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In de verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 legt de Europese Commissie de 

nadruk op de interventielogica van de programma’s en op het belang van de selectie van de 

resultaat- en realisatiegebonden indicatoren om de follow-up van de geplande 

veranderingen in het samenwerkingsgebied te meten en te garanderen. De interventielogica 

van de programma’s zoals beschreven door de Commissie wordt in het onderstaande 

schema beschreven: 

 
 

Project 
Belangrijkste 

resultaten van het 

project 

Realisaties van het 

project  
(vb: deliverables) 

 

Verwachte resultaten 

van het programma 

Programma 

 

Realisatie-indicatoren 

van het programma 

Dragen 

rechtstreeks 

bij tot één 

of meerdere 

n 

Dragen voor 

een deel of 

volledig bij 

tot de 

Dragen bij tot 

Binnen de programmadoelstelling die door het project 

geselecteerd werd: 

INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 
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Om op één lijn te zitten met de vereisten van de nieuwe verordeningen, vertaalt de 

verandering van aanpak in de interventielogica van het programma France-Wallonie-

Vlaanderen zich in een versterking van de verbanden tussen de projectrealisaties en de 

realisatie- en resultaatgebonden indicatoren van het programma. 

De onderstaande tabel beschrijft de interventielogica van het programma en het verband 

tussen de project- en de programma-indicatoren voor deze programmadoelstelling. 
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Realisatiegebonden 
indicatoren van het 
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Resultaatgebonden 
indicator van het 

programma 

De belangrijkste 
realisaties beoogd 
door het project : ze 
moeten op een 
kwantificeerbare 
manier uitgedrukt 
worden in de 
werkpakketten 
  
  
  
  
  

Stijging van het verwachte 
aantal bezoeken aan 
plaatsen van cultureel en 
natuurlijk erfgoed en van 
attracties die steun 
ontvangen  

Totale aantal 
overnachtingen in 
hotels, 
vakantieverblijven en 
andere 
accommodaties voor 
kort verblijf, kampeer- 
en caravanterreinen 
in de 
samenwerkingszone 

Aantal grensoverschrijdende 
innoverende en duurzame 
valorisatieproducten en -
acties van het 
- culturele, 
- historische, 
- industriële, 
- natuurlijke en 
- landschappelijke 
patrimonium in de 
samenwerkingszone 

Aantal deelnemers aan 
gezamenlijke lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven 
en gezamenlijke opleiding  

Aantal gezamenlijke 
opleidingssessies 
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RESULTAATGEBONDEN INDICATOREN 
 

 

 

1. Vermelding van de specifieke doelstelling 

Op innoverende, creatieve en duurzame wijze het grensoverschrijdend patrimonium 

valoriseren en ontwikkelen via toerisme 

2. Belangrijkste resultaatgebonden indicator 

Om de innovatieve opwaardering van het erfgoed te meten in het kader van het Interreg-

Programma France-Wallonie-Vlaanderen, bestaat de resultaatgebonden indicator waar de 

projecten aan bij moeten dragen, uit een toename van het aantal bezoekers dankzij de 

acties en de producten die door het programma ondersteund worden.  

 

De technische en praktische details voor deze indicator staan vermeld in de onderstaande 

samenvattende fiche:  

 

Titel indicator 

Totale aantal overnachtingen in hotels, vakantieverblijven en 

andere accommodaties voor kort verblijf, kampeer- en 

caravanterreinen in de samenwerkingszone 

Type indicator Resultaat 

Nr. van de indicator RI 5 

Definitie 

Het is hierbij de bedoeling het totaal aantal overnachtingen te 

meten in hotels, vakantieverblijven en andere accommodaties voor 

kort verblijf, kampeer- en caravanterreinen in de 

samenwerkingszone. Het doel is de impact van het programma te 

meten op de logiesverstrekkende bedrijven.   

Gegevensverzameling 
Verzameling op niveau van het programma. Jaarlijkse rapportage 

via Eurostat. 

Basiswaarde en 

berekeningshypothese 

Het aantal overnachtingen in 2013 in de programmazone bedraagt 

volgens Eurostat 29.972.920. 

Doelwaarde op niveau 

van het programma 
Een toename van het aantal overnachtingen tot 31 miljoen. 
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REALISATIEGEBONDEN INDICATOREN 
 

 

 

 

 

De realisatiegebonden indicatoren van het programma staan rechtstreeks in verband met de 

projectrealisaties en zorgen ervoor dat er een link kan worden gelegd met de resultaten 

beoogd door het programma. Elk project moet daarom bijdragen tot minstens 1 

realisatiegebonden indicator van de geselecteerde specifieke doelstelling. 

 

1. Realisatiegebonden indicator  

Titel indicator 

Stijging van het verwachte aantal bezoeken aan plaatsen van 

cultureel en natuurlijk patrimonium en van attracties die steun 

ontvangen 

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator CO 09 

Definitie 

Het is hierbij de bedoeling om de vooruitgang te meten van het 

aantal bezoekers van een site of het aantal gebruikers van een 

product. Het kan daarbij zowel gaan om de vernieuwing van een 

bestaande aanbieding of product als om nieuwe aanbiedingen en 

producten. Het is de bedoeling de impact van de steun van het 

programma op het aantal bezoekers/gebruikers te meten.   

Gegevensverzameling 

Verzameling op niveau van het project 

De projectpartners zullen het aantal bezoekers en/of gebruikers 

moeten oplijsten zodat men de toename kan aantonen waartoe 

het project bijgedragen heeft. Een bezoeker kan meerdere 

bezoeken afleggen. Voor een groepsbezoek dienen het aantal 

leden van deze groep geteld te worden. 

Deze gegevensinzameling zal verplicht zijn, met inbegrip dus van de 

acties zonder ticket of zonder inschrijving. De gegevens dienen het 

aantal bezoekers te omvatten, evenals de nationaliteit en postcode 

van de bezoeker. 

Basiswaarde en 

berekeningshypothese 

Voor de bestaande producten en het bestaande aanbod, moeten 

de projectpartners het bezoekersaantal van de site of het 

gebruikersaantal van het aanbod doorgeven vóór de uitwerking 

van de acties. Dit om een vergelijkingspunt (nulmeting) te 

bekomen. 

Doelwaarde op niveau 

van het programma 

Een toename van 12% van de bezoekersaantallen veroorzaakt door 

de producten en het aanbod die door het programma ondersteund 

worden.  

 



Indicatorenfiche: prioriteit 3 

 

5 

 

Titel indicator 

Aantal grensoverschrijdende innoverende en duurzame 

valorisatieproducten en -aanbiedingen van het culturele / 

historische / industriële / natuurlijke en landschappelijke 

patrimonium in de samenwerkingszone.  

Type indicator Realisatie 

Nr. van de indicator SO 05 

Definitie 

De opgelijste producten en acties zullen innovatief zijn op het vlak 

van inhoud (creatie van nieuwe producten of ontwikkeling van een 

nieuw aanbod) of op het vlak van geografische positionering 

(bestaande producten en aanbiedingen maar uitgewerkt voor een 

nieuw gebied binnen de samenwerkingszone) voor het beoogde 

type patrimonium. Ze moeten bovendien ter beschikking gesteld 

worden van de toeristen/gebruikers. 

Gegevensverzameling 

Verzameling op niveau van het project 

De verzamelde gegevens moeten in verband staan met de 

activiteiten die door het project ontwikkeld worden in het kader 

van de werkpakketten. Een actie zal in aanmerking genomen 

worden in de indicatoren als ze gerealiseerd is. Per actie willen we 

een concrete maatregel die werd uitgewerkt om de doelstelling te 

bereiken. 

Doelwaarde op 

niveau van het 

programma 

100 innoverende acties of producten betreffende de valorisatie van 

het patrimonium in de samenwerkingszone. 
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2. Realisatiegebonden indicator voor de projecten met het luik werkgelegenheid / 

grensoverschrijdende mobiliteit / opleiding 
 

De projecten die gericht zijn op de opleidingsdoelstelling in het kader van deze specifieke 

doelstelling moeten aan minstens één van de twee volgende realisatiegebonden indicatoren 

bijdragen: 
 

Titel indicator 
Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven 

en gezamenlijke opleiding 

Type indicator Realisatie (transversaal) 

Nr. van de indicator CO 44 

Definitie 

De personen die actief deelnemen aan acties voor de werkgelegenheid 

en / of gemeenschappelijke opleidingen moeten opgeteld worden (dit 

sluit personen die enkel informatie ontvangen uit). Personen die zich niet 

inschrijven in een participatieve benadering worden niet meegeteld. 

Het moet gaan om opleidingssessies of werkgelegenheidsinitiatieven die 

gezamenlijk door de projectpartners gecreëerd en opgezet worden voor 

doelgroepen die te maken hebben met de sectoren van het culturele, 

industriële, natuurlijke en landschappelijke patrimonium.  

Gegevensverzameling 

Verzameling op niveau van het project 

De projectpartners tellen het aantal deelnemers die starten aan 

werkgelegenheidsinitiatieven en opleidingssessies die gezamenlijk 

gecreëerd en opgezet worden. Hierbij dienen dubbele tellingen als gevolg 

van deelname van dezelfde personen aan verschillende initiatieven te 

worden vermeden. 

Doelwaarde op 

niveau van het 

programma 

100 deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en 

gezamenlijke opleiding voor deze specifieke doelstelling. 

 

Titel indicator Aantal gemeenschappelijke opleidingssessies  

Type indicator Realisatie (transversaal) 

Nr. van de indicator SO 02 

Definitie 

Bij deze indicator tellen alleen de opleidingssessies die samen door de 

projectpartners ontwikkeld en uitgevoerd worden voor de 

doelgroepen binnen de sectoren van het culturele, industriële, 

natuurlijke en landschappelijke patrimonium.  

Gegevensverzameling 

Verzameling op niveau van het project. 

De projectpartners lijsten de opleidingssessies op die gezamenlijk 

ontwikkeld en uitgevoerd werden. 

Doelwaarde op niveau 

van het programma 
20 gemeenschappelijke sessies  
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PROJECTINDICATOREN EN -REALISATIES 

VOORBEELD 
 

 
 

   
 
Het derde luik van de interventielogica van het Interreg-programma France-Wallonie-
Vlaanderen bestaat erin de geselecteerde realisatiegebonden indicatoren van het 
programma te linken aan de projectindicatoren of -realisaties. 
 
Men moet daarom minimum twee projectindicatoren bepalen waarbij de beschrijvingen een 
duidelijk verband leggen met minstens één van de realisatiegebonden indicatoren van het 
programma. Het is mogelijk dat een reeks projectindicatoren bijdraagt aan één enkele 
realisatiegebonden indicator van het programma.  
 
Het gaat hier om een stap die de partners de mogelijkheid biedt cijferdoelstellingen te 
bepalen met betrekking tot hun acties om de door het programma beoogde doelwaarden te 
bereiken. 

 

 

 

 

Om het bezoekersaantal dankzij het aanbod en de producten ondersteund door het 
programma te laten toenemen, stellen de projectpartners zich de volgende 
realisatiegebonden projectindicatoren: 

- ontwerp van X toeristische kits voor alle projectpartners; 

- opzet van X werven voor de restauratie van het erfgoed met oog voor 
opleiding/herinschakeling; 

- opzet van X acties rond mobiliteit voor de doelgroepen (vooral scholen) om toegang 
tot erfgoed te bevorderen; 

- Ontwikkeling van X innovatieve promotie- en marketingacties; 

- Ontwikkeling van X innovatieve acties rond het beheer van het erfgoed. 

 


