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Context 

In 2012 is het 2 Zeeën-programma van start gegaan met de thematische kapitalisatie. Deze is gericht op 

het consolideren, valoriseren en verspreiden van de resultaten van de projecten/netwerken van de 

huidige programmaperiode en het ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten als voorbereiding op de 

toekomst. Eigen aan de thematische kapitalisatie is dat de nieuw te ontwikkelen activiteiten moeten zorgen 

voor valorisatie van de bestaande activiteiten en , wanneer mogelijk, zo veel mogelijk moeten voortbouwen 

op de resultaten daarvan om een nieuw uitgangspunt te bieden voor de toekomst. 

De programma-autoriteiten hebben besloten om in 2013 een thematisch clusterinitiatief te lanceren om 

daarmee invulling te geven aan de thematische kapitalisatie van 2 Zeeën. Hoewel clusters welkom zijn rond 

alle thema’s (voor meer informatie zie ‘Terms of Reference Clusterinitiatief 2 Zeeën’), hebben de 

programma-autoriteiten vier prioritaire thema’s geselecteerd waar hun voorkeur naar uitgaat als het gaat om 

de totstandkoming van clusters, te weten:  

 Toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning 

 Risicobeheersing in het kader van integraal kustbeheer 

 Toegankelijkheid van het gebied 

 Sociale inclusie 

 

Vervolgens heeft het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat een analyse gemaakt van de mogelijkheden 

voor clustervorming rond deze vier thema’s. Dit document presenteert de uitkomsten van deze deskresearch 

om projectpartners te helpen met het opzetten van clusters. 

 

De hier beschreven mogelijkheden voor clustervorming zijn slechts indicatief. Het zijn slechts 

voorbeelden van hypothetische clusters. Deze zijn niet uitputtend en ook niet bindend. 

 

Uitgangspunten en aanpak van de analyse  

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat heeft de aanvraagformulieren van zowel goedgekeurde als 

afgewezen projecten rond de vier bovengenoemde thema’s onderzocht (de thematische indeling van de 

projecten is te vinden in Bijlage 1).  

 

Kapitalisatie door projecten die zich bezighouden met hetzelfde thema, kan vanuit twee perspectieven 

worden benaderd: ten eerste vanuit thematisch oogpunt en ten tweede vanuit het oogpunt van aanpak en 

werkwijze. Bij het analyseren van de projecten en het formuleren van mogelijkheden voor clusters zijn deze 

twee aspecten dan ook in aanmerking genomen. Projectpartners zouden hierdoor ook kunnen worden 

gestimuleerd om te komen tot allerlei innovatieve, uiteenlopende soorten clusters. 

 

Naast de thematiek, de aanpak en de werkwijze (bijv. doelgroepen, ontwikkelde tools, enz.) van de 

verschillende projecten is het ook interessant om naar de samenwerkingsverbanden te kijken. Organisaties 
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die bij meerdere projecten rond hetzelfde thema zijn betrokken, zouden bijvoorbeeld een voortrekkersrol 

kunnen vervullen in het kapitalisatieproces. 

Deze analyse is daarom uitgevoerd in drie stappen, die op elk van de vier thema’s zijn toegepast: 

1. analyse van 2 Zeeën-projecten (zowel goedgekeurde als afgewezen)  

2. analyse van de projectpartners  

3. formulering van mogelijkheden voor clusters 

 

I. Toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning 

Dit thema past perfect bij de thematische focus van het toekomstige cohesiebeleid voor de 

programmaperiode 2014-2020. Het sluit ook goed aan bij de pijler ‘slimme groei’ van de Europa 2020-

strategie. Deze prioriteit is gericht op een economie die berust op kennis en innovatie.  

 

De afgelopen tien jaar heeft het Triple Helix-model voor 

samenwerking tussen universiteiten, bedrijfsleven en 

overheid een prominente positie ingenomen als het gaat 

om de rol van het hoger onderwijs in de kenniseconomie.  

Daarom willen wij dit model gebruiken om te 

onderzoeken welk soort interacties er zijn tussen 

regionale innovatoren die bij 2 Zeeën-projecten zijn 

betrokken. Toegepast op de regionale context vullen wij 

dit model als volgt in: Hoger-onderwijsinstellingen – 

Privésector (bij 2 Zeeën voornamelijk KMO’s/MKB) – 

Institutionele stakeholders.  

 

Na deze analyse van interacties tussen de regionale innovatoren zal worden gekeken op welke sectoren de 

projecten zich richten, om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor kapitalisatie. 

Bij deze thematische en inhoudelijke analyse zijn in totaal 31 projecten rond dit thema1 bestudeerd. Twintig 

daarvan waren goedgekeurde projecten; de andere elf waren tijdens de diverse projectoproepen afgewezen 

 

                                                           
1 Eigenlijk vormt dit thema een combinatie van twee van de thema’s uit Bijlage 1 (thematische indeling van projecten): 
onderzoek en innovatie; ondernemerschap en bedrijfsondersteuning. 

Triple Helix-model aangepast aan 2 Zeeën-context  
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Goedgekeurde projecten 

(zwart) en afgewezen 

projecten (blauw cursief) 
in het 2 Zeeën-programma 

Soort interactie tussen  

hoger-onderwijsinstellingen (HOI’s), privésector (KMO’s/MKB) en institutionele stakeholders,  
gebaseerd op het Triple Helix-model 

KMO/MKB-
netwerk d.m.v. 

intensieve 
ondersteuning 

Netwerk van 
HOI’s 

Koppeling tussen 
HOI’s en 

privésector 

Koppeling tussen 
KMO/MKB-

netwerken en 
institutionele 
stakeholders 

Koppeling tussen 
HOI’s en 

institutionele 
stakeholders 

Koppeling tussen 
HOI’s, 

privésector en 
institutionele 
stakeholders 

Overige 
(bevordering van 
ondernemerschap 
onder specifieke 
groepen burgers) 
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Luchtkwaliteit     CLEANTECH         
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IDEA 
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Transport      

SCODECE 

i-MOCCA 
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Neurowetenschappen   TC2N           

Voeding     meCagrO2 
2ST 

Fish & Chips 
      

Eco-innovatie LCAP   ECO-MIND         

Bouw       
2ST 

SBSME 
    BUFU 

Maritiem POINT     TIME       

Landbouw     WUE-IMAGE         

Geen specifieke focus 
TEN 

BPPE 
SUPERLINKS   

Design Your 
Innovation 

  FUSION 

GAPS 
SUPPORT 

SET 
EDIE 
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 Betrokkenheid van individuele organisaties bij goedgekeurde projecten 

Bij de twintig goedgekeurde projecten zijn in totaal 116 partners betrokken. Daarbij gaat het om 89 

verschillende organisaties.  

Dat betekent dat sommige organisaties bij meerdere projecten zijn betrokken, wat gunstig kan zijn voor de 

totstandkoming van clusters. Onderstaande tabel laat zien hoeveel organisaties er zijn betrokken bij hoeveel 

projecten: 

Aantal projecten per organisatie Aantal organisaties 

1 60 

2 20 

3 4 

4 1 

  

 De volgende vier organisaties zijn betrokken bij drie projecten: 

- Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (BPPE, 2ST en FUSION) 

- Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (2ST, TEN en Cura-B) 

- University of Kent (CLEANTECH, SYSIASS en FUSION) 

- Université de Lille 1 - Sciences et Technologies (IDEA, MultiDES en i-MOCCA) 

 Business Support Kent is betrokken bij vier projecten (FUSION, 2ST, BPPE en ECO-MIND). 

 

Gezien hun sterke betrokkenheid bij 2 Zeeën-projecten kunnen deze vijf organisaties worden gezien als 

motor achter het kapitalisatieproces voor bestaande projecten. Zij vertegenwoordigen bovendien de drie 

soorten stakeholders uit het Triple Helix-model:  

- Hoger-onderwijsinstellingen: University of Kent en Université de Lille 1 

- Institutionele stakeholders: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen en Business 
Support Kent (als dienstverlener voor institutionele stakeholders) 

- Vertegenwoordiging van de privésector: Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen  

 

Onderstaande afbeelding laat zien dat sommige organisaties (en dus projecten) een sleutelrol zouden 

kunnen vervullen in het proces van clustervorming. Bijvoorbeeld de projecten FUSION en 2ST, en met 

name de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

West-Vlaanderen, zouden een belangrijke rol kunnen spelen in termen van thematische gerichtheid 

en samenwerkingsrelaties met andere projecten. Overigens zou ook Kent County Council (als partner 

sterk betrokken bij deze twee projecten – hoofdpartner van 2ST) een belangrijke rol kunnen spelen.  
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Voorbeeld van interacties tussen organisaties die  

bij minstens drie (HEI, ICAM en Kent CC bij twee) projecten rond dit thema zijn betrokken 

 

 

 Mogelijkheden voor clusters 

 

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat de programma-autoriteiten bij voorkeur clusters zouden 

zien ontstaan die elk van de drie complementaire elementen van dit thema in zich dragen, te weten 

toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning. Ook als er koppelingen te leggen zijn tussen 

projecten in dezelfde sector, moet een cluster proberen zich niet te beperken tot één soort stakeholder en/of 

één soort interactie binnen de regionale innovatiestructuur: het gaat om het valoriseren en combineren van 

de reeds behaalde resultaten voor de drie bovengenoemde elementen.  

 

 Een flinke groep projecten (10 in totaal: 7 goedgekeurde, 3 afgewezen) legt concrete 

koppelingen tussen hoger-onderwijsinstellingen (‘onderzoeksactiviteiten’) en de privésector 

(met name KMO’s/MKB). Deze verbanden zijn uiteraard verschillend van aard en variëren van zeer direct 

(bedrijven betrokken als officiële partners) tot indirect (bedrijfsleven als eindbegunstigde van 

projectresultaten).  
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 Een tweede groep projecten (8 in totaal: 6 goedgekeurde, 2 afgewezen) houdt zich bezig met de 

gezondheidszorg. Het is interessant dat alle bilaterale interacties binnen het Triple Helix-model 

worden afgedekt door projecten. Dat betekent dat deze groep een grote verscheidenheid aan projecten 

omvat: van wetenschap tot bedrijfsondersteuning. Verder zou het project Dignity in Care, hoewel het 

in eerste instantie niet onder dit thema was gerangschikt, in een dergelijke cluster ook interessante 

toegevoegde waarde hebben. 

 

 Een relatief kleine groep projecten (in totaal 3 goedgekeurde projecten) is actief in de voedingssector. 

Bij deze drie projecten is de particuliere sector sterk bij de projectactiviteiten betrokken (als direct 

begunstigde van bedrijfsondersteuning of van de technische outputs). 

 

 Twee projecten hebben betrekkelijk vergelijkbare activiteiten voor wat betreft de koppelingen tussen 

hoger-onderwijsinstellingen en gezondheidszorginstellingen (ziekenhuizen, medische 

stichtingen enz.). Hoewel ze verschillende producten ontwikkelen (SYSIASS een intelligente rolstoel en 

SHIVA virtuele sculptuur), zou het voor hen interessant kunnen zijn om hun resultaten gezamenlijk te 

valoriseren en een nieuwe stap te zetten. 

 

 In de laatste kolom van de tabel is te zien dat twee goedgekeurde projecten duidelijk afwijken van de 

rest in deze analyse. BUFU en GAPS richten zich allebei op ondernemerschap maar elk binnen 

een specifieke doelgroep. Men zou zich kunnen voorstellen dat deze twee projecten punten 

van overeenstemming vertonen met projecten rond het thema sociale inclusie, met name de 

projecten die zich richten op een betere aansluiting van kansarme groepen op de arbeidsmarkt (TSE, 

SUCCES en iLAEBOR). Dit zou wellicht kapitalisatieactiviteiten kunnen opleveren. 

 

 Qua aantal ingediende projecten is transport in het 2 Zeeën-programma de meest populaire 

onderzoeks- en innovatiesector geweest. Tussen de twee goedgekeurde projecten (i-MOCCA en 

SCODECE) zouden er wellicht overeenkomsten en punten van overeenstemming te vinden zijn voor een 

volgende stap.  

 

 Wat ook opvalt is dat FUSION het enige project is waarin alle drie de regionale innovatoren zijn 

vertegenwoordigd: hoger-onderwijsinstellingen, institutionele organisaties (Kent County Council als 

hoofdpartner) en instellingen voor de privésector (Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en Chambre 

de Commerce du Grand Lille). Gezien de potentiële banden met andere projecten via de betrokken 

partners zou het interessant kunnen zijn om voort te bouwen op FUSION (dat reeds een 

kapitalisatieproject is op basis van ECOMIND en BPPE) en daar andere projecten rond dit thema bij te 

betrekken. 

 

II. Risicobeheersing in het kader van integraal kustbeheer 

Dit thema past goed bij de thematische focus van het toekomstige cohesiebeleid voor de programmaperiode 

2014–2020. Het sluit ook nauw aan bij de doelstellingen van het geïntegreerde maritieme beleid van de EU 



8/17 

in de zin van instrumenten voor geïntegreerde maritieme beleidsvorming en voor een optimale 

levenskwaliteit in kustregio’s (allebei speerpunten van genoemd beleid). 

Gezien het geografische gebied en de maritieme dimensie van het 2 Zeeën-programma gelden 

risicobeheersing en integraal kustbeheer ook als essentiële elementen, ten aanzien waarvan verdere 

kapitalisatie tussen projecten veel zou kunnen opleveren. 

Er zijn in totaal 16 projecten rond dit thema geanalyseerd. Dertien daarvan waren goedgekeurde projecten; 

de andere drie waren tijdens de diverse projectoproepen afgewezen. 

 



9/17 

 

Goedgekeurde projecten (zwart)  

en afgewezen projecten (blauw cursief) 
in het 2 Zeeën-programma 

Gehanteerde methodiek voor risicobeheersing 

Risico 
Projecten gericht  

op dit risico 
Participatie van de 

bevolking 
Monitoring d.m.v. 
remote sensing 

Analyse van sociaal-
economische effecten 

Overstromingen van 

kustgebieden 

Flood Aware, FLOODCOM, 

CLAAS, CODYMAC 

FLOODCOM, Flood Aware 

CLAAS 
    

Veranderingen in 

zeewaterkwaliteit 
DYMAPHY, ISECA, MICRO   DYMAPHY, ISECA ISECA, MICRO 

Invasieve soorten MEMO, RINSE RINSE   MEMO 

Klimaatverandering in 
kustgebieden 

ARCH-MANCHE, CC2150 ARCH-MANCHE, CC 2150     

Maritieme veiligheid MIRG-EU, 3i   3i   

Pesticidenbeheer RICH    

Integraal kustbeheer C-SCOPE, GIFS C-SCOPE, GIFS     
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 Betrokkenheid van organisaties bij goedgekeurde projecten 

 

Bij de dertien goedgekeurde projecten zijn in totaal 78 partners betrokken. Daarbij gaat het om 66 

verschillende organisaties.  

Dat betekent dat sommige organisaties bij meerdere projecten zijn betrokken, wat gunstig kan zijn voor de 

totstandkoming van clusters. Onderstaande tabel laat zien hoeveel organisaties er zijn betrokken bij hoeveel 

projecten: 

Aantal projecten per organisatie Aantal organisaties 

1 52 

2 7 

3 4 

  

 De vier organisaties die bij drie verschillende projecten zijn betrokken, zijn allemaal universiteiten en 

onderzoeksinstituten: 

- Centre for environment, fisheries and aquaculture science (CEFAS) (DYMAPHY, MEMO en MICRO) 

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (ARCH-MANCHE, DYMAPHY en MICRO) 

- Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) (DYMAPHY, MEMO en 
MICRO) 

- Stichting Deltares (ARCH-MANCHE, MEMO en MICRO) 

 

Deze vier universiteiten en onderzoeksinstituten (en andere partners die bij twee projecten zijn betrokken) 
zijn allemaal werkzaam op hetzelfde terrein (onderzoek van de zee) en werken reeds samen aan dezelfde 

projecten. Gezien hun sterke betrokkenheid bij 2 Zeeën-projecten zouden deze organisaties dus een 
aandrijfkracht van het kapitalisatieproces voor bestaande projecten kunnen zijn. 

 

 Mogelijkheden voor clusters  

 

 Er kunnen diverse koppelingen worden gemaakt tussen projecten die zich op dezelfde risico’s 

richten: 

 Vier projecten (2 goedgekeurde projecten (Flood Aware en FLOODCOM), 2 afgewezen) houden zich 

bezig met het risico van overstromingen in kustgebieden. De twee goedgekeurde projecten lijken 

complementair, want het ene houdt zich bezig met voorlichting en bewustwording en het andere meer 

met overstromingspreventie (het project omvat ook investeringen). Dit zou dus een mogelijk terrein zijn 

voor de vorming van een cluster. 

 Een groep van drie projecten (DYMAPHY, ISECA en MICRO) is gericht op de risico’s die 

samenhangen met veranderingen in de kwaliteit van het zeewater. Deze drie projecten houden 

zich bezig met verschillende aspecten van veranderingen in de zeewaterkwaliteit, maar hebben allemaal 

als doel om de betrokken stakeholders te voorzien van de nodige informatie en tools voor de 

besluitvorming in het 2 Zeeën-gebied. Verder valt op dat deze projecten banden hebben met andere 
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projecten in andere Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s (met name het CHARM III-project 

van het Frans-Engelse Kanaalprogramma). 

 Maritieme veiligheid is het onderwerp van twee projecten (MIRG-EU en 3i). Zij benaderen 

maritieme veiligheid vanuit verschillende invalshoeken: MIRG-EU houdt zich bezig met incidenten op zee 

en in havens (brandbestrijding, gevaarlijke stoffen e.d.), terwijl 3i werkt aan een onbemand vliegtuig 

voor de monitoring van schepen op het Kanaal en de Noordzee. Toch zouden er interessante schakels 

kunnen zijn tussen beide projecten (hetgeen overigens al wordt vermeld in het aanvraagformulier van 

3i). 

 Ook met betrekking tot de impact van klimaatverandering voor kustgebieden zijn er twee 

goedgekeurde projecten (CC2150 en ARCH-MANCHE). Ondanks de onderlinge verschillen in 

reikwijdte en aanpak zijn er bepaalde koppelingen te leggen tussen deze twee projecten.  

 

 Ten aanzien van het thema risicobeheersing zouden ook de werkwijze en aanpak van de 

verschillende projecten een interessant terrein voor kapitalisatie kunnen vormen. Men zou dan meer 

in de richting van horizontale kapitalisatie kunnen denken, maar nog altijd binnen het kader van 

risicobeheersing en integraal kustbeheer.  

 Mensen bewust maken van het risico en ze betrekken bij het proces van risicobeheersing is een 

essentieel element van projecten rond risicobeheersing en integraal kustbeheer. Zeven van de dertien 

goedgekeurde projecten leggen sterk de nadruk op participatie van de bevolking. De 

projecten hebben allerlei instrumenten en methoden ontwikkeld om hun voornaamste doelgroepen te 

bereiken; hierover zijn al of worden nog voorbeeldenboeken samengesteld. Er is dus ruimte voor 

uitwisseling, valorisatie en verdere ontwikkeling op dit punt. 

 Remote sensing lijkt een zeer waardevolle methode voor de monitoring van bepaalde risico’s 

(veranderingen in zeewaterkwaliteit en maritieme veiligheid). Drie projecten (DYMAPHY, ISECA en 

3i) gebruiken diverse remote-sensing-technieken om deze risico’s te beheersen. Twee van 

deze drie projecten kijken specifiek naar veranderingen in de zeewaterkwaliteit (eutrofiëring en 

fytoplankton). Men kan zich dus voorstellen dat er gezamenlijke activiteiten kunnen worden opgezet om 

de ontwikkelde tools en technieken te valoriseren en te verspreiden en verdere mogelijkheden te 

onderzoeken. 

 De sociaal-economische impact van diverse risico’s is ook een essentieel element. Drie projecten 

houden zich specifiek bezig met sociaal-economische analyse: ISECA, MICRO en MEMO. Dit zou ook een 

mogelijk terrein zijn voor clustervorming. 

 

III. Toegankelijkheid van het gebied 

 

Dit thema past goed bij de thematische focus van het toekomstige cohesiebeleid voor de programmaperiode 

2014–2020. Het sluit ook nauw aan bij de doelstellingen van het vlaggenschipinitiatief ’efficiënt gebruik van 

hulpbronnen’  van de EU 2020-strategie.  
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In totaal zijn negen projecten rond dit thema geanalyseerd. Zes daarvan waren goedgekeurde projecten; de 

andere drie waren tijdens de diverse projectoproepen afgewezen. De belangrijkste resultaten van deze 

analyse staan hieronder weergegeven: 
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Mogelijke clusters rond havens Mogelijke clusters rond ‘zachte mobiliteit’ 

Thema’s 
Projecten gericht  
op deze thema’s 

Thema’s 
Projecten gericht  
op deze thema’s 

Herinrichting van havens Yacht Valley, Transcoast Zachte mobiliteit in de stad Bike Friendly Cities 

Intermodaliteit C2C, PATCH 
Zachte mobiliteit op het 

platteland 
Access to Countryside (ATC) 

Havenbeheer PATCH, C2C, Transcoast Toegankelijkheid van havens 
C2C 
SAPA 

Logistiek 
PATCH, C2C 

  

Grensoverschrijdende 

profilering 
PATCH, C2C   

Ontwikkeling van 

jachthavens 

Yacht Valley, TRANSCOAST 

Tenmar, AVANTI 
  

Diversificatie van 

havenactiviteiten  
PATCH   
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 Betrokkenheid van individuele organisaties bij goedgekeurde projecten 

 

Bij de zes goedgekeurde projecten zijn in totaal 51 partners betrokken. Daarbij gaat het om 44 

verschillende organisaties.  

Dat betekent dat sommige organisaties bij meerdere projecten zijn betrokken, wat gunstig kan zijn voor de 

totstandkoming van clusters. Onderstaande tabel laat zien hoeveel organisaties er zijn betrokken bij hoeveel 

projecten: 

Aantal projecten per organisatie Aantal organisaties 

1 36 

2 7 

  

 De volgende zeven organisaties zijn betrokken bij twee projecten: 

- Havenautoriteiten: Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Calais – Port of Calais, Portsmouth Commercial Port (C2C, PATCH) 

- Lokale overheden: East Sussex County Council, Provincie West-Vlaanderen, SEEDA (ATC; PATCH), 

Provincie Zeeland (Bike Friendly Cities, Transcoast) 

 

 

 Mogelijkheden voor clusters  

 

Havens vormen het populairste thema voor toegankelijkheidsprojecten in het kader van 2 Zeeën. Een 

tweede thema is de ontwikkeling van ‘zachte mobiliteit’. 

 

 Projecten met betrekking tot havens kunnen op verschillende manieren worden gekoppeld: 

 Vier projecten (2 goedgekeurde projecten – Yacht Valley en Transcoast; 2 afgewezen) houden zich 

bezig met de ontwikkeling van jachthavens. De twee goedgekeurde projecten zouden de 

uitgevoerde activiteiten rond dit thema kunnen ‘peer-reviewen’, waarbij Yacht Valley de nadruk legt op 

watersportservicecentra en Transcoast zich breder richt op de algehele herinrichting van verwaarloosde 

gebieden in jachthavens. 

Overigens is jachthavenontwikkeling bij Yacht Valley het hoofdthema maar bij Transcoast een van de 

subthema’s. 

 Een groep van drie projecten (PATCH, C2C en Transcoast) richt zich op beter havenbeheer. PATCH 

heeft een e-learning-platform opgezet om web-seminars (webinars) te organiseren voor havenbedrijven. 

Transcoast en C2C hebben het thema havenbeheer meer vanuit een algemeen perspectief bekeken in 

de zin van visieontwikkeling. 
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Transcoast heeft een economisch model ontwikkeld voor havens in het gebied. Dit model is online 

beschikbaar en havens kunnen het afstemmen op hun eigen situatie. C2C heeft een strategisch 

grensoverschrijdend investeringskader voor haven- en transportinfrastructuur uitgewerkt.  

Hoewel deze projecten een verschillende invalshoek hebben, kunnen er toch mogelijkheden zijn voor 

een cluster. 

 Drie andere projecten zouden kunnen worden geclusterd rond het thema herinrichting en 

diversificatie van havens. PATCH heeft zich geconcentreerd op diversificatie, Transcoast en Yacht 

Valley leggen het accent op herinrichting, maar het zou interessant kunnen zijn om beide elementen te 

combineren. 

 Er is nog een laatste groepje van twee projecten met veel overeenkomsten, namelijk C2C en Patch. 

Beide houden zich bezig met thema’s als intermodaliteit en modal shift, kwaliteitsverbetering in de 

logistiek en de herprofilering van kleine en middelgrote havens in grensoverschrijdend opzicht. 

 Er zijn ook twee projecten gericht op oplossingen op het gebied van ‘zachte mobiliteit’ om de 

toegankelijkheid van het 2 Zeeën-gebied te verbeteren. Het project Bike Friendly Cities concentreert zich 

op fietsgebruik als oplossing voor de stedelijke mobiliteitsproblematiek. Het project ATC streeft naar een 

betere toegankelijkheid van het platteland via zachte vervoerswijzen. 

Beide projecten hebben ten minste één gemeenschappelijk thema, namelijk het streven naar 

bewustwording en draagvlak voor de uitgevoerde activiteiten. Ze zouden kunnen samenwerken om te 

kapitaliseren op de technieken en good practices in dat opzicht.  

 

 

IV. Sociale inclusie 

Dit thema past goed bij de thematische focus van het toekomstige cohesiebeleid voor de programmaperiode 

2014–2020. Het sluit ook nauw aan bij de doelstellingen van de ‘Agenda voor nieuwe vaardigheden en 

banen’  van de EU 2020-strategie. 

 

Er zijn in totaal 16 projecten rond dit thema geanalyseerd. Dertien daarvan waren goedgekeurde projecten; 

de andere drie waren tijdens de diverse projectoproepen afgewezen.  

 

Goedgekeurde projecten (zwart) en afgewezen 

projecten (blauw cursief) 
in het 2 Zeeën-programma 

Projecten 

Doelgroepen 
Jongeren  

(onder de 25 jaar) 
Villa CrossMedia, ACCES, SUCCES 

AOB, Growing Places, SMACO21, LYU 



16/17 

Migranten en etnische 

minderheden 

Villa CrossMedia, AIMER 

LYU 

Verslaafden  

(drugs, alcohol e.d.) 
CAFTA, DNA 

Bewoners van 

achterstandswijken (niet gericht 

op bepaald deel van de 
bevolking) 

DNA, INSPIRER, iLAEBOR, TSE, Heroes2C 

Goedgekeurde projecten (zwart) en afgewezen 

projecten (blauw cursief) 
in het 2 Zeeën-programma 

Projecten 

Gehanteerde 
methoden om 

sociale 
uitsluiting 

tegen te gaan 

Versterking van 

bewonersparticipatie bij 

besluitvorming 

ACCES, DNA 

Verbetering van toegang tot de 

arbeidsmarkt 
iLAEBOR, TSE, SUCCES 

Verbetering van bestaande 

dienstverlening voor kansarme 
groepen 

SUCCES, TSE, AIMER 

Energie-efficiëntie INSPIRER 

Vergroting van gevoel van 
verantwoordelijkheid voor eigen 

buurt 

DNA 

Ondersteuning van 

vrijwilligerswerk 
Villa Cross Media 

Andere AIMER, CAFTA 

 

 

 Betrokkenheid van individuele organisaties bij goedgekeurde projecten 

 

Bij de dertien goedgekeurde projecten zijn in totaal 45 partners betrokken. Daarbij gaat het om 39 

verschillende organisaties.  

Dat betekent dat sommige organisaties bij meerdere projecten zijn betrokken, wat gunstig kan zijn voor de 

totstandkoming van clusters. Onderstaande tabel laat zien hoeveel organisaties er zijn betrokken bij hoeveel 

projecten: 
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Aantal projecten per organisatie Aantal organisaties 

1 37 

3 1 

5 1 

  

Medway Council is betrokken bij vijf verschillende projecten rond sociale inclusie (ACCES, AIMER, 

INSPIRER, SUCCES en DNA), waarvan in vier gevallen als hoofdpartner (ACCES, AIMER, INSPIRER en 

SUCCES). Deze organisatie zou dus een centrale rol kunnen spelen in de clustervorming rond dit thema.  

OCMW Kortrijk is als partner bij drie projecten betrokken (SUCCES, INSPIRER en DNA). 

 

Opvallend is verder dat van de 39 organisaties die bij sociale-inclusieprojecten zijn betrokken, er slechts 

vier uit Nederland komen. 

 

 Mogelijkheden voor clusters  

 

Potentiële koppelingen tussen projecten kunnen worden gezocht vanuit twee verschillende, complementaire 

invalshoeken. Het meest voor de hand liggend zijn de doelgroepen van de verschillende projecten. Deze 

zouden een aanknopingspunt kunnen vormen voor een cluster tussen projecten die zich op dezelfde 

doelgroepen richten. Een andere invalshoek zou kunnen zijn om te kijken naar de methoden die de 

projecten hebben gehanteerd om sociale uitsluiting in achterstandswijken tegen te gaan. 

Er zijn diverse koppelingen denkbaar tussen projecten met dezelfde doelgroepen: 

 Zeven projecten (3 goedgekeurde projecten (VillaCrossMedia, ACCES en SUCCES), 4 afgewezen) 

ondersteunen jongeren. Deze projecten zouden hun instrumenten en ervaringen kunnen bundelen om 

initiatieven voor de sociale inclusie van jongeren te bevorderen. Ook de organisaties die bij de vier 

afgewezen projecten waren betrokken, zouden vanwege hun ervaring op dit terrein een interessante 

meerwaarde kunnen opleveren. 

 Drie projecten (2 goedgekeurde projecten (VillaCrossMedia en AIMER), 1 afgewezen (LYU)) richten 

zich op de inburgering van migranten en etnische minderheden. Beide projecten zouden hun 

resultaten kunnen delen en een voorstel kunnen doen voor verdere activiteiten. 

 Twee goedgekeurde projecten (CAFTA en DNA) ontwikkelen initiatieven op het gebied van sociale 

inclusie van verslaafden (drugs, alcohol e.d.). 

 

 Verder zouden drie projecten met dezelfde aanpak en werkwijze kunnen samenwerken om te 

kapitaliseren op hun resultaten. Drie goedgekeurde projecten (SUCCES, iLAEBOR en TSE) ontwikkelen 

pilot-activiteiten om mensen uit achterstandswijken aan een baan te helpen. Deze projecten hanteren 

verschillende maar complementaire werkwijzen, die op grensoverschrijdend niveau leerzaam zouden kunnen 

zijn. Dit zou een interessant terrein kunnen zijn voor kapitalisatie. Men zou bovendien kunnen denken 

aan samenwerking met projecten op het gebied van ondernemerschap (bijv. BUFU en GAPS). 


