgettering voorzien voor de samen-

werking tussen de MAHHL steden. Indien er concrete pro-

jecten gerealiseerd worden, gebeurt dit op basis van clus-

tering van bestaande budgeten vanuit de partners en/of 

wordt er onderzocht of Europese cofinanciering mogelijk is.

De samenwerking tussen de MAHHL steden is ook een ide-

aal vehikel om partnerschappen te realiseren bij het indie-

nen van Europese subsidiedossiers.

Resultaten
• MAHHL veiligheidsconferentie: veiligheidsexperts uit de 

5 steden organiseren elke 2 jaar een dag waarbij kennis 

wordt uitgewisseld rondom een bepaald veiligheidsthe-

ma. Thema in 2018 was radicalisering. Resultaat is het ont-

staan van een focusgroep uit 3 landen die dit thema samen 

uitwerkt en onderzoekt hoe via onderlinge samenwerking 

kan ingezet worden op preventieve en informatiedeling.

• MAHHL Raadsconferentie: Raadsleden worden actief 

betrokken bij samenwerking over de grens. Het doel 

hiervan is kennisuitwisseling en netwerkvorming.

• In het verleden vonden MAHHL masterclasses plaats. 5 

steden bogen zich 2 dagen lang over een uitdaging van 

1 van de steden.

• Momenteel werd ook een werkgroep opgestart om te 

onderzoeken hoe er synergie kan gecreëerd kan worden 

door samenwerking op het vlak van mobiliteit, en meer 

specifiek grensoverschrijdend openbaar vervoer.

• Ook op het vlak van cultuur worden voorbereidingen 

getroffen voor de organisatie van een cultuurtriënna-

le, waarbij vanuit de diverse steden promotie gevoerd 

wordt voor grensoverschrijdende imago-vormende 

evenementen.

• In het kader van Europese hoofdstad Maastricht 2018 is 

er intens samengewerkt en werd een sterke werkgroep 

opgericht die vandaag nog resulteert in een structurele 

samenwerking tussen de grensoverschrijdende culture-

le partners

• Ook hebben de MAHHL steden de kandidatuur voor 

Luik, Expo 2017 ondersteund. 

Contact
Maastricht 

Judith van Kan 

E-mail: j.van.kan@maastricht.nl

Aachen 

Peter Sellung 

E-mail: peter.sellung@mail.aachen.de

Hasselt 

Leen Scheelen 

E-mail: Leen.Scheelen@hasselt.be

Heerlen 

Elsbeth Raedts 

E-mail: E.raedts@heerlen.nl

Liège 

Brigitte Dedeyne 

E-mail: brigitte.dedeyne@liege.be



Verwante organisaties

Beschrijving
De samenwerking in Eurode is in de eerste plaats ge-

richt op het bevorderen van grenscontacten op econo-

misch gebied en het opzetten van grensoverschrijdende 

initiatieven die de bevolking een meerwaarde bieden. 

In dit verband is ook de grensoverschrijdende samen-

werking in sociaal en cultureel opzicht belangrijk. De 

Stichting Eurode 2000+ concentreert zich hoofdzakelijk 

op gezamenlijke culturele activiteiten en evenementen 

en op de bevordering en het behoud van de heemkundi-

ge kennis met betrekking tot het “Land van Rode”. Het 

samenwerkingsverband steunt dit werk met jaarlijkse 

subsidies.

Eurode wil zijn identiteit en zelfbesef ook uitstralen 

naar andere werkgemeenschappen langs de Neder-

lands-Duitse grens en naar de andere binnen- en bui-

tengrenzen van de Europese Unie

Het secretariaat van het samenwerkingsverband Euro-

de is ondergebracht in het Eurode Business Center. Dit 

kantoorgebouw staat midden op de Duits-Nederland-

se staatsgrens en is daardoor uniek. In dit gebouw is 

ook een gemeenschappelijk politiebureau onderge-

bracht alsook het Grensinfopunt (GIP) en de Service 

Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA). Deze 

instellingen zijn ontstaan in samenwerking met het 

Eurode
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samenwerkingsverband Eurode en dienen als inspiratie 

voor andere gemeenten langs de grens.

Heel wat jaren geleden is hier ook de aanzet gegeven voor 

de grensoverschrijdende samenwerking van de hulpverle-

ners (EMRIC).

Enerzijds worden kleinere grensoverschrijdende projecten 

gesubsidieerd, zoals bv. de Eurode Muziekdag in de Baals-

bruggermolen, of stichtingen financieel gesteund, zoals bv. 

de eerder genoemde Stichting Eurode 2000 en de stichting 

Euriade e.V. Er worden echter ook actief mee evenementen 

georganiseerd, zoals bv. het netwerkevenement “Grenze-

loos Ondernemen”, of op het vlak van toerisme de wandel-

brochure “Wandelingen in Eurode” opgesteld en gepubli-

ceerd. Alle twee tot drie jaar wordt er voor de burgers een 

groot Europafeest (Eurodedag) georganiseerd, waarbij ook 

de bijzonderheden van de grensregio dichter bij de burgers 

worden gebracht. Zo stond de Eurodedag 2018 onder het 

motto “Zuhause in Europa-Thuis in Europa” en was het 

hoofdthema de “Open Monumentendag”.

Structuur en organisatie
Het samenwerkingsverband Eurode is het eerste publiek-

rechtelijke lichaam tussen twee gemeenten uit twee ver-

schillende staten in Europa.

De gemeenschappelijke statuten van het samenwerkings-

verband Eurode zijn gebaseerd op besluiten die in septem-

ber 1997 werden genomen door de gemeenteraden van de 

gemeente Kerkrade en de stad Herzogenrath. De formele 

samenwerking ging op 1 januari 1998 van start.

Het samenwerkingsverband heeft twee bestuursorganen: 

de raad en het dagelijks bestuur. De raad, ook Euroderaad 

genoemd, bestaat uit 8 leden van de gemeenteraad van 

Kerkrade en 8 leden van de gemeenteraad van Herzogenra-

th. De burgemeesters van Herzogenrath en Kerkrade wisse-

len elkaar om de twee jaar als voorzitter af. De besluiten die 

door de Euroderaad worden genomen, moeten echter eerst 

door de respectieve gemeenteraden worden bevestigd om 

bindend te zijn.

Het bestuur bestaat uit telkens 4 gemeenteraadsleden van 

de gemeenten Herzogenrath en Kerkrade. De voorzitters 

van het bestuur zijn de burgemeester van de ene gemeente 

en de 1e wethouder resp. secretaris van de partnergemeen-

te. Het voorzitterschap wisselt alle twee jaar.

De gemeenten vaardigen telkens een medewerker naar het 

secretariaat af.

Financiering
Het samenwerkingsverband dekt zijn eigen begroting 

door bijdragen van de stad Herzogenrath en de gemeen-

te Kerkrade. De bijdrage is vastgelegd in de statuten: 0,50 

EUR per inwoner/op 100 afgerond). In 2019 bedraagt de 

begroting 46.400 EUR.

Voor bepaalde projecten worden overheidssubsidies 

aangevraagd. 

Resultaten
Een groot project was de bouw van het EBC Eurode Busi-

ness Center op de gemeenschappelijke staatsgrens. Dit 

gebouw viert in 2021 zijn 20-jarige bestaan. Ook het onder-

brengen van het Grensinfopunt (GIP) en het gemeenschap-

pelijke politiebureau in het gebouw waren initiatieven van 

het samenwerkingsverband. De Service Grensoverschrij-

dende Arbeidsbemiddeling (SGA) is met steun van het sa-

menwerkingsverband Eurode opgericht en heeft zijn zetel 

eveneens in het EBC.

Het voordeel van het samenwerkingsverband Eurode is de 

centrale ligging bij het drielandenpunt en de rechtstreek-

se samenwerking tussen de gemeenten Herzogenrath en 

Kerkrade. Deze samenwerking kan hier op veel domeinen 

worden getest en georganiseerd om ze in geval van succes 

te publiceren en uit te breiden naar de andere grensregio, 

bv. de samenwerking van de brandweerkorpsen enz. 

Contact
Zweckverband Eurode 

Eurode-Park 1 – 10 

D-52134 Herzogenrath 

Telefoon: +49 2406 999-020 

Telefax: +49 2406 999-021 

E-mail: info@eurode.eu

Openbaar Lichaam Eurode 

Eurode-Park 1 – 10 

6461 KB Kerkrade 

Telefoon: +31 45 56393-90 

Telefax: +31 45 45393-95

www.eurode.eu



Diverse studies tonen aan dat de 

EMR een slapende reus is als het 

gaat om de economische groei. Het 

potentieel van de partnerregio’s 

groeit aanzienlijk als we kijken naar 

de EMR als geheel, zonder grenzen. 

Dit sterke statement maakt eco-

nomie en innovatie een belang-

rijk aandachtspunt van onze 

grensoverschrijdende samenwer-

king. Omdat er enorme verbeterin-

gen mogelijk zijn, worden initiatie-

ven op dit gebied vaak gefinancierd 

via het Interreg A EMR-program-

ma. Naast de netwerken die op de 

volgende pagina’s worden gepre-

senteerd, zijn er duurzame instru-

menten zoals The Locator of de Eu-

regiolocator in het leven geroepen.

Nele Balis 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van de provincie Limburg (B)

E-mail: nelebalis@euregio-mr.eu

Wist u al?
Het Interreg V-A EMR-programma investeert 55 miljoen euro aan  

EFRO-middelen in economische en innovatieprojecten!



Economie en innovatie



Economie en innovatie

Euregio Meuse-Rhine 
Chambers of Commerce

Beschrijving
De Euregio Meuse-Rhine Chambers of Commerce ope-

reren onder de paraplu van een erkende onafhankelijke 

Kamer van Koophandel en Industrie, die als katalysator 

en facilitator voor handel, industrie en investeringen in 

de Euregio Maas-Rijn optreedt. Door het ontwikkelen 

van eigen initiatieven en het ondersteunen van regio-

nale en lokale overheden, ondersteunen zij bedrijven, 

verlenen zij diensten en bieden zij mogelijkheden tot 

samenwerking, waardoor het concurrentievermogen 

van bedrijven in de Euregio Maas-Rijn wordt versterkt 

en hun acties duurzamer worden gemaakt.

Visie

Nederland, België en Duitsland behoren tot de meest 

geavanceerde economieën ter wereld. Door hun eco-

nomische complementariteit is het vrij gemakkelijk om 

hun commerciële banden te versterken. Verantwoorde 

investeringen, handel en andere commerciële activitei-

ten leiden tot een sterkere groei, een hogere levens-

standaard en nieuwe zakelijke kansen.

Core business

De Kamers van Koophandel en Industrie vormen een 

dynamisch informatie- en (eerste) adviescentrum voor 

handel en industrie, dat alle sectoren en alle segmen-

ten vertegenwoordigt en werkt als een transparante, 

onafhankelijke en betrouwbare organisatie.
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Om hun doelstellingen te bereiken organiseren de Kamers 

van Koophandel en Industrie (digitale) netwerkevene-

menten, workshops en allerlei andere activiteiten, zoals 

factfinding/trade missies en bezoeken aan/deelname aan 

beurzen.

De internationalisering van hun activiteiten is van groot 

belang, aangezien dit de concurrentiepositie en de innova-

tiekracht van de bedrijven, en in het bijzonder het midden- 

en kleinbedrijf (MKB), verbetert. Grensoverschrijdende sa-

menwerking speelt een steeds belangrijkere rol. 

Structuur en organisatie
De Euregio Meuse-Rhine Chambers of Commerce is een 

stichting naar Nederlands recht. De leden zijn de IHK Aken, 

de IHK Eupen-Malmedy-St.Vith, de CCI Luik-Verviers-Na-

men, de Kamer van Koophandel Limburg en de Stichting 

Structuurversterkende Projecten Zuid-Limburg. De ma-

nagementstructuur bestaat uit een bestuur, een adviesraad 

en een werkgroep “Trade Promotion”.

Financiering
De financiering loopt tot nu toe via de oprichters van de 

stichting. 

Resultaten
De Stichting Euregio Meuse-Rhine Chambers of Commerce 

bestaat al een aantal jaren. Zij organiseert seminars, 

workshops en netwerkevenementen en geeft advies en 

ondersteuning aan bedrijven, altijd in samenwerking met 

de oprichters en met hun steun.

Contact
Het secretariaat van de 

Euregio Meuse-Rhine 

Chambers of Commerce 

IHK Aachen PO Box 100740 

52007 Aachen 

Duitsland

Coördinator 

Ardy Assink 

Telefoon: +31 (0) 6 26 520 988 

E-mail: ardy.assink@planet.nl

Secretariaat 

Karin Sterk 

Telefoon: +49 (0) 24 14 46 0 297 

E-mail: karin.sterk@aachen.ihk.de



De Euregio Maas-Rijn (EMR) heeft 

zich altijd ingezet voor een betere 

coördinatie van de voorlichting, be-

geleiding en bemiddeling van bur-

gers, potentiële grenspendelaars en 

bedrijven in onze regio, vooral om-

dat de EMR symbool staat voor de 

Europese vrijheid van verkeer, een 

dagelijkse realiteit voor duizenden 

mensen. Om ten volle van deze vrij-

heid van verkeer te kunnen genie-

ten, is kennis van de naburige talen 

en cultuur van essentieel belang - 

een ander belangrijk aandachtspunt 

van de EMR.

Jan Schliewert 
Arbeidsmarkt 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van Region Aachen-Zweckverband 

E-mail: janschliewert@euregio-mr.eu 

Eric Lemmens 
Onderwijs en opleiding 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van de provincie Limburg (NL)

E-mail: ericlemmens@euregio-mr.eu

Wist u al? 
Ieder jaar worden ongeveer 7000 burgers 

door de Grensinfopunten geholpen. 

Wist u al? 
Er bestaan ongeveer 60 

Euregioprofilschulen.



Arbeidsmarkt,  
onderwijs en opleiding



Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding

EURES

Beschrijving
Het belangrijkste doel van het netwerk is om mensen aan 

het werk te krijgen, banen veilig te stellen en zo een bijdra-

ge te leveren aan meer werkgelegenheid. Werknemers en 

werkzoekenden moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen 

maken van hun recht op vrij verkeer in de grensregio’s.

De transparantie van de Euregionale arbeidsmarkt moet 

worden versterkt. Over de vraag naar en het aanbod van 

banen en opleidingsplaatsen in de grensregio moet in on-

derling overleg zo goed mogelijk overeenstemming wor-

den bereikt. Belemmeringen voor de mobiliteit moeten 

worden verminderd door bredere samenwerking met de 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor belastingen, so-

ciale zekerheid en arbeidswetgeving.

Grensoverschrijdende bemiddeling moet op duurzame 

en efficiënte wijze worden bevorderd. Door bilaterale sa-

menwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten 

worden meer efficiëntie en een veel snellere reactie be-

reikt op actuele problemen en knelpunten op de regionale 

arbeidsmarkt.

Daarnaast zullen innovatieve maatregelen worden ge-

nomen in de vorm van een verdere uitbreiding van het 

één-loket-systeem, digitale diensten, het aanbod van so-

ciale media, de ontwikkeling van grensoverschrijdende 

vaardigheden, de regelmatige uitwisseling tussen EU-

RES-adviseurs, de uitbreiding van de samenwerking met 

deskundigen en de voorlichting over de werkzaamheden 

van EURES.
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De doelgroep bestaat uit mensen in de grensregio van België, 

Nederland en Duitsland. Er moet met name aandacht worden 

besteed aan feitelijke en potentiële grenspendelaars, werk-

zoekenden, alsook aan de bedrijven en werkgevers in de regio.

In totaal bestaat het netwerk uit 21 partners uit zeer uiteen-

lopende sectoren (openbare en particuliere arbeidsbureaus, 

euregio’s, sociale partners, gemeenten) die zich hebben ver-

bonden aan gemeenschappelijke doelstellingen, zij het dat zij 

gedeeltelijk andere doelstellingen nastreven en zich tot ver-

schillende doelgroepen richten. Deze partners voeren in over-

leg met elkaar diverse maatregelen uit. 

Structuur en organisatie
De basis voor de samenwerking wordt gevormd door de sa-

menwerkingsovereenkomst, die jaarlijks wordt verlengd en 

door de bevoegde autoriteiten van elke partnerorganisatie 

wordt ondertekend.

Een stuurgroep, waarin elke partner een stem heeft, zorgt 

voor de samenhang van het partnerschap. De stuurgroep 

ziet in overleg met de coördinator en volgens het werkplan 

toe op de correcte uitvoering van de maatregelen. Deze 

groep komt vier tot vijf keer per jaar bijeen.

Financiering
Het netwerk wordt gefinancierd door middel van subsidies 

van de Europese Commissie voor maatregelen, die aan elke 

partner worden toegekend in het kader van het financie-

ringsprogramma “EaSI” (Employment and Social Innova-

tion) voor grensoverschrijdende partnerschappen, en ter 

ondersteuning van de samenwerking op het gebied van 

intra-EU-mobiliteit voor EER-landen.

De begroting voor 2018 bedraagt in totaal 943.545,68 EUR.

Resultaten
Naast adviesdiensten, opleidingscursussen, seminars en eve-

nementen zoals baanuitwisselingen, speeddatering en ande-

re bemiddelingscampagnes wordt regelmatig informatie over 

werk en leven in buurlanden gepubliceerd en geactualiseerd.

Het één-loket-systeem wordt toegepast en komt met name 

tot uiting in het opzetten van grensoverschrijdende in-

formatiepunten en de oprichting van twee diensten voor 

grensoverschrijdende samenwerking (SGA).

Medewerkers van de Duitse en Nederlandse arbeidsadmi-

nistraties werken in deze structuren samen m.b.t. de be-

middeling, of beter gezegd het invullen van banen in buur-

landen, afkomstig van arbeidsbureaus met onafhankelijke 

front- en backoffices.

Dit heeft ertoe bijgedragen dat het merk “EURES” als een 

kwaliteitsproduct is gepositioneerd en aan een bredere 

groep mensen bekend is geworden. De Europese vrijheid 

van verkeer wordt door de lokale bevolking niet als een ab-

stract recht ervaren, maar als een alledaagse realiteit. Dit 

vrije verkeer - met name het vrije verkeer van werknemers 

- is een centraal punt van zorg voor de burgers van de Eu-

regio Maas-Rijn!

Een bijzonder kwaliteitskenmerk van onze samenwerking 

is dat de Euregio Maas-Rijn zich niet kan richten op een 

specifieke groep mensen vanwege het aantal partners met 

verschillende interesses, maar recht moet doen aan de 

wensen van meerdere doelgroepen!

Contact
H-Joachim Mackowiak 

EURES Koordinator / EaSI Koordinator

Bundesagentur für Arbeit 

Regional directorate Nordrhein-Westfalen 

Josef - Gockeln - Street 7 

D-40474 Düsseldorf

Telefoon: +49 (0) 211 / 4306 175 

Fax: +49 (0) 211 / 4306 910 228 

E-mail: Nordrhein-Westfalen.Europaservice@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de



GIP

Beschrijving
De Grensinfopunten in Aken-Eurode en Maastricht bie-

den gratis, gepersonaliseerde informatie en advies over 

werken, wonen en studeren in het buurland. Werkne-

mers, werkgevers, werkzoekenden, leerlingen, studen-

ten en gepensioneerden kunnen bij de Grensinfopunten 

vragen stellen en krijgen individueel, onafhankelijk en 

objectief advies. Afhankelijk van de behoeften van bur-

gers en bedrijven kan advies online, telefonisch of per-

soonlijk worden gegeven. Regelmatige grensoverschrij-

dende grenspendelaar-advies-dagen, waaraan wordt 

deelgenomen door financiële overheden, pensioen-

verzekeringsinstellingen, de kamers van koophandel 

en andere instellingen zoals ziekenfondsen, arbeids-

administraties en vakbonden uit België, Duitsland en 

Nederland, bieden de gelegenheid om kwesties te ver-

duidelijken in directe gesprekken met medewerkers van 

deze instellingen. Voor grenspendelaars, ondernemers, 

nieuwe ondernemers en creatieve professionals vin-

den jaarlijks zo’n twintig grenspendelaar-advies-dagen 

plaats. Duits-Nederlandse en Duits-Belgische kwesties 

staan centraal in de adviezen van het Grensinfopunt in 

Aken-Europa. Het Grensinfopunt Maastricht richt zich 

op Belgisch-Nederlandse kwesties. Naast individueel 

advies ontwikkelen en actualiseren de Grensinfopunten 

voortdurend hun website (www.grenzinfo.eu), flyers en 

brochures die gratis ter beschikking worden gesteld 

aan burgers en bedrijven.

Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
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Structuur en organisatie
De Grensinfopunten zijn ingebed in het Europa-wijde EU-

RES- en EaSI-netwerk. In zes andere euregio’s langs de 

Duits-Nederlands-Belgische grens wordt intensief samen-

gewerkt tussen de Grensinfopunten, van waaruit de geza-

menlijke website www.grenzinfo.eu is ontwikkeld. In het 

kader van de adviesverlening werken de Grensinfopunten al 

jaren succesvol samen met financiële instellingen, uitzend-

bureaus, werkgelegenheidsdiensten, ziekenfondsen, pensi-

oenverzekeringsinstellingen, vakbonden en business-deve-

lopment-bureaus in België, Nederland en Duitsland.

De samenwerking binnen het GRENZNETZ-netwerk biedt 

de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen met 

instellingen aan de grens van Denemarken, Luxemburg, 

Frankrijk en Zwitserland en zo oplossingen te ontwikkelen 

om belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen.

In intensieve samenwerking met het ITEM-instituut van de 

Universiteit Maastricht worden de problemen van gren-

spendelaars geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke 

oplossingen worden dan meegenomen in de consultaties.

Financiering
De basis voor de financiering van de Grensinfopunten zijn 

de eigen middelen van de koepelorganisaties zoals Aachen 

Region Zweckverband en de gemeente Maastricht. Dit zijn 

bijdragen van de euroregionale partners in organisaties, 

gemeenten en provincies van de Euregio Maas-Rijn, over-

eengekomen in de samenwerkingsovereenkomst, alsmede 

EU-fondsen (EaSI/EURES).

Resultaten
De inspanningen van de Grensinfopunten hebben gere-

sulteerd in 6.000 consulten per jaar, 20 overlegdagen 

voor grenspendelaars en ondernemers, 30 lezingen, een 

gezamenlijke website van de Grensinfopunten in de Bel-

gisch-Nederlands-Duitse grensregio en de uitbreiding 

van de Grensinfopunten volgens de één-loket-aanpak. De 

dienst voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling en 

het Grensinfopunten Aken-Europa onder één dak in het Eu-

rode Business Centre dienen hier als voorbeeld. 

Contact
Grensinfopunt Aken-Eurode

Johannes-Paul-II. Straße 1 

52062 Aachen

Telefoon: +49 (0) 241-568 610 

E-mail: info@grenzinfopunkt.eu

www.grenzinfo.eu/emra



EuregioKultur e.V.

Beschrijving
Het doel van De Euregio leest is om het gezamenlijke 

leesplezier van een hele regio - over taal- en landsgren-

zen heen - te bevorderen. Jaarlijks zijn er zes boeken 

beschikbaar: twee Franse, twee Nederlandse en twee 

Duitse romans van hedendaagse auteurs, elk beschik-

baar in alle drie de EMR-talen.

De genomineerde werken voor De Euregio leest wor-

den aan meer dan 80 deelnemende bibliotheken en 

boekhandels ter beschikking gesteld. De zes auteurs 

gaan op studiereis in de EMR. De lezingen zijn altijd 

meertalig en de respectievelijke vertalers worden ook 

uitgenodigd.

Speciaal voor scholieren wordt in het kader van De Eu-

regio leest ook de Euregio Scholieren Literatuurprijs 

uitgereikt. Jongvolwassenen tussen de 15 en de 20 jaar 

uit de hele euregio lezen de genomineerde werken, 

hebben de gelegenheid lezingen van de auteurs bij te 

wonen, deel te nemen aan discussies met literaire criti-

ci en uit de genomineerde werken hun favoriete auteur 

te kiezen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op grens-

overschrijdende ontmoetingen en uitwisselingen. Alle 

bijeenkomsten zijn meertalig en gericht op het leren 

kennen van en samenwerken met de scholieren.

Het project NXT-TXT: Award voor jonge auteurs in de 

EMR is bedoeld voor jonge getalenteerde schrijvers uit 

de EMR in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Een jury van 

Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
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deskundigen selecteert drie prijswinnaars per taal, van wie 

de teksten vervolgens door professionele literaire vertalers 

in de andere twee talen worden vertaald en uiteindelijk in 

een drietalig boek worden gepubliceerd. Het project be-

vordert literair talent bij jongeren en is de eerste prijs voor 

meertalige literatuur die bijdraagt tot cultureel begrip over 

de grenzen en talen heen tussen de regio’s van de EMR. 

Structuur en organisatie
De Euregio leest wordt georganiseerd door EuregioKultur 

e.V., die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse selectie van 

de genomineerde boeken en de planning van de studierei-

zen van de auteurs. Het project wordt ondersteund door 

partners in de regio’s - de Bibliothèque Chiroux in Luik, 

het Centre Céramique in Maastricht, het Medienzentrum in 

Eupen en de Stadsbibliotheek van Aken.

Zij nemen contact op met andere deelnemende boekhan-

dels en bibliotheken in hun regio en organiseren en coör-

dineren de verschillende activiteiten. Het beschermheer/

vrouwschap van De Euregio leest wordt van oudsher waar-

genomen door de voorzitter van de EMR.

Bij de Euregio Scholieren Literatuurprijs werkt EuregioKul-

tur e.V. nauw samen met scholen in de drie landen.

EuregioKultur e.V. is ook verantwoordelijk voor de organi-

satie van NXT-TXT, aan Belgische zijde ondersteund door 

het Maison des Langues in Luik en aan Nederlandse zijde 

door het Letterkundig Centrum Limburg.

Financiering
Alle projecten worden gefinancierd uit openbare middelen 

(waaronder die van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de 

Duitstalige Gemeenschap van België, de provincie Limburg, 

de Federatie Wallonië-Brussel, de provincie Luik en het ge-

west Aken), particuliere middelen (waaronder de F. Victor 

Rolff Foundation, de EGTS Euregio Maas-Rijn, de Kunststif-

tung NRW en de Nederlandse Taalunie) en uit giften en bij-

dragen van haar leden. 

Resultaten
De Euregio leest heeft een netwerk van euregionale biblio-

theken opgezet en geconsolideerd, waarbij een perma-

nente grensoverschrijdende en meertalige samenwerking 

tussen bibliotheken in de euregio tot stand is gebracht. 

Tijdens regelmatige bijeenkomsten worden gezamenlijke 

projectideeën geproduceerd met de nadruk op literatuur-

projecten die het bewustzijn van meertaligheid in de eure-

gio vergroten.

Sinds de eerste editie heeft de Euregio Scholieren Lite-

ratuurprijs meer dan 5000 studenten gemotiveerd om in-

tensief hedendaagse Europese literatuur te bestuderen. 

Sommigen van hen hebben inmiddels hun eigen plaats 

gevonden in de literaire wereld, waar ze hebben geprofi-

teerd van hun deelname aan het project. Bovendien is het 

project erin geslaagd een vaste plaats te veroveren in de 

bevordering van grensoverschrijdende culturele uitwis-

selingen. Last but not least heeft het project al meer dan 

honderd spraakmakende auteurs naar lezingen in de regio 

gebracht, wat een aanzienlijke culturele verrijking voor de 

regio betekent.

Contact
Dr. Oliver Vogt 

EuregioKultur e.V. (gevestigd in Aachen)

Im Hederichsfeld 69 

D-51379 Leverkusen

Telefoon: +49 (0) 2171 70 58 592 

E-mail: vogt@euregio-lit.eu



“Als we het opnieuw moesten doen, 

zouden we beginnen met cultuur”*. 

De Europese integratie is ontworpen 

op basis van de economie. Het regu-

leren van een gemeenschappelijke 

markt creëert echter geen gevoel 

van saamhorigheid en solidariteit. 

Het engagement van de burgers is 

gebaseerd op cultuur. De burgers 

zouden onze gemeenschappelijke 

fundamenten en verschillen moeten 

verkennen, een nieuwe solidariteit 

creëren, de integratie bevorderen 

en de EU inhoud geven. Daarom 

steunt de EMR met enthousiasme 

grensoverschrijdende uitwisselin-

gen tussen mensen die werken in de 

creatieve beroepen en de creatieve 

wereld en burgers.

* Citaat geïnspireerd door Jean Monnet

Rudolf Godesar 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van Oost-België

E-mail: rudolfgodesar@euregio-mr.eu

Wist u al?
De Euregio Maas-Rijn ondersteunt kleine projecten via on-bureaucratische  

financieringsprogramma’s. Vraag het ons! 



Cultuur en toerisme



Cultuur en toerisme

CHE

Beschrijving
Op basis van de gezamenlijke aanvraag voor de Culturele 

Hoofdstad van Europa VIA 2018 is in februari 2015 op initiatief 

van de verschillende steden/regio’s van de Euregio Maas-Rijn 

(EMR) een nieuwe, creatieve werkgroep ontwikkeld. Het doel 

van deze samenwerking is om de werkelijke behoeften van de 

culturele en creatieve industrieën in de EMR in kaart te bren-

gen en de ontwikkeling van onderop (bij de bevolking) te be-

vorderen. Een regelmatige uitwisseling tussen de lokale net-

werkpartners (“connectoren”) levert efficiënte oplossingen op 

voor de verschillende behoeften van de EMR-steden en regio’s 

en hun creatieven. Hierdoor ontstaat een professioneel net-

werk tussen creatieve ondernemers, de economie, de politiek 

en diverse instellingen (peer-to-peer, dezelfde mindset).

• Nieuwe wegen voor samenwerking, informatie over va-

catures, aanbestedingen enz. wordt in de EMR gedeeld.

• De basis voor start-ups wordt gelegd, de zicht-

baarheid van bestaande bedrijven in de creatieve 

industrie wordt vergroot.

• De kennis over potentieel geschikte project-

partners ondersteunt de grensoverschrijdende 

samenwerking.

• Culturele en creatieve professionals krijgen profes-

sioneel advies over mogelijke financiële steun, met 

name EU-financiering.

• Bemiddeling van goedkope, creatieve, gemeen-

schappelijke werkplekken, studio’s en “co-working 

spaces” in onder andere ongebruikte plaatsen.
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Structuur en organisatie
“CHE - Creative Hub Euregio” is oorspronkelijk opgezet 

als een proefproject met een looptijd van twee jaar. De 

volgende steden nemen deel aan het project of hebben 

al één of meerdere vertegenwoordiger(s) in het project: 

Maastricht (NL), Eupen/Oost-België (BE), Genk (BE), Has-

selt (BE), Luik (BE), Aken (DE) en Heerlen (NL). De ste-

den/regio’s worden vertegenwoordigd door de volgende 

CHE-vertegenwoordigers:

Maastricht: Jessica Capra & Joep Vossebelt

Eupen/East Belgium: Benjamin Fleig

Genk: Lies Serdons

Hasselt: Lies Serdons

Luik: Julie Hanique

Aken: Patricia Yasmine Graf & Fabian Seibert

Heerlen: Jean-Michel Crapanzano

SMartBE: Jörg Zimmermann

Coördinator: Martijn Smit (Maastricht)

Financiering
Sinds de zomer van 2016 wordt CHE gefinancierd door de 

overheden en stichtingen/samenwerkingen van Maas-

tricht, Oost-België, Hasselt, Genk en Luik met jaarlijks 

ongeveer EUR 5.000. Elke CHE-vertegenwoordiger werkt 

8 uur voor EUR 45 per maand. CHE maakt gebruik van de 

bestaande structuren en contacten van de individuele ver-

tegenwoordigers. Hierdoor blijven de beheerskosten laag 

en wordt effectiever gebruik gemaakt van werktijden. Voor 

individuele, concrete projecten (zie ook subrubriek Resul-

taten) worden aanvullende projectfondsen aangewend met 

de respectievelijke samenwerkingspartner (bv. via subsi-

dies, sponsoring, enz.). In de toekomst moet CHE-finan-

ciering gebaseerd zijn op een solide langetermijnbasis. Dit 

zou mogelijk zijn in het kader van een bestaand Interreg-fi-

nancieringsproject, door een netwerkpartner of eventueel 

door zelf een aanvraag in te dienen. 

Resultaten
Via het grensoverschrijdende netwerk CHE is een groot 

aantal actoren uit de meest uiteenlopende gebieden van de 

creatieve industrie (grafisch ontwerp, productontwerp, the-

ater, mode, fotografie, architectuur, enz.) samengebracht 

met de politiek, economische actoren en het grote publiek. 

Er werden grensoverschrijdende samenwerkingstentoon-

stellingen georganiseerd. Zo zijn er de “LuForm - Design 

Department” voor internationale kunst in Aken, diverse 

festivals zoals de “Hello Designer Tour” (een gedecentra-

liseerd designfestival in de euregio) en netwerkevenemen-

ten zoals “Hoe ik mijn idee heb ontmoet” in Eupen.

Andere voorbeelden zijn de bemiddeling van artist-in-re-

sidence contacten, tentoonstellingsmogelijkheden en 

studioruimte; de organisatie van “Creative Speed Dating” 

in samenwerking met “The Artists and the Others - Maas-

tricht”; en “Hotel Total - Aachen”.

Eén keer per jaar vindt er een all-over bijeenkomst plaats, 

waarbij de CHE-vertegenwoordigers de gehele jaaroutput 

presenteren aan de administratieve staf van de deelnemen-

de EMR-steden. De details van deze bijeenkomsten worden 

vastgelegd in een gedocumenteerd protocol. 

Contact
Martijn Smit 

CHE Coordinator

c/o Collective Workspace Maastricht 

Minckelersstraat 18 

6211 GX Maastricht 

Netherlands

Telefoon: +31 6 26 97 86 63 

E-mail: info@collectiveworkspacemaastricht.nl



Cultuur en toerisme

SMart

Beschrijving
Smart (Société Mutuelle des Artistes), opgericht door 

en voor kunstenaars, heeft zich ontwikkeld tot een coö-

perative vereniging die als doel heeft zelfstandigen de 

best mogelijke bescherming te bieden en professiona-

lisering te ondersteunen door middel van advies, oplei-

ding, netwerken en andere gemeenschapsmiddelen. De 

bedoeling van SMart is om de wereld van het werk te 

herdenken en te her-ontwikkelen. SMart is stevig ver-

ankerd in de sociale markteconomie en ziet de werk-

nemer als de enige schepper van sociale en materiële 

welvaart. 

Smart is actief in negen Europese landen en bestaat 

ook in de Euregio Maas-Rijn (EMR), waar het zich inzet 

voor een betere grensoverschrijdende samenwerking. 

Vertrouwd met de administratieve hindernissen, kan 

Smart kunstenaars en cultuurwerkers ondersteunen bij 

de uitvoering van hun projecten. 

Een van de doelstellingen is het ondersteunen en advi-

seren van creatieve mensen bij het beter uitvoeren van 

hun projecten. Mobiliteit is een belangrijk onderwerp 

in de EMR. In de loop der jaren heeft het veel ervaring 

opgedaan op dit gebied en heeft het een internationaal 
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netwerk opgebouwd. Ondersteund door Europese colle-

ga’s, maar ook in samenwerking met het Instituut voor 

Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende sa-

menwerking en Mobiliteit (ITEM), de EMR en bovenal het 

Grensinfopunt, heeft het een sterk adviesaanbod samen-

gesteld. Een goed voorbeeld van dit netwerk is de aanbeve-

lingsbrief aan de Europese Commissie, die samen met ITEM 

en de Task Force Cross-Border Culture van de Association 

of European Border Regions (T4CBC-AGEG) is opgesteld en 

aan de Commissie en de lidstaten is voorgelegd. 

SMart is ook een vaste partner van het CHE-netwerk (Cre-

ative Hub Euregio), waar het contacten en administratieve 

ondersteuning biedt door de structuur een juridische basis 

te geven.

Structuur en organisatie
SMart is een Europese coöperatie die professionals in staat 

stelt hun bedrijfsactiviteiten zelfstandig op te zetten en te 

ontwikkelen, maar als onderdeel van één enkele “holding” 

die is opgezet als een coöperatie die zij op democratische 

wijze delen en beheren. Daardoor genieten zij het statuut 

van werknemer en de bijbehorende sociale bescherming. 

Jaarlijks maken meer dan 35.000 werknemers gebruik van 

de diensten van SMart in Frankrijk en acht andere Europese 

landen, met een jaarlijkse omzet van bijna 200 miljoen euro.

Financiering
De coöperatie SMart financiert zichzelf voor 98% uit eigen 

middelen. Deze bestaan uit de aandeelbewijzen die de le-

den in de structuur verwerven en een vast percentage dat 

elk lid relateert aan zijn omzet (6,5%). Dit stelt SMart in 

staat om projecten voor te financieren en een loongarantie 

te bieden.

Bovendien voeden deze heffingen een solidariteitsfonds, 

zodat de structuur een interne solidariteit kent, de ge-

meenschapbetaalt voor eventuele betalingsproblemen van 

de klanten. Het bundelen van de krachten en het delen van 

de kosten is het leidmotief van de coöperatie.

Resultaten
In de afgelopen drie jaar heeft SMart het kantoor in Eupen 

opgericht en uitgebreid en is het aantal leden in Oost-Bel-

gië met 30% toegenomen. SMart maakt deel uit van het 

CHE-netwerk en werkt nauw samen met Oost-België. SMart 

streeft naar oplossingen en assistentie bij grensoverschrij-

dend werk en neemt deel aan de adviesdiensten van het 

Grensinfopunt en staat in nauw contact met ITEM. Boven-

dien werkt het samen met het T4CBC tijdens conferenties 

en biedt het oplossingen die overdraagbaar zijn naar ande-

re grensregio’s. In 2017 ontving SMart de ICT Enabled Soci-

al Innovation Prize van de Europese Commissie en nam het 

deel aan de ontwikkeling van de Europese Pijler van Sociale 

Rechten.

Contact
SMart 

Rue Coenraete 72 

1060 Bruxelles

Quai des Tanneurs 2 B 

4020 Liège

Jörg Zimmermann 

Rotenbergplatz 19 

B-4700 Eupen

E-mail: zij@smartbe.be 

www.smartbe.be



Cultuur en toerisme

Space - Collecting people

Beschrijving
SPACE Collection, in 2002 gelanceerd door de Belgische 

kunstenaar Alain De Clerck, bouwt aan een netwerk van 

Europese steden die verbonden zijn door een grens-

overschrijdende collectie hedendaagse kunst. De wer-

ken worden verworven dankzij interactieve sculpturen 

die in de openbare ruimte zijn opgesteld. Telkens wan-

neer een bezoeker een muntje in een SPACE-machine 

steekt, activeren ze het beeld en krijgen ze een poëzie-

kaartje of een cultuurprijs. Het concept “cultuurprijs” 

is bedoeld om de uitwisseling en ontdekking van de 

cultuur van anderen aan te moedigen door de mogelijk-

heid te bieden een cultureel geschenk te kiezen in een 

naburige stad, in Luik of in Maastricht (voorstellingen, 

musea, theaters, muziekevenementen, opera’s, enz.). 

Het geld wordt ingezameld, versterkt door sponsoring 

en omgezet in kunstwerken. Eerst in Luik en daarna 

in Maastricht, met de twee eerste cultuurmachines 

(SPACE en Minckelers 2.0), kon de collectie al geleide-

lijk verrijkt worden met nieuwe aanwinsten en telt ze nu 

107 stuks. Het mengen van genres, materialen, technie-

ken en kunstenaars staat min of meer garant voor de 

toenemende uitstraling van SPACE Collection. Door de 

collectie op verschillende plaatsen en in verschillende 

steden tentoon te stellen, diversifieert SPACE zijn werk-

terreinen. Het kantoor van SPACE is in bruikleen van de 

stad Luik en bevindt zich in een oud appartement dat in 

de jaren zestig-sferen is gebleven. Het wordt gewaar-

deerd als een vriendelijke plaats om te experimenteren 

en fungeert als een kunstcentrum. Regelmatig worden 
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er conferenties, evenementen en solo- of groepstentoon-

stellingen georganiseerd die direct of indirect met SPACE 

Collection te maken hebben. SPACE Collection is mo-

menteel gevestigd in haar kantoren in En Féronstrée, 116 

(Luik) en breidt zich verder uit in Luik. De ambities worden 

waargemaakt en er wordt een nieuwe expositieruimte van 

500 m2 geopend. Dit is een grote stap voorwaarts voor 

SPACE Collection, die nu nog consequentere tentoonstel-

lingen en evenementen op het gebied van beeldende kunst 

kan opzetten. Als voormalig pakhuis wordt de plek getrans-

formeerd tot een a-typische ruimte voor de tentoonstelling 

van kunst, met nieuwe en onverwachte mogelijkheden in 

de scenografie. Wat het industriële aspect betreft, streeft 

de nieuwe SPACE ernaar zich in de loop van de tijd te trans-

formeren door kunstenaars aan zich te binden, terwijl ze 

nauwgezet haar ruwe cachet bewaakt. SPACE Collection 

streeft ernaar hedendaagse kunst toegankelijk te maken 

voor iedereen door actieve deelname van burgers, overhe-

den, bedrijven en culturele actoren. In het kielzog van de 

ontwikkeling van zijn werkterrein wil SPACE zijn aanwezig-

heid in België versterken en uitbreiden naar Europa, met 

prioriteit voor euregio’s.

Structuur en organisatie
• De non-profitorganisatie In Cité Mondi beheert het 

SPACE-project (Luik). Het bestaat uit een driehoofdige 

directie en heeft drie medewerkers (een projectma-

nager, een incassomanager en een communicatie- en 

administratiemanager). De vzw werkt samen met de 

vzw SPACE Maastricht. Het wordt bestuurd door In Cité 

Mondi, Anne Van Aalst en Izzi Wudka van SAM’s (Stich-

ting Ateliers Maastricht).

• Voor de selectie van kunstwerken uit de SPACE-collec-

tie (die euregionaal is) zijn er twee selectiecommissies: 

een in Luik en een in Maastricht.

• “SPACE Collecting people” is ons doel, onze slogan. 

Onze naam is: SPACE Collection.

Financiering
Gefinancierd door de inkomsten van de beelden (SPACE en 

Minckelers 2.0), door sponsors (Uhoda SA en SF) en door 

subsidies: Wallonië, Federatie Wallonië-Brussel, de Natio-

nale Loterij, de provincie Luik, de stad Luik. 

Resultaten
• SPACE kocht 107 kunstwerken in de euregio en promo-

ten ze via tentoonstellingen in Luik en Maastricht.

• SPACE heeft twee interactieve sculpturen en werken 

aan nieuwe in de euregio om kunst te verzamelen en 

mensen met elkaar te verbinden door middel van kunst.

• SPACE is nu erkend door de Federatie Wallonië-Brussel, 

hetgeen een grote erkenning is van onze rol en ons werk.

• SPACE organiseert gemiddeld tien tentoonstellingen 

per jaar, met gemiddeld twee conferenties en enkele an-

dere evenementen .

Contact
In Cité Mondi ASBL / SPACE 

En Féronstrée, 116 

B-4000 Liège

Telefoon: +32 (0) 486 339 393 

E-mail: info@space-collection.org 

www.space-collection.org



Cultuur en toerisme

Very Contemporary

Beschrijving
VERY CONTEMPORARY – het netwerk van instellingen 

voor hedendaagse kunst van de Euregio Maas-Rijn – 

heeft zich in de vijf jaar van zijn bestaan ontwikkeld 

tot een cultureel vlaggenschipproject in de EMR. Door 

gezamenlijk te handelen en samen projecten te reali-

seren, vergroot VERY CONTEMPORARY de doeltreffend-

heid van de elf afzonderlijke partnerinstellingen en 

draagt het bij tot de profilering van de EMR als moderne 

kennisregio en tot een verhoging van de internationale 

aantrekkelijkheid van de regio.

Door de ontwikkeling van innovatieve strategieën 

voor duurzame, grensoverschrijdende planning en or-

ganisatie van cultuur in de Euregio Maas-Rijn steken 

bezoekers gemakkelijker de grens over naar musea, 

kunsthuizen en kunstverenigingen.

Door de geopolitieke grenspositie telt de Euregio Maas-

Rijn een groot aantal instellingen voor hedendaagse 

kunst die een grote uitstraling genieten. Door de sa-

menwerking van de kunstinstellingen binnen VERY 

CONTEMPORARY is een netwerkmedium ontstaan dat 

de kwaliteit en zelfstandigheid van de scène van dit ge-

bied naar buiten brengt en de sterke kanten toont. 

Structuur en organisatie
De sleutelelementen in de aanpak van het VC-netwerk 

zijn pragmatisme en zelforganisatie:
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VERY CONTEMPORARY bevordert de nauwe samenwerking 

en boven-institutionele uitwisseling van de afzonderlijke 

instellingen op drie verschillende bestuursniveaus. Zowel 

de directeurs en hoofden als de medewerkers van public 

relations en de kunstbemiddelaars van de VC-partners ko-

men regelmatig samen. De coördinatie gebeurt door een 

externe projectleiding. 

Financiering
Het VC-netwerk steunt op gelijke behandeling van alle part-

nerinstellingen, wat zich expliciet in de financiële gelijk-

stelling uitdrukt. Daarom dragen alle VC-partners jaarlijks 

met dezelfde bijdrage aan de financiering van het project 

bij. Dit basisbudget wordt aangevuld met andere project-

middelen die bij de respectieve partnerregio’s van de EMR 

worden geworven. VC wordt jaarlijks ondersteund door het 

“Fonds voor regionaal cultuurbeleid” van het NRW-ministe-

rie van Cultuur en Wetenschap.

Resultaten
Tweemaal per jaar verschijnt de VC-brochure met de pro-

gramma’s van de geassocieerde instellingen en informatie 

over de nabijheid van de huizen en hun bereikbaarheid. De 

website www.verycontemporary.org geeft een overzicht 

van de tentoonstellingen en evenementen van de VC-in-

stellingen, waarbij de maandelijkse nieuwsbrief naar meer 

dan 3.600 abonnees wordt verstuurd. Met ongeveer 4.000 

views per bijdrage informeert de VC-facebookfanpage heel 

actueel over alle activiteiten van de VC-partners. 

Als gevolg van de moeilijke verbindingen met het open-

baar vervoer in de grensregio vormen de CONTEMPO-

RARY-ART-BUSRITTEN een ander centraal element, waar-

door intussen al meer dan 1.000 deelnemers de mogelijkheid 

kregen om het brede aanbod aan tentoonstellingen in de 

Euregio te bezoeken. De CONTEMPORARY-ART-BUSSEN 

vertrekken vanuit elke stad binnen het VC-netwerk en 

brengen de deelnemers op een dag naar drie of vier part-

nerinstellingen aan de andere kant van de grens waar 

naargelang de tentoonstellingen en mogelijkheden activi-

teiten en rondleidingen worden aangeboden. De voorbije 

vijf jaar waarin het VC-netwerk uit zichzelf samenwerkte, 

werden drie structurele uitdagingen geanalyseerd die de 

ontplooiing van het culturele potentieel van de EMR tot nu 

toe bemoeilijken:

• INHOUD: divergerende belangen, doelen en artistieke 

scènes in de drie landen;

• TRANSPORT: beperkingen op het vlak van de bereikbaar-

heid van de VC-instellingen met het openbaar vervoer;

• TAAL: moeilijkheden door taalbarrières en uiteenlopen-

de bureaucratische systemen.

De VC-partners willende volgende drie jaar deze hindernis-

sen overwinnen en in het grensgebied tussen België, Duits-

land en Nederland een proeftuin voor een gemeenschappe-

lijk gevoel van een samenhorige cultuur creëren.

Contact
Actuele informatie over events kan worden gevonden op: 

www.verycontemporary.org 

www.facebook.com/verycontemporaryart

Financiële administratie 

Museum Association Düren e.V. 

Hösch Square 1 

D-52349 Düren

Project management 

Marie-Claire Krell 

Telefoon: +31 (0) 61 69 15 210 

E-mail: info@verycontemporary.org



Cultuur en toerisme

Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn

Beschrijving
“Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn” is de oudste burger-

vereniging in dit grensgebied en werd in 1975, het in-

ternationale jaar van de vrouw, opgericht. Ze staat voor 

een wederzijdse uitwisseling op cultureel en sociaal 

vlak. De gezamenlijke confrontatie met en het tegen-

gaan van vooroordelen staan op het voorplan. Men wil 

de grenzen in de hoofden van de burgers overwinnen 

en binnen de EMR grensoverschrijdend samenwerken. 

Dit wordt gerealiseerd door een maandelijks cultureel 

programma binnen de Euregio Maas-Rijn. Daarbij moet 

vooral worden benadrukt dat de grensoverschrijdende 

initiatieven van de vrouwen in de EMR vandaag vanzelf-

sprekend zijn geworden en zodoende een belangrijke 

bijdrage leveren om over de landsgrenzen heen samen 

te werken. De vereniging houdt zich naast sociale en 

culturele thema’s ook met andere specifieke categorie-

en bezig, zoals bv. veiligheid in de Euregio Maas-Rijn, 

transport, maar ook toerisme. Een andere belangrijke 

bijdrage van de vrouwen in de EMR is de inzet voor de 

belangen van de vrouwen in de EMR. Daarbij komt dat 

uitwisseling en wederzijdse samenwerking met andere 

organisaties de vrouwen in de EMR nauw aan het hart 

liggen, waardoor ze dit contact blijven onderhouden. 

Structuur en organisatie
De vereniging “Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn” be-

staat uit meer dan 200 leden die grensoverschrijdend 

bijeenkomen. 

Bovendien zijn er bij de Vrouwen in de EMR telkens 

drie voorzitsters (waarbij ieder land een voorzitster 
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voordraagt). Daarbij komen nog de coördinatrices die een 

ondersteunende positie bekleden en zodoende samen met 

de voorzitsters het bestuur vormen. 

De taken van de Vrouwen in de EMR bestrijken een brede 

waaier, waaronder:

• het opstellen van een halfjaarlijks programma in de 

talen binnen de Euregio Maas-Rijn (Duits, Frans en 

Nederlands);

• het plannen van studiereizen; 

• het aanknopen van contacten met de burgers van de 

EMR en publieke figuren;

• het uitwerken van gezamenlijke activiteiten in de vorm 

van voordrachten binnen de EMR;

• samenkomsten en excursies op sociaal en cultureel vlak. 

Financiering
De Euregiovrouwen financieren zichzelf, doordat de leden 

een vaste bijdrage betalen.

Resultaten
Het werk van de Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn onder-

scheidt zich door een engagement ten opzichte van de bur-

gers, maar ook vooral door een sterk en grensoverschrij-

dend engagement ten opzichte van de vrouwen in de EMR. 

Enerzijds heeft het werk van de Euregiovrouwen ertoe bijge-

dragen om de barrières en de wederzijdse vooroordelen van 

de burgers te verminderen en het nationale denken kon in 

veel domeinen worden verruimd met een euregionaal denken.

Bovendien heeft de vereniging zich gestaag verder ontwik-

keld door op nieuwe ideeën en suggesties voor grensover-

schrijdende samenwerking in te gaan. Al deze resultaten 

konden door een aanhoudende interesse voor andere cul-

turen worden bereikt. 

Contact
Nederland 

Nore Horsmans 

Op de Bies 33 A 

NL-6333 BV Schimmert

Telefoon: +31 (0) 45 40 41 112 

E-mail: norehorsmanns@icloud.com

Duitsland 

Birgit Derksen 

Auf der Houff 54 

D-52531 Übach-Palenberg

Telefoon: +49 (0) 2451 4 18 42 

E-mail: b.derksen@t-online.de

België 

Helga Inden 

Augustastrasse 78 A 

52070 Aachen 

Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 241 53 15 67 

E-mail: helga.inden@t-online.de



Foto: ©Karl-Heinz Oedekoven, Baelen/Stolberg

Cultuur en toerisme

Beschrijving
De internationale belangengroep “Kunstroute We-

ser-Göhl” bestaat sinds 2012 en verbindt onder leiding 

van Karl-Heinz Oedekoven zestien locaties met musea, 

ateliers, galeries en stichtingen in het Eupener Land. 

De lokalisaties van de kunstlocaties staan voor de di-

versiteit van het grensgebied in de drieledige regio van 

de drietalige Euregio Maas-Rijn. De fusie van de zestien 

kunstlocaties vertegenwoordigt vier regio’s. De fusie 

van de zestien kunstlocaties vertegenwoordigt vier re-

gio’s: Südlimburg/NL - Provincie Luik - DG (Duitstalige 

Gemeenschap - Oost-België) en de Städte-Regio Aken. 

Het actuele culturele aanbod in de zestien kunstlocaties 

wordt gepresenteerd op de eigen website, op Facebook 

en door het versturen van een elektronische nieuwsbrief 

in de drie landstalen - Duits/Nederlands/Frans. 

De huidige partners zijn:

• Cultureel Centrum Akter Schlachthof Eupen

• Skulpturenhügel Birgitta Lancé Aken-Lemiers 

• Klooster Garnstock Baelen

• Geuldalmuseum Kelmis 

• Atelier I.S. Inge Sauren Walhorn

• Centrum voor Kunst en Cultuur de Kopermolen Vaals

Kunstroute Weser-Göhl 
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• KuKuK e.V./VoG Aken/Raeren

• Fondation Peter Paul J. Hodiamont Baelen

• Atelier in het “Grundhaus Aachen” Aken

• Atelier Stephanie Binding-Püsche Eupen-Kettenis

• Maison art Pütz Montzen

• Instituut Ramírez Máro Raeren-Hauset

• Galerij vorn und oben Eupen-Nispert

• Atelier Wolfgang Binding Raeren-Eynatten

• Atelier Schoenen Berlott-Eynatten (nieuw vanaf 8-2018)

Elke eerste zondag van de maand, tussen 14.00 en 17.00 uur, 

openen deze kunstplaatsen gratis hun deuren en brengen zo 

lokale kunstenaars en kunstplaatsen dichter bij de geïnte-

resseerde bezoeker.

Op dit moment wordt de Weser-Göhl Kunstroute binnenin 

ondersteund door begunstigers.  Op dit moment zijn dat de 

heer Karl-Heinz Lambertz, Voorzitter van het Parlement, voor 

de Duitstalige Gemeenschap, en mevrouw Sabine Verheyen, 

lid van het Europees Parlement, voor de regio Aken.

Structuur en organisatie
Voor de organisatie en promotie van de Kunstroute Ves-

der-Geul is Karl-Heinz Oedekoven vrijwillig verantwoorde-

lijk. Als verantwoordelijke voor public relations behartigt 

hij de belangen van de informele gemeenschap. De Franse 

vertalingen van de teksten van de nieuwsbrief worden ver-

zorgd door Sylvie Fabeck van het Geuldalmuseum in Kel-

mis. André Amkreutz, een voormalig gastkunstenaar van de 

Fondation Hodiamont, neemt de Nederlandse vertalingen 

voor zijn rekening. Het onderhoud van de website gebeurt 

door een webmaster tegen vergoeding. De vormgeving van 

de flyers en het tot dusver verschenen drukwerk werd tot 

dusver door Wolfgang Püstow uit Stolberg uitgevoerd te-

gen zeer gunstige prijzen. Het afstemmen van de program-

ma’s van de 16 kunstcentra gebeurt met de volgende ver-

tegenwoordigers maand na maand per e-mail of telefoon: 

Inge Sauren (Atelier I.S.) – Rafael Ramírez Máro – Sylvie 

Fabeck (Geuldalmuseum) - Dieter Schlusche (Maison art 

pütz) – Ton Ooms (Stichting Kopermolen) – Dr. Gerlind Bin-

ding (Atelier Wolfgang Binding) - Helga Sacher-Ramakers 

(Kloosterkapel Garnstock) - Benjamin Fleig (Galerij vorn 

und oben)  – Stephanie Binding - Christiane Ponßen-von 

Wolff (Grundhaus) - Alice Loo (KuKuK) – Birgitta Lancé 

(Skulpturenpark Lemiers) – René Janssen (Alter Schlacht-

hof Eupen) – Britta Schoenen (Atelier Schoenen) – Karl-

Heinz Oedekoven (Fondation Hodiamont)

Financiering
De Kunstroute Vesder-Geul wordt financieel gesteund door 

de Euregio Maas-Rijn en zodoende door de DG Oost-België. 

Voor speciale projecten zoals de vormgeving en druk van 

flyers en brochures konden sponsors worden gevonden, 

zoals bv. Capaul S.A., Christelijke Mutualiteit Eupen/Ver-

viers, KBC, Assurco F. Heuschen, gemeente Blieberg. Nieu-

we partners nemen een eigen aandeel voor de herprogram-

mering van de website op zich. De Kunstroute Vesder-Geul 

is al twee jaar vertegenwoordigd in de groepering Auf zur 

KUNST!  ROUTES in de regio Aken WWW.AUFZURKUNST.DE 

en ontvangt hiervoor een kleine financiële bijdrage.

Resultaten
Kunstliefhebbers uit de euregio en daarbuiten zijn blij dat 

ze kunstenaars gemakkelijk in hun leef- en werkomgeving 

kunnen bezoeken. De partners van de kunstroute genie-

ten van praktisch gratis en eenvoudige reclame voor hun 

kunstactiviteiten.

Contact
BG Kunstroute Vesder-Geul in het land van Eupen (B/NL/D)

Initiatiefnemer en verantwoordelijke voor public relations: 

Karl-Heinz Oedekoven

Voorzitter van Fondation: 

Peter P.J. Hodiamont

B-4837 Baelen sur Vesdre 

Telefoon: + 49 (0) 2402 5255 

E-mail: info@fondation-hodiamont.org

www.kunstroute-weser-goehl.eu 

www.fondation-hodiamont.org



Ziektes houden niet op bij de grens. 

Knelpunten in het aanbod, taalbarri-

ères of lange reizen naar poliklinische 

of intramurale gezondheidsdien-

sten kunnen door samenwerking in 

grensregio’s worden weggenomen. 

Daartoe moeten burgers, artsen en 

gezondheidszorgfaciliteiten ook 

grensoverschrijdende toegang heb-

ben tot informatie over preventie-

maatregelen en gezondheidsdien-

sten. De EMR is al 40 jaar betrokken 

bij al deze thema‘s.

Rudolf Godesar 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van Oost-België

E-Mail: rudolfgodesar@euregio-mr.eu

Wist u al?
Door de goede samenwerking op het gebied van gezondheidszorg wordt de  

EMR door de WHO erkend als de enige internationale “gezondheidsregio”! 



Gezondheidszorg



euPREVENT | EMR
crossing borders in health

Gezondheidszorg

euPrevent

Beschrijving
De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensover-

schrijdende samenwerking tussen professionals en 

organisaties die zich inzetten voor het behoud, de be-

vordering en het herstel van de volksgezondheid in de 

Euregio Maas-Rijn (EMR). euPrevent initieert, stimu-

leert en faciliteert samenwerkingsverbanden en activi-

teiten tussen gezondheidsorganisaties. De activiteiten 

en samenwerkingsverbanden richten zich voornamelijk 

op zorg- en preventie-instellingen.

euPrevent werkt binnen twee kaders: “positieve ge-

zondheid”, ontwikkeld door Machteld Huber (NL) en 

“Health in all Policies”, ontwikkeld door de Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO). Beide kaders geven 

richting aan het werk van euPrevent. Het eigenlijke 

werk komt voort uit de zogenaamde programmalijnen: 

dit zijn concrete, inhoudelijke thema’s waar meerdere 

partners zich aan hebben gecommitteerd. euPrevent 

heeft in totaal zes programmalijnen: verslaving, over-

gewicht, geestelijke gezondheid, infectieziekten, mili-

eugeneeskunde en patiëntenmacht.

Alle soorten concrete, inhoudelijke projecten en activi-

teiten zijn afgeleid van deze programmalijnen

Structuur en organisatie
euPrevent is georganiseerd volgens een bottom-up be-

nadering. Dit betekent dat de Stichting een ondersteu-

nende structuur is voor de programmalijnen. De inhoud 
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van de programmalijnen wordt ingevuld door de partners. 

Zij geven aan welke onderwerpen van belang zijn en poten-

tieel hebben voor euregionale samenwerking. Zo wordt een 

specifiek onderwerp vastgelegd in een concreet project. De 

partners beslissen:

• de exacte inhoud van een project.

• welke werkstructuur ze willen gebruiken binnen de 

programmalijn.

• hoe ze op een euregionale manier willen samenwerken 

en wat ze willen bereiken.

De partners worden hierbij ondersteund door het bureau 

van de stichting. Het bureau zorgt er onder andere voor dat:

• de netwerken regelmatig samenkomen.

• subsidies op aanvraag worden aangevraagd.

• er trainingen worden georganiseerd.

• preventieprojecten duurzaam worden uitgevoerd.

Het bureau vormt voor veel partners bovendien een ver-

binding met wat er inhoudelijk gebeurt in de euregio en in 

Europa. euPrevent ondersteunt haar partners ook in hun 

eigen specifieke euregionale en Europese ambities. Het be-

stuur van euPrevent zorgt ook voor het politieke mandaat, 

zodat de stichting ook daadwerkelijk de mogelijkheden 

heeft om haar partners te ondersteunen.

Financiering
De activiteiten en projecten van euPrevent worden op ver-

schillende manieren gefinancierd:

• Via regionale, euregionale en Europese 

projectsubsidies.

• Via een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 35 partners en 

contacten die zich bij euPrevent hebben aangesloten.

• Via de eigen personeelsinzet van de partners.

Resultaten
euPrevent heeft de afgelopen jaren veel concrete resulta-

ten geboekt. Deze resultaten zijn te vinden op de tijdlijn 

van de euPrevent-website. Er zijn verschillende projecten 

gerealiseerd voor zowel burgers als professionals. euPre-

vent zorgt ervoor dat de prestaties op het gebied van volks-

gezondheid in de EMR worden aangekondigd bij de WHO 

en de Europese Unie, omdat de EMR uiteindelijk bekend 

staat als “Europa in miniatuur”. Enkele voorbeelden van 

wat euPrevent de afgelopen jaren heeft bereikt:

• Het stuk ‘Vergeten en ondergedompeld’ werd ontwik-

keld en in het theater opgevoerd. Dit stuk heeft tot doel 

het taboe rond dementie en vergrijzing te doorbreken.

• De initiatie en uitvoering van het euPrevent project “Se-

nior Friendly Communities” (SFC). In dit project worden 

32 gemeenschappen ondersteund om senior-vrien-

delijke gemeenschappen te worden met een focus op 

dementie en verouderende depressie.

• Het schrijven van een officiële WHO-publicatie, ‘Scaling 

up projects and initiatives for better health: from con-

cepts to practice’.

• De ontwikkeling van diverse online tools voor organisa-

ties, zoals ‘capacity assessment’

Contact
Brigitte van der Zanden 

Directeur Stichting euPrevent | EMR 

Telefoon: +31 (0) 6-36 06 20 39 

E-mail: info@euprevent.eu 

www.euprevent.eu 



Thomas De Vos 
Beleidsmedewerker 
Vertegenwoordiger van de provincie Luik

E-Mail: thomasdevos@euregio-mr.eu

Michael Dejozé 
Directeur

E-Mail: michaeldejoze@euregio-mr.eu

Wist u al?
Elk jaar worden er zo’n 1300 grensoverschrijdende acties geregistreerd! 

Veiligheid en zekerheid behoren tot 

de topprioriteiten voor onze bur-

gers. Waar ze ook wonen.

Als er geen obstakels meer zijn, bie-

den grenzen soms zelfs kansen voor 

criminelen. Rampen stoppen ook niet 

bij de grens. Dit alles vereist een ster-

ke samenwerking die op de volgende 

pagina’s wordt beschreven. De politi-

ele, justitiële en administratieve sa-

menwerking moet worden versterkt 

om criminelen een halt toe te roepen. 

Brandweerlieden en (para)medici 

moeten samenwerken om ervoor te 

zorgen dat burgers de snelste hulp 

krijgen, ongeacht aan welke kant van 

de grens ze zich bevinden. 

In de EMR zijn permanente struc-

turen geïnstalleerd om een sterke 

grensoverschrijdende samenwer-

king voor onze veiligheid en beveili-

ging te waarborgen!



Veiligheid



Veiligheid

BES

Beschrijving
Het Bureau voor euregionale strafrechtelijke samenwer-

king (BES) is een tri-nationale instelling van de parketten 

van het Openbaar Ministerie in de Euregio Maas-Rijn en 

Rijn-Maas-Noord. Het richt zich op het initiëren en verbe-

teren van de justitiële samenwerking, ook in het drielan-

dengrensgebied België, Nederland en Noord-rijn-West-

falen, met zijn hoge criminaliteitspercentage.

Het BES stelt de leden van het Openbaar Ministerie 

(maar ook de politieautoriteiten) in de Euregio en ver 

daarbuiten in staat om te profiteren van de bijstand en 

expertise die in het BES aanwezig is en/of het gebruik 

van het netwerk in de vorm van:

• Antwoorden op vragen met betrekking tot grens-

overschrijdend onderzoek en vervolging.

• Advies bij het opstellen van complexe verzoeken 

om wederzijdse rechtshulp en/of het ‘nieuw leven 

inblazen’ van de gesignaleerde rechtshulp.

• Organisatie van coördinerende bijeenkomsten van 

de leden van het Openbaar Ministerie en de politie 

die betrokken zijn bij specifieke opsporingsactivi-

teiten in de Euregio.

• Ondersteuning en expertise bij de vorming van 

gemeenschappelijke onderzoeksteams

• Het bieden van oplossingen voor taalproble-

men en het versterken en/of efficiënter maken 

van de samenwerking door de ontwikkeling en 
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tri-nationale implementatie/introductie van innovatieve 

werkmethoden.

• Monitoring van grensoverschrijdende criminaliteit op 

basis van open bronnen, signaleren van ontwikkelin-

gen op dit gebied en informeren en adviseren van de 

bevoegde justitiële actoren in de Euregio.

• Organisatie van opleidingen voor de leden van het 

Openbaar Ministerie binnen en buiten de Euregio.

Structuur en organisatie
De BES-samenwerking is gebaseerd op een Memorandum 

van Overeenstemming betreffende het Bureau voor euregi-

onale samenwerking in strafzaken, ondertekend door de 

ministers van (Veiligheid en) Justitie van België en Neder-

land en de staatssecretaris van Justitie en Consumentenbe-

scherming van Duitsland.

De stuurgroep bestaat uit:

• De federale procureur-generaal in Brussel, namens 

België

• Een vertegenwoordiger van het NRW-ministerie van 

Justitie in Düsseldorf, namens Noordrijn-Westfalen (in 

overleg met het Bondsministerie van Justitie en Consu-

mentenbescherming) en

• De Hoofdofficier van Justitie van het district Limburg in 

Maastricht.

Het BES wordt bemand door:

1,0 Voltijdsequivalent (VTE) contactpersoon rechtsgeleerde 

voor België, 1,0 VTE-contactpersoon Openbaar Ministerie 

voor Noordrijn-Westfalen, 1,0 VTE-contactpersoon-beleidsad-

viseur voor Nederland en 0,6 VTE-secretariële ondersteuning.

Financiering
Elk van de nationale regio’s die in het BES samenwerken, 

draagt de kosten van zijn eigen contactpersoon die aan 

het BES is toegewezen. Het Openbaar Ministerie Limburg 

draagt bovendien de kosten van de secretariële ondersteu-

ning. De materiële kosten die in het kader van het BES wor-

den gemaakt, worden gedeeld door de partners.

Resultaten
BES in de praktijk

Dit project bereikte een hoogtepunt in een bijeenkomst in de 

Euregio, waar juridische en andere kwesties in verband met 

grensoverschrijdende strafrechtelijke samenwerking werden 

besproken en oplossingen werden voorgesteld. Als eindresul-

taat werd een rapport opgesteld met aanbevelingen aan de 

Europese Commissie en de bevoegde nationale overheden.

Digitalisering van de wederzijdse uitwisseling van verzoe-

ken om rechtshulp in strafzaken

BES richtte een tri-nationale werkgroep van juridische ex-

perts en IT-specialisten op die de implementatie ervan op 

zich nam. De nationale rechtsbijstandsystemen werden 

gekoppeld aan de Europese digitale snelweg en in 2016 

was het mogelijk om een succesvolle pilot in de euregio te 

starten. Een voorbeeld van de euregio als proeftuin voor 

Europese samenwerking.

CIDaR (doorverwijzing van strafrechtelijke informatie)

Deze opdracht richtte zich op de ontwikkeling van een di-

gitaal systeem dat het mogelijk moest maken om bij de re-

gistratie van een strafzaak tegen een verdachte bij een par-

ket in de Euregio vast te stellen of er in de euregio lopende 

strafzaken tegen dezelfde verdachte zijn geregistreerd.

CrossBES (grensoverschrijdende uitvoering van 

vonnissen)

Het project richt zich op het verbeteren van de samenwer-

king tussen de drie landen op het gebied van (grensover-

schrijdende) uitvoering van straffen.

Praktijk BES 2.0 De vaardigheden van de EIO-deskundige 

perfectioneren

Met de invoering van het EIO wordt het rechtsbijstandsys-

teem vervangen door de wederzijdse verzending van Euro-

pese opsporingsbevelen.

ECOM (Euregionale Conferentie van het Openbaar 

Ministerie)

Het doel van deze conferentie is het netwerk en de betrok-

kenheid bij grensoverschrijdende kwesties te bevorderen 

en het saamhorigheidsgevoel te versterken.

Contact
Bureau voor euregionale strafrechtelijke samenwerking 

Arrondissementsparket Limburg 

Adres: 125 Avenue Céramique 

NL-6221 KV Maastricht 

Postadres: 

Postbus 1987 

NL-6201 BZ Maastricht

Telefoon: +31 (0) 88 - 69 99 613 

Fax: +31 (0) 88 - 69 90 225 

bes@om.nl



Veiligheid

NeBeDeAgPol

Beschrijving
De NeBeDeAgPol is een consortium van politiechefs in 

de Euregio Maas-Rijn. Zij werd 35 jaar geleden opge-

richt als een politie-initiatief om de samenwerking op 

trilateraal niveau in de Euregio Maas-Rijn te bevorderen. 

De partners in de overeenkomst zijn, naast de Limburg-

se politie-eenheid, de nationale politie van Nederland, 

de federale en lokale Belgische politiediensten in de 

provincies Luik, Limburg en de Duitstalige Gemeen-

schap en de politiediensten in de regio Aken.

Het consortium bevordert de grensoverschrijdende poli-

tiesamenwerking op basis van de Schengenuitvoerings-

overeenkomst en de bijbehorende overeenkomsten. Het 

heeft tot doel de veiligheid van de burgers in de Euregio 

Maas-Rijn te garanderen. In dit verband wordt bijzonde-

re nadruk gelegd op de ontwikkeling van toekomstige 

modellen en de intensivering van de samenwerking met 

de aangrenzende regio’s. Dit wordt bereikt door middel 

van taalopleidingen, de oprichting en ondersteuning 

van structurele maatregelen en samenwerking met an-

dere comités die zich bezighouden met euregionale sa-

menwerking, zoals de Euregio Maas-Rijn en het Bureau 

voor euregionale samenwerking in strafzaken (BES). 

Het doel is om de grensoverschrijdende samenwerking 

tussen de politiediensten in de regio te verbeteren 

en te bevorderen om de veiligheid van de burgers te 

garanderen.
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EPICC, het gezamenlijke centrum voor politiële samenwer-

king in de Euregio Maas-Rijn, is opgebouwd door de NeBe-

DeAgPol en zal worden gepresenteerd op een extra pagina 

gewijd aan deze belangrijke instelling. 

Structuur en organisatie
Het consortium is georganiseerd op basis van een bestuur, 

een algemene vergadering (veiligheidsconferentie), werk-

groepen van deskundigen, het Euregionale informatie- 

en samenwerkingscentrum van de politie (EPICC) en de 

administratiekantoren.

Het bestuur bestaat uit het hoofd van de politieautoriteit, 

de Limburgse politie-eenheid, de nationale politie van Ne-

derland, een hooggeplaatste politiefunctionaris in opdracht 

van de Belgische politieautoriteiten die verantwoordelijk is 

voor de Euregio Maas-Rijn en het hoofd van de politie van 

Aken die de Duitse politieautoriteiten die verantwoordelijk 

zijn voor de Euregio Maas-Rijn vertegenwoordigt.

De deskundigenwerkgroepen bestaan uit medewerkers 

van de verantwoordelijke afdelingen/afdelingen met be-

slissingsbevoegdheid. De volgende werkgroepen van des-

kundigen worden op voortdurende basis georganiseerd:

• Deskundigenwerkgroep criminaliteit. 

• Deskundigenwerkgroep voor toepassingen en verkeer.

• Deskundigenwerkgroep extremisme en terrorisme.

De expertwerkgroepen staan garant voor samenwerking op 

hun respectievelijke gebieden.

Naast de expertwerkgroepen kan het consortium ook op 

lange termijn of voor bepaalde periodes werkgroepen op-

richten om zijn taken uit te voeren. 

De administratiekantoren ondersteunen het bestuur en 

creëren een permanente verbinding tussen de NeBeDeAg-

Pol-structuur en de politieorganisaties, zowel binnen het 

consortium als met externe instellingen

Financiering
Het consortium stelt de nodige financiële en materiële 

middelen uit de staatsbegroting en uit euregionale en Eu-

ropese subsidies ter beschikking. Er worden geen lidmaat-

schapsbijdragen geïnd.

Resultaten
De oprichting van het EPICC-centrum en projecten zoals de 

Euregio Fietstocht en grensoverschrijdende samenwerking 

tussen politieautoriteiten in het EMR.

Contaktgegevens
NeBeDeAgPol 

Herbesthaler Straße 12 

B-4700 Eupen

Telefoon: +32/(0)87/596-289 

E-mail: sca.eupen@skynet.be



Veiligheid

EPICC

Beschrijving
Het politieel samenwerkingscentrum in de Euregio 

Maas-Rijn, EPICC genaamd, bestaat uit een dertigtal 

Belgische, Duitse en Nederlandse politiefunctionaris-

sen en vertegenwoordigers van de Nederlandse justitie. 

Het werd opgericht in 2005 op initiatief van de NeBeDe-

AgPol (politiële samenwerking in de Euregio Maas-Rijn). 

Deze politiemensen werken rechtstreeks samen bij de 

bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en de 

preventie van misdrijven en bedreigingen van de open-

bare orde en veiligheid, met name in de grensregio.

Kenmerken

• Grensoverschrijdende uitwisseling van politiege-

gevens: EPICC beantwoordt de informatieverzoeken 

van de Belgische, Duitse en Nederlandse (lokale en 

federale) politiediensten op zeer korte termijn. Deze 

verzoeken hebben betrekking op de identiteit en 

het adres van de eigenaars en/of bezitters van het 

voertuig, de geschiedenis van het voertuig en/of 

kentekenplaten, identiteitscontroles, persoonlijke 

achtergronden, de woon- en verblijfplaats, gezochte 

of vermiste personen enz. Alle uitgewisselde infor-

matie wordt opgeslagen in een gemeenschappelij-

ke database om te voldoen aan de vereisten van de 

diverse nationale en internationale wettelijke be-

palingen en om de uitgewisselde gegevens snel te 

kunnen terugvinden.
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• Steun voor de coördinatie van grensoverschrijdende 

operationele maatregelen: Door zijn specifieke deskun-

digheid, relevante informatie en gemengde samenstel-

ling verleent EPICC effectieve steun bij de voorbereiding 

en, in voorkomende gevallen, coördinatie van grensover-

schrijdende onderzoek- of bewakingsoperaties en/of 

-maatregelen, zoals grensoverschrijdende observaties 

of achtervolgingen, de organisatie van gezamenlijke pa-

trouilles, grootschalige grensoverschrijdende controles, 

evenementen/situaties die coördinatie aan weerszijden 

van de grens vereisen (sportevenementen, demonstra-

ties, gijzelingssituaties, natuurrampen, enz.).

• Analyse van grensoverschrijdende criminaliteit: EPICC 

verzamelt en gebruikt de in het grensgebied beschikba-

re politiegegevens om - op eigen initiatief of op verzoek 

- relevante operationele informatie te verstrekken. In 

dit verband wil EPICC ook grensoverschrijdende veilig-

heidsproblemen opsporen, beschrijven en controleren.

Structuur en organisatie
Huidig personeelsbestand:

• België: 

10 Federale Politie: 1 CP, 1 INPP and 7 INP 

(van wie twee gedetacheerd)

• Nederland: 

5 Politie eenheid Limburg 

1 Koninklijke Marechaussée (KMar)

• Duitsland: 

6 Polizeipräsidium Aachen 

3 Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen 

3 Bundespolizei

Financiering
EPICC is in 2005 opgericht met steun van Europese fondsen 

(Interreg) ten bedrage van bijna 500.000 euro. Deze finan-

ciering dekt enkel de uitvoering (duur: drie jaar); de opera-

tionele kosten worden sinds begin 2008 gedragen door de 

respectievelijke politiediensten. De verdeling van de kos-

ten over de drie partners bepaalt dat de kosten voor infra-

structuur en gemeenschappelijke uitrusting (meubilair, PC, 

fax, enz.) ten laste komen van de Nederlandse autoriteiten; 

eigen kosten (personeel, eigen uitrusting, enz.) ten laste 

van de respectievelijke delegaties; kosten voor public rela-

tions ten laste van de drie partners.

Resultaten
In 2016 ontving EPICC meer dan 15.000 informatieverzoe-

ken van de Belgische, Duitse en Nederlandse politiedien-

sten. Deze verzoeken hebben vooral betrekking op kleine 

en middelgrote grensoverschrijdende criminaliteit, maar 

soms ook - direct of indirect - op de georganiseerde crimi-

naliteit. Aangezien politiefunctionarissen die in een CCPD 

samenwerken gebruik maken van hetzelfde platform en 

ter plaatse toegang hebben tot de meeste databases van 

hun respectievelijke landen, vindt de uitwisseling van in-

formatie zeer snel plaats. De meeste vragen die betrekking 

hebben op de CCP Heerlen zullen binnen vier uur worden 

beantwoord. In bijzonder dringende gevallen kan een on-

derzoek onmiddellijk worden afgehandeld.

In 2016 heeft EPICC:

• 46 EPICC-informatiebladen verspreid (operationele 

informatiebladen bestemd voor politieambtenaren in 

de grensregio);).

• 136 informatieverslagen en 68 treffers geschreven (po-

sitieve verbanden gelegd tussen verschillende verzoe-

ken gericht aan EPICC).

• deelgenomen aan 172 vergaderingen / werkgroepen 

/ opleidingen; deelgenomen aan zeven grensover-

schrijdende operaties, waaronder de “Grand Prix” van 

Spa-Francorchamps Formule 1, met leiding tijdens dit 

evenement van wereldklasse door Duitse, Franse, Ne-

derlandse en Luxemburgse politieagenten.

Contact
EPICC 

Kerkradersteenweg 27 

NL-6466 PA Kerkrade

België Coördinator 

Daniel Colling

Duitsland Coördinator 

Karl-Heinz Wernerus

Nederland Coördinator 

Wim Cuyper



Veiligheid

EMRIC

Beschrijving
‘Euregio Maas-Rijn Incident Control and Crisis Ma-

nagement’ (EMRIC) is een unieke samenwerking van 

openbare diensten die verantwoordelijk zijn voor de 

openbare veiligheid, waaronder brandweer, technische 

bijstand en medische noodhulp op hun respectievelijke 

grondgebied. In een regio die rijk is aan grenzen, zo-

als de Euregio Maas-Rijn, kunnen hulpdiensten uit het 

buitenland vaak sneller ter plaatse zijn dan de diensten 

van het eigen land. Wanneer elke seconde telt, is snel-

le hulp van vitaal belang. De samenwerkende partners 

zijn de brandweer van Aken, het Ordnungsamt van 

Kreis Heinsberg en de Städteregion Aachen in Duits-

land, de provincie Limburg en Luik in België en de Vei-

ligheidsregio en GGD Zuid-Limburg in Nederland. Deze 

organisaties financieren de samenwerking en het zoge-

naamde EMRIC-kantoor. 

Naast deze zeven partners zijn meer dan 30 diensten 

en overheden betrokken bij de EMRIC-samenwerking. 

EMRIC zorgt ervoor dat grensoverschrijdende samen-

werking mogelijk is, maar het is niet vanzelfsprekend. 

Binnen deze drie landen verschillen de operationele en 

juridische systemen zodanig van elkaar dat er veel ge-

regeld moet worden voordat ambulances of brandweer-

wagens de grens mogen oversteken. In een regio die zo 

rijk is aan grenzen, zoals de Euregio Maas-Rijn, is het 

werken, recreëren en studeren over de grens vanzelf-

sprekend geworden, maar dit was niet het geval voor 

hulp in noodgevallen. Gelukkig is er in de loop der jaren 

56



57

veel geregeld, vaak in samenwerking met andere over-

heidsniveaus (nationaal, federaal, provinciaal en gemeen-

telijk). Op dit moment kunnen ongeveer 900 ambulances 

en 300 brandweerwagens de grens oversteken om snel en 

adequaat noodhulp te verlenen.

Structuur en organisatie
De samenwerking wordt vormgegeven door de EM-

RIC-stuurgroep, drie focusgroepen en meerdere werk-

groepen en projectgroepen. Binnen deze groepen zijn niet 

alleen de EMRIC-partners vertegenwoordigd, maar ook 

andere organisaties met kennis, expertise en competenties 

op hun respectievelijke terreinen. In de stuurgroep EM-

RIC zijn de directeuren van de EMRIC-partnerorganisaties 

vertegenwoordigd. De stuurgroep bepaalt de strategische 

doelstellingen van de samenwerking. Deze strategische 

doelen worden elke vijf jaar afgesproken met een meerja-

renplan. Het EMRIC-kantoor zorgt ervoor dat alle doelstel-

lingen binnen de vooraf bepaalde periode worden gereali-

seerd, zoals vastgelegd in het meerjarenplan.

Financiering
Op de Worriken II-conferentie zijn de EMRIC-partners over-

eengekomen om de kosten van de samenwerking gezamen-

lijk te dragen. Dit weerspiegelt het duurzame karakter van 

de samenwerking vanaf 2014. Op Worriken III is opnieuw 

besloten dat de kosten van de samenwerking voor de pe-

riode 2019-2024 gezamenlijk uit eigen middelen worden 

gedragen. 

Resultaten
Onder leiding van de stuurgroep is een programmabureau 

opgezet en zijn later stabiele netwerken rondom het veld 

ontstaan uit partijen uit verschillende regio’s; een focus-

groep brandweer, een Eumed focusgroep (acute zorg: am-

bulance en ziekenhuiszorg), een focusgroep infectie- en 

ziektebestrijding en een werkgroep spoedeisende hulp zijn 

gevormd. Binnen deze groepen worden werkafspraken ge-

maakt en gezamenlijke initiatieven geïnitieerd. De groepen 

kunnen werkgroepen opzetten, zoals die in de huidige pe-

riode 2014-2019 volledig in gebruik zijn. De werkgroepen 

houden zich bezig met actuele onderwerpen, waarvan de 

meeste professioneel. Het belangrijkste effect van deze 

netwerken is het delen van kennis, zodat betrokkenen zelf 

kunnen werken aan de professionalisering van de medi-

sche hulpverlening. In de euregionale bijstandsplannen 

EMRIC en Eumed en in het Euregionale informatie-uitwisse-

lingsplan worden afspraken over grensoverschrijdende sa-

menwerking bij rampen en crises geborgd. Op deze manier 

hebben de diensten in alle betrokken regio’s een basis voor 

de samenwerking en worden de operationele procedures 

met elkaar gecoördineerd. De meldkamers zijn uitgerust 

met drietalige formulieren voor informatieverzoeken en 

informatie-uitwisseling. Bovendien werden de bestaande 

publiek- en administratiefrechtelijke contracten zo nodig 

geupdatet. Ten slotte kreeg het samenwerkingsverband 

een gezicht via een eigen website, een factsheet en Face-

book- en LinkedIn-pagina’s.

Contact
MCC 

Prins Bisschopsingel 53 

6212 AB Maastricht

Postadres: 

Brandweer Zuid-Limburg 

EMRIC - T.a.v. M. Ramakers Post Box 35 

6269 ZG Margraten

Telefoon: +31 (0) 88 16 88575 

E-mail: m.ramakers@brwzl.nl 

www.emric.info



Grensoverschrijdende mobiliteit en 

infrastructuur speelt een belangrij-

ke rol voor alle belanghebbenden 

die in deze publicatie worden gepre-

senteerd. Maar ook al beschikt de 

EMR al over een uitgebreid vervoers-

netwerk en een breed scala aan ver-

voerswijzen, toch is er nog ruimte 

voor verbetering. 

De EMR ondersteunt belang-

hebbenden bij het creëren van 

nieuw aanbod in verband met 

nieuwe infrastructuren of nieuwe 

kaartverkoopsystemen. 

Michael Dejozé 
Directeur

E-Mail: michaeldejoze@euregio-mr.eu

Wist u al?
Met het Euregioticket kunt u gebruik maken van het gehele openbaar vervoersaanbod in de EMR! 
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Mobiliteit en infrastructuur

Euregionaal coördinatiebureau

Beschrijving
Aachener Verkehrsverbund (AVV) omvat de stad Aken, 

de StädteRegio Aken en de districten Düren en Heins-

berg. De AVV omvat 35 steden en gemeenten in een ge-

bied van 2.276 km2.

Om een succesvolle ontwikkeling van het openbaar 

vervoer te waarborgen in de regio, om de economi-

sche efficiëntie van de regio voortdurend te verbeteren 

en de aantrekkelijkheid en het gebruik van bussen en 

treinen verder te vergroten, is de AVV werkzaam in vier 

hoofdgebieden:

• Tarieven en kaartverkoop

• Planning van het openbaar vervoer en infrastructuur

• Klantinformatie en marketing

• Grensoverschrijdende onderwerpen:

· invoering van grensoverschrijdende tarieven

· integratie van grensoverschrijdend openbaar vervoer

· verstrekking van realtime passagiersinformatie

AVV is ook de thuisbasis van de Euregionale afdeling 

voor grensoverschrijdend transport, die een coördine-

rende functie heeft voor grensoverschrijdend vervoer. 

AVV werkt momenteel aan verschillende EU-projecten. 

Bijvoorbeeld aan EMR Connect, waarbij AVV de hoofd-

partner is en verantwoordelijk is voor de samenwerking 

tussen 14 partners in de Euregio Maas-Rijn, die werken 

aan vijf werkpakketten om het grensoverschrijdend 

openbaar vervoer te verbeteren.
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Daarnaast werkt AVV momenteel binnen de European Tra-

vellers Club project met partners uit Duitsland, Nederland 

en Luxemburg aan de ontwikkeling van een oplossing voor 

grensoverschrijdende interoperabele e-ticketing. De pro-

jectresultaten dragen bij tot een aanzienlijke verbetering 

van de situatie in het grensoverschrijdend openbaar ver-

voer voor de inwoners van de EMR. 

Structuur en organisatie
In het kader van het EMR Connect-project werken 14 part-

ners uit de euregio aan kwesties op het gebied van grens-

overschrijdend openbaar vervoer. Vervoersbedrijven, 

overheden en universiteiten zijn hierbij betrokken. De eu-

regionale afdeling voor grensoverschrijdend vervoer en de 

vrijwillige grensoverschrijdende werkgroep AG TTM (werk-

groep - Ticketing, Tarieven, marketing) geven structuur aan 

de grensoverschrijdende samenwerking.

Alle euregionale vervoersmaatschappijen en autoriteiten 

zijn betrokken bij AG TTM en komen vier keer per jaar bij-

een voor een gezamenlijke vergadering.

Financiering
AVV is momenteel betrokken bij projecten die behoren tot 

de INTERREG en Horizon 2020-programma’s van de EU. De 

middelen die aldus worden aangesproken, maken een nau-

we samenwerking mogelijk tussen de euregionale actoren 

in de vervoerssector en zijn essentiële voor de uitvoerings-

maatregelen ter versterking van het grensoverschrijdend 

openbaar vervoer.

Resultaten
Het Euregioticket bestaat sinds 1998. Met dit ticket kunnen 

passagiers gebruik maken van alle vervoersmiddelen bin-

nen de gehele Euregio Maas-Rijn. Er werden nog meer ta-

rieven gecreëerd, zoals het grensoverschrijdend tarief met 

Heerlen, het grensoverschrijdend tarief met Roermond en 

het Region-3-Tarif. Daarnaast werd het centraal station van 

Aken een Belgisch tariefpunt. Door de nauwe samenwer-

king van de partners in de Euregio Maas-Rijn werd de AG 

TTM opgericht, dat zich bezighoudt met onderwerpen op 

het gebied van kaartverkoop, tarieven en marketing in het 

grensoverschrijdende lokale vervoer.

Bovendien wordt in het kader van diverse projecten zoals 

EMR Connect, gestructureerd en continu de samenwerking 

tussen de betrokken partners gewaarborgd. Daarnaast is er 

ook sprake van intensieve samenwerking tussen de betrok-

ken partners op het gebied van hun respectievelijke zijden 

van de grens in project-onafhankelijke onderwerpen, zoals 

de voorbereiding van aanbestedingen voor openbaarver-

voersdiensten. Een voorbeeld hiervan is de regionale Lim-

burgse concessie. De vereisten voor grensoverschrijdende 

regels werden gezamenlijk ontwikkeld.

Contactgegevens
Aachener Verkehrsverbund GmbH 

Neuköllner Straße 1 

D-52068 Aachen

AVV Lines 23, 30 and 47 

Stopping place: ASEAG

www.avv.de



Duurzame ontwikkeling is een trans-

versale taak van groot belang voor 

een leefbare en duurzame euregio. 

In deze context moeten niet alleen 

mensen uit drie landen worden sa-

mengebracht, maar ook de drie di-

mensies - ecologische, sociale en 

economische - van duurzaamheid. 

De natuurlijke diversiteit en het 

prachtige landschap van de Eure-

gio Maas-Rijn houden niet op bij de 

grenzen. In 2013 nam de EMR het lei-

dend partnerschap van het Drielan-

denpark over en gaf daarmee een 

voorbeeld over hoe de natuur en het 

landschap als grensoverschrijdend 

euregionaal kapitaal behouden en 

ontwikkeld kunnen worden.

Dr. Anja Brüll 
Projectleider Drielandenpark

E-Mail: anjabruell@euregio-mr.eu

Wist u al?
De natuur houdt niet op bij de grenzen. De Euregio Maas-Rijn herbergt 

verschillende “grenzeloze” natuurparken. 
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Duurzame ontwikkeling

Drielandenpark (3LP)

Beschrijving
Het Drielandenpark (3LP) is het platform voor natuur en 

landschap in de Euregio Maas-Rijn en een samenwer-

king van 13 partners verantwoordelijk voor ruimtelijke 

ordening, landschapsinrichting, milieubescherming en 

natuurbehoud in de vier regio’s: Vlaanderen en Wallo-

nië met Oost-België (B), Aken (D) en Zuid-Limburg (NL). 

Wij moedigen contacten, uitwisselingen en samenwer-

king over de grenzen heen aan.

Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op 

de vele organisaties en actoren die betrokken zijn bij 

het milieu, het landschap, de natuur en het cultureel 

erfgoed van de EMR, maar ook op geïnteresseerde 

burgers.

We organiseren internationale conferenties, vormen 

werkgroepen en initiëren en ondersteunen projecten 

op verschillende thematische gebieden, zoals groene 

infrastructuur, waterkwaliteit, duurzame landbouw en 

cultuurlandschap en recreatie. De relatie tussen stad 

en platteland is een ander aandachtspunt.

Ons doel is het behoud en de ontwikkeling van de kwa-

liteit van het landschap als leefomgeving voor de be-

woners van de EMR, als leefomgeving voor planten en 

dieren en als locatie voor economische activiteiten. Op 

deze manier dragen wij bij aan de duurzame ontwikke-

ling van de euregio.
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Structuur en organisatie
Het 3LP is voortgekomen uit een grensoverschrijdend ruim-

telijk planningsinitiatief in 1993 en een Interreg-project in 

2003. Een meerjarige samenwerkingsovereenkomst vormt 

de organisatiestructuur van dit grensoverschrijdende land-

schapspartnerschap, waarin 13 partners uit vier regio’s zich 

hebben gecommitteerd aan samenwerking. De Euregio 

Maas-Rijn is de leadpartner van het 3LP. De EMR beheert 

het budget en heeft de projectmanagers in dienst.

De samenwerkingsovereenkomst omvat een strategisch 

plan waarin de thematische en werkgebieden van het 

Drielandenpark worden omschreven. Individuele partners 

van het 3LP en andere natuur-, milieu- en landschapsorga-

nisaties van de EMR zijn betrokken bij de activiteiten.

Het strategisch plan 2016-2019 kan worden gedownload 

via de 3LP-website.

Financiering
De partners leveren elk een contractueel overeengekomen 

(maximale) bijdrage voor een periode van twee jaar aan de 

begroting van het Drielandenpark. Sommige partners leveren 

apparatuur zoals gebouwen, secretariaatsdiensten of druk-

kerijdiensten. Het totale budget, momenteel 70.000 euro per 

jaar, is gelijk verdeeld over de vier partnerregio’s ter dekking 

van de functionele kosten van het Drielandenpark. Voor pro-

jecten wordt waar mogelijk extra geld ingezameld.

Resultaten
Met ons netwerk van meer dan 1000 contacten realiseren 

we diverse activiteiten en projecten, zoals het projectfo-

rum “Landbouw schept landschap”, een GIS-viewer voor 

de integratie van geografische gegevens of het Europe-

se ESPON-project “LP3LP - Landschapsbeleid voor het 

Drielandenpark”. Daarnaast nemen we deel aan diverse 

initiatieven in de Euregio Maas-Rijn die gericht zijn op 

grensoverschrijdende samenwerking op onze thematische 

gebieden. De resultaten van deze projecten, werkgroepen 

en evenementen vormen een gemeenschappelijk kader 

en geven een impuls en richting aan de activiteiten in de 

partnerregio’s. Ze worden opgenomen in het beleid en het 

bestuur van de 3LP-partners en bieden nieuwe aankno-

pingspunten voor grensoverschrijdende samenwerking en 

projectontwikkeling.

Contact
Dr. Anja Brüll 

Projectleider Drielandenpark (3LP / P3P/ 3CP)

Telefoon: +32 (0)87/ 789 644 

E-mail: anjabruell@euregio-mr.eu

www.3landenpark.eu



De Euregio Maas-Rijn (EMR) staat 

al geruime tijd voor een grote uitda-

ging bij het verzamelen van grens-

overschrijdende gegevens. Het pro-

ject “E.I.S.” (Euregional Information 

Service) was een eerste grote stap 

in de richting van “internationale 

gegevensverzameling”. Als gevolg 

van verschillende nationale defini-

ties (bijv. op de arbeidsmarkt) bleek 

het verzamelen van dergelijke gege-

vens echter moeilijk. Eind 2017 wer-

den belangrijke gegevens over het 

bedrijfsleven, onderwijs, innovatie, 

cultuur en vrije tijd verzameld.

Sarah Assabah 
Communicatiemedewerker

E-Mail: sarahassabah@euregio-mr.eu

Wist u al?
Op onze infographic vindt u veel statistische gegevens over het EMR-gebied. Vraag het ons! 
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Territoriale analyse

ITEM

Beschrijving
Het ‘Institute for Transnational and Euregional Cross 

Border Cooperation and Mobility’ (ITEM) is opgericht 

om het grensoverschrijdend en internationaal functio-

neren van de euregio’s en het transnationaal samenle-

ven te ondersteunen en te stimuleren.

ITEM levert een wetenschappelijke bijdrage aan en on-

dersteunt bijvoorbeeld front offices die geconfronteerd 

worden met fundamentele en structurele problemen. 

De doelgroepen van ITEM zijn de professionele, gou-

vernementele of niet-gouvernementele actoren die zich 

bezighouden met de grensoverschrijdende mobiliteit 

van burgers of bedrijven, of die grensoverschrijden-

de samenwerking willen aangaan. ITEM bestudeert 

praktijkvoorbeelden of vraagstukken, met het oog op 

het oplossen daarvan door toepassing van wetenschap-

pelijk onderzoek. Daarnaast stelt deze casuïstiek ITEM 

in staat om verdere diepgravende onderzoeksrichtin-

gen die relevant en maatschappelijk van belang zijn, te 

prioriteren. ITEM vertegenwoordigt ‘Kennis voor beleid 

en kennis voor de praktijk’.

ITEM stelt oplossingsrichtingen voor en stimuleert zo 

grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. 

ITEM is ook verantwoordelijk voor de bewustmaking 

van de overheid met betrekking tot bepaalde ob-

stakels en voor het stellen van kritische vragen aan 

overheidsactoren op centraal, regionaal of lokaal ni-

veau. Interdisciplinair, fundamenteel en toegepast 
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onderzoek, case-studies en de jaarlijkse grensoverschrij-

dende effectenbeoordeling worden gecombineerd om be-

lemmeringen voor grensoverschrijdende mobiliteit te on-

derzoeken. Voorts verricht ITEM fundamenteel onderzoek 

door middel van projecten en contractonderzoek, die alle 

betrekking hebben op grensoverschrijdende mobiliteit of 

samenwerking.

Structuur en organisatie
ITEM is een initiatief van de Universiteit Maastricht (UM). 

De partners zijn de (Nederlandse) Provincie Limburg, de 

gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, NEIMED en de Eu-

regio Maas-Rijn.

ITEM bestaat uit een team van onderzoekers-wetenschap-

pers van vier verschillende faculteiten binnen de Universiteit 

Maastricht (FL, SBE, FHS en FASoS) en van de Hogeschool 

Zuyd die systematisch onderzoek doen en praktische en 

fundamentele oplossingsrichtingen presenteren. Grensover-

schrijdende samenwerking en grensoverschrijdende mobili-

teit staan bij ITEM centraal. ITEM is er vast van overtuigd dat 

grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit moeten 

plaatsvinden in samenwerking met andere instellingen in 

Europa en de rest van de wereld. ITEM werkt daarom nauw 

samen met grensinfopunten (GIP), regionale autoriteiten, 

nationale ministeries en de Europese Commissie.

Financiering
ITEM is opgericht met financiering en ondersteuning van de 

Universiteit Maastricht, Provincie Limburg, Euregio Maas-

Rijn, Gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd en NEIMED.

ITEM ontvangt ook specifieke financiering voor toe-

gewezen onderzoek en subsidies voor specifieke 

onderzoeksprojecten. 

Resultaten
Het belangrijkste doel van ITEM is beleidsmakers te voor-

zien van onderzoeksresultaten om de wetgeving te verbe-

teren, belemmeringen weg te nemen en grensoverschrij-

dende mobiliteit te stimuleren. Voorts draagt ITEM bij door 

professionals, bedrijven en, in mindere mate, burgers te 

informeren over bepaalde wetgeving en ontwikkelingen 

op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en 

mobiliteit. ITEM heeft 39 verbetervoorstellen gedaan voor 

grensarbeiders, naar aanleiding van vragen van de Twee-

de Kamer aan de minister van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties. Bovendien werd ITEM door de Europese 

Commissie genoemd als een “good practice” in haar me-

dedeling aan het Europees Parlement en de Raad “Groei 

en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen”. 

ITEM onderzocht meer dan 100 praktijkvragen van frontoffi-

cemedewerkers en verschillende onderwerpen in zijn jaar-

lijkse grensoverschrijdende effectbeoordeling. ITEM voert 

onderzoek uit in meer dan 10 doctoraatsprojecten en cre-

eerde het grensoverschrijdende portaal: een kennisbasis 

voor professionals waar juridische achtergrondinformatie 

te vinden is.

Contact
Institute for Transnational and Euregional Cross border 

cooperation and Mobility / ITEM 

Maastricht University

Bezoekadres 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Bouillonstraat 1-3  

NL-6211 LH Maastricht 

Postadres 

P.O. Box 616 

NL-6200 MD Maastricht 

+31 (0) 43 -388 3233 

item@maastrichtuniversity.nl 

Twitter ITEM_UM

www.maastrichtuniversity.nl/item



De Euregio Maas-Rijn (EMR) ont-

wikkelt regelmatig belangrijke pro-

jecten ter ondersteuning van de 

levenskwaliteit in de grensregio. 

De belangrijkste taak voor de toe-

komst is het sensibiliseren van de 

samenleving voor de activiteiten en 

het potentieel van de EMR als in-

stelling en regio. De EMR bevordert 

grensoverschrijdende initiatieven 

met het oog op gezamenlijke bran-

ding en marketing - met een focus 

op de EMR als innovatieve en crea-

tieve grensregio. Ook de organisa-

tie van en deelname aan Europese 

evenementen in het hart van Europa 

spelen hierbij een belangrijke rol.

Sarah Assabah 
Communicatiemedewerker

E-Mail: sarahassabah@euregio-mr.eu

Wist u al?
In 2017 verwelkomde het EMR ongeveer 400 burgers in 14 bezoekersgroepen! 



Belangenbehartiging en 
regiomarketing



Krachten bundelen en van elkaar le-

ren zijn niet alleen op euregionaal 

niveau van belang. Grensregio’s 

hebben vaak vergelijkbare proble-

men en vinden er vergelijkbare op-

lossingen voor. Bovendien hebben 

euregio’s een sterkere stem wan-

neer ze hun krachten bundelen om 

met de Europese autoriteiten te 

onderhandelen. 

Hier bij de EMR hebben we veel te 

winnen door samen te werken met 

de sterke Europese partners die 

op de volgende pagina’s worden 

gepresenteerd.

Michael Dejozé 
Directeur

E-Mail: michaeldejoze@euregio-mr.eu
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Europese netwerken

Ageg

Beschrijving
De Ageg (Vereniging van Europese Grensregio’s) is de 

enige Europa-wijde organisatie die grens- en grensover-

schrijdende regio’s vertegenwoordigt en is de oudste 

Europese regionale vereniging. Het doel van de Ageg is:

• hun specifieke problemen, kansen, taken en projec-

ten onder de aandacht te brengen en begrijpelijk te 

maken;

•  hun algemene belangen te behartigen tegenover 

nationale en internationale parlementen, andere 

autoriteiten en instellingen;

• hun samenwerking in heel Europa op gang te bren-

gen, te ondersteunen en te coördineren; 

• ervaringen en informatie uit te wisselen om 

gemeenschappelijke belangen in verband met de 

verschillende problemen en mogelijkheden van 

grensregio’s te formuleren en te coördineren en 

oplossingen aan te dragen;

• grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren, 

projecten en programma’s te bevorderen;

• te assisteren bij de voorbereiding van grensover-

schrijdende evenementen en andere activiteiten.

Als grensoverschrijdende organisatie kan de EMR 

profiteren van alle facetten van de activiteiten van de 

Ageg, bijvoorbeeld deelname aan een pan-Europees 

netwerk en vertegenwoordiging in een organisatie die 

de specifieke belangen en behoeften van grensregio’s 
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en grensoverschrijdende regio’s verdedigt. Voorts kunnen 

de Ageg-leden gebruik maken van de door de Ageg aange-

boden diensten en kunnen zij profiteren van de ervaring en 

knowhow van andere grens- en grensoverschrijdende re-

gio’s. De Ageg kan worden gebruikt als platform om nieuwe 

projectpartners te zoeken of om oplossingen voor specifie-

ke grensoverschrijdende problemen te bespreken.

Structuur en organisatie
De ALGEMENE ASSEMBLEE is het hoogste orgaan van de 

vereniging. Taken: verkiezing van de voorzitter en het be-

stuur, benoeming en uitsluiting van leden, vaststelling van 

de jaarlijkse honoraria, enz.

Het UITVOEREND COMITÉ wordt gekozen voor een periode 

van twee jaar. Deze bestaat uit: de voorzitter, ten minste 

zeven vicevoorzitters, de penningmeester en ten minste 20 

leden die grensregio’s vertegenwoordigen, rekening hou-

dend met het regionale evenwicht. Taken: goedkeuring van 

de beginselverklaringen van de Ageg, samenwerking met 

Europese en nationale instellingen, organisaties en vereni-

gingen, benoeming van de secretaris-generaal.

De VOORZITTER is de hoogste vertegenwoordiger van de 

Ageg en vertegenwoordigt de Ageg naar buiten toe. Hij 

heeft het recht om beslissingen te nemen in overleg met de 

SECRETARIS-GENERAAL. 

De Ageg organiseert taskforces en werkgroepen over ver-

schillende onderwerpen die van belang zijn voor Europese 

grensregio’s en grensregio’s. Momenteel zijn de volgende 

taskforces actief: TF Interreg, TFEB (buitengrenzen), T4CBC 

(grensoverschrijdende cultuur), TF-arbeidsmarkt, TF Data 

& Innovatie, TF Waterbeheer, TF Schengen, TF Gender, TF 

Financiën.

Het RAADGEVEND COMITÉ VOOR GRENSOVERSCHRIJ-

DENDE SAMENWERKING is samengesteld uit deskundigen 

en onderzoekers uit heel Europa en heeft tot taak de Ageg 

te adviseren over alle grensoverschrijdende samenwer-

kingskwesties en oplossingen voor te stellen.

Financiering
De Ageg wordt gefinancierd met bijdragen van de aange-

sloten regio’s. De Ageg voert ook projecten uit en ontvangt 

financiële steun voor het beheer van deze projecten. De 

huidige hoofdprojecten zijn Interreg Volunteer Youth (IVY) 

and B-Solutions, beide medegefinancierd door de Europe-

se Unie. De meeste projecten met deelname van de Ageg 

worden gefinancierd door de Europese Unie.

Resultaten
Dankzij de lobby van de Ageg, zowel op eigen initiatief als 

in samenwerking met andere instellingen en organisaties, 

regelmatige bijeenkomsten met hoge vertegenwoordigers 

van het Europees Comité van de Regio’s, de Commissie 

REGI van het Europees Parlement en het DG Regio van de 

Europese Commissie staan grensoverschrijdende samen-

werking en cohesiebeleid centraal op de Europese agenda. 

Sinds begin 2018 voert de Ageg het door het directo-

raat-generaal Regionaal en stedelijk beleid (DGREGIO) van 

de Europese Commissie ondersteunde initiatief voor B-so-

lutions uit, dat zal helpen de juridische en administratieve 

obstakels en moeilijkheden aan de binnengrenzen van de 

EU te overwinnen. 

Sinds het voorjaar van 2017 voert de Ageg het initiatief 

“Interreg Volunteer Youth” (IVY) uit binnen het Europees 

Solidariteitskorps, dankzij de steun van het directoraat-ge-

neraal Regionaal en stedelijk beleid van de Europese 

Commissie.

Meer dan 100 jonge vrijwilligers zijn al naar verschillende 

Europese landen gestuurd. 

Het doel is de waarden van het Europees Solidariteitskorps 

binnen de Interreg-familie verder te bevorderen en zicht-

baarder te maken.

Contact
Hoofdbureau 

Ageg c/o EUREGIO 

Enscheder Str. 362 

D-48599 Gronau

Projectbureau 

Aebr c/o PERGO 

Rüdesheimer Str. 8 

D-14197 Berlin

Aebr 

E-mail: info@aebr.eu 

www.aebr.eu

Interreg Volunteer Youth (IVY) 

E-mail: ivy@aebr.eu 

www.interregyouth.com

bsolutions 

E-mail: b.solutions@aebr.eu 

www.b-solutionsproject.com



Europese netwerken

Beschrijving
De Vereniging van Europese Grensregio’s (Ageg) is de 

overkoepelende organisatie van de euregio’s die zich 

inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. 

Naast andere werkgroepen kent de Ageg een taskforce 

“Grensoverschrijdende cultuur” (T4CBC), die zich bezig-

houdt met grensoverschrijdende culturele uitwisseling.

Verschillende culturen ontmoeten elkaar in de grens-

regio’s. Voor T4CBC staan de culturele actoren van de 

Europese grensregio’s en hun projecten en netwerken 

centraal in haar initiatieven.

T4CBC beoogt een nieuwe dynamiek te creëren voor 

Europese culturele netwerken en actoren, die verder 

gaat dan de gebruikelijke bijeenkomsten en conferen-

ties om concrete Europese projecten uit te voeren en te 

integreren.

T4CBC bevordert culturele samenwerking binnen en 

tussen de Europese grensregio’s en versterkt de samen-

werking tussen creatieve professionals en culturele in-

stellingen door middel van jaarlijkse colloquia, elk jaar 

in een andere grensregio, in het kader van grensover-

schrijdende en trans-Europese projecten.

Dit gebeurt in samenwerking met de grensregio’s, de 

Culturele Hoofdsteden van Europa en de Europese cul-

turele netwerken.

T4CBC-AEBR

Task Force Cross 
Border Culture (T4CBC)
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Op basis van de behoeften van lokale culturele actoren 

worden netwerken en actoren uit andere grensregio’s en 

internationale netwerken uitgenodigd om kennis uit te wis-

selen en gezamenlijk nieuwe projecten te initiëren.

Structuur en organisatie
Sinds de oprichting in 2012 wordt de T4CBC aangestuurd 

door de Euregio Maas-Rijn (BE-DE-NL). 

Financiering
Deze meerdaagse conferenties worden deels gefinancierd 

door de ontvangende grensregio, deels door de partnerre-

gio’s en de genoemde en netwerken en deels door sponso-

ring door geïnteresseerde overheidsinstellingen. De steun 

van T4CBC wordt voornamelijk verzekerd door de persone-

le middelen van de EMR, maar ook door de Euregio Tirol 

- Zuid-Trentino en andere euregio’s.

Resultaten
Eerdere hoofdthema’s omvatten: de rol van cultuur in de 

economie, gezondheid en onderzoek; de mobiliteit van 

werknemers in de creatieve sector; de financiering van 

kunstprojecten; culturele en ruimtelijke ontwikkeling; 

co-working spaces, fab labs en artist residences; waterwe-

gen en cultuur.

Tijdens deze conferenties zijn diverse projecten gelan-

ceerd, zoals het adviseren van culturele professionals over 

mobiliteitskwesties en, in dit verband, aanbevelingen aan 

de lidstaten, het Comité van de Regio’s en de Europese 

Commissie, of netwerken van kunstenaarswoningen en 

co-working spaces in heel Europa, en de versterking van 

cultuur in het internationale gezondheidsbeleid.

De activiteiten van T4CBC hebben het ook mogelijk gemaakt 

internationale netwerken zoals SMart, LIKE of het SHF in de 

EMR te consolideren. Hun werk strekt ook tot voordeel van 

andere netwerken van de EMR, zoals de Creative Hub Eure-

gio (CHE), het Drielandenpark (3LP) en het Grensinfopunt 

(GIP), en de culturele actoren via individueel overleg.

Contact
Rudolf Godesar 

Voorzitter van de Ageg Task Force “Cross-Border Culture”

EGTS Euregio Meuse-Rhine 

Gospertstraße 42 

B-4700 Eupen

Telefoon: +32 (0)474 65 07 14 

E-mail: rudolfgodesar@euregio-mr.eu

www.aebr.eu



Europese netwerken

Grenznetz

Beschrijving
De adviescentra in de Europese grensregio’s zijn vol-

doende bekend met de voor grenspendelaars rele-

vante problemen op het gebied van fiscaal, sociaal en 

arbeidsrecht. Maar ondanks de beste professionele 

kennis beperken de individuele adviescentra zich vaak 

tot het oplossen van de geanalyseerde problemen of 

het effectief implementeren van de oplossingsrichtin-

gen (naast het verstrekken van advies aan burgers).

Omdat de mobiliteitsproblemen en -belemmeringen 

in de respectievelijke grensregio’s vaak vergelijkbaar 

zijn en dezelfde structurele of juridische oorzaken heb-

ben, werd het grensnetwerk Grenznetz in 2009 in Aken 

opgericht. Dit innovatieve samenwerkingsnetwerk 

tussen de grensregio’s is gebaseerd op twee duidelijke 

doelstellingen:

• De vaardigheden van deskundigen in de grensre-

gio’s worden gebundeld en de uitwisseling van ken-

nis wordt verdiept. Tegelijkertijd worden gezamenlij-

ke oplossingen ontwikkeld om belemmeringen voor 

mobiliteit weg te nemen.

• De behoeften en oplossingen die aan de nationa-

le regeringen en de Europese instellingen worden 

voorgelegd, krijgen een groter politiek gewicht wan-

neer zij worden ondersteund door een gezamenlijk 

optreden.
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Wij zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een volgen-

de stap is op weg naar meer Europa in onze grensregio’s! 

Structuur en organisatie
Het informele netwerk bestaat momenteel uit vertegen-

woordigers van het Grensinfopunt Aken-Eurode, het Regi-

onskontor & Infocenter in Padborg (DK) en de Task Force 

Forensen, alsmede de Kamer van Arbeid van Saarland en 

INFOBEST Kehl/Straatsburg. De seminars worden op re-

gelmatige basis gehouden, waarbij elke partner zijn eigen 

kosten draagt. Het onlineforum van de grensoverschrijden-

de informatiepunten wordt gebruikt voor de uitwisseling 

van informatie. 

Financiering
Elke partner brengt zijn expertise zoveel mogelijk in de 

vorm van werkuren in. De materiaalkosten worden, afhan-

kelijk van het bedrag, door de partners zelf gedragen.

Resultaten
Door de nauwe samenwerking is de specialistische kennis 

sterk vergroot. De professionele netwerken bieden de mo-

gelijkheid om zaken op te helderen en vragen snel, effectief 

en onbureaucratisch te beantwoorden.

Contactgegevens

GRENSINFOPUNT Aken-Eurode 

Artur Hansen 

Johannes-Paul-II.-Straße 1 

D-52062 Aachen

Telefoon: +49 (0)241 568610 

E-mail: hansen@grenzinfopunkt.eu 

www.grenzinfopunkt.eu

Region Sønderjylland-Schleswig 

Peter Hansen 

Regionskontor & Infocenter Lyren 1 

DK-6330 Padborg

Telefoon: +45 (0)74670501 

E-mail: ph@region.dk



Europese netwerken

LIKE Culture

Beschrijving
LIKE - European Cities and Regions for Culture is ge-

wijd aan de ontwikkeling van lokaal cultuurbeleid op 

het kruispunt van de behoeften van lokale en regionale 

overheden, de eisen van het maatschappelijk midden-

veld en van actoren op cultureel gebied en aan toe-

komstgerichte debatten in de EU en het grotere Europa. 

LIKE werkt voornamelijk met gekozen vertegenwoordi-

gers en lokale en regionale overheidsdiensten (op alle 

bestuursniveaus) en omvat vertegenwoordigers van 

culturele structuren om een uniek platform in Europa te 

ontwikkelen voor samenwerking, discussie en actie op 

het gebied van cultuur.

LIKE bevordert culturele samenwerking op hetzelfde 

moment als de cultuur van samenwerking door middel 

van verschillende instrumenten: digitale netwerkinstru-

menten, organisatie van regelmatige evenementen, on-

dersteuning van gedecentraliseerde samenwerkings-

projecten (communicatie, verspreiding, zoeken naar 

partners) en invloedrijke communicatie (“plaidoyer”).. 

Structuur en organisatie
Organisatie van besluitvormingsorganen

LIKE is georganiseerd rond een kring van leden die een-

maal per jaar samenkomen tijdens de Algemene Verga-

dering om een comité te kiezen - een politiek orgaan 

dat de strategische oriëntaties van het netwerk bepaalt.
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Om de drie jaar kiest het comité een bureau/desk - een uit-

voerend orgaan dat in overleg met het managementteam 

van LIKE een jaarlijks actieprogramma opstelt, met inacht-

neming van de strategische oriëntaties van het netwerk.

Organisatie van het netwerk

Alle leden van LIKE kunnen deelnemen aan, maar ook bij-

dragen aan alle netwerkacties: thematische bijeenkomsten 

en conferenties, denktanks, publicaties en brochures, trai-

ningen en samenwerkingsacties.

Financiering
De werking van het netwerk (team, gebouwen, reizen) 

wordt gefinancierd met bijdragen van de leden (110 leden, 

waarvan de bijdragen worden berekend op basis van het 

bestuursniveau en de bevolkingsomvang) en enkele subsi-

dies die elk jaar door de belangrijkste partners (Ministerie 

van Europa en Ministerie van Cultuur Frankrijk) worden ver-

nieuwd. LIKE heeft ervoor gekozen om een zeer laagdrem-

pelige bijdrage te handhaven, om het voor alle lokale over-

heden en culturele structuren mogelijk te maken om zich 

aan te sluiten bij de Europese culturele samenwerking en 

deze voor zoveel mogelijk van hen toegankelijk te maken. 

Daarom is het team van LIKE verantwoordelijk voor het vin-

den van alternatieve financiering voor een groot deel van 

de acties van het netwerk (evenementen, projecten, publi-

caties, studies, enz.), met name door middel van stipte sub-

sidies van collectiviteiten, valorisatie, Europese cofinancie-

ring, crowdfunding, donaties of sponsors.

Resultaten
Het LIKE-netwerk heeft een impact op drie verschillende 

niveaus:

• Onder haar individuele leden: LIKE pleit actief voor de 

ontwikkeling van kwalitatieve lokale culturele politiek 

op het gebied van bestuur, cultuur van samenwerking 

en duurzaamheid. Daartoe slaagt het netwerk erin om 

binnen zijn gelederen zeer verschillende collectiviteiten 

te verenigen in termen van de ontwikkeling van lokale 

culturele politiek, en slaagt het erin een klimaat te creë-

ren dat gunstig is voor wederzijdse emulatie en Europe-

se territoriale solidariteit.

• Tussen haar leden: LIKE is erin geslaagd de basis te 

leggen voor een cultuur van samenwerking door de 

ontwikkeling van effectieve netwerk- en communicatie-

middelen (impact van nieuwsbrieven, impact van soci-

ale netwerken, hoeveelheid publicaties, naleving van 

LOGIN - het digitale platform voor samenwerking en 

verspreiding van informatie van leden, deelname aan 

seminars en conferenties, enz.

• Op mondiaal niveau: de concentratie van de boodschap 

van het netwerk rond sterke waarden (samenwerking, 

sociale verandering, lokale culturele democratie) ver-

sterkt de inzet van zijn invloedssfeer. In de afgelopen 

jaren heeft LIKE solide partnerschappen gesmeed met 

culturele maatschappelijke organisaties op Europees 

niveau (andere Europese culturele netwerken) en heeft 

het de aandacht van Europese instellingen, lokale en 

nationale overheden gekregen voor vele kwesties (cul-

tuur en de toekomst van Europa, Europese Culturele 

Hoofdsteden van Europa, kunst en cultuur in het cohe-

siebeleid, enz.) 

Contact
LIKE - European Cities and Regions for Culture 

18 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

F-59000 Lille

Telefoon: +33 9 80 33 09 36

Voorzitter 

Michaël Moglia 

E-mail: president@likeculture.eu

Coördinator 

Laétitia Brion 

E-mail: l.brion@likeculture.eu



Europese netwerken

WHO - RHN

Beschrijving
Het “Regions for Health Network” (RHN) werd in 1992 

opgericht en was gekoppeld aan drie trends: de groei 

van de WHO-netwerken, het groeiende belang van de re-

gio’s binnen de Europese landen en de ontwikkeling van 

institutionele regelingen ter ondersteuning daarvan. 

Sinds de oprichting heeft het RHN zich ten doel gesteld 

veelbelovende praktijken en knowhow uit te wisselen en 

synergiën te ontwikkelen om de gezondheid te bevor-

deren en ongelijkheden op subnationaal niveau te ver-

minderen. In 2012, kort na de goedkeuring van Health 

2020 door de 53 lidstaten van het Regionaal Bureau 

voor Europa van de WHO, heeft het RHN het manifest 

van Göteborg opgesteld. Zowel het Göteborg Manifest 

als Health 2020 markeren een duidelijke verschuiving in 

de essentie van het netwerk; van een groep mensen die 

ervaringen en beste praktijken willen delen, naar een 

alliantie van regio’s die streven naar gezondheidsbevor-

dering en vermindering van ongelijkheden op gezond-

heidsgebied, waarbij Health 2020 als referentiebeleid 

wordt gehandhaafd. De activiteiten van RHN kunnen nu 

rond vijf pijlers in kaart worden gebracht:

Participatie (door het versterken van de collectieve 

dialoog), documentatie (door het produceren van een 

aantal publicaties over specifieke onderwerpen), inclu-

sie (door contacten uit nieuwe gebieden uit te nodigen 

om over het netwerk te leren en regionale profielen te 

consolideren), communicatie (door alle netwerkleden 

het mediapotentieel van hun verhalen te tonen), en 
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diversiteit (door het portfolio van activiteiten voor netwerk-

leden te vernieuwen en te voorzien van nieuwe en uitda-

gende leermogelijkheden).

Structuur en organisatie
Het netwerk heeft een stuurgroep, bestaande uit het WHO 

RHN-contactpunt en vijf vertegenwoordigers van de aange-

sloten regio’s tijdens de jaarlijkse RHN-vergaderingen. De 

stuurgroep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger 

van een van de aangesloten regio’s, die bij consensus wordt 

gekozen voor een periode van 12 maanden bij toerbeurt. 

Het focal point van de WHO RHN is permanent medevoor-

zitter van de stuurgroep.

Het RHN wordt beheerd door de WHO via het Europees Bu-

reau voor investeringen in gezondheid en ontwikkeling van 

de WHO in Venetië, Italië (het kantoor van Venetië). Het is 

een mechanisme om de samenwerking tussen de betrok-

ken partijen, waaronder de regio’s die lid zijn van het RHN 

en de WHO, te vergemakkelijken. De activiteiten van het 

RHN worden beheerd in overeenstemming met het sta-

tuut en de financiële en personele regels en voorschriften, 

e-manuele bepalingen en het toepasselijke beleid, proce-

dures en praktijken van de WHO.

Financiering
Elke regio die lid is van het RHN is verantwoordelijk voor 

de eigen uitgaven in verband met het RHN. Alle activiteiten 

van het RHN, in tegenstelling tot die van de RHN-leden in 

hun individuele hoedanigheid, met inbegrip van de dage-

lijkse operaties en de steun van het RHN-secretariaat, zijn 

afhankelijk van de ontvangst door het RHN-secretariaat van 

voldoende middelen voor dit doel. In dit verband betalen de 

leden van het RHN een jaarlijkse bijdrage aan het secreta-

riaat van het RHN. De WHO kan middelen uit andere bron-

nen bijeenbrengen om de werkzaamheden van het RHN te 

ondersteunen, in overeenstemming met het vastgestelde 

beleid en de beginselen van de organisatie.

Resultaten
Het RHN vergroot zijn zichtbaarheid in de Europese volks-

gezondheidsarena door het organiseren van initiatieven 

zoals: SCI-publicaties, capaciteitsopbouwende activitei-

ten, het geven van een stem aan het subnationale niveau, 

en communicatieactiviteiten (nieuwsbrief, sociale media).

Belangrijke mijlpalen bereikt in het biënnium 2016-2017:

SDG’s: van globaal naar lokaal. De 24e jaarvergadering 

van RHN in Kaunas was zeer innovatief. Het programma van 

de bijeenkomst was zo gestructureerd dat het de manier 

weerspiegelt waarop de SDG’s op alle politieke niveaus 

kunnen worden geïmplementeerd.

Studiebezoeken: begrijpen hoe uitstekende praktijken 

ontstaan. Twee studiebezoeken vonden plaats in 2016-

2017: Wales en Neder-Oostenrijk.

RHN-regio’s - pioniers op vele manieren. De RHN-reeks van 

casestudy’s wordt zeer goed ontvangen onder professio-

nals in de gezondheidszorg, ver buiten de “grenzen” van 

het RHN.

RHN: het opdoen van subnationale ervaring in ministeri-

ele fora. Dankzij het RHN heeft het subnationale bestuur-

sniveau nu toegang tot ministeriële fora waaraan het voor-

heen niet kon deelnemen.

RHN: uitbreiding van de samenwerking. RHN heeft de sa-

menwerking met het Healthy Cities netwerk geïntensiveerd.

RHN: een gezaghebbende stem in de internationale volks-

gezondheidsarena. Het RHN heeft zijn aanwezigheid tij-

dens de European Public Health Conference, het grootste 

technische forum over volksgezondheid in Europa, met 

succes uitgebreid. In Wenen (2016) en Stockholm (2017) 

organiseerde het RHN thematische workshops over innova-

tieve thema’s zoals subnationale implementatie van SDG’s 

en over genderstereotypen 

Contact
Brigitte van der Zanden 

Directeur Stichting euPrevent | EMR

Telefoon: +31 (0)6-36062039 

E-mail: info@euprevent.eu

www.who.int
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