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Het fundamentele 
belang van een krachtig 
Duits-Nederlands 
samenwerkings-
programma langs
de grens.
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Interreg – 
essentieel voor 
succesvolle 
samenwerking

Het Interreg A programma 
Deutschland-Nederland heeft een 
cruciale functie: Interreg betekent 
voor vele honderden bedrijven de 
mogelijkheid om over de grens heen 
samen te werken en te innoveren, en 
voor vele tienduizenden mensen neemt 
het de problemen van de grens weg die 
zij in het dagelijks leven ervaren. 

Deze brochure geeft een impressie van 
het Interreg A programma Deutschland-
Nederland en toont projecten die op dit 
moment succesvol worden uitgevoerd.

Samenwerking over landsgrenzen zorgt 
voor aanzienlijke economische groei en 
samenhang in Europa. De Europese Unie 
heeft daarom in 1990 het programma 

Interreg gestart om samenwerking en 
kennisuitwisseling te bevorderen tussen 
de lidstaten. Het huidige vijfde Interreg 
A programma loopt tot en met het jaar 
2020, waarna een nieuwe periode 
zal starten.

Interreg Deutschland-Nederland is 
door de jaren heen steeds effectiever 
geworden in het oplossen van 
grensproblemen en het bij elkaar 
brengen van Duitse en Nederlandse 
partijen. Samenwerking aan de grens 
draait om vertrouwen en begrip voor 
elkaars structuren en uitdagingen. Om 
ook na het jaar 2020 de uitdagingen van 
het grensgebied aan te gaan is het van 
belang dat er kan worden voortgebouwd 
op de huidige samenwerking.

De basis van effectieve samenwerking over de grens

universiteiten

460

12.000.000

24

kilometer grens

inwoners

±40.000

222.000.000
grensarbeiders

EU-Budget
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Interreg is nodig omdat samenwerken 
over de landsgrenzen heen niet 
vanzelfsprekend is. Voor werk, 
onderwijs en onderzoek wordt vooral 
gekeken binnen het eigen land en ook 
de overheid richt zich vooral op haar 
eigen grondgebied. Wie toch over de 
grens wil om (samen) te werken loopt 
aan tegen verschillen in wetten, cultuur 
en taal. Interreg Deutschland-Nederland 
is een krachtig instrument gebleken om 
de uitdagingen van het grensgebied 
aan te gaan. De getallen hiernaast 
spreken voor zich. Enkele voorbeelden 
van projecten staan verderop in deze 
brochure, en op de website 
www.deutschland-nederland.eu 
zijn alle projecten te vinden.

Binnen Interreg Deutschland-Nederland 
worden projecten en initiatieven 
ondersteund waarin Duitse en 
Nederlandse partners samenwerken. 
In de Europese programmaperiode 
2014- 2020 staat hiervoor een bedrag 
van ca. 220 miljoen Euro ter beschikking 
dat de partners binnen Interreg 
aanvullen tot ca. 440 miljoen Euro. 
De doelstellingen die met deze 
middelen in de huidige periode 
worden nagestreefd zijn:

prioriteit 1 » het vergroten van de 
innovatiekracht in de grensregio

prioriteit 2 » het wegnemen 
van de grens als barrière

De resultaten
spreken
voor zich

Interreg is essentieel voor onze grensregio

ondernemingen die 
subsidie ontvangen

ondernemingen die geholpen worden 
om producten naar de markt te brengen

861

872

576

ondernemingen die samenwerken 
met onderzoeksinstellingen

28.012

27.127
personen die een individueel advies 

hebben ontvangen

deelnemers aan grens- 
overschrijdende initiatieven
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Prioriteit 1

Het Interreg programma zorgt voor 
een verdiepende uitwisseling van 
kennis, ervaring en contacten tussen 
partijen in Duitsland en Nederland. 
Door vergroting van de innovatiekracht 
verbetert de grensregio haar 
concurrentiepositie.

Innovatiesectoren waarbinnen projecten 
primair worden gefinancierd, zijn: 
• High Tech Systems & Materials (HTSM) 
• Agribusiness & Food 
• Health & LifeSciences  
• Energie & CO2-arme economie  
• Logistiek

Met name het MKB wordt ondersteund 
om te innoveren, nieuwe producten te 
ontwikkelen en gebruik te maken van de 
kansen die de grensregio biedt.

Vergroten van de 
innovatiekracht 
in de grensregio

54
projecten54

Op het totaal van 107 gestarte Interreg projecten 
zijn 54 projecten gericht op prioriteit 1

Prioriteit 2

de doelstellingen

53
projecten

Wegnemen
van de grens 
als barrière
De projecten binnen Interreg 
Deutschland-Nederland maken wonen 
en werken in het buurland eenvoudiger, 
bijvoorbeeld door het geven van 
informatie over emigratie, baan- en 
studiemogelijkheden en informatie over 
belastingen en sociale zekerheid. Naast 
algemene voorlichting wordt individueel 
advies geboden aan bedrijven, 
organisaties en personen om zich te 
kunnen vestigen of om werk te vinden 
in het buurland. Goede samenwerking 

over de grens vraagt vertrouwen en is 
daarom samenwerking van de lange 
adem. Door de jaren heen heeft Interreg 
Deutschland-Nederland zich ontwikkeld 
tot een krachtig programma dat 
vrijwel het gehele Duits-Nederlandse 
grensgebied beslaat. De samenwerking 
komt steeds beter op stoom al is het 
werk nog lang niet klaar. Juist daarom 
is het van groot belang dat Interreg 
Deutschland-Nederland ook na het jaar 
2020 wordt voorgezet.

Op het totaal van 107 gestarte Interreg projecten 
zijn 53 projecten gericht op prioriteit 2

53
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Nachbarsprache
& buurcultuur

het wegnemen van de grens als barrière

voorbeeldproject

Begrip voor elkaars taal en 
cultuur zorgt voor betere 
samenwerking. Door taal- 
trainingen, workshops, 
ontwikkeling van lespakket-
ten en uitwisseling van Duitse 
en Nederlandse leerlingen en 
docenten, ontstaat wederzijds 
begrip voor taal en cultuur. Op 
deze manier kunnen leerlingen 
in de toekomst optimaal gebruik 
maken van de kansen aan beide 
zijden van de grens. Leerlingen 
en docenten leren meer over de 
taal en cultuur door ook in de 
praktijk in aanraking te komen 
met het buurland.

Enkele gegevens over dit project:

• In totaal worden minstens 
50 leerlingen- en docenten-
uitwisselingsprojecten 
gerealiseerd, waaraan totaal 
ca. 8.500 leerlingen en ca. 
360 docenten deelnemen.

• ca. 1000 personen 
hebben al deelgenomen 
aan projecten gericht op 
lokale werkgelegenheid 
en gezamenlijke opleiding 
langs de grens.

• ca. 500 personen namen deel 
aan grensoverschrijdende 
initiatieven op het gebied 
van onderwijs en taalkennis.
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Interreg v a Duitsland & Nederland voorbeeldproject

Het Interreg-project MIND 
faciliteert en ondersteunt de 
samenwerking tussen Duitse en 
Nederlandse mkb-bedrijven bij 
de ontwikkeling van innovatieve 
producten voor de zorg. Zowel 
in Duitsland als in Nederland 
is de Life Science & Health 
sector een innovatieve sector 
met veel groeipotentieel. Denk 
bijvoorbeeld aan de sterke 
vergrijzing en de opkomst 
van nieuwe ziektebeelden. 
De meerwaarde van de 
grensoverschrijdende 
samenwerking zit in de 
specifieke kennis die partners 
kunnen inbrengen die aan de 
andere kant van de grens niet 
makkelijk voorhanden is.

Bijvoorbeeld informatie 
over de markt, het 
vergoedingensysteem 
van zorginstellingen en 
ziektekostenverzekeringen. 
Daarnaast zorgt de 
grensoverschrijdende 
samenwerking voor toegang 
tot elkaars markt. Voor 
Nederlandse bedrijven is de 
Duitse markt alleen al vanwege 
haar omvang zeer interessant. 
 
Enkele cijfers over dit project: 
•  62 ondernemingen nemen 

deel aan onderzoeksprojecten 
over de landsgrenzen heen.

•  39 innovatiegerichte 
samenwerkingstrajecten 
worden ondersteund.

MIND
Health & Life Sciences
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voorbeeldproject

BIVAC
Agribusiness & Food

'Afval' uit land- en bosbouw 
kan vaak worden gebruikt. 
Zowel in Nederland als in 
Noordrijn-Westfalen bestaat 
veel kennis over de verwerking 
van reststoffen. Deze kennis 
is echter vaak beperkt tot 
bepaalde materiaalstromen, 
waardoor de overkoepelende 
blik ontbreekt en veel kansen 
worden gemist. Kansen zijn 
er voor de grensregio volop: 
Het volume van de agrarische 
productie is aan beide zijden 
van de grens aanzienlijk en 
de regio is het grootste, 
aaneengesloten gebied voor 
productie van groenten in 
kassen in Europa.

Dit is aan grondstofzijde een 
ideaal uitgangspunt voor de 
in dit project te ontwikkelen 
processen en producten. 
 
Het project BIVAC onderzoekt 
de mogelijkheden van een 
optimaal hergebruik van 
reststoffen. Daarbij gaat 
het in eerste instantie 
om technologische innovaties, 
maar ook om de praktische 
toepassing. Vanwege 
verschillen in wetgeving in 
beide landen is het bijvoorbeeld 
lastig om de reststoffen 
over landsgrenzen heen te 
transporteren. In het project 
BIVAC wordt hiervoor naar 
oplossingen gezocht. 
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voorbeeldproject

In de supermarkt van de 
toekomst is het niet meer 
nodig producten te scannen, 
maar worden de producten 
in jouw winkelwagen 
automatisch gescand! Om 
dit te bereiken wordt in het 
project DruIDE (Drukbare 
Identifikation) een nieuwe 
vorm van streepjescodes met 
RFID-technologie ontwikkeld, 
zonder afbreuk te doen aan 
betrouwbaarheid van informatie 
of bedrijfszekerheid. In de 

DruIDe-Board for Business 
& Standardization nemen 
Nederlandse en Duitse 
marktleiders deel om te 
zorgen voor commerciële 
implementatie in Duitsland en 
Nederland. De kennis en het 
netwerk van de individuele 
partners resulteren in een 
uniek grensoverschrijdend 
projectconsortium dat elkaar 
aanvult om dit project tot een 
succes te maken.

DruIDe
High Tech Systems & Materials (HTSM)
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voorbeeldproject

Het nadeel van zon en wind als 
energiebron is dat het aanbod 
fluctueert en niet gelijk loopt 
met de energievraag. Het 
bufferen van deze elektriciteit 
(Power) in een andere 
energiedrager, zoals water- 
stofgas, methaan, methanol, 
warmte of batterij(X) is een 
oplossing voor dit probleem.

Power to Flex is een 
samenwerkingsproject tussen 
bedrijven, hogescholen en 
overheden uit Noord-Nederland 
en Noord-Duitsland. Het doel 
van het project is regionale 
bedrijven te faciliteren bij de 
ontwikkeling en realisatie 

van innovatieve pilots met 
energieopslag die bijdragen 
aan de flexibilisering van een 
duurzame energievoorziening. 
Doel van de deelnemende 
bedrijven is om de installaties 
uiteindelijk op de markt te 
kunnen brengen. 

De kennis en ervaring in 
de grensregio is voor een 
belangrijk deel aanvullend. 
Door samenwerking tussen 
Duitse en Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen 
worden aanvullende kennis en 
ervaring sneller ingezet voor 
succesvolle oplossingen voor 
een gezamenlijk vraagstuk.

Power to flex
Energie & CO2-arme economie
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Grote bedrijven zijn 
verplicht om een rapport over 
maatschappelijk ondernemen 
(Corporate Social Responsibility, 
CSR) voor te leggen. 
Van hun toeleveranciers in 
de logistiek vragen zij ook 
om te bewijzen dat zij volgens 
CSR-richtlijnen werken. 
Kleine en middelgrote bedrijven 
hebben vaak niet de capaci-
teit om hierover uitgebreid te 
rapporteren. STRASUS helpt 

ondernemers uit de regio om 
zelf met behulp van serious 
gaming toegang te krijgen tot 
de uitgangspunten van CSR 
en een bijbehorend rapport op 
te stellen. Het project wordt 
grensoverschrijdend uitgevoerd, 
omdat Duitse en Nederlandse 
MKB-bedrijven zo van elkaar 
kunnen leren en de hele 
logistieke keten in de 
Duits-Nederlandse grensregio 
kan worden bediend.

Strasus
Logistiek
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voorbeeldproject

De arbeidsmarkt verandert 
snel. Een paar jaar geleden was 
er grote werkloosheid, nu is 
er krapte op de arbeidsmarkt. 
Met betere gegevens over de 
arbeidsmarkt kunnen de juiste 
maatregelen worden genomen.

Zowel Duitsland als Neder-
land zijn gebaat bij een goede 
aansluiting op de arbeidsmarkt 
van het buurland. Dit project 
moet leiden tot een duurzame 
data-infrastructuur aan de hand 
waarvan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt in de grensregio 
Nederland-Duitsland 
gemonitord kan worden. 

Deze data geven een beeld 
van de arbeidsmarktsituatie 
in de grensregio waardoor 
belemmeringen en kansen op 
de arbeidsmarkt goed in beeld 
komen en maatregelen kunnen 
worden genomen.

In dit project ligt de focus op 
de grensregio, waardoor de 
ontwikkelingen op de arbeids-
markt grensoverschrijdend zijn 
te meten. Juist in de grensregio 
wordt als eerste gemerkt hoe 
de aansluiting van de arbeids-
markten van Nederland en 
Duitsland beter op elkaar 
kan worden afgestemd. 

Arbeidsmarkt in 
grensregio's

Het wegnemen van de grens als barrière
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