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Inleiding

INTERREG IVA 2 Zeeën zet alle zeilen bij. 
Na het druk bijgewoond jaarlijks evenement 
is momenteel de evaluatieperiode aan de 
gang voor de projecten die zijn ingediend 
in de vijfde oproep. Aan deze projectoproep 
gingen enkele programmawijzigingen vooraf 
die ook voor de toekomstige promotoren 
en partners van belang zijn. We blikken 
tevens vooruit op de zesde projectoproep 
deze zomer. Denkt u eraan een projectidee 
in te dienen, neem dan zeker contact 
op met één van de facilitatoren van het 
programma.

Projecten vormen het hart van het 2 Zeeën 
programma. U leest in de nieuwsbrief alles 
over de resultaten en evenementen van 
goedkeurde projecten, zoals bijvoorbeeld 
de startconferentie van het AIMER project, 
of over SISCO, dat een studiebezoek in 
Engeland organiseerde over duurzaam 
bouwen. In elk nummer plaatsen we ook 
de communicatie van een goedgekeurd 
project in de kijker. Dit keer is dat de fraaie 
website van het C-SCOPE project. Een 
uitstekende inspiratiebron voor projecten 
in de toekomst.

Alle belangrijke data van het Programma 
zijn samengebracht in een overzicht, en 
mocht u nog niet weten wie we zijn, dan 
stellen we graag het GTS team en de 
facilitatoren aan u voor.
In de toekomst mag u nog meer nieuws 
van ons verwachten, met enkele ‘speciale 
edities’ van deze nieuwsbrief en binnenkort 
een gloednieuwe website van het 
programma.

Over het Programma…
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Jaarlijks evenement 2009:
ontwikkel je grensoverschrijdende ambities

Update van de 5e oproep 

Het programma ontving een record aantal 
projecten voor de 5e projectoproep. Er 
werden in totaal 28 dossiers ingediend, 
waaronder zowel terugverwezen uit vorige 
oproepen als nieuwe projecten.

Er werd voor een bedrag van in totaal 
bijna EUR 47 miljoen aan EFRO-subsidies 
aangevraagd, terwijl het totale budget iets 
meer dan EUR 97 miljoen bedroeg. Dit bedrag 
vertegenwoordigt 148 projectpartners in 
het programmagebied en is over de drie 
programmaprioriteiten als volgt verdeeld: 
economische ontwikkeling (EUR 14 mln. 
EFRO), leefomgeving (EUR 19 mln. EFRO) 
en levenskwaliteit (EUR 14 mln. EFRO).

De projecten worden nu geëvalueerd; bij de 
volgende vergadering van de Stuurgroep op 
23 april 2010 zal hierover worden beslist.

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Crossborder cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO

Het eerste jaarlijks evenement van het 
INTERREG 2 Zeeën-programma vond 
plaats in Oostende op 19 en 20 november, 
in de vorm van een partnerschapsbeurs. 
Het hoofddoel was om lokale en regionale 
deelnemers de mogelijkheid te bieden met 
andere organisaties te netwerken en nieuwe 
projecten en samenwerkingsverbanden te 
ontwikkelen.
Voor de nieuwkomers werd er een 
inleidend seminarie georganiseerd en alle 
deelnemers konden thema-workshops 
volgen die gekoppeld waren aan de 

programmaprioriteiten. Daarnaast was 
er ruimte voorzien voor netwerking en 
voor de presentatie van projectideeën die 
nog op zoek waren naar partners. Tot slot 
werden er bij de opening en sluiting van 
het evenement presentaties gehouden door 
vertegenwoordigers van de Beheersautoriteit 
(de regio Nord-Pas de Calais), de Europese 
Commissie en door de Vlaamse overheid, 
bij wie we te gast waren. De deelnemers 
kregen ook informatie over de huidige en 
toekomstige uitvoering van het Programma.
De conferentie werd uiteindelijk een groot 

succes, waar meer dan 300 potentiële 
partners aan deelnamen. Het is dan ook 
de bedoeling dat het volgende evenement, 
dat gepland staat voor 23 en 24 september 
2010,  hier grotendeels zal op verder bouwen, 
rekening houdend met de evaluatie van het 
evenement van vorig jaar.
 
Meer informatie over deze conferentie 
kan u lezen in een speciale uitgave van de 
nieuwsbrief, die voorzien is voor volgende 
maand.

De openingssessie © Jürgen DOOM
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Aankondiging
van de 6e oproep 

De 6e oproep voor het indienen van 
projectvoorstellen zal op 7 mei 2010 
worden gepubliceerd. De sluitingsdatum 
hiervoor is 9 juli 2010. In november 2010 
worden er besluiten genomen over deze 
oproep. 
Zoals gebruikelijk zal het GTS verspreid 
over het programmagebied een aantal 
informatiebijeenkomsten voor potentiële 
indieners organiseren. Deze zijn bedoeld 
voor zowel degenen die projecten 
tijdens deze oproep willen indienen als 
voor geïnteresseerden in het algemeen. 
Via de  evenementenkalender op onze 
website kunt u op de hoogte blijven 
van de precieze data en locaties van de 
informatiebijeenkomsten.

Het Comité van Toezicht heeft op 2 
oktober 2009 onderstaande toelichtingen 
aangenomen:
 

Notitie over personeelskosten;• 

Notitie over bijdrage in natura;• 

Notitie over openbare aanbestedingen.• 

Verder heeft het Comité van Toezicht 
op dezelfde vergadering onderstaande 
wijzigingen aangenomen:

Vereenvoudiging van de EFRO-percentages • 
 voor projecten en partners per budgetlijn;

Notitie over gedeelde kosten. • 

  
In de laatste versie van de Richtlijnen 
omtrent subsidiabiliteit en projectbeheer 

op onze website staan deze toelichtingen 
en wijzigingen in bijlagen.
Er is ook een samenvatting beschikbaar:
 
http://interreg4a-2mers.eu/UK/
Call05/2010_01_12_SummaryOf
ModificationsInTheProgrammeManual
_NL.pdf

Het gewijzigde document, inclusief 
de door het Comité van Toezicht 
goedgekeurde toelichtingen en 
wijzigingen, zal met terugwerkende kracht 
voor alle goedgekeurde projecten gelden 
in het kader van alle oproepen van het 
INTERREG IVA 2 Zeeën-programma in de 
programmaperiode 2007- 2013.

Veranderingen in het Programma 

Het 2 Zeeën facilitatorennetwerk beschikt 
op dit moment over 5 grensoverschrijdende 
facilitatoren die als voornaamste taak 
hebben projectleiders bij te staan bij de 
ontwikkeling van hun grensoverschrijdend 
samenwerkingsproject. De facilitatoren zijn 
dan ook het eerste aanspreekpunt voor 
partners die geïnteresseerd zijn in het 2 
Zeeën Programma en het opzetten van een 
project.
 
Door hun uitgebreid netwerk van contacten 
over het hele programmagebied kunnen zij 
u helpen bij het zoeken naar potentiële 
partners. Zij zijn vertrouwd met de 
procedures en vereisten van het programma 
en kunnen u praktische tips geven bij het 
invullen van het Aanvraagformulier.
 
In Frankrijk zijn er drie facilitatoren 
werkzaam die elk een ander deel van 
het programmagebied voor hun rekening 
nemen. Séverine Ernest is gevestigd in 
Wimille (Pas-de-Calais) en is het contactpunt 
voor de Franse kustzone. Amandine Dupont 
nam tot en met begin februari dit jaar het 
ander deel van het Département Pas-de-
Calais voor haar rekening. Haar opvolger 
Antoine Surget zal net zoals Amandine 
te vinden zijn in Arras. Tenslotte is voor 

het Département Nord, Vincent Van der 
Poorten als facilitator aangesteld in Lille.

Vlaanderen heeft één facilitator, Dries 
Debruyne, die je in Brugge kan consulteren 
en de contactpersoon is voor de provincies 
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. 
Nienke Ensing werkt vanuit Middelburg 
voor het Nederlands samenwerkingsgebied 
(provincie Zeeland en delen van Zuid-
Holland en Noord-Brabant).

De facilitatoren zijn het aanspreekpunt op 
het terrein, zowel voor projectpartners als 
voor het GTS dat regelmatig beroep doet op 
hun expertise voor het verder ontwikkelen 
van het Programma. Aarzel dus niet om hen 
te contacteren met al je mogelijke vragen. 

We stellen ze graag aan u voor verder in 
deze nieuwsbrief.

 
> Voor de contactgegevens van 

al onze facilitatoren verwijzen we 
graag naar ‘Contact’ op onze website

Het grensoverschrijdend 
netwerk van facilitatoren: 
het Programma 
bij u in de buurt
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www.interreg4a-2mers.eu

http://interreg4a-2mers.eu/UK/Call05/2010_01_12_SummaryOfModificationsInTheProgrammeManual_NL.pdf
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Over de projecten…

De officiële startconferentie van het 
AIMER-project vond plaats in Oostende 
op 8 december 2009. AIMER betekent 
‘Achieving the Integration of Migrant 
Communities and Ethnic Residents’. Dit 
project is een samenwerkingsverband 
tussen Frankrijk, Vlaanderen en Groot-
Brittannië en werd goedgekeurd tijdens 
de 3e projectoproep. De partners besteden 
aandacht aan een actueel thema binnen het 
2 Zeeëngebied: de integratie van etnische 
minderheden in lokale gemeenschappen. 
De lokale autoriteiten en maatschappelijke 
organisaties willen dit verwezenlijken 
door samen te werken en te zorgen 
voor een betere integratie van etnische 
minderheden. Het project heeft een aantal 
actiepunten, zoals een welkomstpakket 
voor nieuwe migranten samenstellen, 
juridische ondersteuning organiseren en de 
toegankelijkheid van sociale voorzieningen 
verbeteren.

De deelnemers aan de conferentie werden 
in een multiculturele sfeer verwelkomd 
met etnische muziek, kleurrijke gewaden 
en zoete lekkernijen. Eerst waren er 
presentaties van de AIMER-projectpartners 
en het GTS, en daarna vertelden enkele 
mensen uit de migrantengemeenschappen 
over hun ervaringen en benadrukten ze 
hoe belangrijk het is voor hun en hun gezin 
om betrokken te zijn bij AIMER.

Door de verschillende culturen te delen 
met het gastland, richt AIMER zich op het 
verbeteren van de wederzijdse interesse 
en het versterken van de band tussen de 
migranten en het gastland. Dit interactieve 
gedeelte van de presentatie werd door de 
aanwezigen zeer gewaardeerd.

Na de presentaties van het AIMER-project, 
de persconferentie en de lunch was er een 
‘Festival van de gemeenschappen’. Tijdens 
het festival deelden aanwezigen uit meer 
dan 20 landen de culturele verschillen met 
hun gastland.

Het was een veelbelovende start van een 
nieuw project dat een concrete impact op 
de bewoners van het 2 Zeeëngebied voor 
ogen heeft.

 

> Neem voor meer
informatie contact

op met
Laurie Barriol, via : 

laurie.barriol@medway.gov.uk

Start van het AIMER-project

Het SISCo-project 
op tournee door het 
Verenigd Koninkrijk

Het SISCo-project (Solutions for 
Implementing Sustainable Construction, 
Centrum voor Duurzame Inkoop en 
Planning) heeft partners in Engeland, 
Vlaanderen en Nederland. Het doel van 
dit project is obstakels voor het uitvoeren 
van een duurzaam ontwikkelingsbeleid uit 
de weg te ruimen door duurzaamheid te 
integreren in de planningsprocessen van 
lokale overheden.

Vanuit dat perspectief organiseerden de 
SISCo-partners informatiebijeenkomsten 
om vertegenwoordigers van lokale en 
regionale overheden te informeren over 
duurzaam bouwen. Dit eerste werkbezoek 
werd georganiseerd door het  Environment 
Centre (tEC), hoofdpartner van het SISCo-
project, van 18 tot 20 november 2009 in 
Hampshire.

Dit twee dagen durende evenement was 
voor de deelnemers een uitgelezen kans 
om allerlei vormen van duurzame energie 
(onder meer windturbines, zonnepanelen 
en warmtepompen) in de praktijk toegepast 
te zien. De vertegenwoordigers konden 
tijdens het studiebezoek ook kleinschalige 
duurzaamheidsprojecten bezoeken zoals 
een informatieknooppunt van producten, 
trainingen en diensten op het gebied 
van duurzaam wonen en bouwen of een 
pilootproject rond kwalitatief hoogwaardig 
en milieuvriendelijk bouwen.

Het werkbezoek werd als zeer positief 
beoordeeld en de partners kijken al uit 
naar het volgende, in Nederland in 2010.

> Neem voor meer informatie 
contact op met: 

Laura Savillewood, via :
Laura.Savillewood

@environmentcentre.com

Deelnemers wisselen ervaringen uit

mailto:laura.savillewood@environmentcentre.com
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Over de projecten…

 Belangrijke data

Project in de kijker: de C-SCOPE website

Iedereen die als partner bij een INTERREG 
project is betrokken weet dit: zowel de 
Europese Commissie als het Programma 
stellen aan de projecten heel wat eisen 
op vlak van communicatie. Hoe pakken 
projecten dit concreet aan? In deze 
rubriek willen we telkens een project in 
de kijker zetten dat op een verhelderende 
en aantrekkelijke manier over hun 

doelstellingen en realisaties communiceert. 
In dit nummer stellen we de website van 
C-SCOPE (Combining Sea and Coastal 
Planning in Europe) voor. Neem snel een 
kijkje via www.cscope.eu. De drietalige 
website bestaat uit twee grote luiken. 
In ‘Over C-SCOPE’ kom je alles te weten 
over het projectbeheer, de partners, de 
doelstellingen en het 2 Zeeën programma. 

Het luik ‘Projectactiviteiten’ geeft tekst en 
uitleg bij de (voorziene) resultaten van het 
project, zoals het maritiem beheersplan, de 
instrumenten voor kustbeheer, en hoe het 
project de betrokkenheid voor duurzaam 
kustbeheer wil maximaliseren. Uitgebreide 
informatie over de meest recente 
projectactiviteiten staat opgelijst onder 
‘Evenementen’. De fotogalerij verzamelt 
foto’s over projectactiviteiten maar ook 
fraaie beelden over de Engelse en Vlaamse 
kust.
Het geheel wordt gepresenteerd in een 
overzichtelijke lay-out die aan alle EU 
en programmavereisten voldoet. Een 
inspiratiebron voor reeds goedgekeurde en 
toekomstige projecten!

> Voor meer informatie, neem contact 
op met Kathy Belpaeme, Kustbeheer 

Provincie West-Vlaanderen:
Kathy.belpaeme@kustbeheer.be

Datum  Titel

22 april  2010 Comité van Toezicht – 5e oproep  

23 april  2010 Stuurgroep – 5e oproep

Voorjaar 2010 Seminaries voor hoofdpartners van de 6e oproep 

07 mei 2010 Start van de 6e oproep

09 juli 2010 Einde van de 6e oproep

De prachtige kust in het 2 Zeeën gebied
© C-Scope

Met deze nieuwsbrief willen we u geregeld 
op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen in INTERREG IVA 2 Zeeën. Heeft u 
nieuws voor ons ? Laat het dan zeker weten 
en stuur uw ideeën of suggesties voor een 

volgend nummer naar
newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu.

Deze nieuwsbrief
is er voor u !

mailto:newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu?subject=news_contribution


1
2 3

4

6

9

10
11 12

7

85

5

2 Seas NEWS n°2
Februari 2010

1 - Véronique 
Na tien jaar werkervaring in stedenbouw en regionale/lokale ontwikkeling in Frankrijk en de overzeese departementen werkt Véronique 
nu al achttien jaar voor de samenwerkingsprogramma’s binnen de EU. Met haar expertise in ruimtelijke ordening en milieu is ze directeur 
van het 2 Zeeën-programma. Europese samenwerking heeft voor haar geen geheimen meer: van concrete projecten tot de Europese 
administratie, Véronique kent alle facetten. Ze is geboren aan Vlaamse zijde van de grens maar opgegroeid aan de andere kant, en 
geniet enorm van het plattelandsleven en het landschap. Ze staat voor eerlijkheid en bescheidenheid en houdt niet van bekrompenheid 
en machtsmisbruik.

2 - Emmanuel
Hij behaalde Master diploma’s in Economie en Europese Studies  en werkte nadien mee aan beleidsprojecten voor zijn thuisstad Poitiers. 
Van het westen van Frankrijk ging hij naar Rijsel, waar hij het INTERREG IIIB Noord-West Europa Secretariaat assisteerde met de 
financiën. Vervolgens ging hij aan de slag als financieel medewerker voor 2 Zeeën. Eerder studeerde hij in Uppsala (Zweden), en de 
wereld rondreizen is één van zijn hobby’s– wanneer hij tenminste niet druk in de weer is met een racket of voetbal. Hij kan absoluut niet 
tegen vroeg opstaan, slecht eten, gebrek aan humor en egoïstische mensen.

3 - Edouard 
Edouard studeerde ruimtelijke ordening en milieu en is een kei in biologie en wiskunde. Zijn kennis bracht hij al in de praktijk bij de 
voorbereiding van LIFE+ projecten voor milieu organisaties en bij de Franse overheid. Zijn twee masterscripties gingen over regionale en 
nationale samenwerking op het gebied van natuur en milieu en komen voor 2 Zeeën eveneens goed van pas. Hij pendelt tussen Brussel 
en Rijsel en geniet zo dagelijks van Europa. Als trotse Bretoen heeft hij een grote affiniteit met het mariene milieu. Edouard kan erg 
genieten van de natuur én van wereldbekerwedstrijden.

4 - Nathanaël 
Nadat Nathanaël zijn diploma bedrijfskunde en supply management had behaald, is hij marketing gaan studeren en deed hij ervaring op 
in het organiseren van evenementen, marktonderzoek en accommodatiemanagement. Hij startte begin 2008 tegelijk met Véronique in het 
Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat van 2 Zeeën en werkt er sindsdien als programma-assistent. Hij houdt van een multiculturele 
omgeving en woonde heel graag in Groot-Brittannië. Nathanaël is een globetrotter, maar vindt het altijd weer fijn om terug te stranden 
in ‘zijn’ Rijsel. Voor hem moeten dingen duidelijk, simpel en ongecompliceerd zijn. Voor wie niet?!

Misschien heeft u ons al ontmoet bij een van de seminaries, een projectvergadering of het jaarlijks evenement. 
Mocht u ons echter nog niet kennen, dan stellen wij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en de facilitatoren 
graag aan u voor:

Nieuws van het secretariaat

Het Gemeenschappelijk Technich Secretariaat
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5 - Benoit
In 2008 ging Benoit aan de slag als projectmedewerker bij het 2 Zeeën-programma. Voordien had hij al een diploma bestuurskunde 
op zak en werkervaring bij de Europese Commissie, een vakbond en de overheid. Door zijn ervaring in eerdere projecten en met het 
transnationale Noord-West Europa programma leerde hij alle facetten van projectmanagement kennen, van Brussel tot in Schotland. 
Vanuit Brussel reist hij iedere dag naar Noord-Frankrijk. Lange wachttijden in restaurants en vergaderingen die te laat starten zijn echt 
niet aan hem besteed. Hij vult zijn tijd liever met vrienden, sport en de krant lezen op een zonnig terras.

6 - Lien
Lien studeerde Engels-Nederlands en vervolgens EU-Studies. Haar studententijd bracht ze door in Gent (België), Limerick (Ierland) en 
Toulouse (Frankrijk). Hoewel ze in haar Master zich vooral verdiepte in territoriale samenwerking in het Middellandse-Zeegebied, nam ze 
heel wat van die kennis mee naar 2 Zeeën. Als projectassistente concentreert ze zich vooral op gezondheid, sociale zaken en onderwijs 
en coördineert ze het netwerk van grensoverschrijdende facilitatoren. Afgezien van deze werkzaamheden pendelt ze ook nog iedere dag 
van Gent naar Rijsel, geniet ze tijdens reizen van lokale specialiteiten en vindt ze taal nog steeds erg fascinerend. Kiwi’s en witte sokken 
boeien haar heel wat minder. 

7 - Christophe 
Voor Christophe, een ingenieur die IT manager werd, zijn computers zijn stokpaardje. Na acht jaar gewerkt te hebben in het IT-
management bij een bedrijf in de gezondheidszorg is hij in het onderwijs terechtgekomen, waar hij twee jaar lang de kwaliteit van de 
IT-diensten waarborgde. Christophe is nu IT manager van het programma en geniet met zijn dochter, familie en vrienden van het leven 
in en rond Rijsel, en uiteraard van uitstapjes bierproeven naar België. Saaie en langdradige toespraken zijn zo ongeveer het enige waar 
hij down van wordt, zegt hij. Genoeg gepraat dus.

8 - Elodie 
De financieel assistente van het 2 Zeeën programma begon haar carrière bij een organisatie die zich bezig houdt met microkredieten in 
Calcutta, India. Ze kwam het team versterken na eerst voor het financiële team van INTERREG IVB te hebben gewerkt. Haar studie talen 
en internationale samenwerking kwam daarbij goed van pas. Als toegewijd linguïst en reiziger ruilde Elodie haar geboortestad Boulogne-
sur-Mer eerst in voor Duitsland, en nu woont ze in Rijsel. Ze geeft toe grote hoeveelheden chocolade naar binnen te kunnen werken en 
zegt dat ze zich altijd zal blijven verzetten tegen onrecht en discriminatie – en het eten van knolselder.

9 - Davide 
Als expert in Europese financiering leidt Davide het financieel team van 2 Zeeën. Alvorens hij in 2009 in Rijsel arriveerde, woonde hij 
achtereenvolgens in Venetië (zijn geboortestad), Tokyo en Parijs. In de Franse hoofdstad werkte hij voor Urbact en heeft inmiddels zes 
jaar ervaring in Europees financieel projectmanagement. Met locals in hun eigen taal kunnen praten maakt hem gelukkig, net als een 
gezonde dosis humor en de romans van zijn favoriet auteur Murakami Haruki. 

10 - Marianne
Marianne komt uit Arras en studeerde daar Engels. Ze raakte besmet met het Europavirus, dat haar eerst naar Suffolk leidde en 
vervolgens op het spoor zette van Europese samenwerkingsprojecten. Door haar acht jaar ervaring als Europees medewerker voor de 
regio Pas-de-Calais heeft Marianne uitgebreide kennis opgedaan van Europese subsidies en territoriale samenwerking, en daar maakt ze 
nu gebruik van in haar functie als financieel medewerker. Ze is bovendien een talentvol fluitiste en moeder van twee kinderen. Ze kan 
enorm genieten van lekker eten en goede wijn en gelooft dat je met een glimlach een heel eind komt, zelfs wanneer het ernstig wordt. 
Regenachtige zomers en slecht functionerende computers daarentegen kunnen haar stemming toch wel enigszins beïnvloeden…

11 - Astrid 
Astrid is één van de talenknobbels van het programma. Na een studie Germaanse talen behaalde ze een Master in Europese Studies 
in Leuven. Ze reist iedere dag op en neer naar Rijsel vanuit Oost-Vlaanderen, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met INTERREG-
projecten en -programma’s, en met netwerken en communiceren voor Europa. Astrid was getuige van het prille begin van het 2 Zeeën-
programma, waar ze nu projectmedewerker is. Ze verdeelt haar tijd tussen reizen (hoewel ze wachten op de trein heel vervelend vindt), 
haar pasgeboren zoon en sporten. Astrid houdt van communiceren en daarmee uiteraard ook van ruimdenkende mensen en duidelijke 
ideeën

12 - Tim
Na eerst in Frankrijk en Duitsland te hebben gewerkt, begon Tims carrière in Europese programma’s en beleid bij de East of England 
Regional Development Agency (EEDA). Daar coördineerde hij het samenwerkingsverbanden en strategische prioriteiten zoals het 
Doelstelling 2 programma (Competitiviteit) en twee INTERREG IVA-programma’s. Door zijn passie voor Europese geschiedenis en politiek 
– waar hij een universitaire studie aan wijdde, gecombineerd met de studierichting Frans – was hij waarschijnlijk voorbestemd om 
coördinator van het projectteam te worden. Tim is geboren in Oxford en woont nu al meer dan twaalf jaar in het 2 Zeeën-gebied. Hij 
hecht zeer aan zijn gezin en vrienden – behalve wanneer hij hun rommel moet opruimen.

Bryony (niet op de foto)
Deze internationale Rijselse verdiepte zich eerst in Frans-Britse wetgeving en stortte zich daarna in communicatie. Vier jaar lang werkte 
ze als communicatie verantwoordelijke in het IIIB NWE programma. Ze trok naar de overkant van het Kanaal en werkte in de private 
sector in Londen. Nadien leidde ze het communicatieteam van het onderzoeksprogramma COST in Brussel. Bryony kon echter niet 
weerstaan aan de lokroep van territoriale samenwerking en maakt sinds deze maand deel uit van het team. Als ze niet communiceert, 
houdt ze zich bezig met holistische therapieën of fotografie. Ze houdt van treinreizen en van mensen met passie en open blik.
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Nieuws van het secretariaat

1 - Vincent
Na zijn rechtenstudie kwam Vincent in dienst bij de Conseil Régional Nord-Pas de Calais als financieel controleur van het INTERREG-
programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Hij koos voor het bredere werkgebied van het 2 Zeeën-programma en werd facilitator voor 
het Département du Nord (met uitzondering van het kustgebied). Hij is tevens nationaal vertegenwoordiger voor Frankrijk binnen het 2 
Zeeën-programma. Muziek betekent alles voor Vincent: hij vindt het heerlijk om te componeren en te spelen, maar ook om gewoon naar 
muziek te luisteren.

2 - Dries
De Vlaamse facilitator Dries bracht zijn rechtenstudie in de praktijk bij een mensenrechtenorganisatie in Nigeria en een advocatenkantoor 
in Brugge. Zijn thuisstad is Torhout, bekend van de eeuwenoude paardenmarkt, het aardewerk en het heen gegane rockfestival. Wanneer 
Dries niet aan het werk is, kan je hem soms vinden op het voetbalveld of op de Universiteit Antwerpen, weggedoken in studieboeken 
over Internationale betrekkingen en Diplomatie.

3 - Amandine (Tot 1/02/2010).

4 - Severine
Sévérine studeerde Engels, Duits en EU-studies. Ze liep stage in Groot-Brittannië, Duitsland en 
Tsjechië en ging daarna bij een Franse jeugdorganisatie aan de slag. Als allround medewerker was 
ze al eerder bij INTERREG-projecten betrokken, ze organiseerde evenementen, deed de PR en 
adviseerde over programma’s als Youth in Action. In juli 2008 werd ze facilitator voor het kustgebied 
van Noord-Frankrijk (SMCO en de kust van Pas-de-Calais).

5 - Nienke
De Middelburgse Nienke had al vele jaren ervaring in Europese projecten voordat ze facilitator 
werd. Het leukste aan haar werk vindt ze de diversiteit van de thema’s en de projecten waar 
ze mee te maken krijgt. Ze houdt van koken voor haar gezin en vrienden, tennis, fietsen en als 
Nederlandse natuurlijk ook van schaatsen.

De grensoverschrijdende facilitatoren


