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“2 Zeeën, 4 Partners” 

Het grensoverschrijdende programma van de 2 
Zeeën brengt oude en nieuwe partners samen te 
midden van een geografisch gebied dat zich 
uitstrekt langs weerszijden van een maritieme 
grens. Hoewel een aantal partnergebieden al over 
verscheidene jaren ervaring beschikken op het 
gebied van grensoverschrijdende samenwerking, is 
dit programma een echte vernieuwing dankzij de 
geografische ligging en de grootschalige omvang 
van het project. 
 
Het samenwerkingsprogramma van de 2 Zeeën 
vormt een nieuwe, grensoverschrijdende 
samenwerkingszone, aan de samenvloeiing van het 
Kanaal en de Noordzee. Het omvat de kustgebieden 
van 4 Lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas de Calais), 
Engeland, Vlaanderen en Nederland. 
 
 

Waarom net nu deze 
partnerschapsbeurs? 

Het 2 Zeeën Programma bevindt zich op een 
cruciaal moment in haar evolutie. In een periode 
waar de nood voor grensoverschrijdende 
samenwerking wederom duidelijk wordt, is het 
nodig stil te staan, te evalueren en de 
mogelijkheden van het INTERREG 2 Zeeën 
Programma nogmaals uiteen te zetten. Dit 
evenement zal lokale actoren en bestaande 
partnerschappen de tijd geven om stil te staan en 
na te denken over voorbije projecten en zowel hun 
verwezenlijkingen als hun eventuele moeilijkheden, 
om dan de verdere mogelijkheden voor de toekomst 
te kunnen verkennen. Deze mogelijkheden zullen 
gecreëerd en verder ontwikkeld worden gedurende 
het evenement, zowel inhoudelijk als door 
voldoende de kans te geven aan nieuwe 
partnerschappen om zich te vormen. 
 
 
 

Wat zal er gebeuren? 

Door een kort overzicht te geven van het 2 Zeeën 
grensoverschrijdend Programma en de periode tot 
nu toe verstreken, zal het duidelijk worden dat er 
nog vele mogelijkheden niet benut zijn. Een 
maritiem samenwerkingsprogramma zijnde, zal dit 
aspect ook extra aandacht krijgen en samenwerking 
in dit gebied zal ook verder aangemoedigd worden. 
 
Dit evenement zal deelnemers voorzien van een 
objectief beeld van het programmagebied en de 
impact van het 2 Zeeën Programma op de 
ontwikkeling van de betrokken regio’s. Daarbij zal 
het rekening houden met de geografische dekking 
en de betrokken sectoren tijdens deze fase van het 
Programma. 
 
Drie gelijktijdige thematische workshops zullen 
worden georganiseerd per prioriteit. Aanwezigen 
zullen eerst een stand van zaken krijgen voor deze 
prioriteit en getuigenissen van lopende projecten. 
Vervolgens zullen deelnemers verder onderverdeeld 
worden in thematische subgroepen per objectief 
binnen deze prioriteit, waar de eerste stappen naar 
een mogelijk partnerschap gezet kunnen worden. 
Elke subgroep wordt begeleid door 
‘ervaringsdeskundigen’ komende uit de IV A sfeer. 
 
Daarom zal de partnerschapsbeurs een zeer nuttige 
gelegenheid zijn voor mensen om hun ideeën en 
ervaring te delen en om te starten met het opzetten 
van een op maat gemaakt grensoverschrijdend 
partnerschap. 
 
Dit evenement is ‘uw’ evenement aangezien alles in 
het werk gesteld wordt om uw grensoverschrijdende 
ambities verder te ontwikkelen! 
 
 

Ja, U bent een betrokken actor! 

De voornaamste doelgroep zijn die actoren die 
direct verantwoordelijk zijn voor het toepassen van 
grensoverschrijdende projecten op alle niveaus, en 
diegene die verantwoordelijk zijn voor het 
mainstreamen van het 2 Zeeën Programma. 
Wanneer we kijken naar de verschillende prioriteiten 
omvat de doelgroep een brede waaier aan actoren: 
economische, milieu, sociale en maritieme actoren; 
lokale en regionale autoriteiten/ beleidsmakers en 
instellingen; universiteiten en onderzoekscentra; 
private sector en NGOs; inwonvers. 
 
 

Ja, U moet een proactieve deelnemer 
zijn! 

Het succes van dit initiatief steunt ten zeerste op uw 
actieve deelname vooraf, gedurende en na het 
evenement. Dit is geen ‘passief’ seminarie. 
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Tijdens de inschrijvingsfase: gelieve voor het 
evenement U correct in te schrijven door  uw ideeën 
te delen, alsook uw behoeftes en uw verwachtingen 
zoals aangegeven in de voorziene secties op het 
inschrijvingsformulier. We vragen ook uw 
projectideeën te vermelden op de website van het 
evenement. Op die basis zal het GTS deelnemers 
met elkaar in contact brengen en subgroepen 
organiseren met gemeenschappelijke interesses. 
 
Ter plaatse: een actieve rol spelen in de 
‘partnerschapsbeurs’: in de thematische 
subgroepen, in de samenwerkingsruimte, waar je 
ook kan. 
 
Na het evenement: verdergaan met het 
bouwen aan uw partnerschap, precisiëren van uw 
projectidee in de databank en voortgaan op uw weg 
naar een interessant 2 Zeeën grensoverschrijdend 
project. 
 
 

Wat is uw voordeel? 

− U krijgt een overzicht van de huidige stand van 
zaken van het 2 Zeeën grensoverschrijdend 
Programma, 

− U krijgt een antwoord op al uw vragen, zowel 
thematisch als praktisch, 

− Uw netwerk van potentiële partners zal worden 
uitgebreid, 

− U zal beter op de hoogte zijn van de 
verschillende mogelijkheiden die dit programma 
biedt, 

− U zal kennis en ervaring uitwisselen met andere 
deelnemers en lopende projecten. 

 
 

Beschrijving van de voornaamste 
componenten van het evenement: 

Twee korte plenaire sessies: 

Specifieke onderwerpen, die een impuls zullen 
geven aan andere sessies, zijn geselecteerd voor de 
plenaire openingssessie. Strategische kwesties 
zullen behandeld worden op drie niveaus: het 
Europese, het maritieme en het lokale niveau. Deze 
zullen worden gepresenteerd door verschillende 
sprekers, zoals politici en onderzoekers, die niet 
enkel van het gastland komen maar ook uit de 
andere lidstaten. De slotzitting zal de voornaamste 
boodschappen samenvatten evenals een synthese 
geven van de workshops en een visie voor de 
toekomst van het 2 Zeeëngebied. 
 
 

Drie thematische ‘step in’ workshops: 

Deze thematische workshops zullen verschillende 
aspecten van het 2 Zeeën Programma aankaarten 
en zullen worden georganiseerd per prioriteit. Ze 
zullen bestaan uit kleinere groepen, bij voorkeur 

niet meer dan 100 mensen. Elke groep zal een 
analyse gepresenteerd krijgen van zowel het GTS 
als van lopende projecten uit het 2 Zeeën 
Programma. Nadien zal er een verdere opdeling van 
de groepen plaatsvinden naargelang de objectieven 
in deze prioriteiten waar de deelnemers in hun 
inschrijvingsformulier interesse voor toonden. Een 
ervaringsdeskundige zal elke subgroep begeleiden 
in de aanloop naar de Partnerschapsbeurs. 
 
 

Een doorlopende Partnerschapsbeurs: 

Eerste stap, eerste dag: ‘Wie is wie’ en 
‘Wie doet wat’?: Deze activiteit zal uit dezelfde 
subgroepen bestaan zoals die gevormd zijn in het 
derde deel van de workshops. Het doel is om uit te 
wisselen en te bespreken wat elke deelnemer te 
bieden heeft, welk soort partner hij zoekt en welk 
soort projecten hij zou willen ontwikkelen in 
samenwerkingsverband. Op het einde van deze 
sessie zou elke deelnemer moeten in staat zijn te 
weten welke potentiële partners voor hem 
interessant kunnen zijn. 
 
Tweede stap, tweede dag: ‘Wat kunnen 
we samen verwezenlijken?’ Contacten 
gelegd tijdens de eerste sessie kunnen hier verder 
ontwikkeld worden in kleinere groepen met één, 
drie of meer partners. Dit zal deelnemers toelaten 
om hun ideeën inhoudelijk in detail te bespreken en 
dan kan het opbouwen van het partnerschap 
effectief beginnen. 
 
Gedurende deze twee stappen zullen de 
ervaringsdeskundigen ter beschikking staan van de 
deelnemers om hen bij te staan in het netwerken en 
het opbouwen van hun project. 
 
 

Een open samenwerkingsruimte: 

Gedurende het evenement zal alle vrije ruimte 
gebruikt worden voor de Partnerschapsbeurs, wat 
de deelnemers toelaat elkaar te ontmoeten. De 
projectideeën die voor het event online 
geregistreerd zijn zullen geaffichieerd worden en er 
zal tevens de mogelijkheid bestaan om ter plaatse 
nieuwe projectideeën toe te voegen of afspraken 
vast te leggen. Het GTS, de programmapartners en 
de ervaringsdeskundigen zullen ter uwer 
beschikking staan voor advies wanneer wenselijk. Er 
zal eveneens een helpdesk opgericht worden om dit 
te vergemakkelijken. 
 
 
 

Vergeet niet om U in te schrijven voor 
30/10/09! 
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14.00 – 15.30 
Plenaire openingssessie 
Moderator: 
 

14.00 – 14.20 
− Welkomstwoord door het gastland door 
− Doelstellingen en organisatie van de conferentie door 

de Beheersautoriteit, de Region Nord-Pas de Calais 
14.20 – 14.40 
Stand van zaken en perspectieven van het 2 Zeeën 
grensoverschrijdend Programma door het GTS 

 
14.40 – 15.15 
Standpunten: Uitdagingen/kwesties van het gebied 
− Europees perspectief door de Europese Commissie 
− Maritiem perspectief door  
− Lokaal perspectief door  

 
15.15 – 15.30 
Inleiding tot de workshops en de Partnerschapsbeurs 
door het GTS 

17.30 – 19.00 
Partnerschapsbeurs: Eerste stap “Wie is wie?” en 
“Wie doet wat?”  
Begeleid door een ervaringsdeskundige zullen de 
deelnemers elkaars interesses binnen deze objectieven 
te weten komen en kunnen de eerste stappen naar een 
mogelijk parnterschap gezet worden. 
Elke deelnemer zal zichzelf presenteren en zijn 
verwachtingen van deze Partnerschapsbeurs uiteen 
zetten. Het doel is informatie uit te wisselen en te 
bespreken wat elke deelnemer te bieden heeft, welk 
soort partner hij zoekt en welk soort projecten hij zou 
willen ontwikkelen in samenwerkingsverband. Op het 
eind van deze sessie zou elke deelnemer potentiële 
partners moeten kunnen identificeren binnen gekozen 
prioriteit en objectief, wat de basis zal vormen voor het 
tweede deel van de partnerschapsbeurs in het begin van 
de tweede dag. 
 

16.00 – 17.30 
Workshops  
Gedurende de workshops zullen deelnemers verdeeld 
worden in drie groepen, volgens hun interesse in de 
prioriteiten van het 2 Zeeën Programma zoals aangegeven 
in het inschrijvingsformulier. Elke groep zal dezelfde 
elementen bespreken en daarom zal het enige verschil 
tussen de sessies de betreffende prioriteit zijn. De 
bedoeling van deze opdeling is de grootte van de groepen 
te verminderen om zo interactieve discussies toe te laten. 
 

Deelnemers zullen eerst een stand van zaken 
gepresenteerd worden voor hun prioriteit door het GTS, 
gevolgd door een getuigenis door hoofdrolspelers op dit 
gebied. Nadien zullen ze de mogelijkheid krijgen om elkaar 
te leren kennen door subgroepen te vormen per objectief 
binnen deze prioriteit. Een ‘ervaringsdeskundige’ zal 
toegekend worden aan elke subgroep en dan kan de 
Partnerschapsbeurs van start gaan! 
 

Prioriteit 1: Het 
ondersteunen 

van een 
economisch 
competitief, 

aantrekkelijk en 
toegankelijk 

gebied 

Prioriteit 2: Een 
gezonde en 

veilige omgeving 
bevorderen en 
ontwikkelen 

Prioriteit 3: 
Verbetering van 
de leefkwaliteit 

1. Stand van 
zaken door GTS 

1. Stand van 
zaken door GTS 

1. Stand van 
zaken door GTS 

2. Twee “uit het 
leven gegrepen” 
ervarigen: door 
IVA Prioriteit 1 
projecten 

2. Twee “uit het 
leven gegrepen” 
ervarigen: door 
IVA Prioriteit 2 
projecten 

2. Twee “uit het 
leven gegrepen” 
ervarigen: door 
IVA Prioriteit 3 
projecten 

3. En jij? 
 

3. En jij? 
 

3. En jij? 
 

Rapporteur: 
Moderator: GTS 

Rapporteur: 
Moderator: GTS 

Rapporteur:  
Moderator: GTS 

 

 

PROGRAMMA – DAG ÉÉN 
OPENINGSSESSIE, WORKSHOPS EN PARNTERSCHAPSBEURS 
19 NOVEMBER 2009 

12.30 – 13.00 
Inschrijving en uitdelen van seminariedocumenten: 
Nieuwkomers 
 
 
 

 
Inschrijving en uitdelen van 
seminariedocumenten: alle 
andere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15.30 – 16.00 
Koffiepauze, bezoek aan de samenwerkingsruimte en 
netwerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.00 Einde dag één

Nieuwkomers bij het 
Programma krijgen een 
korte introductie met 
een thematisch overzicht 
en de mogelijkheden 
voor 
grensoverschrijdende 
projecten die 
aangemoedigd worden 
binnen het 2 Zeeën 
Programma 

13.00 – 13.45 
Sessie voor nieuwkomers en inschrijving voor 
andere deelnemers 
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PROGRAMMA – DAG TWEE  
PARTNERSCHAPSBEURS, WORKSHOPS EN SLOTSESSIE 
20 NOVEMBER 2009 

 
10.00 – 10.30  
Koffiepauze, bezoek aan de samenwerkingsruimte en netwerken 
 

 
 

9.00 – 10.00 
Partnerschapsbeurs: Tweede stap “Wat kunnen 
we samen doen?” 
Deze tweede stap in de Partnerschapsbeurs heeft tot 
doel de contacten, die gelegd zijn tijdens dag één van 
het evenement, verder te ontwikkelen. Deelnemers 
kunnen hun projectidee in meer detail bespreken ofwel 
begeleid door een ‘ervaringsdeskundige’ of op zichzelf, 
naargelang men wenst. Ze kunnen verder bouwen aan 
hun partnerschap in de bestaande subgroepen, in nog 
kleinere groepen of één per één. Dit deel heeft tot doel 
soortgelijke actoren samen te brengen om het indienen 
van projecten samen te bespreken, partnerschappen te 
ontwikkelen en verdere stappen te zetten in de 
omzetting van hun idee tot een projectaanvraag. 
 

10.30 – 12.00  
Plenaire slotsessie  
Moderator:  
 

10.30 – 11.30 
Enkele eerste resultaten van de Partnerschapsbeurs: 
− Rapporteur Prioriteit 1: 
− Rapporteur Prioriteit 2: 
− Rapporteur Prioriteit 3: 
  
Gevolgd door een vraag/antwoord sessie: En wat 
kunnen we nog meer doen? 
 
11.30 – 12.00 
Slotwoord: Wat verwachten we van de toekomst? 
− GTS 
− Institutioneel standpunt 
− Een of twee externe blikken! 
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