
EQUAL Transnationale gids

2004-2008

De EQUAL Transnationale gids is geschreven door een werkgroep bestaande uit deskundigen 
uit verschillende lidstaten (Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk-gb en Zweden) en afgevaardigden van de Europese Commissie uit DG 
EMPL Unit B4, met de hulp van een extern adviseur, dhr. Jeremy Harrison.

© Europese Commissie 2004. Reproductie met bronvermelding is toegestaan. De inhoud  
van deze publicatie komt niet per definitie overeen met de mening of het standpunt van de 
Europese Commissie. 

Een elektronische versie van deze gids is beschikbaar op de EQUAL-website http://europa.
eu.int/comm/equal.



Voorwoord
Gefeliciteerd met uw selectie als EQUAL-ontwikkelingspartnerschap. U kunt nu alle 
mogelijkheden onderzoeken en de uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking 
tegemoet treden. 

De Transnationale gids is een van de gidsen ter ondersteuning van een doeltreffende uitvoering 
van het EQUAL-programma. 

We hebben deze gids opgebouwd in een volgorde waarvan wij denken dat u bepaalde kwesties 
zult tegenkomen. Op deze manier komen alle cruciale punten waarmee rekening moet worden 
gehouden op het ‘juiste’ moment aan de orde. 

Dat betekent dat de gids niet bedoeld is om direct van begin tot eind te lezen, maar eerder per 
hoofdstuk of per onderdeel, op het moment dat u bezig bent met de planning van dat specifieke 
deel van uw werk. Daarnaast is het een interactief document met verschillende hyperlinks en 
verwijzingen naar andere bronnen. 

We hopen dat deze gids u op de juiste momenten van dienst zal zijn, zowel tijdens de 
uitvoering van uw transnationale samenwerking in het kader van EQUAL als daarna.

Het idee voor de gids is tot stand gekomen aan het begin van het EQUAL-programma in 
2001 en is vanaf dat moment de verantwoordelijkheid geweest van een Werkgroep voor 
transnationale samenwerking die uit verschillende lidstaten bestaat. De oorspronkelijke gids is 
herzien op grond van de ervaringen uit de eerste tranche, waarbij rekening is gehouden met de 
herziene ‘Richtsnoeren betreffende het EQUAL-initiatief voor de tweede tranche’. 

Er zijn belangrijke algemene lessen geleerd met betrekking tot de transnationale dimensie 
in ontwikkelingsprogramma’s als EQUAL. Veel van de aanbevelingen die in de gids worden 
gegeven hebben een brede toepassing in transnationaal werk. In alle huidige en toekomstige 
programma’s met een transnationale component kan worden geprofiteerd van veel van de tips 
en adviezen die in dit document worden gegeven. 

Bovenal hopen we dat u als Ontwikkelingspartnerschap in EQUAL uw voordeel zult doen met 
deze gids. 

Veel succes met uw transnationale samenwerking in uw Ontwikkelingspartnerschap!

NB: Alle voorbeelden in deze gids zijn voorbeelden van Overeenkomsten van transnati-
onale samenwerking (TCA), niet van individuele Ontwikkelingspartnerschappen. Voor 
meer informatie over elke TCA kunt u de ECDB doorzoeken via TCA Search (‘TCA 
zoeken’), waarbij u het nummer dat bij ieder voorbeeld wordt gegeven, gevolgd door een 
percentageteken (%), kunt invullen in het veld free text search.
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Inzicht in EQUAL

1 EQUAL
‘EQUAL heeft te maken met leren’

1.1  Belangrijkste feiten

EQUAL:
• functioneert binnen het brede kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS);
• is effectief van kracht van 2001 - 2008;
• stimuleert nieuwe manieren om alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op de  

arbeidsmarkt te bestrijden middels:

> het aanmoedigen van innovatie/demonstratie/validatie van nieuwe benaderingen en  
mechanismen om beleid te effectueren;

> het ondersteunen van samenwerking tussen de belangrijkste actoren en belanghebbenden 
rondom een gemeenschappelijke strategie en een gemeenschappelijk actieplan waarmee zij 
gestimuleerd worden verantwoordelijkheden te nemen;

> het vergemakkelijken van de uitwisseling van goede praktijken en het overdragen van 
geleerde lessen aan besluitvormers en uitvoerenden;

> het ondersteunen van transnationale samenwerking en de uitwisseling van ervaring om zo  
de Europese dimensie van werkgelegenheid en insluiting te versterken.

EQUAL is anders dan andere huidige programma’s en initiatieven omdat het innovatie op 
nationaal niveau integreert door middel van Ontwikkelingspartnerschappen (OP’s), met  
transnationale samenwerking en uitwisseling van goede praktijken. Dit betekent dat  
partnerschappen zorg moeten dragen voor verdere innovatie, gezamenlijk ontwikkelingswerk 
en gerichte disseminatie, in samenwerking met andere partners in Europa.

1.2  Negen EQUAL-thema’s

De thema’s van EQUAL zijn direct gerelateerd aan de tien richtsnoeren van de Europese werk-
gelegenheidsstrategie (EWS), aangevuld met het vermogen om partnerschappen te financieren 
waarin met asielzoekers wordt gewerkt. Niet alle lidstaten geven voorrang aan alle thema’s.

De inhoud van een specifiek EQUAL-thema in een lidstaat levert soms een bijdrage aan  
meerdere richtsnoeren van de EWS.

De EWS is opgestart tijdens de Top in Luxemburg in 1997 om een praktisch kader te bieden 
voor een Europese strategie voor de arbeidsmarkt. Er zijn brede prioriteiten gesteld in de vorm 
van Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. Deze richtsnoeren worden vervolgens vertaald 
naar nationale actieplannen voor de werkgelegenheid (NAP’s). Hierin wordt de inzet van elk 
land voor het jaar in kwestie uiteengezet.

1.3.  Thema’s per lidstaat

Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van de thema’s waarbinnen Ontwikkelings-
partnerschappen worden gefinancierd in de tweede tranche van EQUAL en het percentage 
(bij benadering) van het totale nationale budget dat aan elk wordt toegewezen. De tabel wordt 
overigens alleen gegeven om u een indicatie te bieden van waar u mogelijk relevante partners 
kunt vinden. Aangezien in verschillende lidstaten gelijksoortige inhoud soms bij verschillende 
thema’s kan zijn ondergebracht, wordt u geadviseerd om ofwel nadere informatie te zoeken 
in de korte landenprofielen (Country Grids) die in het najaar van 2004 op de EQUAL-website 
beschikbaar zijn gekomen, ofwel direct contact op te nemen met de beheersautoriteit of de 
National Support Structure (NSS) van het land waarin u belang stelt. De adressen zijn te vinden 
op de EQUAL-website.
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A B C D E F G H I

AT 42% 8% 13% 14% 12% 6% 

BE fr 36% 19% 27% 11% 2%

BE nl 29% 2% 7% 7% 29% 7% 7% 3%

CY 41% 41% 7%

CZ 18% 5% 14% 14% 14% 12% 5% 5% 5%

DE 39% 5% 7% 6% 10% 12% 5% 5% 6%

DK 35% 16% 33% 8%

EE 50% 40% 2%

EL 23% 9% 15% 13% 10% 12% 3% 7% 3%

ES 30%  6% 15% 15% 13% 18% 1%

FI 33%  8% 20% 20% 10% 2%

FR 20% 10%  9% 9% 19% 9% 15% 2%

HU 42% 39% 8% 3%

IT 27% 3% 25% 27% 10% 3%

IE 37% 10% 19% 9% 12% 5%

LT 69% 20% 3%

LU 50% 32% 13%

LV 53% 34% 5%

MT 25% 25% 25% 15%

NL 32% 2% 11% 4% 14% 8% 15% 5% 4%

PL 34% 27% 21% 9% 2%

PT 27% 3% 14% 5% 3% 20% 8% 7% 3%

SE 32% 14% 32% 9% 6% 

SK 20% 13% 23% 21% 12% 3%

SL 60% 15% 15% 2%

UK gb 30% 10% 10% 10% 13% 13% 5% 5%

UK ni 59% 31 %

 
1.4  Financiering van innovatie

EQUAL bestaat om innovatieve oplossingen voor knelpunten in lokaal, nationaal en 
Europees werkgelegenheidsbeleid te creëren en te financieren. Het idee is ideeën te ontwik-
kelen en te testen, en vervolgens innovatie en nuttige ervaringen om te zetten in beleid en 
praktijk. Dit omvat onder meer het overbrengen van oplossingen, methodieken of benaderingen 
van de ene naar de andere setting om de doeltreffendheid van een beleid of een praktijk te 
verbeteren. Innovatie kan:
• volledig nieuwe beleidsmaatregelen en methoden ontwikkelen;
• nieuwe combinaties van bestaande beleidsmaatregelen en methoden vormen en benutten.

Innovatie kan zich op veel verschillende manieren voordoen, bijvoorbeeld:
• procesgericht - beproeven en toepassen van nieuwe praktijken, methoden of hulpmiddelen;
• doelgericht - formuleren van nieuwe doelstellingen, ontwikkelen van nieuwe kwalificaties, of 

openen van nieuwe mogelijkheden voor werkgelegenheid;
• contextgericht - ontwikkelen van nieuwe arbeidsmarktsystemen of andere structuren door 

het aannemen van innovaties vanuit een andere context.

Voor meer inzicht in het innovatieproces wordt u verwezen naar de Definitie van het begrip 
‘innovatie’ in het Groenboek over innovatie (1995), gebruikt in Mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement – ‘Innovation in a knowledge driven economy’ 
(COM/2000/0567).

1.5 Partnerschappen die belanghebbenden en achterstandsgroepen stimuleren  
verantwoordelijkheden te nemen

EQUAL gaat over partnerschap. Ontwikkelingspartnerschappen (OP’s) in het kader van EQUAL 
worden gefinancierd om oplossingen voor een bepaalde arbeidsmarktproblematiek te testen. 
Het idee van het partnerschap is als volgt:
• organisaties, agentschappen, bedrijven en onderwijsinstellingen en trainingsinstituten samen-

brengen om de oorzaken van discriminatie en uitsluiting te identificeren, relevante opties 
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vast te stellen en gezamenlijk innovatieve manieren te zoeken om de problemen op 
te lossen;

• gezamenlijk de geslaagde en mislukte beproefde oplossingen monitoren, beoordelen en  
communiceren; 

• gezamenlijk optreden, het betrekken van grote en kleine organisaties (waaronder over-
heden, arbeidsbemiddelingsdiensten, NGO’s, met name het MKB en de sociale partners) bij 
partnerschappen die bestaande behoeften aanpakken die relevant zijn voor de gedefinieerde 
probleemstelling van het partnerschap;

• de partners en belanghebbenden stimuleren verantwoordelijkheden te nemen, ze 
actief betrekken bij de planning, besluitvorming en leeractiviteiten;

• mensen uit achterstandsgroepen stimuleren verantwoordelijkheden te nemen 
door ze te betrekken bij besluiten en ze in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen 
waarmee ze actief kunnen zijn bij het vormgeven van hun toekomst;

• het eigen werk en beheer open en transparant te maken.

In de ‘EQUAL Partnershipguide’, beschikbaar op de EQUAL-website, wordt verder 
ingegaan op deze onderwerpen.

Voorbeeld: 

Een gedistribueerd trainingsportaal (TCA 489 COMPETENCE EUROVISION)

Deze TCA waarbij vier landen zijn betrokken (België, Duitsland, Italië en Nederland) werkt aan het 

certificeren van de deskundigheid van zowel werknemers als de bedrijven waarin ze werkzaam zijn.  

Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve versie van de Balanced Scorecard - ontwikkeld door 

OP’s om aan de behoeften van kleine bedrijven te voldoen. Het testen van het instrument heeft 

efficiëntieverhogende resultaten opgeleverd. De partners hebben een gezamenlijk portaal ontwikkeld 

waarmee trainingspakketten en een middel ter evaluatie van de vaardigheden worden geboden, met 

inbegrip van vaardigheden die in informele, niet academische omstandigheden zijn verkregen.

1.6  Dissemineren en overdragen van resultaten naar beleid en praktijk (mainstreaming)

Om veranderingen te beïnvloeden en praktijken te verbeteren moeten zowel de ervaringen en 
strategische resultaten vanuit EQUAL als de gebruikte methoden en producten niet beperkt 
blijven tot de partnerschappen waarin ze ontwikkeld zijn. Alle OP’s verbinden zich ertoe 
aanzienlijke inspanningen te verrichten om bewijzen van de goede praktijken die zij hebben 
ontwikkeld en beproefd te overleggen. Als deze relevant, nuttig en op grotere schaal toepasbaar 
blijken, dient het werk zich te concentreren op de disseminatie ervan en waar mogelijk op 
het omzetten van de resultaten van het werk in beleid en praktijk (mainstreaming). Dit 
gebeurt door zowel de OP’s zelf als door nationaal en transnationaal georganiseerde thema-
tische netwerken waarmee OP’s en hun werk worden gekoppeld aan belangrijke besluitvormers 
en mensen uit de praktijk.

Disseminatie Omzetten in beleid en praktijk

Verspreiden van ervaringen en resultaten 

onder betrokken organisaties en instituten 

en het vergroten van het publieke bewustzijn 

inzake de kwesties die door EQUAL worden 

aangepakt. 

De gebruikte methoden en de bereikte resul-

taten onder zowel het gespecialiseerde als het 

niet-gespecialiseerde publiek verspreiden. 

Integratie van de benaderingen en methoden 

die binnen EQUAL zijn ontwikkeld in het 

dagelijkse beleid of standaardvoorzieningen, 

waarbij wordt gewaarborgd dat de impact zo 

breed mogelijk wordt. 

Bij het opstellen van hun projectplan moeten OP’s aangeven hoe ze tot zowel horizontale en 
verticale disseminatie als omzetting in beleid en praktijk willen komen.

De verplichting om zaken vanuit de praktijk naar beleid om te zetten berust niet uitsluitend bij 
OP’s. Lidstaten werken samen om te evalueren en vergelijken wat OP’s hebben bereikt en om 
de disseminatie van hun goede praktijken in de gehele EU te verbeteren.
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Horizontale disseminatie en omzetting van 

resultaten in beleid en praktijk 

(mainstreaming)

 

Verticale disseminatie en omzetting van

resultaten in beleid en praktijk 

(mainstreaming)

Delen van ervaringen tussen mensen en 

organisaties die met gemeenschappelijke of 

gelijksoortige kwesties werken, ongeacht of 

dit op regionaal, nationaal of Europees niveau 

gebeurt.

Delen van ervaringen en netwerken met beleids-

makers, programmamanagers en de belangrijkste 

belanghebbenden om institutionele, politieke, 

regulatieve of administratieve wijzigingen in het 

beleids- en regelgevingskader te beïnvloeden.

1.7  Werken in transnationale partnerschappen

Transnationale samenwerking is een integraal onderdeel van EQUAL. Het is van cruciaal 
belang een hoge kwaliteit in dit werk te waarborgen. Leren door het bevorderen en overdragen 
van kennis en goede praktijken tussen partnerschappen en tussen lidstaten is een belangrijke 
doelstelling. Transnationale samenwerking biedt een unieke toegevoegde waarde voor beleids-
vorming op nationaal en Europees niveau. Alle EQUAL-OP’s nemen deel middels:

• Voorbereidingsfase, waarbij elk OP zijn nationale en transnationale werkprogramma’s  
structureert en de partnerschappen opzet om deze te realiseren; bij de voltooiing van deze 
fase (circa zes maanden) moeten OP’s een gemeenschappelijke strategie presenteren in de 
vorm van een Overeenkomst voor een ontwikkelingspartnerschap. Daarnaast moet 
een specifieke Overeenkomst van transnationale samenwerking (TCA) worden 
opgesteld met ten minste één partner (en doorgaans meer) uit andere lidstaten;

• Implementatiefase/uitvoeringsfase, waarbij deze gezamenlijke nationale en transnatio-
nale werkprogramma’s worden uitgevoerd in een periode van circa twee tot drie jaar;

• Disseminatie en omzetting in beleid en praktijk (mainstreaming), waarbij gebruik 
wordt gemaakt van thematische netwerken, benchmarking, intercollegiale toetsing of forums 
om de disseminatie van goede praktijken te bevorderen, zodat er sprake is van een krachtige 
invloed op nationale en Europese beleidsmaatregelen. Ter ondersteuning van validatie en het 
delen van goede praktijken kunnen lidstaten ook een aantal volledig nieuwe partnerschappen 
financieren die als enig doel hebben het omzetten van EQUAL-ervaring in beleid en praktijk 
(Mededeling betreffende EQUAL - Free movement of good ideas- COM 2003/840 lid 11.4.17 
- 18). Al deze ideeën lopen parallel aan de uitvoering en lopen volledig door tot aan het einde 
van het EQUAL-programma. 

Binnen EQUAL vindt transnationale samenwerking plaats op drie niveaus:
• tussen Ontwikkelingspartnerschappen uit twee of meer lidstaten; deze OP’s moeten 

betrokken zijn bij gelijksoortige of elkaar aanvullende activiteiten, moeten gemeenschappelijke 
of elkaar aanvullende benaderingen delen en moeten bereid zijn om gedeelde strategieën, 
benaderingen of producten te ontwikkelen;

• tussen nationale thematische netwerken van Ontwikkelingspartnerschappen, 
waarbij OP’s op Europees niveau ervaringen uitwisselen die ze in hun nationale thematische 
netwerken hebben gevalideerd; de Europese Commissie bevordert dit werk door op EU-
niveau relevante strategische benaderingen en hun resultaten te beoordelen en te dissemine-
ren in Europese discussie- en beleidsforums;

• tussen de Managing Authorities (MA’s) en National Support Structures  
(NSS-en) en de belangrijkste personen en organisaties in de gehele EU; binnen de 
Communautaire Initiatief Programma’s (CIP’s) zetten de verantwoordelijke MA’s zich in voor 
nauwe samenwerking en wederzijds leren door middel van werkgroepen en bijeenkomsten 
die door de Europese Commissie wordt gecoördineerd en door middel van samenwerking 
tussen lidstaten. 

In deze gids wordt de aandacht gericht op het eerste aspect van transnationale samenwerking 
tussen OP’s.
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Hoe transnationale samenwerking in EQUAL zich onderscheidt van benaderingen in andere  

EU-programma

EQUAL Andere EU-programma’s

Vereist een gezamenlijke nationale en  

transnationale benadering.

Doorsnee EFRO- en ESF-structuurfonds-

programma’s vereisen geen transnationaal 

element (of staan deze als regel niet toe). Leader 

moedigt transnationale samenwerking  

wel aan maar vereist deze niet.

De selectie van transnationale partners is niet 

aan geografische omstandigheden of beperkingen 

gebonden.

Het hoofddeel van de transnationale  

samenwerking Interreg is gericht op grens-

overschrijdende activiteiten.

Transnationale partnerschappen bestaan uit 

onafhankelijke nationale OP’s.

Leonardo financiert transnationale projecten 

met initiatiefnemende organen of aannemers die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer over alle 

activiteiten van de deelnemers uit alle betrokken 

lidstaten.
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2 Transnationale samenwerking
‘Waarom moeten we transnationaal werken? Om nieuwe manieren van 
werken te ontdekken, nieuwe logica toe te passen, nieuwe ideeën op te 
doen en te delen met anderen, creatieve oplossingen te stimuleren en zelfs 
om stress en spanning te verminderen.’

2.1  Het transnationale werk van EQUAL

Binnen EQUAL vindt transnationale samenwerking plaats op drie niveaus:
• tussen OP’s;
• tussen nationale thematische netwerken van OP’s;
• tussen de verantwoordelijke MA’s (beheersautoriteiten)/NSS-en en de belangrijkste personen 

en organisaties in de gehele EU.

In deze samenvatting wordt de transnationale samenwerking tussen OP’s behandeld. 
Transnationale thematische netwerkactiviteiten worden georganiseerd en beheerd door de 
Europese Commissie, in samenwerking met de MA’s in de lidstaten.

Alle transnationale partnerschappen van EQUAL...

moeten plannen opstellen om informatie en ervaring uit te wisselen,  

elkaars opvattingen, strategieën en activiteiten leren kennen

...en

moeten een aantal vergelijkingen maken en zich richten op  

het parallel ontwikkelen/testen/valideren van innovatieve  

benaderingen van de oriëntatie van hun werk

... daarnaast worden zij betrokken bij een of meer van de volgende activiteiten:

Het invoeren, uitvoeren of  Gezamenlijke ontwikkeling Het delen van praktische

aannemen van nieuwe  van diensten, producten of ervaring door het voor 

benaderingen, waarbij elders  systemen, waarbij de  korte of langere tijd

toegepaste praktijken  gebundelde vaardigheden uitwisselen van

worden aangepast aan de  van de partners een beter  ontwikkelingspartners,

eigen situatie.  gezamenlijk product   managers, stagiaires

    opleveren dan de individuele of trainers.

    inspanningen.

       

Transnationale samenwerking is een dynamisch proces, dus deze modellen zijn niet definitief  
en sluiten elkaar niet uit. Om de OP’s te ondersteunen zijn er bij de opzet van het EQUAL- 
initiatief specifieke mechanismen en instrumenten opgenomen.

Een transnationaal partnerschap kan verschillende samenwerkingsmodellen toepassen en deze 
aanpassen naarmate de relaties zich ontwikkelen en uitgroeien en de activiteiten van de part-
ners veranderen. Individuele leden van OP’s kunnen met hun transnationale partners betrokken 
zijn bij verschillende activiteiten, waarbij alle partners en de verschillende belanghebbenden 
– van personen uit achterstandsgroepen tot beleidsmakers - een rol spelen.
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2.2  De voordelen van transnationale samenwerking

Voordelen voor organisaties

Strategisch en voor de lange termijn

• Door deelname aan de Europese netwerken en door contacten op te bouwen in andere 

lidstaten worden mogelijkheden geschapen voor toekomstige samenwerking en wordt een 

Europese dimensie toegevoegd aan een werkplan van een OP. 

• Verbanden met professionele ontwikkelingen op een breder vlak bieden de mogelijkheid  

benaderingen ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid en -praktijk af te zetten tegen die in 

andere lidstaten. 

• Een OP en zijn belangrijkste Europese partners worden hiermee belangrijker en krijgen  

toegevoegde waarde in de ogen van collega’s en belangrijke besluitvormers.

• De bewustwording en het begrip van relevante Europese beleidsontwikkelingen worden ermee 

vergroot.

Operationeel en op de korte termijn

• Toegang tot nieuwe opvattingen en de mogelijkheid de eigen opvattingen in een bredere context 

met anderen te delen en bespreken.

• Vormt een aanmoediging tot het gebruiken van internationale ervaring en deskundigheid voor 

het testen en verbeteren van bestaande manieren, materialen en methoden en om nieuwe 

producten te ontwikkelen.

• Biedt een uitgebreide keuze aan nieuwe zakenpartners, politieke bondgenoten en technische 

samenwerkingspartners.

• Vergemakkelijkt het verkrijgen van nieuwe vaardigheden en competenties.

• Geeft de kans te experimenteren op gebieden van gemeenschappelijk belang en wederzijdse 

zakelijke mogelijkheden te verbeteren.

Een aantal voordelen voor individuele deelnemers

• Uitbreiding van persoonlijke ervaringen, taal-, communicatie- en andere vaardigheden en  

het verkrijgen van een breder Europees perspectief.

• Uitbreiding van informatiebronnen en contactpersonen.

• Bewustwording en begrip van de sterke en zwakke punten van het nationale  

werkgelegenheidsbeleid en het onderwijsstelsel.

• Een verhoogd zelfbewustzijn en groei van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 
2.3  Problemen

Een aantal algemene problemen waarmee de verschillende transnationale partnerschappen 

worden geconfronteerd

• Het kost tijd en toewijding om een transnationaal partnerschap tot ontwikkeling te laten komen.

• Het identificeren van de meest geschikte transnationale partner is een tijdrovende taak, met name 

gezien de tijdsdruk van het ‘transnationale venster’ (de periode die volgt op de invoering van de 

gegevens van het OP in de gemeenschappelijke database voor EQUAL en waarin transnationale 

partnerschappen kunnen worden gevormd).

• Er moet worden onderhandeld over een gezamenlijk transnationaal werkprogramma met  

potentieel.

• Werken in een transnationaal partnerschap is een veeleisende zaak die flexibiliteit vereist en de 

bereidheid compromissen te sluiten en waarvoor de juiste werkmethoden, documentatie en  

monitoring nodig zijn.

• Er zijn aanzienlijke financiële middelen en menselijk kapitaal mee gemoeid.

• Om creatieve en innovatieve resultaten te bereiken is het nodig een aantal risico’s te nemen.

• Transnationaal werk stelt nieuwe eisen aan uw medewerkers en vraagt om nieuwe bekwaamheden 

en de vaardigheid om te werken met verschillen in cultuur, context en taal.

• Een aantal van uw transnationale partners is mogelijk minder toegewijd dan uzelf en stapt mis-

schien zelfs voortijdig uit het project zodra duidelijk is wat de samenwerking met zich meebrengt.

• Een geslaagd transnationaal partnerschap vraagt om voortdurende monitoring en een doorlopende 

evaluatie.
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• Problemen rondom intellectuele eigendomsrechten.

• Er zijn verschillen in gebruiken wat betreft cultuur, organisatie en werk.

• Problemen met wisselende partners gedurende de samenwerking.

• De continuïteit van de personele bezetting, van beginstadium tot disseminatie. Er dient zoveel 

mogelijk voor te worden gezorgd dat het personeel aanblijft, of ten minste beschikbaar blijft als 

‘referentiepersoon’ ten behoeve van het werk.

En tot slot...

Transnationale samenwerking in het kader van EQUAL dient in brede zin een merkbare invloed 
te hebben, zowel op het beleid als in de praktijk. Maar er zijn grenzen aan wat met een enkel 
partnerschap kan worden bereikt. Het is van belang deze beperkingen onder ogen te zien, 
voorbereid te zijn op uitdagingen en realistische en haalbare doelen te stellen. OP’s die te hoog-
gespannen ambities hebben en hun doelstellingen niet behalen, dragen niet veel bij. Maar OP’s 
die zichzelf realistische doelen stellen en voorbereid zijn op de uitdagingen waarmee ze zullen 
worden geconfronteerd, kunnen een werkelijke invloed uitoefenen.

Wat is er nodig om realistische doelen te kunnen vaststellen? De SMART-formule is een 
goede methode. Deze wordt aanbevolen door de EQUAL-partnerschapsgroep en 
wordt al door verschillende transnationale partnerschappen toegepast:

S  Specific (Specifiek)
M  Measurable (Meetbaar)
A  Achievable (Haalbaar)
R  Realistic (Realistisch)
T  Timebound (Tijdsgebonden)

Het stellen van deze specifieke, realistische en haalbare doelen is een uitdaging die transnatio-
nale partnerschappen moeten aangaan als ze het werk binnen hun nationale OP’s vormgeven. 
Om deze reden zorgt EQUAL voor financiële middelen en biedt het een minimumperiode van 
zes maanden gedurende de voorbereidingsfase (Actie 1).

LET OP!
Exacte regelingen voor de voorbereidingsfase verschillen per lidstaat. Ieder OP moet dan ook nagaan 

welke vereisten en welk tijdspad de eigen beheersautoriteit (MA) precies heeft gesteld en hoe dit is 

geregeld in de landen van de OP’s waarmee men wil samenwerken. Verschillen in de tijdschema’s die 

de verschillende landen stellen, kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een uiterst moeizame samenwer-

king en dit kan het best in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt. (Zie de landenspecifieke 

informatie over thema’s van de lidstaten in hoofdstuk/samenvatting 1 en de hyperlink naar deze 

informatie op de EQUAL-website).

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co 

-operati_1&vm=detailed&sb=Title
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3 Voorbereiding op transnationale  
samenwerking
‘De echte bouwers van transnationale samenwerking hebben net dat beetje 
extra. Ze hebben geen negen-tot-vijf-mentaliteit en investeren er enorm 
veel tijd en energie in. Ze geloven in de zaak waar ze voor werken.’

3.1  Plannen aanpassen aan OP-doelstellingen

Goede transnationale partnerschappen komen voort uit een goede voorbereiding. Bedenk 
ook dat de voorbereiding van een transnationale samenwerking vanaf het allereerste begin 
onderdeel moet zijn van uw planning. Zorg ervoor dat uw transnationale doelstellingen in uw 
nationale werkprogramma zijn opgenomen.

Zorg dat uw transnationale werkplannen aansluiten op de doelstellingen van uw OP

De mogelijke voordelen voor uw OP vormen de eerste, beslissende test van de waarde van 
de transnationale samenwerking. Met behulp van onderstaande tabel kunt u uw voordelen in 
kaart brengen, door een en ander te koppelen aan de expliciete doelstellingen en de gewenste 
resultaten van uw OP, waarbij u rekening moet houden met het gelijke-kansen-aspect.

 Noem de belangrijk-

ste aspecten van het 

nationale werkplan 

van uw OP

De belangrijkste 

aspecten van uw 

voorgenomen trans-

nationale werkplan

Geef de principes en 

doelstellingen van 

uw OP t.a.v. gelijke 

kansen 

Welke diensten,  

processen, systemen, 

producten wilt u gaan 

ontwikkelen/verbeteren?

Gezamenlijke processen, 

systemen, producten, 

onderzoek, disseminatie-

activiteiten

Aspecten van uw OP-

plan waar u prioriteit 

aan gaat geven bij 

gezamenlijk werk met 

uw transnationale 

partners

Aspecten van werk waar 

transnationale partners 

prioriteit aan gaan geven 

bij gezamenlijk werk

Eventuele nieuwe 

producten en activitei-

ten die specifiek zijn 

voor uw transnationale 

partnerschap

Gedeelde of gezamenlijk 

geproduceerde  

producten, onderzoeks- 

en disseminatieactivitei-

ten t.a.v. gelijke kansen. 

Hierin kan beleid t.a.v. 

gelijke kansen worden 

opgenomen

Op welke doelstel-

lingen concentreert uw 

OP zich?

De arbeidsmarkt-

problematiek en de 

achtergestelde personen 

op wie u zich richt

De arbeidsmarkt-

problematiek en 

achterstandsgroepen 

waar het uitgebreide 

transnationale partner-

schap zich op richt

Gekozen problematiek 

en doelstellingen t.a.v. 

gelijke kansen 

Welke specifieke 

voordelen verwacht u 

van het werk?

Invloed op de  

begunstigden

Invloed op de werkwijze 

van de partner

Invloed op de producten

Invloed op de partners, 

projectmedewerkers en 

deelnemers. 

Invloed op de werkwijze 

van de partners

Invloed op de producten

Invloed op beleid en 

werkwijze t.a.v. gelijke 

kansen. 

Bredere bewustwording 

van de problematiek van 

gelijke kansen
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Een van de technieken die tijdens de eerste tranche van EQUAL is toegepast om transnationale 
partnerschappen te helpen leiden wordt Benchlearning genoemd. Met deze aanpak wordt 
ervoor gezorgd dat er daadwerkelijk wordt geleerd van elkaars ervaringen. Het idee is  
gebaseerd op de logische gedachte dat als je iets van anderen kunt leren, het geen zin heeft 
alles zelf opnieuw te proberen. 

Het idee achter Benchlearning is om de bewijslast van een innovatie te verschuiven van  
degenen die voorstander zijn van verandering naar degenen die ertegen zijn. Normaal  
gesproken zijn de voorstanders van een verandering degenen die moeten aantonen waarom 
de verandering moet plaatsvinden. Het Benchlearning-principe laat zien hoe en waar een goed 
voorbeeld kan worden gepresenteerd. Het is aan de tegenstanders van de verandering om  
aan te tonen waarom het niet moet plaatsvinden. Zie voor informatie over benchlearning  
www.benchlearning.com.

3.2  Realistische planning

Bij het plannen kunnen de volgende tips van pas komen:
• Probeer ten minste één persoon bij de planning te betrekken die ervaring heeft met het 

vormgeven van transnationale werkprogramma’s en het beheren van transnationale samen-
werking. Als er binnen uw OP geen geschikte persoon te vinden is, kunt u iemand raadplegen 
die dergelijke ervaring heeft opgedaan met EQUAL, met andere EU-programma’s zoals 
Leonardo da Vinci, of programma’s op andere terreinen dan ‘human resources’of zelfs van 
niet-EU-initiatieven.

• Zorg dat de stuurgroep en de belangrijkste partners en personeelsleden van ieder OP  
begrijpen wat de betrokkenheid bij transnationale samenwerking inhoudt, en hoe dit past 
binnen hun nationale werkdoelstellingen, plannen en budgetten. 

• Zorg dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het transnationale werk. Als er proble-
men zijn met het toewijzen van tijd en financiële middelen, pak deze dan onmiddellijk aan en 
breng eventueel wijzigingen aan. Stel een duidelijke checklist op van de benodigde middelen.

• Zorg dat alle OP-partners de afgesproken rol vervullen, hun afgesproken verantwoordelijk-
heden nakomen en duidelijk profiteren van de transnationale samenwerking. Zo garandeert  
u het succes van het gehele transnationale partnerschap van EQUAL.

• Zorg dat uw OP-partners het plan dat u met uw transnationale partners hebt besproken 
begrijpen en hebben goedgekeurd. Zorg dat ook de stuurgroep van het OP het transnationale 
werkplan goedkeurt.

• Leg vast dat u geregeld communiceert over transnationale voortgang. Houd tijd vrij voor 
speciale informatiebijeenkomsten, een intern bulletin of interne nieuwsbrief, maar zorg ook 
dat transnationaal werk altijd op de agenda van vergaderingen van het nationaal partnerschap 
staat.

Wat zijn de innova-

tieve aspecten van het 

OP en het werk?

Partnerschap, doel-

groepen, methodologie, 

systemen en producten, 

beleid

Combinatie van landen, 

combinatie van soorten 

partners, methodologie, 

systemen, producten

Nieuwe benaderingen  

en technieken

Wat is de toegevoegde 

waarde die u verwacht 

van transnationale 

samenwerking?

Nieuwe methoden, 

processen/onderzoek, 

producten

Middelen om uw eigen 

processen, onderzoek, 

producten te verbeteren

Ondersteunen van 

onderzoek door andere 

landen

Aanvullend praktisch 

beleid

Bewijs van internationale 

overdracht

Intercollegiale toetsing

Internationale beleids-

opvattingen, in praktijk 

toegepaste modellen of 

producten

Voorbeelden van goede 

praktijken/praktijken in 

nieuwe omstandigheden

Manieren om invloed te 

meten

Voorbeelden van 

bredere bewustwording 

van problematiek van 

gelijke kansen
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Voorbeeld: 

Gezamenlijke ontwikkeling van producten of systemen  (TCA 2094 MOTIVATION)

Deze TCA heeft drie partners en ontwikkelt: 

- een overzicht van bronnen van werkgelegenheid - alle nationale OP’s hebben bronnen en  

instrumenten met betrekking tot werkgelegenheid samengebracht;

- een transnationale enquête over motivatie - de enquêtes worden ingevuld door alle begunstigden 

van de nationale OP’s en de partners hebben afgesproken dezelfde software te gebruiken.

Voorbereiding op het zoeken naar transnationale partners
Het is een stuk eenvoudiger om geschikte partners te vinden als er duidelijkheid bestaat over 
de verwachtingen en over het feit dat in de beste partnerschappen iedereen een bijdrage levert 
en iedereen daar iets waardevols voor terugkrijgt.
• Stel een checklist op met vragen over potentiële partners waarop u antwoord wilt hebben.
• Stel een duidelijke, volledige omschrijving op van de doelstellingen van uw OP ten aanzien 

van transnationale samenwerking.

3.3  Een partnerschapsteam opzetten

Een coördinator met ervaring in transnationaal werk beschreef de eigenschappen van de 
‘ideale’ transnationale werknemer als volgt: “Als je kijkt naar partnerschappen en groepen die 
echt goed werken, dan blijkt het succes in feite te danken aan de mensen die erbij betrokken 
zijn. Zij maken alles mogelijk. De echte bouwers van transnationale samenwerking hebben net 
dat beetje extra. Ze hebben geen negen-tot-vijf-mentaliteit en investeren enorm veel tijd en 
energie. Ze geloven in de zaak waar ze voor werken.”

De belangrijkste inbreng van een OP in een transnationaal partnerschap is het team. 
Transnationale samenwerking komt tot stand met mensen, niet met plannen en rapporten.

Een geslaagd transnationaal partnerschap beschikt over de volgende kenmerken:
• Het heeft ten minste één vaste contactpersoon die kan zorgen voor continuïteit, doordat 

hij/zij voldoende tijd besteedt aan transnationale bezigheden. Dit kan bijvoorbeeld de leider 
zijn van het transnationale team. Aangezien een effectieve transnationale samenwerking voor 
een belangrijk deel gebaseerd is op persoonlijke relaties en vertrouwen, kunnen personele 
wisselingen voor onnodige vertragingen en problemen zorgen.

• Het beschikt zo mogelijk over iemand met een goede talenkennis. Iedereen moet daad-
werkelijk geïnteresseerd zijn in grens- en cultuuroverschrijdend werken en moet zich 
daarvoor willen inzetten.

• Het heeft de gemeenschappelijke basis en de inhoud van de kernelementen van het verplichte 
format van de TCA goed uitgelegd aan alle OP-partners. Zij moeten vanaf het eerste  
begin meedoen en moeten worden gevraagd naar hun specifieke belangen en persoonlijke  
verwachtingen en doelstellingen.

• Het heeft goede managementvaardigheden en -ervaring binnen het team. Bij voorkeur dient 
een van de leden transnationale ervaring te hebben.

• Het kan als dat nodig is een beroep doen op deskundigen en mensen uit de praktijk.
• Het besteedt coördinatie-/managementfuncties (zoals het zoeken van partners en het 

ontwerpen van de TCA) niet te snel uit aan een enkele partner, maar zorgt ervoor dat over 
het geheel genomen alle partners bij het proces betrokken zijn. Het wordt niet aanbevolen 
hiervoor externe hulp in te schakelen.

3.4  Potentiële transnationale partners benaderen

De meeste OP’s kunnen het zoeken naar een partner pas afronden als het ‘transnationale  
venster’ wordt geopend (tijdens de voorbereidingsfase, Actie 1). Dit gebeurt op 1 januari 2005, 
als alle lidstaten hun OP’s hebben goedgekeurd en de gegevens ervan zijn ingevoerd in de 
gemeenschappelijke database voor EQUAL (ECDB).

Toch kunt u zonder problemen eerder beginnen. Een aantal stappen kunt u al nemen zodra u 
goedkeuring hebt gekregen voor uw OP. 

• U kunt contact opnemen met mogelijke partners die u kent of met wie u eerder hebt 
samengewerkt om te zien of zij ook goedkeuring hebben gekregen.
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• U kunt specifieke informatie samenstellen over uw OP voor uw toekomstige partners.  
Zo kan een A4’tje met een korte samenvatting van uw OP in de verschillende talen van 
potentiële partners bijzonder nuttig zijn. Gebruik deze samenvatting bij voorkeur ook voor 
de ECDB, en benadruk de commitment voor transnationale samenwerking.

• Bedenk wat het profiel van uw ideale transnationale partners is. Dit kan hen helpen beter te 
begrijpen wat u van een partnerschap verwacht.

Voorbeeld: 

Partners hoeven niet in hetzelfde thematische terrein te zitten. (TCA 993 EMPOWER)

Groot-Brittannië heeft geen specifieke EQUAL-fondsen toegekend aan thematisch gebied G, gericht 

op de combinatie van werk en gezin. Het OP van het UK-gb-project van thematisch gebied A, Action 

for Carers and Employment (ACE National), heeft gekozen voor een Oostenrijkse partner, Fempower, 

die als aanvulling op zijn binnenlandse werk financiering ontvangt via thematisch gebied G. De 

algemene doelstelling van de TCA ‘Empower’ is het bestrijden van werkloosheid onder verzorgers en 

mannen en vrouwen met kinderen. Beide OP’s maken trainingsmateriaal en toolkits om bijvoorbeeld 

mentorprogramma’s en werkgeversondersteuning op te zetten. Met het partnerschap wordt de 

mogelijkheid geboden om voor deze diensten gemeenschappelijke richtsnoeren te ontwikkelen en te 

testen.

3.5  Werkwijze, taal en andere kwesties

Organisatorische verschillen tussen transnationale partners kunnen tot problemen leiden bij 
het opstellen van een werkplan en het delen van middelen en het gebruik van gemeenschap-
pelijk bereikte resultaten. Deze verschillen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit:
• verschillen in omvang - sommige OP’s hebben maar twee of drie partners, andere meer dan 

twintig;
• verschillen in status - in sommige OP’s zijn grote nationale of regionale instellingen vertegen-

woordigd, andere bestaan uit kleine plaatselijke organisaties of gemeentelijke groeperingen;
• verschillen met betrekking tot achtergestelde personen - sommige OP’s werken nauw met de 

doelgroepen samen, andere houden zich meer bezig met het zorgen voor hulpmiddelen en 
het beïnvloeden van degenen die het rechtstreekse werk doen.

Het is belangrijk dat organisatorische verschillen worden opgelost met behulp van onder 
andere de communicatie instrumenten die in deze gids staan beschreven, en niet worden 
beschouwd als ingewikkelde culturele problemen waarvoor geen eenvoudige oplossing bestaat. 
Voor een geslaagde samenwerking tussen de partners moeten organisatorische verschillen 
worden opgelost. Een nauwkeurige, zorgvuldige definitie van het werkplan kan helpen deze 
zaken op te lossen.
Verschillen in cultuur en werkwijze kunnen tot meer misverstanden en moeilijkheden leiden 
dan taalverschillen. Moeilijkheden en misverstanden kunnen voortkomen uit:
• verschillen in sociale opvattingen en gedrag;
• verschillen in zakelijk en arbeidsethos;
• verschillende opvattingen over tijd en gemaakte afspraken.

Het ondervangen van culturele verschillen en voorkeuren ten aanzien van werkwijzen is een 
uitdaging maar biedt ook de mogelijkheid om veel te leren. Het geheim is dat men zich tijdens de 
samenwerking en tijdens het leren van en over elkaar bewust moet blijven van de verschillen.

Voorbeeld: 

Cultuuroverschrijdend werken (TCA 1567 MIKIRI)

Het transnationale partnerschap Mikiri heeft de uitdaging van het cultuur- en taaloverschrijdend 

werken creatief aangepakt door het gebruik van ‘actiemethoden’ om beginselen en doelstellingen vast 

te stellen. Het partnerschap heeft bijvoorbeeld de essentie van een woord als ‘innovatie’ onderzocht 

door het te vergelijken met een machine die is opgebouwd uit mensen, waarbij ieder zijn eigen rol 

heeft in de machine. Het woord ‘diversiteit’ werd onderzocht door in kleine multinationale groepjes 

beelden te maken met sjaals. Voor deze oefeningen is men niet afhankelijk van de taal, maar ze zetten 

wel aan tot discussie - zowel in de verschillende talen, als non-verbaal tussen mensen die niet dezelfde 

taal spreken. De dialoog is gericht op actiemethoden waarmee het leren wordt gestimuleerd en een 

alternatieve vorm van communicatie op basis van gedeelde ervaringen wordt geboden.
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Stel u open, spreek de verschillende verwachtingen uit en wees u ervan bewust dat uw 
reacties op gedrag dat u ervaart, een signaal kunnen zijn dat uw verwachtingen niet worden 
waargemaakt. Als u zich hiervan bewust bent en via effectief communiceren een oplossing kunt 
vinden voor deze verschillen, dan hebt u de sleutel tot een geslaagde transnationale samen-
werking in handen. 

Zelfs een goede beheersing van de Engelse taal (of een andere gemeenschappelijke taal) is niet 
per definitie een waarborg tegen misverstanden. Binnen verschillende nationale achtergronden 
kan dezelfde inhoud verschillend worden begrepen. Het is nuttig hier zorgvuldig op te letten 
tijdens het opzetten van het werk. Dit betekent ook dat het gebruik van tolken bijvoorbeeld 
slechts een deel van het taalprobleem kan wegnemen. 

Als er tijd en geld wordt geïnvesteerd in het voorbereiden van een team buiten de context van 
specifieke opdrachten of problemen, resulteert dit waarschijnlijk in een team dat zich bewust 
is van de eigen cultuur en dat beter in staat is begrip te tonen voor en te werken met anderen. 
National Support Structures (NSS) kunnen advies geven over deze kwestie en over waar u 
terecht kunt voor ondersteuning.

Binnen een transnationaal team leert iedereen, alleen al door eraan deel te nemen. Maar wat 
iemand leert van de ervaring - met name als hij of zij voor het eerst transnationaal werk doet - 
is nog waardevoller als deze ervaring wordt voorafgegaan en ondersteund door gestructureerd 
leren. Een transnationaal of intercultureel seminar is hiervoor een goed middel. Er zijn twee 
vormen, die kunnen worden gecombineerd:
• seminars die deelnemers in brede zin voorbereiden op interculturele dynamische processen 

en hen daarnaast aanzetten tot nadenken over hun eigen culturele opvattingen en gedrag;
• specifieke seminars die gericht zijn op samenwerking met een bepaald land of op een bepaald 

werkterrein.

3.6  Intellectuele eigendom

Een transnationaal partnerschap dat gezamenlijk producten dissemineert of nieuwe producten 
ontwikkelt, moet weten hoe kwesties met betrekking tot intellectuele eigendom zullen worden 
afgehandeld. 

Intellectuele eigendom is de weergave van ideeën. Met andere woorden: om iets te kunnen 
laten erkennen en beschermen, moet het fysiek beschikbaar zijn. Ideeën moeten worden vast-
gelegd in een boek, softwareprogramma, afbeelding, database e.d. om te kunnen worden erkend 
als intellectuele eigendom. U kunt intellectuele eigendom op een aantal verschillende manieren 
beschermen, bijvoorbeeld door middel van auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ontwerp. Het 
is belangrijk onderscheid te maken tussen intellectuele eigendomsrechten en gebruikersrechten 
van producten die gezamenlijk zijn ontwikkeld.

Het belangrijkste voor transnationale partners is te zorgen dat zij onderling de kwestie van 
intellectuele eigendom bespreken en het eens worden over de beginselen die zij in 
hun overeenkomst gaan vastleggen.

In de meeste gevallen geven de partners elkaar toestemming vrijelijk gebruik te maken van 
elkaars materiaal in ruil voor volledige erkenning. Maar er zijn ook andere kwesties:
• De rechten van derden die zijn ingeschakeld om materiaal of software te ontwikkelen 

- hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt die door iedereen begrepen worden.
• Wat gebeurt met een gezamenlijk ontwikkeld product - worden de rechten gelijk verdeeld 

of hebben de partners rechten op de versie die in hun eigen taal is gesteld of voor hun eigen 
land is bedoeld?

• Wat gebeurt er met inkomsten uit eventuele verkoop? (Dit is overigens ook opgenomen in 
de EU-verordening over de subsidiabiliteitsregels.)

Voor het oplossen van deze en andere kwesties is het van belang dat de partners contact 
opnemen met hun eigen beheersautoriteit / NSS om te zien of er nationale richtsnoeren en 
regels bestaan. Op de website van het Verenigd Koninkrijk-gb staat een gids over intellectuele 
eigendom: http://www.equal.ecotec.co.uk/. Ook Frankrijk heeft een gids op de website  
http://www.equal-france.com/. 

Als u wacht tot er een geschil ontstaat over intellectuele eigendomsrechten is het vaak al te laat.
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4 Transnationale partners zoeken
‘De NSS moet OP’s ervan bewust maken dat de beschrijving die zij  
bieden in het nationale aanvraagformulier niet alleen dient om te worden 
opgeslagen maar ook gebruikt kan worden voor zoekacties naar partners 
in de ECDB.’

4.1  Partners in andere lidstaten zoeken

Met het zoeken naar transnationale partners en het overeenkomen van een werkprogramma is 
tijd en organisatie gemoeid. Dit alles moet in de drukke voorbereidingsperiode worden ingepast 
terwijl OP’s hun nationale werkplannen voltooien.

Ervaren OP’s:
• Nadat de goedkeuring voor EQUAL binnen is, kijken ervaren OP’s of organisaties in andere 

lidstaten, die ze al kennen of waarvan ze gehoord hebben, zich ook bij EQUAL hebben 
aangemeld en zijn goedgekeurd; partnerschappen die voortbouwen op eerdere ervaring of 
betrouwbare aanbevelingen kunnen uiterst effectief zijn, maar er moet een sterke grondreden 
voor samenwerking zijn - goed kunnen opschieten met een transnationale partner is niet 
voldoende.

Alle OP’s:
• Zodra het ‘transnationale venster’ open is en alle lidstaten de informatie over hun goed-

gekeurde OP’s op 1.1.2005 hebben ingevoerd, wordt de gemeenschappelijke database voor 
EQUAL (ECDB) beschikbaar op de EQUAL-website van de Commissie (europa.eu.int/comm/
EQUAL) en kan iedereen de ECDB doorzoeken, contact opnemen met potentiële partners 
en werken aan commitment voor samenwerking.

Als het ondanks de zoekactie in de ECBD en alle andere pogingen niet lukt om geschikte part-
ners te vinden, en een Ontwikkelingspartnerschap als ‘wees’ achterblijft, zullen de beheersauto-
riteiten van de lidstaat (bijgestaan door de Commissie) hulp verlenen. In het voorjaar van 2005 
wordt er een ‘clearing house’ voor de lidstaten georganiseerd waarbij de beheersautoriteiten 
van de lidstaten en hun NSS de mogelijkheid krijgen om potentiële partners te vinden voor 
OP’s die nog geen partner hebben gevonden, en om hiermee overeenkomsten aan te gaan.

4.2  De gemeenschappelijke database voor EQUAL (ECDB)

De ECDB is een database met gegevens van alle OP’s die krachtens EQUAL zijn geselecteerd, 
zowel voor de eerste als voor de tweede tranche. De ECDB geeft een beschrijving van het 
profiel van elk geselecteerd OP, contactgegevens en het profiel van elke partner uit het OP.  
Als er overeenstemming bestaat over de inhoud van het transnationale werk, is ook deze 
zichtbaar in de ECDB. 

De ECDB is openbaar toegankelijk via het internet. Dat betekent dat alle gegevens in de 
database, behoudens bepaalde vertrouwelijke details zoals financiële gegevens, ook beschikbaar 
zijn voor alle EQUAL-OP’s. Een korte omschrijving van elk OP wordt vertaald in het Engels of 
Frans, maar de volledige details van de plannen van het OP zijn alleen beschikbaar in de taal 
waarin de aanvraag bij de nationale beheersautoriteit is ingediend. Deze aanvragen bevatten 
doorgaans alleen de aard van het werk dat een OP in de TCA opgenomen wil hebben, maar 
niet de namen van eventuele potentiële partners. Deze verwachtingen of eerste ideeën over 
transnationale samenwerking zijn beschikbaar in de ECDB.
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Voorbeeld: 

OP zonder eerdere ervaring gebruikt de ECDB  (TCA 2434 DISABILITY FORUM)

Portland College uit UK-gb heeft geen eerdere transnationale ervaring. Het heeft de ECDB gebruikt 

om een aantal potentiële partners te lokaliseren. Het resultaat was dat er een transnationaal 

partnerschap met vier OP’s is samengesteld - twee van de transnationale partners van het OP uit 

UK-gb richtten zich op invaliditeitskwesties; de derde werkte aan individuele leerbenaderingen op 

maat. Doordat de partners elkaar goed aanvulden, kon het partnerschap de fase van werkvergelijking 

passeren en direct samenwerken aan de ontwikkeling van adaptieve technologische apparatuur.

De zoekmachine van de ECDB kan worden doorzocht met behulp van steekwoorden en een 
verscheidenheid aan andere specifieke criteria. Maar de doeltreffendheid ervan is afhankelijk van 
de invoer van de juiste steekwoorden door de OP’s. De ECDB kan in diverse modi, op verschil-
lende niveaus van verfijning worden doorzocht. De database is evenwel niet meer dan een 
instrument en er moet aanzienlijke aandacht worden besteed aan de follow-up en de verificatie 
van de resultaten. Zo moeten gebruikers op hun hoede zijn voor de verschillende manieren 
waarop de lidstaten kwesties en problemen binnen de negen EQUAL-thema’s classificeren. 
Trainingen voor mensen met een handicap kunnen in verschillende lidstaten bijvoorbeeld in 
verschillende thema’s zijn ondergebracht. Als u hier niet van doordrongen bent, lukt het u  
misschien niet een partner te vinden omdat u op de verkeerde plaats zoekt.

4.3  Follow-up

Nadat u de zoekactie in de ECDB tot een klein aantal mogelijke partners hebt teruggebracht, 
moet u zo snel mogelijk de directe benadering zoeken. Uitgaand van de noodzaak van snel-
heid en financiële beperkingen, kan het de moeite waard zijn het eerste contact per telefoon, 
fax, e-mail of zelfs videovergadering te laten plaatsvinden. Als dit positief uitpakt, moet er een 
persoonlijke bijeenkomst worden belegd waarin een volledige uitwisseling van informatie kan 
plaatsvinden en waarin u elkaars stijl en persoonlijkheid kunt beoordelen. Bezoeken zijn van 
essentieel belang om te kunnen beoordelen of er een basis voor een partnerschap van twee 
jaar bestaat. Indien mogelijk moeten er wederzijdse bezoeken worden georganiseerd, waarbij 
iedere partner de plaatselijke context van de ander kan zien en een representatieve vertegen-
woordiging van elkaars OP kan ontmoeten. 

Ondersteun een bezoek altijd met documentatie waarin uw organisatie, uw OP en uw nationale 
partners worden beschreven in de gemeenschappelijke taal die u wilt gaan gebruiken. Deze eer-
ste contacten en ontmoetingen zijn cruciaal. Het loont de moeite hierbij goed voorbereid te zijn.

4.4  Hoeveel partners?

Zonder een goedgekeurde TCA met ten minste één transnationale partner kunnen OP’s niet 
tot uitvoering van het transnationale werkplan overgaan. Maar het is zinnig om ten minste twee 
transnationale partners te hebben: als dan één partner uitvalt, blijft de overeenkomst geldig en 
is er geen probleem met de gerechtigdheid voor EQUAL. 

De uiteindelijke grootte van het partnerschap moet door het werk ervan bepaald worden. De 
meeste transnationale partnerschappen hebben drie of vier partners. Sommige partnerschappen 
zijn veel groter, en zij kunnen uiteraard een grote mate van diversiteit en een brede selectie aan 
vaardigheden tentoonspreiden. Maar grote transnationale partnerschappen kunnen een gebrek 
aan focus vertonen, lastig te beheren zijn en kostbaar om te leiden. Wat het meest van belang 
is, is de kwaliteit en de duurzaamheid van een partnerschap (ongeacht de grootte), de kwaliteit 
van de prestaties en de invloed daarvan op het vormgeven van toekomstig beleid voor de 
arbeidsmarkt.

Sommige partnerschappen zijn bij meer dan één TCA betrokken. Deze uitzondering wordt 
alleen aangeraden aan organisaties die voldoende ervaring en de capaciteit hebben om een 
meervoudig transnationaal proces te beheren. Zie samenvatting 6.1 voor nadere informatie.
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Voorbeeld: 

Een klein partnerschap (TCA 998 SARA)

Een Oostenrijks en een Spaans OP werken samen op het gebied van desegregatie van de arbeids-

markt. Beide OP’s hebben vergelijkbare belangen en vergelijkbare activiteiten in hun nationale werk-

programma’s, waardoor er gemakkelijk overeenstemming over het transnationale werkprogramma 

kon worden bereikt. De activiteiten die op nationaal en transnationaal niveau zijn ontwikkeld zijn 

zelfs zodanig verbonden dat de transnationale partner OP-bijeenkomsten heeft bijgewoond. Gezien 

de geringe dimensie van het transnationale partnerschap beschikken deze OP’s, wanneer ze elkaar 

bezoeken, over de mogelijkheid gebeurtenissen te organiseren waarbij gelijksoortige partners op 

nationaal niveau hun tegenhangers op transnationaal niveau bezoeken. Elk OP werkt bijvoorbeeld met 

vakbonden, overheidsdiensten en organisaties die de belangen van zakenvrouwen behartigen. Ieder 

bezoek is georganiseerd rond de belangen van de verschillende soorten partners, waardoor er sprake 

is van een uitwisseling - met toegevoegde waarde - van ervaringen en gemeenschappelijke terreinen 

voor de ontwikkeling van het transnationale werk van het programma.

Voorbeeld:

Een klein partnerschap  (TCA 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER)

Deze TCA heeft slechts twee partners, één uit Zweden en één uit Nederland. De twee OP’s werken 

samen aan de integratie van etnische minderheden. Ze schrijven het succes van hun partnerschap toe 

aan het feit dat ze elk een solide organisatie en een breed ledenbestand hebben. Hun samenstellingen 

lijken ook erg op elkaar - elk van hen heeft banken, woningcorporaties, gemeenten en winkelcentra 

als partners. Er zijn veel contacten over en weer binnen het transnationale partnerschap.

Voorbeeld: 

Een groot partnerschap  (TCA 397 ECCO)

ECCO (European Community Co-operative Observatory) heeft zes leden uit Frankrijk, Italië, Spanje, 

UK gb, Zweden en een geassocieerd partner uit Roemenië. Het transnationale partnerschap heeft een 

nieuwe onderneming zonder winstoogmerk (ECCO) op Europees niveau opgezet met één bestuur-

der voor elk partnerland. Het leidt een gespecialiseerde projectondersteuningsstructuur (waarin 

gebruik wordt gemaakt van TimeBank) waarbij elke partner anderen in het netwerk vijftien dagen 

per jaar ondersteunt. Het zet een nieuwe EU-kwalificatie op touw - ECCE (European Certificate of 

Community Enterprise) - en zal zes nieuwe modellen voor goede praktijken en aanbevelingen voor 

beleidsmakers publiceren inzake ondersteuning voor de sociale economie.

4.5  Transnationale coördinatoren

Het succes van transnationale samenwerking is uiteindelijk afhankelijk van het bestuur ervan. 
Ongeacht de structuur van het transnationale partnerschap is het verstandig dat elk OP zijn 
eigen transnationale coördinator benoemt (dit is niet hetzelfde als de ETCIM-secretaris - zie 
samenvatting 6). Deze coördinatoren kunnen dan, op basis van het mandaat dat ze van hun OP 
hebben gekregen:
• potentiële transnationale partners identificeren en voorstellen voor de selectie ervan  

opstellen;
• de TCA afsluiten;
• het transnationale werkplan ontwikkelen en beheren;
• transnationale activiteiten monitoren en beoordelen;
• vergaderingen en bijeenkomsten organiseren en beheren waarvoor hun nationale partners  

als gastheer willen optreden; 
• waarborgen dat leden van het OP volledig geïnformeerd worden over alle transnationale 

zaken.
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Een goede positionering van de transnationale coördinator in het partnerschap

• positioneer de transnationale coördinator zodanig dat hij of zij goede verbindingen met alle 

partners heeft;

• gebruik zo mogelijk iemand met een combinatie van vaardigheden en een stabiele arbeidspositie 

teneinde zoveel mogelijk stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Kennis, vaardigheden en ervaringen waarover een transnationale coördinator moet beschikken

• eerdere ervaring op het gebied van transnationale samenwerking;

• kennis van het EQUAL-thema waarbinnen het OP en de transnationale partners actief zijn;

• een goede kennis van de nationale werkplannen en agenda van elke transnationale partner;

• goede communicatieve vaardigheden en het vermogen in de overeengekomen werktaal van het 

partnerschap te werken;

• gevoeligheid voor culturele verschillen, met name die tussen de landen in het partnerschap;

• onderhandelingsvaardigheden;

• organisatorische en bestuurlijke vaardigheden;

• betrokkenheid bij transnationaal werk.

Transnationale coördinatoren hebben het meeste succes indien zij ervaring met de waarden en 
het werk van hun OP’s in het transnationale partnerschap inbrengen. Dit kan alleen gebeuren 
als zij volledig bij het werk van hun OP’s zijn betrokken.

4.6  Voorbereiding op het partnerschap

Zodra de coördinator is benoemd moeten OP’s duidelijk definiëren hoe de rollen en verant-
woordelijkheden in hun transnationale samenwerking verdeeld zullen worden. Aangezien alle 
OP’s doorgaans aanzienlijk verschillende en vaak complexe besluitvormingsstructuren hebben, 
is dit met name belangrijk voor transnationale activiteiten. Als de besluitvormingsstructuur van 
een transnationaal partnerschap niet duidelijk wordt uiteengezet, zal deze niet door alle betrok-
kenen worden begrepen, zelfs niet door diegenen die erg nauw bij het werk betrokken zijn. De 
besluitvormingsstructuur moet duidelijk in de transnationale werkplannen worden beschreven.

De voorbereidingsfase (Actie 1) van EQUAL biedt transnationale partnerschappen  
de tijd om hun werk te plannen en overeen te komen. De planning zelf neemt tijd in beslag.  
En aangezien lidstaten verschillende procedures hebben om hun OP’s te selecteren, kunnen  
er discrepanties optreden in het gesynchroniseerde aanvangsschema dat ze met elkaar over-
eenkomen.

Overeenkomst voor transnationale samenwerking - controlepunten

• De sluitingsdata voor het indienen van uw OP-Overeenkomst en uw TCA voor alle betrokken 

partners; deze informatie moet van meet af aan gedeeld worden.

• Zijn er vertalingen nodig?

• Is er een getekende papieren versie nodig?

 
4.7  Verkennende bijeenkomsten

Verkennende bijeenkomsten zijn belangrijk. U kunt zich alleen een gefundeerde beoordeling van 
potentiële partners vormen door deze te ontmoeten, bij voorkeur onder tamelijk informele 
omstandigheden. Hierdoor krijgen beide kanten de kans zich in een vroegtijdig stadium terug te 
trekken als zij het idee hebben dat een partnerschap niets zal opleveren. Er zijn vijf belangrijke 
zaken waar u achter moet komen.

1. Komen hun doelstellingen en strategieën overeen met de uwe of voegen zij belangrijke 
meerwaarde toe?

2. Zijn hun waarden en meningen over discriminatie en uitsluiting in overeenstemming met de 
uwe?

3. Is het duidelijk dat zij werkelijk een actief, samenwerkend transnationaal partnerschap met 
uw OP willen?

4. Eerdere ervaring is niet vereist, maar is een eventuele betrokkenheid bij eerder transnatio-
naal werk een succes geweest? Als er sprake is geweest van problemen, zijn die dan opgelost?

5. Is er een werktaal overeengekomen voor communicatie en verdere samenwerking? 



24 EQUAL Transnationale gids 2004-2008

De voorbreiding

Alleen als u tevreden bent met de antwoorden op deze vragen, is het de kosten en moeite 
waard om een eerste formele bijeenkomst tussen potentiële partners te organiseren.

Een eerste formele bijeenkomst organiseren

Een eerste bijeenkomst is doorgaans net zo productief als de voorbereiding die erin is  
gestoken.
• Indien mogelijk moet er twee weken van tevoren een overeengestemde agenda rondgaan.
• Alle deelnemers moeten de moeite nemen korte beschrijvingen van het andere OP of de 

andere OP’s die zij gaan ontmoeten door te nemen en te begrijpen.

Voorbeeld van een opzet 

voor een agenda voor 

een eerste transnationale 

bijeenkomst

Tips en trucs

Voorstelronde Alle deelnemers presenteren 

zichzelf (betrekking, functie 

binnen het OP en een samen-

vatting van hun professionele 

achtergrond)

Beperk de voorstelronde tot 

twee minuten per deelnemer 

en stel de deelnemers vooraf 

van deze beperking op de 

hoogte. Herhaal het proces als 

er tijdens latere sessies van de 

bijeenkomst nieuwe mensen 

bijkomen en als er bezoeken 

worden afgelegd. Sta niet toe 

dat mensen aan een bijeen-

komst deelnemen zonder dat 

ze zich tegenover iedereen 

hebben voorgesteld.

Presentaties van de OP’s Elk OP moet zichzelf  

presenteren:

• Doelstellingen

• Achtergrond (hoe en 

waarom is het gevormd?)

• Leden en structuur

• Werkbenadering en  

werkplan (inclusief budget)

• Producten en te leveren 

prestaties (inclusief de  

planning ervan)

• Transnationale doelstellingen 

en eventuele ideeën over 

beoogde soorten transnatio-

nale activiteiten.

Deze openingssessies, die vaak 

meer dan de helft van de voor 

de bijeenkomst uitgetrokken 

tijd in beslag zullen nemen, 

zijn van essentieel belang 

om de partners te helpen de 

gemeenschappelijke mogelijk-

heden van samenwerking te 

evalueren (voor wat betreft 

vertrouwen, geloof in de 

betrouwbaarheid, mate van 

betrokkenheid, mogelijkheden 

om te communiceren en hoog-

waardige interpersoonlijke 

betrekkingen aan te knopen).

Bezoeken aan partners of 

activiteiten van het OP dat 

als gastheer optreedt

Bezoeken moeten redelijk 

kort worden gehouden en een 

strakke agenda volgen:

• voorstelronde

• presentatie

• vragen

• discussie

Dit is belangrijk als er  

relevante partners en  

activiteiten te tonen zijn.
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Discussie over de basis 

voor een transnationale 

overeenkomst

In dit deel moet het volgende 

aan de orde komen:

• voorstellen voor het 

werkprogramma;

• voorgestelde rollen en 

verantwoordelijkheden;

• begrip van de financiële en 

menselijke draagkracht die 

de partners aan het partner-

schap ten dienste willen 

stellen. 

Mogelijk moet u dit als 

een enkele sessie met de 

eindsessie organiseren. Als dat 

het geval is, moet u voldoende 

tijd (ten minste drie uur) voor 

beide uittrekken. Idealiter 

wordt er dan een pauze 

tussen de twee ingelast (tot de 

volgende dag, of een maaltijd) 

zodat iedereen zijn of haar 

gedachten en ideeën kan 

ordenen.

Overeenstemming over 

volgende stappen

• Wanneer worden er beslis-

singen genomen over de 

transnationale samenwerking 

(iedere partner moet 

uitleggen welke processen er 

gevolgd gaan worden)?

• Wat gebeurt er voor wat 

betreft het aantrekken 

van andere transnationale 

partners? Hoe komen de 

huidige partners overeen 

of er al dan niet anderen 

worden uitgenodigd?

• Wie stelt de TCA samen en 

hoe worden de uiteindelijke 

bewoordingen en het budget 

goedgekeurd?

• Wat voor management en 

communicatie is er nodig 

nadat de TCA is goed-

gekeurd en het werk van 

start gaat?

• Welke talen worden er 

gebruikt en wie neemt de 

verantwoordelijkheid voor 

eventuele kosten voor 

vertaal- en tolkwerk?

• Wanneer vindt de volgende 

bijeenkomst plaats?

eenkomst is waarschijnlijk 

minimaal twee uur nodig. Zorg 

ervoor dat de laatste twee uur 

voor dit doel gereserveerd 

blijven. Als dat niet gebeurt, is 

het bijna zeker dat u vertrekt 

zonder de beslissingen en 

afspraken te hebben gemaakt 

die u nodig hebt.

Wie moet een eerste bijeenkomst bijwonen?
De beste resultaten worden bereikt als iedere delegatie bestaat uit:
• mensen die bekend zijn met de technische, financiële, commerciële en wettelijke  

componenten van hun OP’s;
• vertegenwoordigers van OP-partners die bevoegd zijn toezeggingen te doen;
• OP-managers en -coördinatoren (indien benoemd).

4.8  Geassocieerde partners, een uitzondering op de regel

In iedere TCA moeten ten minste twee door EQUAL gefinancierde OP’s uit verschillende 
lidstaten worden opgenomen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid geassocieerde partners op te 
nemen. 

Een geassocieerde partner is
• een organisatie uit een van de vijfentwintig lidstaten maar gefinancierd door bronnen buiten 

EQUAL (Letland heeft bijvoorbeeld geen projecten die betrekking hebben op het oprichten 
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van bedrijven maar een Lets bedrijf dat zich met bedrijfsoprichtingen bezighoudt, kan  
deelnemen in een TCA waarin ten minste twee andere EQUAL-OP’s deelnemen), of

• een organisatie van een land buiten de vijfentwintig lidstaten; dit kan een organisatie zijn uit 
een kandidaat-lidstaat of uit een van de landen die worden ondersteund in het kader van de 
TACIS-, MEDA- of CARDS-programma’s; een aantal hiervan heeft geoormerkte budgetten 
gereserveerd voor transnationale samenwerking met EQUAL, hetzij middels eigen fondsen 
hetzij vanuit jaarprogramma’s voor EU-fondsen. 

ESF-financiering kan overigens niet buiten de Europese Unie worden uitgegeven, met uit-
zondering van kosten voor communicatie, reizen en levensonderhoud voor een partner of 
activiteit die in een goedgekeurd TCA-werkprogramma is opgenomen.
 

Voorbeeld: 

Een geassocieerde partner in de eerste tranche (TCA 41 FACETS)

Het partnerschap heeft partners uit Denemarken, Duitsland, Italië, Oostenrijk, UK-gb, en twee uit 

Portugal. Begin 2004 heeft het partnerschap Autonomia (gefinancierd in het kader van PHARE) uit 

Hongarije gerekruteerd. Doel van FACETS was vertegenwoordigers van partners in zowel Noord- 

als Zuid-Europa te hebben, om informatie vanuit de verschillende sociaal-politieke, culturele en 

historische standpunten te kunnen uitwisselen. De ervaringen van Autonomia met het werken met de 

Roma-gemeenschap heeft informatie en expertise uit Oost-Europa ingebracht, waardoor het partner-

schap een werkelijk holistische Europese benadering bij de aanpak van uitsluiting kon ontwikkelen.

Als u ontdekt dat transnationale samenwerking met een geassocieerde partner een belangrijke 
bijdrage aan uw werk kan leveren, moet u:
• bij uw beheersautoriteit of NSS nagaan of er eventuele specifieke nationale regels of  

beperkingen zijn;
• nagaan of u de potentiële voordelen met toegevoegde waarde van deze bredere  

samenwerking duidelijk hebt geïdentificeerd;
• de informatie over uw geassocieerde partner invoeren in het gedeelte van de TCA inzake 

toegevoegde waarde en financiële levensvatbaarheid van een geassocieerd partner; uw 
beheersautoriteit moet de partner kunnen identificeren, dus zorg ervoor dat u de juiste 
naam en contactgegevens van de organisatie, de wettelijke status en de missie gebruikt;

• waarborgen dat uw potentiële geassocieerde partner alle kosten kan dragen die de  
transnationale samenwerking met zich meebrengt. 

 NB: 

 Informatie over geassocieerde partners moet worden opgenomen in een specifiek gedeelte van 

de TCA inzake toegevoegde waarde en financiële levensvatbaarheid van een geassocieerd partner 

(‘Added value and financial viability of associate partner’). Het is belangrijk de naam en het  

organisatietype, wettelijke status, het volledige adres en de doelstellingen van geassocieerde  

partners tot in detail op te nemen. Als deze gegevens in deze fase niet kunnen worden verkregen, 

kan het later erg moeilijk blijken ze alsnog te achterhalen. De geassocieerde partners moeten 

zichtbaar zijn in de TCA en moeten over de inhoud ervan worden geraadpleegd.
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5  De eerste stappen naar een  
transnationale overeenkomst

‘Transnationale samenwerking heeft alles te maken met het  
aangaan van relaties’

5.1  Een coherent transnationaal werkprogramma

Uw transnationale partnerschap moet zijn gebaseerd op vier gemeenschappelijke punten:
• de afspraak dat alle partners actief deelnemen aan de planning en realisatie van het werk;
• overeenstemming over het feit dat transnationale samenwerking bovenal een ervaring is 

waarvan kan worden geleerd;
• overeenstemming over hoe u als partnerschap zaken gaat doen;
• een duidelijke afspraak over hoe uw transnationale samenwerking een integraal onderdeel 

vormt van de doelstellingen en methoden van uw OP en hoe transnationale resultaten u 
helpen uw eigen doelstellingen te bereiken.

Deze grondbeginselen kunnen worden ondersteund met een effectief planningsinstrument. 
Deze aanpassing van de methode van het logisch kader is een nuttig voorbeeld. Hieronder is de 
voor EQUAL aangepaste indeling gegeven. In de aparte Partnership Toolkit (set gereedschappen 
voor partnerschappen) op de EQUAL-website wordt hier verder op ingegaan.

Het systeem is gebaseerd op een benadering waarbij activiteiten worden gevormd door het 
kader van boven naar beneden (van linksboven naar rechtsonder) in te vullen. Om de geschikt-
heid en uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten te controleren gaat u in tegengestelde 
richting de verbanden tussen de stappen na.
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Transnationale samenwerking betekent dat alle OP’s hun werk en hun ideeën binnen een 
internationale omgeving testen en zich ertoe verplichten om dat wat ze leren van hun geslaagde 
en mislukte experimenten met anderen te delen. Dit werkt alleen als het zodanig wordt gepland 
dat het zo nauw samenhangt met de kerndoelen en methoden van een OP dat het als een 
integraal onderdeel van hun inspanningen wordt gezien. Hieruit volgt dat dezelfde mensen die 
zich met de essentie van het nationale werk bezighouden, ook de leiding moeten nemen bij de 
transnationale activiteiten van een OP als zij hiervoor over het geschikte competentieprofiel 
beschikken. Het is essentieel iemand aan te wijzen als verantwoordelijke voor het transnatio-
nale werk, aangezien er veel tijd en inspanning met de coördinatie gemoeid gaat. Deze persoon 
heeft waarschijnlijk ondersteuning nodig.
 
Overeenkomsten voor transnationale samenwerking

De Transnational Co-operation Agreement (TCA) die alle OP’s aan het eind van de voor-
bereidingsfase (Actie 1) moeten ondertekenen, heeft vier zaken tot doel: 
• de OP’s verplichten zich om met hun transnationale partners samen te werken op gebieden 

van gemeenschappelijk belang, hulpmiddelen en kennis te delen en resultaten van gemeen-
schappelijk belang te dissemineren en te benutten;

• de gezamenlijke strategie en de activiteiten die ze gezamenlijk gaan ondernemen worden 
vastgelegd, er wordt een inschatting gemaakt van de kosten en deze worden onderling verdeeld;

• er wordt een basis gevormd voor het oplossen van potentiële problemen en conflicten  
tussen partners, zoals de kwestie van intellectuele eigendomsrechten (indien van toepassing);

• er wordt een contractuele basis gelegd waarop beheersautoriteiten hun goedkeuring van 
deze activiteiten kunnen baseren bij de tenuitvoerlegging van het werkplan.

Voorbeeld: 

Een transnationaal partnerschap o.b.v. nauwe samenwerking (TCA 2563 PROMOTERR)

Deze TCA, waarin nieuwe manieren worden gezocht om kleine agrarische bedrijven te stimuleren, 

heeft een portaal en een website opgezet met online diensten waarmee contact tussen Spaanse en 

Italiaanse producenten wordt onderhouden. Als redenen voor het succes van het transnationaal 

partnerschap geven zij:

• de nauwe band tussen de nationale en transnationale activiteiten van de partners;

• de vergelijkbare sociaal-economische sectoren waarin ze werken;

• het feit dat er op plaatselijk niveau belangrijke actoren, waaronder niet-EQUAL-partners, een 

actieve rol spelen;

• een ad-hoc-evaluatieteam zorgt ervoor dat de activiteiten en de verwachtingen van de eind-

gebruikers nauwlettend worden gevolgd.

Een coherent transnationaal werkprogramma biedt:
• gemeenschappelijke afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van ieder deel-

nemend OP en overeenstemming over hoe beslissingen worden genomen en hoe het werk 
georganiseerd en beheerd wordt;
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• een basis voor een relatie tussen de OP’s waarin over veranderingen en aanpassingen kan 
worden gepraat en hierover eenvoudig en effectief afspraken kunnen worden gemaakt.

Doelstellingen

Nadat u uw toekomstige partners hebt ontmoet, moet u overeenstemming over uw gezamen-
lijke doelstellingen hebben bereikt. Vervolgens moet u nagaan of deze haalbaar zijn. Daarna 
moet er een plan worden opgesteld om de doelstellingen tot uitvoer te brengen. Tijdens de 
beginfase van het transnationale partnerschap zijn mogelijk meerdere bijeenkomsten nodig. 
Tegelijkertijd dient u uw werk met de respectieve OP’s te bespreken. Mogelijk moeten er 
nieuwe afspraken worden gemaakt ten aanzien van een aantal elementen van uw Overeenkomst 
voor een ontwikkelingspartnerschap, of moet deze worden bijgesteld om tegemoet te komen 
aan de consensus die u met uw transnationale partners hebt bereikt. 

Uw transnationale partners en u moeten het volledig eens zijn over de belangrijkste kwesties 
die de integratie van de respectieve werkplannen in een coherente TCA met zich meebrengt.
• de voorgenomen resultaten, waaronder eventuele producten die u samen wilt ontwikkelen;
• de strategie om uw doelstellingen te bereiken;
• alle belangrijke evenementen en activiteiten die u gaat organiseren - het type, de omvang, de 

reikwijdte.

Activiteiten en tijdschema

Vervolgens kunt u nadenken over een gedetailleerd gezamenlijk werkprogramma. Maar 
eerst moet u een inventarisatie maken. Denk goed na of u zeker weet dat u op de afgesproken 
basis verder wilt.
• Hebben discussies wel eens een totaal onverwachte wending genomen?
• Stemt u wel eens ergens mee in omdat u niet wilt worden gezien als de enige die tegen is?

Als dat het geval is moet u er iets van zeggen. Trek bij twijfels tijdig aan de bel. Stel zo 
nodig voor om met verschillende transnationale partners te werken. Wees tegen iedereen 
duidelijk over uw doelen voor het partnerschap.

Begin nooit aan een activiteit waar u niet in gelooft. Ga pas verder met het voorbereiden van 
een transnationaal werkprogramma als u volkomen tevreden bent.

Onthoud:
• culturele verschillen betekenen vaak dat partners op verschillende wijze te werk gaan en 

plannen maken;
• dit kan inhouden dat transnationale activiteiten langer duren dan verwacht;
• maak duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn voor alle taken, activiteiten en resultaten;
• spreek af welke indicatoren worden gebruikt voor het monitoren en evalueren van alle 

resultaten en producten.

5.2  Organisatie en besluitvorming

Het slagen van een transnationaal partnerschap staat en valt met effectief bestuur. Het partner-
schap moet een team worden. De teamleden moeten het gevoel krijgen verantwoordelijk te 
zijn voor het werk. Maar het is een veeleisende taak om innovatie te introduceren in een team 
waarvan de leden geografisch, cultureel en taalkundig ver van elkaar verwijderd zijn.

De verantwoordelijkheden en prioriteiten die iedere afzonderlijke partner heeft binnen zijn  
of haar organisatie en OP lijken soms te conflicteren met de transnationale activiteiten. Dit  
kan resulteren in misverstanden en moeilijkheden tussen de partners. Alleen door heldere 
communicatie en duidelijke afspraken ten aanzien van het bestuur kan aan deze complexe 
problemen het hoofd worden geboden.

Er bestaat niet één enkel organisatorisch model voor het leiden van transnationale partner-
schappen maar transnationale partnerschappen kiezen over het algemeen een variant van de 
twee meest gebruikte modellen:
• Het consortiummodel is het meest gangbare model. Het lijkt goed te werken als de partners 

een gelijke mate van ervaring hebben met transnationaal werk en bereid en in staat zijn om 
verantwoordelijkheden te delen.
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Voorbeeld: 

Een transnationaal consortium (TCA 909 INCLUSION-POWER)

Het transnationaal samenwerkingspartnerschap Inclusion - Power ontwikkelt innovatieve model-

len en methodologieën waarmee de uitsluiting van benadeelde personen en groepen kan worden 

aangepakt. Het gaat onder andere om nieuwe benaderingen van levenslang leren, mentorschap, 

vooruitgang en integratie op de arbeidsmarkt, ‘empowerment’ en werk met werkgevers. De partners 

zijn afkomstig uit Denemarken, het Verenigd Koninkrijk-gb en Zweden. Het secretariaat van de TCA 

functioneert volgens een roulerend voorzittersysteem, zodat alle betrokkenen gestimuleerd worden 

verantwoordelijkheden te nemen en alle partners er ten volle bij worden betrokken. Iedere partner 

krijgt specifieke taken toebedeeld en wijst een lid van het eigen team aan als verantwoordelijke voor 

transnationale communicatie. Besluitvorming vindt plaats op gezamenlijke basis middels een stuur-

groep van vertegenwoordigers van elk van de partners.

• Het stervormig model. Hierbij vragen de partners de organisatie met de meeste ervaring 
op het gebied van Europese netwerken de leiding te nemen.

Voorbeeld: 

Stervorm (TCA 1044 TEMPORA)

Tempora werkt volgens het stervormig model. Het is onderverdeeld in vier groepen, waarin alle  

partners vertegenwoordigd zijn, en waarbij het OP met de meeste ervaring de leiding heeft. Ze 

realiseren doelstellingen, werken op tijd en behalen resultaten.

Werkgroep 1: ‘New forms of work organisation’

Werkgroep 2: ‘New local support services to improve quality of life’

Werkgroep 3: ‘Articulation of social time’

Werkgroep 4: ‘Design of a resource Centre for reconciliation’

In beide modellen wordt soms gezorgd voor een roulerend coördinatorschap van de TCA.
Uit het oogpunt van gezamenlijk leren en het uitbreiden van de ervaring van management van 
transnationaal werk is dit uitstekend, maar het moet ruim van tevoren worden ingecalculeerd 
en goed worden gepland. Nieuwe coördinatoren moeten grondig worden ingewerkt.

5.3  Communicatie

Een goede communicatie is essentieel voor een geslaagd partnerschap. Hiermee is geld 
gemoeid, en dit moet in het budget naar voren komen.

De communicatie van de meeste partnerschappen vindt plaats via e-mail. Dit is een uitstekend 
middel voor het maken van afspraken en het versturen van documenten. Maar in een functio-
neel partnerschap moeten documenten kunnen worden gearchiveerd, en de afzonderlijke leden 
moeten ze naar behoefte kunnen raadplegen. Veel partnerschappen met een goede administratie 
maken gebruik van een projectmanagementwebsite die beveiligd is met een wachtwoord. Hier 
worden alle documenten opgeslagen en kunnen ze direct worden geraadpleegd. Hiermee 
wordt bespaard op de kosten van telefoonverkeer en wordt gezorgd voor een grote mate van 
transparantie binnen het partnerschap.

Het is van belang terminologie consistent te gebruiken. Als u jargon gaat gebruiken, moet u er 
wel voor zorgen dat iedereen het begrijpt. U kunt hiervoor gebruik maken van de woordenlijst 
op de EQUAL-website. Voor termen die hier niet worden genoemd kunt u bijvoorbeeld een 
eigen partnerschapswoordenlijst met de meest gebruikte termen samenstellen. Steeds als er 
een nieuwe technische term of nieuw jargon wordt geïntroduceerd kan iedere partner er de 
variant in zijn eigen taal van geven.
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Voorbeeld: 

Een online ‘virtueel’ platform (TCA 270 LOFT)

LOFT heeft een Europees expertisenetwerk opgezet met betrekking tot de positie van etnische 

minderheden op de arbeidsmarkt. De OP’s binnen het partnerschap, afkomstig uit Duitsland, Spanje 

en het Verenigd Koninkrijk, hebben de uitwisseling van hun ervaring georganiseerd rond transnatio-

nale seminars en congressen en een meertalig ‘virtueel’ platform dat een centraal punt vormt voor 

onderzoek, informatieve hyperlinks, online lesmateriaal en een driemaandelijkse nieuwsbrief.

Partnerschappen werken op basis van onderling begrip en vertrouwen. Beide moeten worden 
ondersteund door middel van een goed informatiebeheersysteem. Informatiebeheer is uiter-
aard geen garantie voor begrip of vertrouwen. Uiteindelijk moet er binnen een partnerschap 
voldoende ruimte worden gemaakt voor persoonlijke communicatie door middel van bijeen-
komsten.

Het kiezen van een werktaal - drie mogelijkheden

5.4  Culturele verschillen

Verscheidenheid en cultuurverschillen vormen een geweldige stimulans voor geslaagd trans-
nationaal werk. Maar cultuur kan ook verdeeldheid brengen, tenzij er begrip bestaat voor de 
verschillen en deze in goede banen worden geleid. 
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Voorbeeld: 

Het maken van een woordenlijst (TCA 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE)

Een transnationaal partnerschap met partners uit Italië en het Verenigd Koninkrijk heeft een trans-

nationale woordenlijst samengesteld. Het bevat een overzicht van het transnationale werk en geeft 

een analyse van de terminologie die in sociale ondernemingen en de sociaal-economische sector 

wordt gebruikt, waarbij uitleg en vertalingen in de werktalen van de TCA worden gegeven

Cultuur wordt niet uitsluitend bepaald door de taal, al vormt het wel het voornaamste en 
meest duidelijke verschil tussen de partners. Zodra een partnerschap aan het werk gaat, blijkt 
vaak dat aanzienlijke verschillen tussen de nationale culturen een grotere invloed hebben. Deze 
omvatten:
• verschillen in opvattingen en gedrag;
• verschillen in zakelijk en arbeidsethos;
• wetgeving en bestuurlijke regelgeving;
• sociale en economische structuren en de achterliggende vooronderstellingen;
• opvattingen over tijd en gemaakte afspraken (vaak het grote verschil en de belangrijkste 

reden tot verdeeldheid).
De belangrijkste culturele uitwisseling vindt vaak plaats buiten de vergaderingen om. De 
partners leren het meest van elkaar als ze gezamenlijk iets eten en drinken. Evenzovaak worden 
de grote beslissingen genomen tijdens een maaltijd aan het eind van de dag. 
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6 Uw overeenkomst van transnationale 
samenwerking (TCA) afsluiten

‘Er bestaat een uitdrukking - wat je erin stopt, komt er ook weer uit - die 
aangeeft dat de kwaliteit van een TCA sterk afhankelijk is van de kwaliteit 
van de input van iedere partner.’

6.1  Voorbereiden op het afsluiten van een Overeenkomst van transnationale samenwerking

Om over te gaan van aanvang op uitvoering moeten OP’s bij hun beheersautoriteiten een 
Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap en een TCA indienen. Dit kan gebeuren zodra deze 
documenten door de betrokken OP’s zijn voltooid. In dit deel richten we ons op de TCA, aan-
gezien dit de specifieke overeenkomst is die betrekking heeft op transnationale samenwerking. 

Wat is de rol van de TCA?

- De TCA bevestigt de toezeggingen van de Ontwikkelingspartnerschappen om transnationaal te 

werken. Het afsluiten van de TCA geeft aan dat er een expliciete en constructieve afspraak bestaat.

- De TCA presenteert een algehele visie voor het transnationale partnerschap en wat het hoopt te 

bereiken.

- De TCA creëert direct vanaf het begin een gemeenschappelijk en overeengekomen begrip van de 

transnationale partnerschap, de activiteiten en de resultaten.

- De TCA vormt een aanvulling op en voegt waarde toe aan de Overeenkomst voor een ontwik-

kelingspartnerschap waaraan deze intrinsiek is gekoppeld. Deze twee documenten bieden een 

structuur die aanzienlijk kan bijdragen bij de uiteindelijke mainstreaming van de uitkomsten van het 

project.

- De TCA fungeert als mijlpaal richting de uitvoerings- en disseminatiefase (Actie 2 en 3).

- De TCA biedt een gestructureerde basis voor: het plannen van het transnationale werk gedurende 

de voorbereidingsfase (Actie 1), het beheren, monitoren en evalueren van het transnationale werk 

gedurende de uitvoeringsfase (Actie 2).

- De TCA biedt een gemeenschappelijk kader voor transnationaal werk binnen de gehele EU. 

Dit vormt het einde van een proces waarin het volgende aan de orde is geweest:
• het vinden van een of meerdere geschikte transnationale partners;
• het bespreken en overeenkomen van een gezamenlijk werkprogramma met duidelijke doel-

stellingen en geplande uitkomsten, werkmethoden en gerelateerde activiteiten, een budget en 
overeenkomsten op het gebied van coördinatie, en verdeling van taken en verantwoordelijk-
heden;

• overeenstemming over een managementstructuur waarmee het programma probleemloos 
gerealiseerd kan worden;

• aanstelling van transnationale coördinatoren om de zaken van het partnerschap te beheren;
• toewijzing van de verantwoordelijkheid voor het leveren en bijwerken van het materiaal (in 

het Engels of Frans) voor ETCIM (EQUAL Transnational Cooperation Internet Module), wat 
later in deze gids uitgebreider aan de orde komt.

Tot slot:
• Elk OP moet de deadline van de eigen beheersautoriteit voor het indienen van de TCA 

controleren en nagaan in welke taal of talen deze kan worden opgesteld.
• Eventuele twijfels over het ontwerp voor het transnationale werkprogramma dienen te 

zijn opgelost middels raadpleging van de partners, waarbij elk van hen ervoor zorgt dat de 
cruciale belangen van hun respectieve OP’s tot uiting komen.

• Het uiteindelijke ontwerp van de TCA moet door alle OP’s zijn goedgekeurd.

Deze formele goedkeuring vormt een belangrijke mijlpaal. Mogelijk wilt u hier samen met uw 
transnationale partners aandacht aan besteden door middel van een workshop, een persconferen-
tie, een formele receptie, een openbaar rondetafelgesprek met de voorzitters van de deelnemende 
OP’s, een openbare ondertekening van de TCA door bevoegde vertegenwoordigers, of een  
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combinatie hiervan. Dit is een goed moment om de plannen van een OP en de verwachte uit-
komsten ervan onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en andere mensen uit de praktijk.

Wat bevat de TCA?

1. De naam van het Partnerschap voor transnationale samenwerking

2. De grondgedachte en doelstellingen

- Gemeenschappelijke belangen/methodiek/het onderliggende probleem.

- Lessen die uit eerdere relevante activiteiten zijn geleerd.

- De gemeenschappelijke transnationale doelstellingen van de deelnemende OP’s.

- De verwachte (gemeenschappelijke/elkaar aanvullende) producten/resultaten/te leveren

 prestaties.

- De toegevoegde waarde van de strategie en de geplande resultaten van elk betrokken OP.

- Toegevoegde waarde en financiële levensvatbaarheid van eventuele geassocieerde partners.

3. Werkprogramma en werkmethodologie

- De geplande transnationale activiteiten.

- Methodologie voor het delen van informatie, resultaten en werkinstrumenten.

- Tijdschema voor mijlpalen, uitkomsten en gebeurtenissen.

4. Afspraken op het gebied van organisatie en besluitvorming

- Bijdrage en verantwoordelijkheden van elk OP.

- Rollen en taken met betrekking tot de coördinatie van de TCA.

- Afspraken voor besluitvorming.

- Werktaal of talen.

5. Monitoring- en evaluatieprocedures

- Mechanismen voor het monitoren en evalueren van transnationale ervaringen en 

 resultaten.

- Mechanismen voor het herzien van het werkprogramma, werkmethodologie en 

 organisatorische afspraken.

6. Financiële bepalingen

- Budgetspecificatie voor iedere soort activiteit, per kostensoort (individueel of 

 gemeenschappelijk), per activiteit, per financieringsbron).

- Afspraken voor kostendeling, financieel beheer en het voorkomen van dubbele financiering.

 
Overeenkomsten voor transnationale samenwerking hebben de meeste waarde als ze praktisch 
zijn opgesteld en voor het volgende worden gebruikt:
• voeren van gerichte besprekingen en het vaststellen van een duidelijke basis voor  

samenwerking;
• bereiken van overeenstemming over de bijzonderheden van het transnationale werk;
• bijstaan van het dagelijkse bestuur van het transnationale werk;
• beoordelen van voortgang, uitkomsten en prestaties;
• publiceren van het transnationale werk en het verhogen van de bekendheid ermee;
• stimuleren van doelgroepen en andere belanghebbenden om de verantwoordelijkheid  

te nemen.

Sommige partnerschappen zijn bij meer dan één TCA betrokken. Dit is geen probleem. In 
uitzonderlijke gevallen is dit de enige manier voor grote en complexe partnerschappen om 
partners te vinden die alle belangrijke aspecten van hun werk weerspiegelen. Zo kan een 
groot partnerschap dat zich bezighoudt met werkgelegenheid lid willen worden van een TCA 
die gespecialiseerd is in het bijstaan van voormalige delinquenten en van een andere TCA die 
gespecialiseerd is in arbeidsparticipatie voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
handicap. Deze OP’s moeten voor elke transnationale partner het TCA-proces afzonderlijk 
doorlopen.
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Voorbeeld: 

Eén OP = twee TCA’s (TCA 127 ECINE en TCA 101 UPAE)

OP Working Broadband uit het Verenigd Koninkrijk is lid van twee transnationale partnerschappen: 

ECINE en UPAE. ECINE is een klein, actiegeoriënteerd partnerschap; de ander, UPAE, bestaat uit 

Italiaanse, Nederlandse, Portugese en Spaanse OP’s en drie andere OP’s uit het Verenigd Koninkrijk.  

Ze hebben een gemeenschappelijk belang in de culturele en creatieve industrietakken en e-business. 

Het opzetten van de beide Overeenkomsten voor transnationale samenwerking heeft een hoop  

inspanning gevergd en er bestond behoefte aan duidelijke richting en nauwkeurig overeengekomen  

rollen en verantwoordelijkheden. Het was met name belangrijk te voorkomen dat er activiteiten  

werden ‘samengekoppeld’, en zich te richten op activiteiten waarmee specifieke producten en voor-

delen werden geproduceerd. Het OP heeft een bijeenkomst georganiseerd waarbij partners vanuit 

beide TCA’s elkaar kunnen ontmoeten en eventuele verbanden kunnen onderzoeken.

6.2  Het TCA-goedkeuringsproces

Om het raadplegingsproces tussen de betrokken beheersautoriteiten te vergemakkelijken 
is er een instrument voor het internet ontwikkeld, genaamd ETCIM (EQUAL Transnational 
Cooperation Internet Module). Met dit instrument wordt gewaarborgd dat alle betrokken 
Ontwikkelingspartnerschappen en beheersautoriteiten met dezelfde versie van de TCA werken, 
zodat het goedkeuringsproces wordt versneld.
 

• Andere OP's verzoeken om validatie.

• Indien een OP afkeurt, dient de ETCIM-

secretaris een nieuw ontwerp van de 

TCA te introduceren.

• Na validatie door alle overige OP's moet de 

ETCIM-secretaris valideren. Er wordt een 

bericht aan alle beheersautoriteiten gestuurd 

met verzoek om goedkeuring.

• Beheersautoriteiten kunnen kanttekeningen 

plaatsen. Er is evenwel goedkeuring of 

afkeuring nodig om het proces te kunnen 

vervolgen.

• De mededeling wordt verzonden indien één 

beheersautoriteit afkeurt of alle 

beheersautoriteiten goedkeuren.

• Inhoud TCA wordt openbaar behoudens 

financiële gegevens.

• Data van validatie door OP's en goedkeuringen 

van beheersautoriteiten worden geregistreerd 

alsmede eventuele kanttekeningen van 

beheersautoriteiten.
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Bericht per e-mail aan MA’s

Goedkeuring of afkeuring 

beheersautoriteiten 

(evt. kanttekeningen)

Bericht per e-mail 

aan OP's en MA’s

TCA in werking

ECDB

Werking ETCIM

De door een transnationaal partnerschap aangestelde ETCIM-secretaris introduceert en  

wijzigt (in het Engels of Frans) de voltooide Overeenkomst voor transnationale  

samenwerking van zijn of haar partnerschap.

De deelnemende OP’s valideren deze input in ETCIM.

De relevante beheersautoriteiten geven commentaar op de voorgestelde TCA.

Zodra alle betrokken beheersautoriteiten akkoord zijn met de TCA, wordt de selectie van de 

afzonderlijke OP’s bevestigd voor de uitvoeringsfase (Actie 2).

Zodra dit gebeurd is, worden TCA’s naar de gemeenschappelijke database voor EQUAL (ECDB) 

overgezet alwaar ze openbare documenten worden.
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NB:

OP’s moeten ETCIM niet gebruiken om een TCA te ontwikkelen en overeen te komen, maar uitslui-

tend om deze goed te keuren. De module is alleen voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk 

via het internet. Beheersautoriteiten verlenen deze toegang op grond van adviezen van de Commissie. 

Het OP ontvangt een unieke inlognaam en een wachtwoord om ETCIM te raadplegen en een apart 

wachtwoord om gegevens in te voeren, te wijzigen of te valideren. Uiteraard hebben OP’s uitsluitend 

toegang tot gegevens van TCA’s waaraan ze zelf deelnemen.

 Beheersautoriteiten

De beheersautoriteiten zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van TCA’s. Ze 

vaardigen toekenningsbrieven uit voor financieringen in het kader van de uitvoeringsfase (Actie 2) 

(overeenkomstig Europese en nationale wettelijke kaders, onder de voorwaarden van het CIP en het 

Programmacomplement).

Daarnaast volgen ze gemeenschappelijke bepalingen die zijn ontworpen om het programma soepeler 

en efficiënter te laten verlopen:

- synchronisatie van beoordelings- en toekenningsagenda’s;

- ondersteuning bij het zoeken naar partners;

- ondersteuning van OP’s bij het opstellen en indienen van hun TCA’s;

- toepassen van gemeenschappelijke criteria voor de beoordeling van TCA’s;

- onderling overleg voordat een TCA wordt goedgekeurd;

- toepassen van gemeenschappelijke raadplegingsprocedures voor volgende belangrijke herzieningen 

van TCA’s;

- al het mogelijke om de uitval van projecten dat tot actie 1 zijn toegelaten te voorkomen en het 

aantal ‘verweesde’ OP’s zonder transnationale partners tot een minimum te beperken.

De TCA indienen

Zodra de kernelementen van de TCA zijn overeengekomen en de ontwerp-TCA is voltooid, 
wordt deze bij de verantwoordelijke beheersautoriteiten ingediend.

• Alle OP’s in een partnerschap dienen de gezamenlijke TCA individueel in bij hun respectieve 
beheersautoriteiten, samen met hun eigen Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap. 
Mogelijk vereisen sommige beheersautoriteiten dat een TCA die in een gemeenschappelijke 
taal is opgesteld in hun nationale taal wordt vertaald.

• De ETCIM-secretaris voert de ontwerp-TCA in ETCIM in (in de gemeenschappelijke 
taalversie). Er kunnen hyperlinks worden gebruikt die naar andere taalversies verwijzen. In 
dit stadium bevindt de TCA zich nog steeds in de ontwerpfase en kan deze worden gewijzigd 
door degene die daartoe is aangesteld door het transnationale partnerschap (de ETCIM-
secretaris).

 

 Gebruik van ETCIM

1. Er wordt een ontwerp naar ETCIM verstuurd.

2. Het systeem verstuurt een e-mail naar alle transnationale partners waarin hen gevraagd wordt het 

ontwerp te valideren. 

 NB: Dit werkt alleen voor diegenen die hun e-mailadressen hebben opgegeven. In de 

eerste tranche is een aantal OP’s dit vergeten.

3. De partners bevestigen dat de versie die in ETCIM is opgenomen exact overeenkomt met de versie 

die ze onderling overeen zijn gekomen, en valideren deze. Als ze willen dat er wijzigingen worden 

aangebracht, vragen ze de aangestelde verantwoordelijke deze wijzigingen door te voeren, waarna 

de nieuwe versie van de TCA ter validatie wordt verstuurd.

4. Als alle partners de ontwerp-TCA hebben gevalideerd, verstuurt ETCIM een e mail aan de betrok-

ken beheersautoriteiten waarin ze op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een TCA is 

voltooid en waarin ze worden uitgenodigd deze te raadplegen. Neem desalniettemin contact op 

met uw beheersautoriteit om er zeker van te zijn dat men de e mail over de voltooiing van de TCA 

heeft ontvangen. 

5. Vervolgens analyseren de beheersautoriteiten de overeenkomst. Ze kunnen deze afkeuren, in welk 

geval er vanuit ETCIM een e mail met de redenen van afkeuring aan alle betrokken OP’s wordt 
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gestuurd. De OP’s dienen deze te bespreken, problemen op te lossen en een herziene versie van de 

TCA in te dienen. (Maak geen nieuwe TCA.)

6. Als deze nog verder verbeterd moet worden, begint het proces weer opnieuw (gebruik de ETCIM 

Gids).

7. Zodra alle beheersautoriteiten bevestigen dat de inhoud van voldoende kwaliteit is, dat er waarde 

wordt toegevoegd aan de strategie van hun nationale OP’s, en dat de financiële plannen overeen-

komen met de regels en vereisten, wordt de TCA goedgekeurd. 

8. Deze zelfde procedure moet worden gevolgd als de transnationale partners besluiten de TCA 

tijdens de duur van het project (in belangrijke mate) te herzien.

Goedkeuring krijgen voor uw TCA

Een TCA wordt volledig goedgekeurd als alle beheersautoriteiten van alle transnationale 
partners deze hebben goedgekeurd.

Deze goedkeuring wordt onmiddellijk in ETCIM geregistreerd. Deze goedkeuring van de TCA is 
ook onderdeel van de algehele goedkeuringsprocedure voor de uitvoeringsfase (Actie 2) voor 
elk van de OP’s.

Na de volledige goedkeuring worden de TCA-gegevens in ETCIM overgestuurd naar de ECDB 
en wordt het merendeel ervan (behoudens de budgetten) openbaar toegankelijk.
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7  Bijeenkomsten, studiebezoeken,  
uitwisselingen en stages

‘OP’s moeten ertoe worden aangemoedigd hun partners goed te leren  
kennen; niet alleen nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, maar  
ook vriendschappen.’

Dit deel van de gids vormt een uitgebreidere toelichting met tips voor een aantal manieren  
om transnationaal samen te werken zoals beschreven in samenvatting 2 van deze gids. Het is 
van belang nogmaals op te merken dat het uitwisselen van informatie door middel van ver-
gaderingen en studiebezoeken niet een doel op zich is, maar eerder een manier om ervaringen 
en expertise uit te wisselen binnen een proces van georganiseerd leren.

7.1  Informatie uitwisselen door bijeenkomsten en andere manieren van communiceren 

Bezoeken plannen

Het is ingewikkeld om een transnationaal partnerschap voornamelijk via telefoon, fax en e-mail 
te coördineren. De gelegenheden waarbij de partners elkaar in levende lijve ontmoeten zijn 
ontzettend belangrijk.

Veel van het wederzijds leren, het uitwisselen van goede praktijken en creatieve gezamenlijke 
ontwikkeling vindt plaats tijdens de korte momenten van persoonlijk contact tijdens bijeen-
komsten, studiebezoeken, uitwisseling van personeel en stages.

Hoe ambitieuzer het plan, hoe groter de kans dat u ervan profiteert.

Maak optimaal gebruik van bijeenkomsten
• In grotere transnationale partnerschappen kunnen bepaalde zaken tussen partners die een 

gemeenschappelijk belang hebben of een gemeenschappelijke taak moeten uitvoeren beter 
worden besproken in bi- of trilaterale dan in multilaterale bijeenkomsten.

• Maak tijdens bijeenkomsten van uw partnerschap van de gelegenheid gebruik om het profiel 
en de geloofwaardigheid van uw transnationale werk aan te scherpen. Wellicht zijn er moge-
lijkheden om personen met een kerntaak uit uw gemeente of een professionele groepering, 
beleidsmakers of parlementsleden, leden van het Europees parlement en de pers uit te 
nodigen. Zorg er wel voor dat publiciteit niet het belangrijkste punt op uw zakelijke agenda 
wordt.

Voorbereiding
• Bereid bijeenkomsten en bezoeken met zorg voor. De mogelijkheden voor persoonlijke 

ontmoetingen zijn schaars, en de werkelijke kosten in termen van tijd en geld zijn hoog.  
Er dient optimaal gebruik van te worden gemaakt.

 
Financiën
• Wees u er tijdens de planning van bewust dat de hoogte van het transnationale budget 

waarover de partners beschikken sterk kan verschillen. Dit brengt mogelijk beperkingen met 
zich mee ten aanzien van de mogelijkheden, en niet elke partner zal een even grote bijdrage 
kunnen leveren.

• Spreek van tevoren duidelijk af hoe vergaderkosten worden geregeld. Normaal gesproken 
financiert het ontvangende OP de kosten van de bijeenkomst en betalen de bezoekende OP’s 
hun eigen reis- en verblijfskosten. In de regel worden de transnationale kosten van individuele 
personen gedragen door hun eigen OP. Als er gemeenschappelijke transnationale kosten 
worden gemaakt, moeten er afspraken worden gemaakt over een verdeling van de kosten.

Logistiek
• Het slagen van een bijeenkomst is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid 

van een prettige accommodatie op een geschikte locatie, goede presentatiehulpmiddelen, een 
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alerte, professionele voorzitter en een notulist.
• Houd er rekening mee dat het aantal feestdagen en de data van feestdagen in de lidstaten 

kunnen verschillen. Dit kan problemen opleveren met de planning.
• Houd ook rekening met de reistijden. U moet niet verwachten dat u een effectieve bijdrage 

aan een vergadering kunt leveren als u net op tijd van de andere kant van Europa komt 
aanvliegen.

Ontvangst
• Als u de gastheer bent, zorg dan dat u uw gasten bij aankomst verwelkomt en ze alle  

benodigde plaatselijke informatie geeft.
• Help bij het boeken van een hotel en ga na of er mensen zijn die langer willen blijven om 

persoonlijke redenen.
• Als u maaltijden regelt, zorg dan dat u op de hoogte bent van eventuele dieetwensen.
• Neem een aantal sociale activiteiten op in het programma. Informeel netwerken is vaak de 

beste manier om uw partners te leren kennen.
• Wees u er echter wel van bewust dat gebruiken en regels ten aanzien van de financiering 

van de ontvangst plaatselijk verschillen. Breng een partner niet in verlegenheid als deze uw 
gastvrijheid niet kan evenaren. Zorg ervoor dat alle partners zich op de hoogte stellen van 
hun nationale regels. 

Een goed resultaat
• Schrijf een goed rapport waarin de besluiten worden samengevat en verspreid dit binnen 

één of hoogstens twee weken na de bijeenkomst. Als u langer dan twee weken wacht, is de 
aandacht van de meeste deelnemers alweer op iets anders gericht.

Bijeenkomsten organiseren

Voorbereiding
• Wissel ruim van tevoren met de partners van gedachten over hun opvattingen over het doel 

en de doelstellingen van een bijeenkomst en de verwachtingen die men heeft. Zo kan er vóór 
de bijeenkomst een conceptagenda worden rondgestuurd, besproken en vastgesteld.

• Alle deelnemers moeten kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Zorg er dus voor dat u 
vooraf weet wie er komt en hoe hun talenkennis is (tenzij u van tevoren hebt afgesproken 
een gezamenlijke werktaal te hanteren).

Opstellen van de agenda - zorgen voor een duidelijke taakverdeling en voor  
voldoende tijd voor de belangrijkste zakelijke groepen
• zaken met betrekking tot het bestuur van het transnationaal partnerschap;
• presentaties van de activiteiten van de partners en bespreking van kwesties van  

gemeenschappelijk belang;
• voorlichting waarbij politici en andere publieke figuren betrokken zijn.

Een vergadering leiden
• Een transnationale bijeenkomst die een dag of langer duurt is voor iedereen een vermoei-

ende aangelegenheid. Voor een goed resultaat is het noodzakelijk dat de vergadering zorg-
vuldig wordt geleid. De drie belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

 - iedereen moet altijd op de hoogte zijn van de naam en status van alle andere deelnemers;
 - iedereen moet altijd weten welk punt van de agenda op welk moment wordt behandeld;
 - er moet niet worden afgeweken van de begin- en eindtijden.
• Niemand kan zich langer dan veertig minuten achter elkaar goed concentreren. Gezien de 

onbekende en vermoeiende context van een transnationale bijeenkomst is het verstandig om, 
naast vaste koffie- en theepauzes, ten minste ieder uur vijf minuten te pauzeren.

• Zorg voor voldoende water of frisdrank.
• Als er gebruik wordt gemaakt van een gemeenschappelijke werktaal moeten diegenen die 

deze taal vloeiend spreken langzaam en duidelijk spreken en staande uitdrukkingen of  
verwarrende acroniemen zoveel mogelijk vermijden.

• De voorzitter dient geregeld samen te vatten, zodat iedereen de kernpunten en genomen 
besluiten begrijpt.

• Gebruik flip-overs en andere visuele hulpmiddelen om afspraken, mijlpalen en overeen-
komsten vast te leggen.

• Zorg ervoor dat besluiten uiteindelijk overeenkomsten worden. Zorg ervoor dat alle  
deelnemers aan het woord komen (niet alleen zij die de werktaal vloeiend spreken).
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• Bevestig tot slot alle overeenkomsten en de vervolgacties. Zorg dat alle partners begrijpen 
wat de volgende stappen zijn en wat er van hen verwacht wordt. 

7.2  Studiebezoeken

Planning vooraf

Een studiebezoek biedt een geweldige mogelijkheid om OP-leden, deelnemers aan OP-activi-
teiten en zelfs beleidsmakers en financiers te betrekken bij transnationaal werk. Het is voor 
iedereen altijd een geweldige ervaring om voor het eerst te zien hoe er in een andere lidstaat 
wordt gewerkt. 

Maak een planning van de inhoud, de samenstelling van het gezelschap, het informeren en  
rapporteren, en praktische zaken. Een aantal eenvoudige richtlijnen:
• vraag potentiële deelnemers hun leerdoelen aan te geven (inclusief het soort mensen dat ze 

willen ontmoeten en de activiteiten die ze willen bezoeken);
• vraag de gastheren op basis hiervan een voorlopig programma op te stellen;
• maak een definitief programma zodra de deelnemers hun reactie hebben gegeven;
• doe dit zo mogelijk per e-mail of telefonisch, maar zorg voor een persoonlijke ontmoeting 

tussen de belangrijkste organiserende partijen als er problemen of misverstanden optreden.

Voorbeeld: 

Studiebezoeken voor deelnemers aan de OP-activiteiten (TCA 233 LE MAT)

De deelnemers aan het transnationaal partnerschap Le Mat zijn Duitsland, Griekenland, Italië, het 

Verenigd Koninkrijk-gb en Zweden. Hun werkzaamheden bestaan uit het helpen van achterstands-

groepen bij het ontwikkelen van banen in de sociale economie. Een van hun transnationale activiteiten 

is het voeren van onderzoeksgesprekken tijdens studiebezoeken in de verschillende landen. Ten 

behoeve van deze gesprekken is er door een van hun transnationale werkgroepen een speciale 

‘interview-kit’ ontwikkeld. Deze omvat een vragenlijst, instructies en een taperecorder. De uiteinde-

lijke gesprekken worden gepubliceerd in een boek waarin ook goede voorbeelden en verslagen van 

werkervaring in de sociale economie in de deelnemende landen worden opgenomen.

Suggesties voor de ontvangende partij
• Informeer vooraf alle mensen die binnen uw organisatie bij het bezoek betrokken zijn en 

evalueer het bezoek na afloop.
• Vraag waar de interesse van de afzonderlijke bezoekers naar uitgaat, en probeer hieraan 

tegemoet te komen.
• Ga na welke taal de deelnemer spreekt, en of er rekening moet worden gehouden met 

dieetwensen of andere zaken.
• Zorg dat het tijdschema voor de bezoeken niet te vol is.
• Organiseer een sociaal programma, maar zorg ook dat de deelnemers wat vrije tijd hebben.

Suggesties voor bezoekers
• Geef de volledige gegevens van uw gezelschap tijdig aan uw gastheer door. Denk hierbij aan 

namen, geslacht, organisatie, functie, rol in het OP, specialisme, overige interesses, talenkennis 
en eventuele speciale dieet- of andere wensen.

• Als de gastheer niet voor een tolk kan zorgen, kunt u uw gezelschap eventueel uitbreiden 
met iemand die deze functie kan vervullen.

• Informeer alle deelnemers van tevoren over het programma, zorg dat zij de organisatie van 
de gastheer en de rol ervan in het transnationaal partnerschap begrijpen en geef uitleg over 
het sociale programma en het hotel, de maaltijden en gemaakte afspraken.

Meer informatie en nuttige adviezen zijn te vinden in de Finse gids voor transnationale  
bijeenkomsten, op de Finse ESF-website.

7.3  Gezamenlijk of parallel diensten, producten of systemen produceren

Uw transnationale activiteit moet altijd iets opleveren. Of het nu gaat om formele of informele 
resultaten, de producten moeten worden gedocumenteerd en gedissemineerd als onderdeel van 
uw gezamenlijke inspanning. Er is een aantal manieren om dit effectief te doen.
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• Stel benchmarks op om situaties en werkwijzen in verschillende lidstaten te kunnen vergelij-
ken. Zo kunt u zien hoe er verbetering optreedt in beleid en werkwijzen in andere landen.

• Doe uw voordeel met de expertise en de methoden die in andere lidstaten worden gebruikt, 
en probeer na te gaan hoe deze (zo nodig) kunnen worden aangepast en ingezet in een 
nieuwe context.

Voorbeeld: 

Een gezamenlijk ontwikkeld certificeringmodel  (TCA 1312 DIAPASON)

Een Italiaans/Spaans transnationaal partnerschap heeft een nieuw certificeringsmodel voor gelijke 

kansen met de naam OPTIMA ontwikkeld. Het is gebaseerd op een certificeringsmodel dat in het 

kader van NOW was ontwikkeld door een Spaanse partner en reeds erkend was op EU-niveau. 

Deze certificering is echter bijzonder prijzig voor ondernemingen, wat kleine bedrijven van deelname 

weerhoudt. Er is dus een betaalbaarder model ontwikkeld. Het model wordt getest in tien Italiaanse 

MKB-bedrijven werkzaam in de voedings-, textiel-, en bouwsector en de sociale dienstverlening. 

In Spanje is het de bedoeling OPTIMA ook in te zetten in kleine bedrijven en te gebruiken om de 

participatie van vrouwen in traditioneel mannelijke sectoren te vergroten. In Italië is het doel het 

model zo breed mogelijk in te zetten en te gebruiken.

• Neem bij het gezamenlijk ontwikkelen van systemen, processen of producten de sterke 
punten van alle partners en smeed die tot een gemeenschappelijke strategie en aanpak samen.

• Zorg ervoor dat wat u produceert ook werkelijk van nut is, maak duidelijk voor wie het 
bestemd is en bedenk hoe u het voor de doelgroep beschikbaar maakt.

• Zorg dat alles wat u produceert (producten, instrumenten, methoden) voor anderen  
beschikbaar wordt gemaakt.

• Als u producten maakt met handelswaarde die u commercieel op de markt wilt brengen, 
vraag dan advies bij uw beheersautoriteit. Schenk met name aandacht aan de intellectuele 
eigendomsrechten (zie 3.6, Intellectuele eigendom).

7.4  Praktijkervaring delen door middel van stages

• Partners of projectmedewerkers die worden uitgekozen voor stages moeten goed  
gemotiveerd en creatief zijn en zelfstandig kunnen werken.

• Ze moeten de juiste kwalificaties hebben voor de taak die zij tijdens hun stage gaan vervullen, 
en in staat zijn op het afgesproken niveau in de vreemde taal te functioneren.

• Een zinvolle, productieve stage moet een redelijke lengte hebben. De minimale duur van een 
zinvolle stage is waarschijnlijk twee tot drie weken. Drie maanden is naar waarschijnlijkheid 
het maximaal haalbare voor de meeste partnerschappen.

 
Voorbeeld: 

Het mogelijk maken van stages  (TCA 233 EXIT)

Bij dit Zweedse OP zijn ex-delinquenten betrokken bij de ontwikkeling van coöperatieve werkzaam-

heden, waarbij een aantal van hen optreedt als projectleider met een actieve rol in het TCA-werk. 

Een van hun specifieke taken is het interviewen van collega’s met dezelfde achtergrond in Italiaanse 

coöperaties, waar men veel meer ervaring heeft dan in Zweedse coöperaties, om hiervan te leren en 

ideeën op te doen. Door deze activiteit zijn ze gestimuleerd verantwoordelijkheden te nemen, en het 

was in zekere zin een erekwestie om de taak tot een goed einde te brengen.

• Zodra dit is vastgelegd dient u na te gaan of iedereen begrijpt wat de bedoeling is van de 
stage, en van de individuele leerdoelen en werktaken.

• Stel de werkdoelen zorgvuldig op en calculeer een gewenningsperiode in. Wees realistisch en 
houd rekening met de vaardigheden van zowel de stagiair als de stageplaats bij het oplossen 
van technische en praktische problemen ten aanzien van het leren en werken in een ander 
land en in een vreemde taal.

• Iedereen moet goed worden geïnformeerd: deelnemers en zo nodig hun familie, begeleidend 
personeel, uitzendende en ontvangende organisaties, gastondernemingen en eventueel 
gastgezinnen.

• Praktische zaken als ziektekosten- en andere verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheids-
verzekering van de werknemer e.d. moeten ruim voor aanvang van de stage worden geregeld.
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• Enige voorlichting en training vooraf is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de deelnemer 
de culturele verschillen begrijpt, op de hoogte is van de andere werkwijze en taal en hiermee 
om kan gaan.

Er moet een monitoringproces worden afgesproken waarmee zowel het OP dat als gastheer 
optreedt als de werkgever van de stagiair onderling contact kunnen onderhouden en waarmee 
ze op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de stage.

En tot slot...

De Mededeling van de Commissie waarin de richtsnoeren voor EQUAL in de tweede tranche 
worden vastgelegd is getiteld ‘Free Movement of Good Ideas’. Hierin wordt uitdrukkelijk  
benadrukt dat alle OP’s en transnationale partnerschappen de verplichting hebben hun werk 
vast te leggen en te rapporteren, met inbegrip van hun activiteiten ten aanzien van trans-
nationale samenwerking en de toegevoegde waarde die dit biedt in termen van zowel beleid  
als praktijk. Zorg dat uw transnationale activiteit volledig wordt vastgelegd in de verslagen  
die u aan uw MA/NSS uitbrengt. Daarnaast adviseren wij met klem het gebruik van het internet 
voor de disseminatie van resultaten van uw transnationale werk.
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8 Financiële planning
‘Het is belangrijk te onthouden dat er twee soorten regels zijn: Europese 
regels die voor iedere lidstaat gelijk zijn, en nationale regels die ertoe 
leiden dat financiële zaken op een andere manier worden aangepakt. Het is 
belangrijk niet te veel met nationale verschillen bezig te zijn maar de blik 
op gemeenschappelijke oplossingen gericht te houden.’

8.1  Financiële regels en procedures

Budgetadministrateurs van OP’s en transnationale coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor 
de financiën van OP’s en die van hun transnationale partnerschappen moeten een goed begrip 
hebben van:
• de belangrijkste Europese financiële regels en procedures;
• voor EQUAL specifieke kwesties op het gebied van financiële planning en financieel beheer.

NB: 
Mogelijk is er sprake van afwijkingen op detailniveau tussen de financiële regels en voorwaarden in 

lidstaten. Neem bij twijfel contact op met uw beheersautoriteit.

In de belangrijkste EU-regels wordt aangegeven welke soorten uitgaven gedeclareerd  
kunnen worden en door wie, hoe kosten gedeeld kunnen worden en hoe dubbele financiering 
voorkomen kan worden. In deze regels worden de kritische opmerkingen van de Rekenkamer 
weerspiegeld en wordt de sterke toename in beschikbare budgetten voor transnationale 
samenwerking in het kader van EQUAL erkend.

Categorieën uitgaven in het kader van transnationale samenwerking
a. Kosten voor deelname (reis- en verblijfskosten, maaltijden) aan werkbesprekingen en  

bijeenkomsten, en informatieve bezoeken.
b. Kosten voor communicatie en vertalingen om uitwisseling van informatie en ervaringen te 

bevorderen.
c. Kosten voor informatieve bezoeken en stageperioden van deelnemers (trainers, cursisten, 

personeel, de belangrijkste actoren en anderen). 
d. Individuele bijdragen in de kosten van ieder OP voor gezamenlijke activiteiten en gezamen-

lijke ontwikkeling van diensten of producten.
e. De kosten voor het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, informatieve bezoeken 

en stages, met inbegrip van de kosten voor de ontmoetingsruimten, tolkwerkzaamheden, 
recepties, vertaling in de overeengekomen werktalen.

f. Kosten voor gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke ontwikkeling van diensten of produc-
ten uitgevoerd door derden. Als er sprake is van een afspraak om de kosten te delen, dan 
mogen de kosten die binnen deze categorie en categorie g (hieronder) in aanmerking komen 
niet meer bedragen dan 25% van een Overeenkomst van transnationale samenwerking (TCA).

g. Kosten voor de tijd van het personeel van uw OP die aan transnationale samenwerking 
wordt gewijd (als uw MA/NSS vereist dat u dit in de TCA opneemt), personeel zoals een 
secretariaat voor de coördinatie, procesadviseurs en leidsmannen, deskundigen, gezamenlijk 
onderzoek en evaluatie van het gemeenschappelijk werk.

8.2  Financiële planning en financieel beheer

Cruciale informatie voordat u het totale budget van elk partner-OP en het totaal en het 
percentage dat aan transnationaal werk wordt toegewezen gaat plannen:
• De budgetten van OP’s voor transnationale samenwerking kunnen sterk variëren omdat  

de OP’s zelfs sterk in grootte verschillen, en omdat er aanzienlijke verschillen zijn in de 
percentages van de totaalbudgetten die OP’s eraan toewijzen.

• Plannen moeten zorgvuldig worden ontworpen om de bijdrage van ieder OP optimaal te  
kunnen benutten en om onredelijke verwachtingen van OP’s met kleine budgetten en te 
zware belasting van OP’s met grotere budgetten te voorkomen.

• Als u ontdekt dat het budget van uw OP onvoldoende is voor het werk dat u wilt plannen, 
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zijn sommige partners wellicht in staat het percentage dat zij voor transnationaal werk heb-
ben gereserveerd te vergroten, of mogelijk kunt u voor aanvullende financiële ondersteuning 
terecht bij andere nationale of lokale bronnen.

Budget per taak
U kunt het beste voor iedere taak of fase van uw werkprogramma een budget opstellen. De bij-
drage van elk OP moet duidelijk omschreven worden om de verplichtingen te onderstrepen en 
misverstanden te voorkomen. Door per taak of fase te budgetteren kunt u gemakkelijker basis-
regels voor uitgaven bepalen en overeenkomen, en een algeheel transnationaal budget opstellen 
waarin de bijdragen en verantwoordelijkheden van elk OP duidelijk naar voren komen.

Gemeenschappelijke regels en procedures voor het neerleggen en beheren van de 
transnationale activiteiten

De kosten die voor transnationale activiteiten worden gemaakt worden door deelnemende 
OP’s gedeeld en dienen duidelijk in de Overeenkomst van transnationale samenwerking (TCA) 
te worden vermeld.

Transnationale budgetten worden in twee delen gepresenteerd:
• Individuele transnationale kosten die het gevolg zijn van de verdeling van taken  

(en bijbehorende kosten) onder de OP’s. Deze kunnen direct gerelateerd zijn aan  
activiteiten (modules van het gemeenschappelijke werkplan) die door een van de OP’s  
(categorieën 1a - 1d) worden uitgevoerd en door de betrokken OP worden gedragen.

• Gemeenschappelijke transnationale kosten die worden gemaakt voor gezamenlijke 
activiteiten, gemeenschappelijke diensten en gezamenlijke producten, waarvan elk OP  
in een transnationaal partnerschap verwacht dat het bevorderlijk is voor EQUAL  
(categorieën 1e - 1g). Gemeenschappelijke transnationale kosten worden alleen gedeeld 
onder deelnemende OP’s die in EU-lidstaten gevestigd zijn.

Omgaan met gemeenschappelijke transnationale kosten

Er zijn twee benaderingen.

A. Overeenkomsten op basis van wederkerigheid.
Het principe van wederkerigheid houdt in dat de kosten van transnationale activiteiten 
evenredig door deelnemende OP’s worden gedragen. Hierbij wordt aangenomen dat alle OP’s 
op gelijkwaardige wijze voordeel halen uit de transnationale samenwerking. Als dat het geval is 
en de partners ruwweg gelijke middelen hebben, kunnen de kosten onder hen worden verdeeld 
en kan er een redelijk budget worden overeengekomen waarin partners gelijkwaardige bedra-
gen betalen, of bedragen die proportioneel zijn ten opzichte van de activiteit die zij uitvoeren 
en de voordelen die zij ontvangen.

B. Overeenkomsten met kostendeling (dienen vermeden te worden)
Indien wederkerigheid niet kan worden toegepast of om een specifieke reden niet wenselijk is, 
moeten er overeenkomsten met kostendeling worden opgesteld. Hierbij kan sprake zijn 
van overdracht van financiën tussen OP’s of betalingen aan onderaannemers. Er moet overeen-
stemming bestaan over de soorten activiteiten waarvoor de kosten gedeeld worden, de formule 
voor het toewijzen van kosten aan de verschillende OP’s, en de methoden waarmee contracten 
worden aangegaan en facturen worden verwerkt.

Of er nu overeenkomsten op basis van wederkerigheid of overeenkomsten met 
kostendeling worden gebruikt, de formule voor het verdelen van de kosten onder de partner-
OP’s moet duidelijk in de Overeenkomst van transnationale samenwerking worden vermeld.
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Formule voor het toewijzen en beheren van het transnationaal budget

Individuele TN kosten

Wederkerigheid

Vergoeding

Facturering naar ratoGemeenschappelijke TN kosten

Overeenkomsten met kostendeling

Wederkerigheid

Beheer van overeenkomsten op basis van wederkerigheid
Bij overeenkomsten op basis van wederkerigheid worden pakketten met werk door 
individuele OP’s afgehandeld en uitbetaald. Hieraan kan worden gewerkt door een willekeurige 
mix van de transnationale partners, of door aannemers. Het principe van wederkerigheid moet 
worden toegepast op de organisatorische kosten van vergaderingen en bijeenkomsten (catego-
rie e). Deze kosten worden altijd gedragen door het OP dat als gastheer optreedt.

Voorbeeld: 

Kostendeling (TCA 1060 THE X-TRAIN)

In een transnationaal partnerschap met vijf leden heeft één partner het op zich genomen de evaluatie 

van de TCA te organiseren. Er werd contact opgenomen met een universiteit en drie partners 

verdeelden de directe kosten onder elkaar. Een ander financierde de gemeenschappelijke website 

van het partnerschap. De vijfde nam een aannemer uit eigen land in de arm voor het leveren van een 

verder evaluatieproject.

Beheer van overeenkomsten met kostendeling
OP’s kunnen kiezen voor een van de twee hieronder beschreven overeenkomsten met  
kostendeling:
• de methode met facturering naar rato - één OP heeft op naam van zichzelf en de 

anderen een contract met een derde en geeft aan dat facturen naar rato naar elk deelnemend 
OP moeten worden verstuurd, waarna deze de aannemer rechtstreeks betalen;

• de vergoedingsmethode - één OP treedt op als aannemer voor gemeenschappelijke 
diensten of producten; het verwerkt en betaalt facturen aan onderaannemers en ontvangt 
een vergoeding van de andere OP’s op basis van kostendekkingsnota’s en volgens de  
overeengekomen formule; dit kan worden toegepast als één OP de transnationale coördinatie 
op zich neemt (deel 8.1, categorie g hierboven).

Alle overeenkomsten op basis van kostendeling moeten in overeenstemming zijn met het 
geldende Gemeenschapsrecht inzake de interne markt en mogen geen nieuwe barrières vormen 
voor grensoverschrijdende levering van diensten.

Eventuele afwijkingen van deze algemene regels en procedures dienen in de TCA naar behoren 
gemotiveerd te worden.

8.3  Aanvullende opmerkingen

• Neem altijd de financiële regels en voorschriften van uw beheersautoriteit in acht. Deze 
variëren van lidstaat tot lidstaat. Neem deze door voordat u uw transnationale partnerschap 
plant.

• Onderhoud een afzonderlijk transnationaal budget en afzonderlijke transnationale rekening 
zodat transnationale uitgaven eenvoudig kunnen worden thuisgebracht als dat nodig mocht 
zijn.

• Houd individuele en gemeenschappelijke OP-gerelateerde uitgaven gescheiden.
• Bewaar de volledige administratieve bescheiden van alle financiële transacties en voer 

nooit een betaling uit zonder originele factuur. Vraag in het geval van gemeenschappelijke 
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transnationale kosten uw beheersautoriteit naar de formele vereisten voor gewaarmerkte 
afschriften (van de oorspronkelijke factuur) als basis voor betalingen.

• Voorkom dubbeltelling. U kun bijvoorbeeld niet al uw telecommunicatiekosten als  
nationale kosten declareren en vervolgens internationale belkosten als transnationale  
kosten declareren.

• Maak van tevoren afspraken met uw partners over de basisregels voor het omgaan met 
gemeenschappelijke uitgaven (met andere woorden: wie betaalt wat). Zorg ervoor dat in de 
transnationale overeenkomst exact is opgenomen welk OP welke bijdrage levert.

• Als u met uw partners onderhandelt moet u weten of de personeelskosten voor de  
transnationale samenwerking in de kosten zijn opgenomen.

• Spreek van tevoren met uw partners af welke procedures worden gevolgd indien een of 
meerdere partners een wijziging in eerdere financiële afspraken willen aanbrengen.

• Spreek vooraf een aantal calamiteitenplannen met uw partners af: wat gebeurt er bijvoor-
beeld als een partner achterraakt of zich (om welke reden dan ook) moet terugtrekken. 
Probeer problemen te voorzien en een reserveplan klaar te hebben om met dergelijke 
situaties om te gaan.

• Als er problemen ontstaan moet u snel handelen maar niet in paniek raken. Neem contact op 
met uw MA/NSS.

• Zorg er wat betreft kasstroombeheer en calamiteitenplanning voor dat u zich weet te redden 
in onverwachte gevallen (verlate betalingen, onvoorziene kosten, kostenoverschrijding e.d.).

• Zorg ervoor dat u handelt in overeenstemming met de nationale regels en voorschriften.
• Zorg ervoor dat uw financiële systemen volledig compatibel zijn met de nationale grond-

slagen en gebruiken van administratieve verantwoording en verslaglegging van uw land.
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9 Monitoring en Evaluatie
‘Een genie maakt geen fouten. Al zijn vergissingen zijn een uiting van zijn 
wil en vormen poorten tot nieuwe ontdekkingen.’

9.1  Waarom dient u vast te leggen wat er gebeurd is?

Met alle accenten op innovatie, partnerschappen, en de doelstelling beleid en praktijk te  
beïnvloeden, presenteert EQUAL een reeks bijzondere problemen op het gebied van  
monitoring en evaluatie.

Permanente monitoring en evaluatie:
• biedt ondersteuning voor een grondige uitvoering en een grondig beheer van de TCA;
• levert een bijdrage bij de vaststelling van de toegevoegde waarde van het transnationale 

partnerschap; 
• draagt bij aan de validatie en mainstreaming van goede praktijken;
• maakt het mogelijk lessen te leren voor de volgende programmaperiode. 

In deze context wordt individuele OP’s verzocht:
• hun eigen OP en het transnationale werk en de transnationale prestaties te 

monitoren en evalueren, deze permanent op waarde te schatten teneinde het beheer,  
de prestaties en de impact te verbeteren;

• gegevens en informatie te leveren ten behoeve van nationale en Europese  
evaluaties (MA’s/NSS-en geven adviezen over welke gegevens hiervoor gemonitord,  
geregistreerd en beschikbaar gesteld moeten worden);

• informatie te verzamelen en ervaringen en resultaten te documenteren voor de 
thematische netwerken die op nationaal en Europees niveau zijn ingesteld. Dit heeft met 
name betrekking op het leveren van bewijzen over de voordelen van de nieuw ontwikkelde 
en beproefde benaderingen, over wat wel en niet werkt, en waarom. Ervaringen en resultaten 
worden geconsolideerd door deze thematische netwerken, die bestaan om goede praktijken 
te identificeren, valideren en dissemineren; lidstaten hebben ook nationale mainstreaming-
strategieën, en specificeren de rol die zij van OP’s en thematische netwerken verwachten bij 
het identificeren van goede praktijken.

Derhalve dient elk transnationaal partnerschap in de Overeenkomst van trans-
nationale samenwerking (TCA) aan te geven hoe het de eigen activiteiten zal 
monitoren en evalueren.

Deze verplichting tot monitoren en evalueren is voor alle transnationale partners even groot. 
Het partnerschap moet van meet af aan beslissen hoe dit zal gebeuren en wie dit zal doen.
 

Voorbeeld: 

Het belang van monitoring en evaluatie (TCA 908 ARBORES)

monitoring en evaluatie van het transnationale werk zijn erg belangrijk voor het transnationale 

partnerschap. De transnationale coördinatoren van elk OP nemen deel in de evaluatie, net als het 

technisch personeel van de deelnemende OP’s. Permanente evaluatie van het transnationale proces 

levert een meer dynamische uitwisseling van ervaringen en methodieken. De monitorseminars zijn 

uitgebreid tot twee dagen en ook voor het werk waarbij gemeenschappelijke producten en materialen 

worden gemaakt is een deelnemende benadering gekozen.

De methode van het logisch kader, die voor EQUAL is aangepast en wordt beschreven in de 
Partnership Toolkit, kan ook een nuttig beoordelingsinstrument vormen. Dit wordt toegelicht 
in samenvatting 5 en volledig uiteengezet in de ‘Partnershipguide’ (Gids voor het opzetten van 
partnerschappen, ook beschikbaar via de Europese EQUAL-website).
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9.2  Monitoring

Monitoring biedt een antwoord op de vraag wat er is gebeurd. In transnationale partnerschap-
pen is het van essentieel belang processen te monitoren, voortgang te bewaken, successen te 
registreren en in het geval van problemen of ondermaatse prestaties vroegtijdig te kunnen 
ingrijpen. In openbare programma’s moeten partnerschappen bewijzen leveren van wat zij doen.

Elk transnationaal partnerschap in het kader van EQUAL moet beschikken over een plan en 
een proces voor het monitoren van de activiteiten en verrichtingen ervan. Voor transnationale 
bijeenkomsten worden doorgaans monitorverslagen geleverd. OP’s moeten deze informatie 
opnemen in hun rapportages aan hun MA’s/NSS-en.

In een transnationale partnerschap wordt veel van de relevante informatie over alle partner-
OP’s verdeeld. Dit gemeenschappelijke volume aan informatie moet georganiseerd en gedeeld 
worden, en ongeacht het monitorproces moet er:
• op betrouwbare wijze informatie worden verzameld zodat de werkelijke prestaties tegen de 

geplande prestaties en mijlpalen kunnen worden afgezet;
• voor iedere partner toegang zijn tot informatie vanuit het gehele partnerschap over de 

voortgang van de transnationale samenwerking.

Er is geen vastgestelde manier om dit te doen, maar uit de eerste tranche van EQUAL komen 
twee goede praktijksuggesties naar voren:
• De beste manier om informatie ten behoeve van de monitoring te organiseren, is e.e.a. 

onderdeel te maken van het takenpakket van de transnationale coördinator.
• De beste manier om informatie te delen is het opzetten van een voor alle partners toe-

gankelijke website voor transnationaal beheer waarop alle informatie kan worden opgeslagen 
(hiervoor kan een pagina op de website van een van de partners worden gebruikt). Een 
website kan een platform worden voor open dialoog tussen de partners. De website kan 
ook openbaar worden gemaakt, waarbij bepaalde delen (denk bijv. aan budgetten) met een 
wachtwoord beveiligd kunnen worden.

 
9.3  Evaluatie

Tijdens de beoordeling van transnationale samenwerking in het kader van EQUAL moeten er 
drie zaken worden vastgesteld:
• de relevantie van de activiteiten en resultaten, waarbij moet worden aangegeven in welke 

mate de gemeenschappelijke doelstellingen aan de gemeenschappelijke behoeften zijn 
tegemoetgekomen en gemeenschappelijke kwesties hebben behandeld;

• de efficiëntie (de relatie tussen inbreng en opbrengst) en effectiviteit (resultaten in relatie 
tot doelstellingen) waarmee activiteiten worden gepland, bestuurd en uitgevoerd;

• de impact, de waarde die het transnationale werk heeft toegevoegd aan de activiteiten en 
resultaten van elk betrokken OP op de korte termijn, en de bijdrage aan beleid en praktijk 
van besluitvormers en belanghebbenden op Europees, nationaal en lokaal niveau op de lange 
termijn.

Voorbeeld: 

Een gezamenlijk uitgevoerde evaluatie (TCA 2695 ADAPTATION AND 

 INNOVATION NETWORK)

Het Adaptation and Innovation Network heeft een gezamenlijke overeenkomst gesloten met een 

andere TCA ten behoeve van een gezamenlijk uitgevoerde evaluatie. Hierbij waren in totaal negen  

lidstaten betrokken (zie de ECDB voor meer informatie). Het idee is innovatieve methoden en 

hulpmiddelen te testen waarmee het mainstreaming-proces op nationaal en internationaal niveau 

gestroomlijnd kan worden. Goede praktijken worden vastgesteld middels:

- uitwisseling van relevante rapporten en documenten;

- werkbijeenkomsten om beoordelingsmiddelen en methoden te ontwerpen;

- gebruik van transnationale bijeenkomsten om te vergelijken en beoordelen met behulp van  

vragenlijsten en waarneming;

- gezamenlijk opstellen van tussentijdse en eindrapporten.
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Evaluatie van Transnationale partnerschappen 
De evaluatie begint direct bij de aanvang van de transnationale samenwerking. Het is onderdeel 
van een georganiseerd leerproces waarin sprake is van systematische planning, monitoring en 
permanente beschouwing van doelstellingen, activiteiten en uitkomsten/resultaten. Derhalve 
dienen partnerschappen voor transnationale samenwerking in de tweede tranche een beoorde-
lingscyclus te plannen die binnen de levenscyclus van uw transnationale partnerschap past. 
 

Net als bij de beoordeling van de meeste transnationale partnerschappen in het kader van 
EQUAL, is een permanente evaluatie van activiteiten en verrichtingen op basis van gemeen-
schappelijke planning, met ononderbroken feedback aan de coördinatoren en managers van het 
transnationale partnerschap (zelfevaluatie) de benadering die het meest wordt gebruikt. Dit 
kan exclusief door de partners zelf worden uitgevoerd, of kan plaatsvinden met de hulp van 
een externe beoordelaar. Als de externe beoordelaar in samenwerking met het transnationale 

Levenscyclus project Beoordelingscyclus

Waarom? Wat? Wie? Hoe? Wanneer?

Voorbereidingsfase (Actie 1) • Middelen - zijn deze adequaat voor wat 

betreft de doelen en doelstellingen van de 

transnationale samenwerking?

• Activiteiten en gebeurtenissen - vormen 

deze een passende manier om de doelstel-

lingen in uw TCA te bereiken, en worden zij 

effectief uitgevoerd?

• Indicatoren - zijn deze SMART te noemen? 

(Zie de ‘Partnershipguide’.)

• Deelname - is de deelname aan het 

transnationale partnerschap zowel breed als 

inclusief? Is de deelname echt of symbolisch?

• Reactie - heeft het transnationale partner-

schap bruikbare (positieve) reacties uitgelokt 

bij andere bepalende partners en spelers? 

Zijn er tekenen van veranderend gedrag en 

veranderende opvattingen (bijv. bij andere 

regionale organisaties die zich bezighouden 

met arbeidsmarktactiviteiten)?

• Bewustwording en leren - informeert 

het transnationale partnerschap personen 

en instellingen over nieuwe ontwikkelingen 

en nieuwe manieren om over arbeidsmarkt-

kwesties te denken?

• Actie - heeft het transnationale partner-

schap aangezet tot passende en doeltreffende 

activiteiten voor wat betreft de vastgestelde 

doelen en doelstellingen, en met name voor 

wat betreft het beïnvloeden van het beleid en 

de praktijk van de arbeidsmarkt?

• Invloed - begint het transnationale partner-

schap een positieve invloed uit te oefenen op 

de omgeving waarin het actief is (banen van 

betere kwaliteit, verhoogde inzetbaarheid van 

werknemers, verbeterde sociale insluiting, 

meer gelijke kansen e.d.)?

Beslissingen op basis van soort beoordeling 

en toegestaan budget

Evaluatieplan operationeel. Interne/externe 

evaluators aangewezen

Eindevaluatie uitvoering

OP’s zoeken partners

OP’s onderhandelen met partners

TCA’s goedgekeurd

Uitvoeringsfase (Actie 2)
Het transnationale partnerschap begint te werken

Voltooiing werk

Disseminatie- en mainstreamfase (Actie 3) kan 

worden opgenomen
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Zorgen dat het werkt

partnerschap beoordelingscriteria en indicatoren ontwikkelt, is de benadering in feite nog 
steeds een zelfevaluatie.

 Voorbeeld: 

Intercollegiale toetsing  (TCA 1007 IRIS)

Deze TCA bouwt voort op een eerder Horizon-partnerschap en maakt gebruik van een systeem van 

intercollegiale toetsing. De benadering berust op deelneming:

- de partners hebben gezamenlijk de beoordelingsmiddelen en methodieken ontworpen;

- de OP’s hebben elk op basis van een roterend schema als beoordelaar gefungeerd.

Naast het proces van intercollegiale toetsing heeft de TCA gebruik gemaakt van een onafhankelijk 

beoordelaar die methodologische ondersteuning biedt bij het uitwisselingsproces van goede  

praktijken tijdens bezoeken waarbij personeel werd uitgewisseld, transnationale seminars en  

bijeenkomsten van stuurgroepen.

Een leerbenadering
Transnationale partnerschappen in het kader van EQUAL hebben het meest baat bij een 
beoordeling waarin opbouwende kritiek een rol speelt, waarbij alle partners betrokken 
zijn bij het definiëren van de te beantwoorden vragen, succescriteria, en de evaluatie van de 
resultaten. Deze benadering weerspiegelt de permanente beoordelingen die op nationaal niveau 
worden uitgevoerd, en de permanente evaluatie van elk van de deelnemende OP’s. Ongeacht 
de vraag of er al dan niet een onafhankelijk beoordelaar wordt gebruikt, is een 
sterke mate van zelfevaluatie passend voor EQUAL.

Voorbeeld: 

Beoordelingsindicatoren  (TCA 2886 PLANQUALITY)

Algemene indicatoren, geselecteerd voor de beoordeling van ‘EQUAL Voices’.

A. Bereiken van doelen in het transnationale partnerschap PlanQuality met betrekking tot directe 

uitwisseling van informatie en communicatie tussen partners.

B. Potentiële invloed van transnationaal werk op nationaal of Europees beleid of praktijk.

C. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van benaderingen, materialen, trainingsmethoden die  

gemeenschappelijk door de partners worden gebruikt.

D. Effectiviteit van de organisatie van het transnationale partnerschap.

E. Publiciteit gegenereerd rond transnationale activiteiten.

Een aantal richtsnoeren voor het beoordelen van transnationale partnerschappen
Het is onmogelijk een OP of transnationaal partnerschap te beoordelen als er niet eerst 
duidelijkheid bestaat over:
• de doelstellingen van het partnerschap en het werk;
• een reeks prestatiedoelen of indicatoren die kunnen worden gebruikt om ten eerste de 

relevantie van de activiteiten en ten tweede de invloed daarvan aan te tonen.
 

De belangrijkste vragen en 

kwesties die onderzocht 

moeten worden

Betrokken instanties/per-

sonen/groepen

Mogelijke methoden Mogelijke indicatoren en 

prestatiedoelen

• Middelen

 Zijn deze adequaat voor het 

bereiken van de doelen en 

doelstellingen van de trans-

nationale samenwerking?

• Beleidsmakers (op Europees 

en nationaal niveau)

Evaluatie van plannen, budgetten 

en notulen

• Participatie in budgetplanning

 Kosten gespecificeerd per

 activiteit

• Acties en activiteiten 

Zijn deze geschikt om de 

doelstellingen in de TCA te 

bereiken? Zijn ze goed gepland 

en uitgevoerd?

•  OP en projectsponsors 

en financieringsinstanties 

(inclusief de EC)

Vragenlijsten

Gesprekken

• Overeengekomen gerechtigd-

heid van alle activiteiten

• Duidelijkheid van het werk-

plan

• Uitvoering van het werkplan 

volgens planning



51 EQUAL Transnationale gids 2004-2008

Zorgen dat het werkt

• Deelname 

 Is de deelname aan het 

transnationale partnerschap 

zowel breed als inclusief? Is de 

deelname echt of symbolisch?

• Programmamanagers (MA’s/

NSS-en)

Vragenlijsten

Gesprekken

• Alle partners met gedefini-

eerde taken en rollen

• Alle partners wonen alle 

bijeenkomsten bij

• Invloed

 Welke invloed heeft het 

transnationale partnerschap 

gehad op het creëren van 

nieuwe banen, werkgelegen-

heid, sociale insluiting, gelijke 

kansen? Welke invloed op 

het leren? Welke invloed op 

arbeidsmarktstrategieën? Zijn 

er leermomenten uit de ene 

lidstaat gebruikt in het beleid 

of de praktijk in een andere 

lidstaat? 

• OP-partners en uw transnati-

onale partners

Vragenlijsten

Gesprekken

Beoordelingsvragenlijsten bij 

gebeurtenissen en producten

• Aanname van gedeelde 

methoden en producten door 

partners

• Bewijs van gebruik en nut

• Bewustwording en leren

 Zijn er bewijzen dat partners 

of anderen hebben geleerd 

over ontwikkelingen en 

nieuwe manieren om over 

arbeidsmarktkwesties te 

denken? 

• specifieke gediscrimineerde, 

uitgesloten groepen

Vragenlijsten

Gesprekken

Beoordelingsvragenlijsten bij 

gebeurtenissen en producten

• Alle partners dissemineren 

hun werk in alle partnerlan-

den

• Aspecten van het werk in 

andere talen vertaald voor 

disseminatie (door maker of 

gebruiker)

• Processen en beheer

 Is het partnerschap goed 

gepland en beheerd geweest?

• OP-partners en uw trans-

nationale partners

Evaluatie document en notulen

Gesprekken

• Werk volgens planning 

voltooid

• Werk volgens budget voltooid

• Uitvoering geplande rollen 

partners

• Resultaten en producten

 Hoe compleet en effectief  

zijn zij?

• OP-partners en uw trans-

nationale partners

Intercollegiale toetsing

Vragenlijsten

Gesprekken

• Producten en resultaten 

volgens planning

• Verschillen en aanvullingen 

geregistreerd

• Evaluatie van kwaliteit 

en geschiktheid voor het 

beoogde doel

• Toekomstige samenwer-

king tussen de partners

 Is het waarschijnlijk dat dit 

plaatsvindt na beëindiging 

van het transnationale 

partnerschap in het kader van 

EQUAL? 

• OP-partners en uw trans-

nationale partners

Gesprekken • Voorbeelden van partners die 

materialen vanuit het partner-

schap direct gebruiken

• Aanwijzingen dat partners 

beleid of praktijk wijzigen in 

het licht van partnerschapsbe-

sprekingen

• Partners die gerelateerde 

werkbelangen vaststellen

• De toegevoegde waarde 

van transnationale samen-

werking

 Kan deze worden bepaald 

en omschreven in termen 

ven beleid en praktijk op 

lokaal, regionaal, nationaal en 

Europees niveau? 

• OP-partners en uw trans-

nationale partners

• Beleidsmakers (op Europees 

en nationaal niveau)

Verwijzingen naar nationaal en 

EU-beleid

• Verrichtingen t.o.v. geplande 

resultaten

• Verrichtingen t.o.v. niet-

geplande resultaten

• Aanvullingen op nationaal 

werkplan OP

• Verwijzingen hiernaar in 

beleids- of praktijkmaterialen
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Interne of externe evaluatie?

Veel partnerschappen vertrouwen op interne beoordeling. Als externe beoordeling is gepland, 
moet daar een budget voor zijn.

Soort beoordeling Belangrijkste 

kenmerken 

Sterke punten Zwakke punten

Intern Een groep werknemers 

of belanghebbenden 

uit het partnerschap 

ontwerpen de evaluatie 

en houden er toezicht 

over. Het werk wordt 

onder de partners 

verdeeld en vervolgens 

samengevoegd en op 

schrift gesteld door een 

van hen, in bijna alle 

gevallen iemand die de 

gemeenschappelijke taal 

van het partnerschap 

als moedertaal heeft.

Dit kan een systeem 

van intercollegiale 

toetsing inhouden, 

waarin partners elkaars 

processen en producten 

evalueren.

Berust op deelneming 

- er kan een verschei-

denheid aan personeel, 

belanghebbenden 

en begunstigden bij 

het proces worden 

betrokken.

Tijdrovend - het lijkt 

misschien een goed-

kopere optie maar de 

evaluatie moet worden 

ontworpen en in goede 

banen worden geleid, en 

het betekent doorgaans 

dat de manager of 

coördinator een extra 

serie rapporten moet 

opstellen.

De kwaliteit van het 

eindresultaat wordt 

waarschijnlijk bepaald 

door de kwaliteit van 

de zwakste schakel in 

het partnerschap. Een 

partner die tekortschiet 

heeft een nadelige 

invloed op de gehele 

inspanning.

Extern Een externe evaluator 

biedt het partnerschap 

een benadering en 

een ontwerp voor een 

evaluatie. Dit kan de 

externe evaluator van 

een van de partners zijn 

- hoogstwaarschijnlijk 

een partner die de 

gemeenschappelijke taal 

als moedertaal heeft. 

Kan een extra, ervaren 

inbreng in het werk 

brengen. 

De evaluatie moet 

professioneel worden 

uitgevoerd overeen-

komstig een door het 

partnerschap goedge-

keurd plan.

Kan ongevoelig zijn 

voor de onderliggende 

doelstellingen van de 

partners, en in een 

transnationaal partner-

schap kan het voor 

een enkeling moeilijk 

zijn om de culturele 

kwesties die de acties 

van elke partner 

beïnvloeden volledig te 

begrijpen.

Combinatie van 

intern en extern

In een transnationaal 

partnerschap regelt 

één externe evaluator 

het evaluatieproces en 

stelt het rapport op. De 

partners zelf werken 

met de evaluator samen 

aan het ontwerp van 

het proces en leveren 

het basismateriaal.

Bij deze optie kan 

gebruik worden 

gemaakt van intercol-

legiale toetsing.

Kan de kosten van 

een externe evaluatie 

beperken.

Kan een onderdeel 

worden van het 

leerproces van het 

partnerschap.

Een door de evaluator 

geleide intercollegiale 

toetsing kan krachtig en 

doeltreffend zijn.

Moeilijk toe te passen, 

tenzij de evaluator 

nauw bij het partner-

schap betrokken is.



 

 Woordenlijst en afkortingen
De Europese Commissie heeft een officiële EQUAL-woordenlijst samengesteld. Deze is te vinden 
op het internet. De woordenlijst bevat beschrijvingen van EQUAL-‘jargon’ en terminologie. De 
lijst wordt vertaald in de talen van de Europese Unie. U vindt hier een aantal afkortingen dat in 
de gids wordt gebruikt en waarvoor u mogelijk extra uitleg nodig hebt.
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Afkorting Term Uitleg

MA Managing Authority 

(beheersautoriteit)

De overheidsafdeling van de lidstaat die verantwoordelijk is 

voor het beheer van EQUAL.

ECDB Gemeenschappelijke 

database voor EQUAL

Database op het internet met de beschrijvingen van alle 

EQUAL-OP’s.

ESF Europees Sociaal Fonds Een van de vier Europese Structuurfondsen.

Het ESF richt zich op de ontwikkeling van human resources 

- het omvat het Communautaire initiatief EQUAL - en 

wordt op nationaal niveau beheerd door de lidstaten.

ETCIM EQUAL Transnational 

Cooperation Internet 

Module

Internetinstrument dat door alle transnationale partner-

schappen wordt gebruikt om TCA’s te ontwikkelen en hier 

goedkeuring voor te verkrijgen.

EWS Europese werkgelegen-

heidsstrategie

De strategie van de Europese Unie om meer inzet van de 

lidstaten voor actievere arbeidsmarktbeleidsmaatregelen te 

verkrijgen.

NAP Nationaal actieplan voor 

de werkgelegenheid

De reactie van de lidstaat op de EWS, waarin wordt  

uiteengezet hoe de nationale beleidsmaatregelen de 

doelstellingen van de EWS moeten realiseren.

NSS National Support 

Structure (in Nederland: 

Agentschap SZW)

De afdeling in de lidstaat die verantwoordelijk is voor het 

bieden van dagelijkse hulp aan en het houden van toezicht 

over EQUAL-OP’s.

OP Ontwikkelingspartner

schap

De vorm waarin EQUAL-activiteiten worden uitgevoerd.

TCA Overeenkomst voor 

transnationale samen-

werking

Overeenkomst die door alle transnationale partners wordt 

ondertekend, waarin het werk en de in te zetten hulpmid-

delen beschreven worden. De overeenkomst moet door de 

beheersautoriteit/NSS van elk OP worden goedgekeurd om 

geldig te worden.

Overeenkomst voor een 

ontwikkelingspartner-

schap

Overeenkomst die door alle nationale partners wordt 

ondertekend, waarin het werk en de in te zetten hulp-

middelen beschreven worden.
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Bijlage met verdere uitleg en voorbeelden

1 Het Communautaire initiatief EQUAL
1) 
De Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), opgestart tijdens de Top in Luxemburg in 1997, 
biedt een praktisch kader voor een Europese strategie voor de arbeidsmarkt. Brede prioritei-
ten voor de EWS worden jaarlijks vastgesteld in de vorm van Europese werkgelegenheidsricht-
snoeren, op basis van drie overkoepelende doelstellingen:
 • Volledige werkgelegenheid
 • Kwaliteit en productiviteit op het werk
 • Cohesie en sociale integratie op de arbeidsmarkt

 De drie doelstellingen worden gerealiseerd middels tien richtsnoeren.
 Deze richtsnoeren worden vervolgens gebruikt om aan te sturen op nationale acties die 

worden beschreven in Nationale actieplannen voor de werkgelegenheid (NAP), waarmee de 
voorgestelde activiteiten voor elk land worden uiteengezet om gedurende het jaar in kwestie 
meer en kwalitatief betere banen te creëren. 

 Voor meer informatie over de EWS wordt u verwezen naar de website van de Europese 
Commissie. 

2) 
De negen thematische terreinen van EQUAL zijn:
 a. Bevordering van (re)integratie op de arbeidsmarkt voor diegenen die moeite hebben met 

(re)integratie in een arbeidsmarkt die voor allen open moet zijn.
 b. Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat met betrekking tot de arbeidsmarkt.
 c. Openstelling voor allen van de mogelijkheden om ondernemingen op te richten middels 

het bieden van de instrumenten die nodig zijn om een bedrijf op te starten en om nieuwe 
mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid in stedelijke en plattelandsgebieden 
te identificeren en te benutten.

 d. Versterking van de sociale economie (de derde sector), met name de diensten die voor de 
gemeenschap van belang zijn, met aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van banen.

 e. Bevordering van levenslang leren en integrerende manieren van werken waarmee het 
aannemen en in dienst houden van diegenen die te maken hebben met discriminatie en 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt aangemoedigd.

 f. Ondersteuning van het aanpassingsvermogen van bedrijven en werknemers aan structurele 
economische veranderingen en het gebruik van informatietechnologie en andere nieuwe 
technologieën.

 g. Overeenstemming tussen werk en privé-leven, alsmede de reïntegratie van mannen en 
vrouwen die de arbeidsmarkt hebben verlaten, door middel van de ontwikkeling van 
flexibelere en effectievere vormen van arbeidsorganisatie en ondersteunende diensten.

 h. Verkleining van de genderkloof en desegregatie op functiegebied.
 i. Het helpen van asielzoekers die daarvoor in aanmerking komen bij toegang tot de 

arbeidsmarkten en, in het geval van aanstaande repatriëring, ondersteuning bij onderwijs 
en training die in het thuisland van nut zijn.
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3) 
Een vergelijkende tabel tussen de EWS-richtsnoeren 2004 en de thematische terreinen 
van EQUAL:

De actieprioriteiten van de Europese 

werkgelegenheidsstrategie (EWS) voor 2004 

(richtsnoeren)

De negen thematische terreinen van EQUAL 

richten zich op de human-resourceprioriteiten 

van de EWS

• Actieve en preventieve maatregelen voor de 

werklozen en niet-actieven

• Aanmoediging van ondernemerschap en  

bevordering van de werkgelegenheidsverruiming

• Meer en betere investering in menselijk kapitaal 

en strategieën voor levenslang leren

• Veranderingen aanpakken en aanpassings-

vermogen op het werk bevorderen

• Het arbeidsaanbod vergroten en de actieve 

levensfase verlengen

• Gendergelijkheid

• Bevordering van de integratie en bestrijding  

van de discriminatie van mensen met een 

achterstandspositie op de arbeidsmarkt

• Arbeid lonend maken met behulp van stimule-

rende maatregelen die het werk aantrekkelijker 

maken

• Zwartwerk omzetten in reguliere arbeid

• Bevordering van beroepsmatige en geografische 

mobiliteit en een verbeterde afstemming van de 

vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen

a) Bevordering van (re)integratieop de arbeids-

markt voor diegenen die moeite hebben met 

(re)integratie in een arbeidsmarkt die voor 

allen open moet zijn.

b) Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat 

met betrekking tot de arbeidsmarkt.

c) Openstelling voor allen van de mogelijkheden 

om ondernemingen op te richten middels het 

bieden van de instrumenten die nodig zijn 

om een bedrijf op te starten en om nieuwe 

mogelijkheden voor het creëren van werkgele-

genheid in stedelijke en plattelandsgebieden te 

identificeren en te benutten.

d) Versterking van de sociale economie (de derde 

sector), met name de diensten die voor de 

gemeenschap van belang zijn, met aandacht 

voor de verbetering van de kwaliteit van 

banen.

e) Bevordering van levenslang leren en inte- 

grerende manieren van werken waarmee het 

aannemen en in dienst houden van diegenen 

die te maken hebben met discriminatie en 

ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt 

aangemoedigd.

f) Ondersteuning van het aanpassingsvermogen 

van bedrijven en werknemers aan structurele 

economische veranderingen en het gebruik 

van informatietechnologie en andere tech-

nologieën.

g) Overeenstemming tussen werk en privé-

leven, alsmede de reïntegratie van mannen 

en vrouwen die de arbeidsmarkt hebben 

verlaten, door middel van de ontwikkeling van 

flexibelere en effectievere vormen van arbeids-

organisatie en ondersteunende diensten.

h) Verkleining van de genderkloof en desegregatie 

op functiegebied. 

Niet opgenomen in de EWS maar ook een 

EQUAL-prioriteit

i) Ondersteuning van de sociale en beroeps-

matige integratie van asielzoekers.
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4) 
De mechanismen om de kwaliteit van transnationale activiteiten tussen OP’s te 
versterken en relevante en bruikbare resultaten vanuit het EQUAL-initiatief te waarborgen 
zijn onder meer:
• Synchronisatie van de uitvoering van nationale EQUAL-programma’s om effectieve 

transnationale samenwerking te waarborgen.
• Ondersteuning en advies tijdens de voorbereidingsfase om te helpen bij de identificatie 

van geschikte transnationale partners (ten minste één) en het opstellen van een 
Overeenkomst van transnationale samenwerking (TCA). Dit omvat de mogelijkheid advies in 
te winnen en toegang tot een database (ECDB) met alle OP’s in alle lidstaten.

• Vereisten voor strategische plannen en degelijke werkprogramma’s voor de implementa-
tiefase/uitvoeringsfase (Actie 2) op zowel nationaal als transnationaal niveau, waardoor alle 
partners van OP’s in staat worden gesteld zich met het werk bezig te houden.

• Gemeenschappelijke regels voor het delen van middelen en gemeenschappelijke vereisten 
voor het plannen van een transnationaal werkprogramma.

• Nadruk op disseminatie en overdracht van de resultaten, horizontaal en verticaal, in het 
kader van een disseminatie- en mainstreaming-strategie voor elk nationaal EQUAL-
programma om een maximale invloed op nationale beleidsontwikkelingen te waarborgen (een 
hefboomeffect).
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2 Transnationale samenwerking
1) 
In het ontwerp van het EQUAL-initiatief om OP’s en deelnemers te helpen bij het oplossen 
van een aantal problemen die tot dusver zijn opgetreden bij het opzetten en onderhouden van 
transnationale partnerschappen, is een aantal van de specifieke mechanismen en instrumenten 
opgenomen:
• Synchronisatie van de kalender voor de opening van het transnationaliteitsvenster (1 januari 

2005) om ondersteuning te bieden bij de coördinatie van transnationale ontwikkeling en 
activiteiten.

• Toezegging van de beheersautoriteiten (MA’s) van de lidstaten om elkaar te raadplegen 
voordat overeenkomsten voor transnationale samenwerking (TCA’s) worden goedgekeurd.

• Ondersteuning van de NSS-en, ingesteld door de MA’s, bij het ontwikkelen van OP’s en 
transnationale partnerschappen en van het bijbehorende geïntegreerde werkprogramma.

• Financiële ondersteuning en advies aan OP’s gedurende de voorbereidingsfase als hulp bij het 
effectief zoeken naar transnationale partners en voor de ontwikkeling van overeenkomsten 
voor transnationale samenwerking (TCA’s) van hoge kwaliteit.

• De Europese Commissie:
- heeft gezorgd voor de elektronische infrastructuur voor een database (ECDB) die geschikt is 

voor zoekacties naar transnationale partners;
- biedt een elektronisch platform waarmee TCA’s zich kunnen presenteren, waar zij wijzigingen 

kunnen bijhouden en waar de TCA’s kunnen worden geraadpleegd.
- biedt mogelijkheden voor een forum voor het uitwisselen van goede praktijken in trans-

nationale samenwerking
• Deelname van OP’s in thematische netwerken

2) 
Matrix ter illustratie van formele en informele transnationale verbanden tussen organisaties of 
personen met verschillende rollen in de deelnemende OP’s

In het volgende voorbeeld wordt een eenvoudig model weergegeven van een transnationaal 

OP1 OP2

Voorz. Coörd. Opl. 

Inst.

LO Vakb. Werkg.

org.

St. Arb.

voorz.

Voorzitter/coördinator OP 

Coördinator TCA 

Opleidingsinstituut 

Lokale overheid

Vakbond 

Werkgeversorganisatie 

Stagiairs  

Plaatselijke 

arbeidsvoorzienings-

organisatie

  



58 EQUAL Transnationale gids 2004-2008

Bijlage met verdere uitleg en voorbeelden

partnerschap waarin samenwerking niet uitsluitend plaatsvindt tussen gelijken, maar waarin ook 
verbanden bestaan met andere actoren. 

3) 
Model 1: Uitwisseling van informatie en ervaringen

Dit model vormt normaal gesproken een startpunt van transnationale samenwerking en is 
daarnaast een gemeenschappelijke noemer voor alle volgende modellen. Partners wisselen 
informatie uit over hun strategieën en de achtergrond van hun activiteiten. Partners hebben in 
dit stadium niet expliciet gezamenlijke concrete doelstellingen vastgelegd voor hun samenwerking.

Twee of meer OP’s (uit verschillende lidstaten) proberen bijvoorbeeld ieder afzonderlijk 
trainingspakketten te ontwikkelen om benadeelde groeperingen te helpen bij het opnieuw 
betreden van de arbeidsmarkt. Als onderdeel van hun transnationale samenwerking wisselen ze 
informatie uit over zichzelf, hun verschillende achtergronden en benadering van de ontwikkeling 
van trainingspakketten. Er worden mogelijk nuttige ideeën uitgewisseld, maar dit gebeurt eerder 
bij toeval dan opzettelijk en in bepaalde gevallen is er helemaal geen sprake overdracht van 
kennis, ervaring of expertise.

Met behulp van deze benadering van transnationale samenwerking kan een OP de eigen  
activiteiten en resultaten in een Europese context beoordelen en benchmarken.

4) 
Model 2: Parallelle ontwikkeling van innovatieve benaderingen 

In dit model streven partners eenzelfde specifieke gemeenschappelijke doelstelling na,  
maar werken relatief onafhankelijk van elkaar (parallel) aan de praktische realisatie van het 
ontwikkelings-, test- en validatiewerk. Het uitwisselen van ervaringen vindt op een minder 
algemene wijze plaats en is systematischer en doelgerichter dan in het eerste model. Het is 
een systematische poging ondersteuning zeker te stellen bij de ontwikkeling van innovaties van 
partners met gemeenschappelijke doelstellingen.

Evenals in het vorige voorbeeld (model 1), beoordelen en evalueren twee of meer OP’s elkaars 
doelstellingen op systematische wijze en spreken ze een gemeenschappelijke set doelen, 
benaderingen, methoden en evaluatiecriteria af. Bij het bereiken van de doelen en tijdens het 
ontwikkelen/testen/valideren werken ze echter relatief onafhankelijk van elkaar. Als er afspraken 
zijn gemaakt en vastgelegd over het gemeenschappelijk doel, worden innovaties, ontdekkingen 
en knowhow op systematische wijze uitgewisseld.

Met behulp van dit model van transnationale samenwerking kan een OP ook zijn eigen  
activiteiten en resultaten benchmarken.

5) 
Model 3: Invoer, uitvoer of overname van nieuwe benaderingen en het inpassen ervan binnen 
de eigen situatie

Dit model is normaal gesproken een variant of voortzetting van het model van ‘parallelle 
ontwikkeling’ (model 2). Hiervan is sprake zodra in de loop van transnationale samenwerking 
duidelijk wordt dat één OP al een vrijwel ‘complete’ en gevalideerde oplossing heeft voor 
een gemeenschappelijk probleem. In dat geval biedt transnationale samenwerking de partners 
toegang tot inzichten waarover de andere partner al beschikt.

In dit model delen twee of meer OP’s de resultaten van de ontwikkeling van hun test- en 
validatiewerk volgens een vaste procedure, waarbij wordt uitgelegd wat wel en niet werkt en 
om welke reden. Iedere partner profiteert van de uitwisseling van ervaring, wat resulteert in 
bepaalde aanpassingen aan de inhoud, stijl en benadering van de oorspronkelijk oplossingen.  
In dergelijke gevallen concentreert de uitwisseling van knowhow tussen OP’s zich op manieren 
om verder te verbeteren.

Dit model van transnationale samenwerking kan worden aangevuld met vormen van ‘mentor-
schap’ of uitwisselingsmodellen om het overdrachts- en integratieproces mogelijk te maken. 
Het is ook een soort ‘schaduwen’, met name in gevallen waarin een of meer partners proberen 



59 EQUAL Transnationale gids 2004-2008

Bijlage met verdere uitleg en voorbeelden

ervaring en knowhow over te nemen van een derde die al beschikt over uitgebreide ervaring in 
het betreffende domein.

6) 
Model 4: Gezamenlijke ontwikkeling van diensten, producten of systemen – taakverdeling met 
een gemeenschappelijk doel

Dit model komt vaak voort uit partnerschappen die al langere tijd bestaan. Voorwaarde is een 
gemeenschappelijke opvatting van het probleem en de intentie er een gezamenlijke oplossing 
voor te vinden, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van de sterke punten van de afzonder-
lijke partners. De benodigde stappen om het probleem op te lossen worden vastgelegd en de 
daaruit voortvloeiende taken worden verdeeld onder de transnationale partners.

Wederom evenals in het voorbeeld van het trainingspakket (zoals beschreven in model 1) 
maken twee of meer OP’s bij aanvang afspraken over de gemeenschappelijke doelen en de 
gezamenlijke ontwikkeling van de trainingspakketten. Ze werken continu samen om een ‘oplos-
sing’ te zoeken die aansluit op hun afzonderlijke behoeften. Dit kan betekenen dat er wordt 
afgesproken werkzaamheden en taken te verdelen op basis van de afzonderlijke specialistische 
vaardigheden. In dergelijke gevallen is het waarschijnlijk nuttig een transnationaal partnerschap 
te vormen met een of meer OP’s (in andere lidstaten) die beschikken over ervaring, vaardig-
heden en middelen die een aanvulling vormen op die van uw eigen OP. In deze context is het 
waarschijnlijk dat ieder OP het gemeenschappelijke ‘product’, zodra er een gemeenschappelijke 
oplossing is bereikt, moet aanpassen zodat het tegemoetkomt aan de behoeften binnen de 
eigen plaatselijke situatie. Tijdens de beginbesprekingen met potentiële transnationale partners 
over de mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling van een gemeenschappelijk product of 
systeem moet de noodzaak van deze aanpassingen in gedachten worden gehouden.

In dit geval kan transnationale samenwerking worden vergeleken met ‘twinning’: twee of meer 
partners proberen wederzijdse, gelijkwaardige voordelen te halen uit hun samenwerking en 
de relatie met de ander. Omdat de relatie naar waarschijnlijkheid zal standhouden, worden 
wederzijdse voordelen vaak verkregen over een langere tijdsperiode en vallen ze uiteindelijk 
buiten het oorspronkelijk bedoelde werkingsgebied.

7) 
Model 5: Uitwisseling van belangrijke actoren/stagiars/trainers en anderen

De uitwisseling van deelnemers of personeel tussen transnationale partners is een activiteit 
of submodel dat over het algemeen gelijktijdig met een of meer van de andere vier modellen 
plaatsvindt. Deze activiteiten dienen echter wel verder te gaan dan studiebezoeken (anders 
zouden ze vallen onder het eerste samenwerkingsmodel). Er dient een nauwkeurige definitie te 
bestaan van de specifieke doelstellingen van de uitwisseling in verband met de verdere ontwik-
keling en voortgang in de richting van de gemeenschappelijke transnationale doelen.

Net als in het vorige voorbeeld (model 4) heeft transnationale samenwerking waarschijnlijk 
baat bij afspraken voor het uitwisselen van personeel (trainers, content- en systeemontwerpers, 
stagiairs enz.) tussen de transnationale partners, bijvoorbeeld voor het testen en valideren van 
gezamenlijke product- of systeemontwikkelingen als dat nodig is. Personeelsuitwisselingen zijn 
uiteraard ook bruikbaar om het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen mogelijk te maken.

8) 
Sommige OP’s hebben vrij specifieke ideeën ten aanzien van de typen partners uit andere 
lidstaten waar zij naar op zoek zijn om mee samen te werken. Dit geldt waarschijnlijk voor 
OP’s die werken aan een bijzonder specifiek onderwerp (bijv. werken aan toegankelijkheids-
problemen van de arbeidsmarkt als gevolg van gender) of een specifieke doelgroep. Over het 
algemeen hoeven transnationale partnerschappen tussen OP’s in verschillende lidstaten echter 
niet gebaseerd te zijn op werk binnen hetzelfde EQUAL-thema. Ook werken met vergelijkbare 
typen organisaties, proberen hetzelfde soort probleem op te lossen of proberen een ver-
gelijkbare sociale groep te integreren kan een belangrijk aandachtspunt zijn. Bij de planning van 
transnationaliteit en het zoeken naar partners moeten alle EQUAL-thema’s worden overwogen.

Zie voor meer informatie hoofdstuk/samenvatting 4, ‘Partners zoeken’.



60 EQUAL Transnationale gids 2004-2008

Bijlage met verdere uitleg en voorbeelden

9) 
In de toekenningsbrief krijgen OP’s een of meer prioriteitsthema’s toegewezen door hun lid-
staat (zie hieronder). Bij het ontwikkelen van transnationale partnerschappen kiezen OP’s part-
ners uit een of meer lidstaten, die met dezelfde of andere thema’s werken. De administratieve 
toewijzing van een specifiek thema hoeft geen beperking te vormen voor de transnationale 
samenwerking, maar helpen bij het vaststellen van een duidelijke richting en de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke doelstellingen bij het sluiten van een Overeenkomst voor transnationale 
samenwerking (TCA) en het maken van afspraken over het werkprogramma tussen partners.

Het EQUAL-initiatief is thematisch van oriëntatie en heeft negen thematische terreinen (zie 
bijlage 1). Alle lidstaten zijn overeengekomen de thematische terreinen met betrekking tot de 
integratie van asielzoekers prioriteit te geven. Daarnaast hebben de meeste lidstaten binnen 
de Communautair Initiatief Programma’s (CIP’s) uit de overige acht thema’s een aantal thema’s 
gekozen waar zij prioriteit aan geven. Vijf lidstaten (Duitsland, Griekenland, Nederland, Portugal 
en Tsjechië) hebben ervoor gekozen prioriteit te geven aan alle negen terreinen. Zie bijlage 1 
voor een volledige lijst van de prioriteitsgebieden per lidstaat.

10) 
Werkelijk geslaagde transnationale samenwerkingsverbanden en partnerschappen zijn over het 
algemeen kostbaar in termen van zowel menselijke als financiële middelen. Ook dit vormt een 
beperking ten aanzien van wat er realistisch gezien kan worden bereikt. Managers van partner-
schappen moeten in overleg met hun transnationale partners zorgvuldig beoordelen wat het in 
termen van tijd en geld gaat kosten om de doelstellingen te bereiken en zij moeten bereid zijn 
indien nodig de doelstellingen zodanig bij te stellen dat ze haalbaar zijn.

11) 
Tijd en planning voor het leveren van resultaten vormen ook een beperkende factor. Uitvoering 
van het werkprogramma vindt plaats tijdens de uitvoeringsfase van het OP en duurt twee 
tot drie jaar. Disseminatieactiviteiten vinden plaats als onderdeel van de implementatie, maar 
kunnen een zelfstandige activiteit zijn die gelijkloopt met de implementatie van de innovatie. 
Het ontwikkelen, testen en valideren van nieuwe werkwijzen, systemen en producten kost tijd 
en nog meer tijd kost het dissemineren en de integratie in beleid. Ook hier dienen OP’s zich 
bewust te zijn van deze beperkingen en realistische doelstellingen te bepalen.

12) 
De grote diversiteit aan Europese lokale gemeenten, regio’s en lidstaten biedt ruime moge-
lijkheden om van elkaar te leren. Dit is dan ook de basis van het principe van transnationale 
samenwerking in het kader van het EQUAL-initiatief. Diversiteit kan echter ook problemen 
met zich meebrengen, met name voor diegenen die nog niet bekend zijn met transnationale 
samenwerking binnen een Europese context. Verschillen in cultuur, taal en benadering kunnen 
inhouden dat zaken langer duren en moeilijker te bereiken zijn. Het is een groot voordeel als er 
eerdere ervaring is opgedaan met transnationaal werken - je weet wat je kunt verwachten. Als u 
zelf niet over deze ervaring beschikt, is het noodzakelijk om al in een vroeg stadium uitgebreid 
met potentiële transnationale partners te spreken en een zorgvuldige planning te maken, zodat 
u zich kunt voorbereiden op (het oplossen van) eventuele moeilijkheden.
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3 Voorbereiding op transnationale  
samenwerking

1) 
In het hypothetische voorbeeld hieronder vindt u een samenvatting van de eerste antwoorden 
van de initiatiefnemers van een OP in reactie op de belangrijkste vragen die hierboven aan de 
orde zijn gekomen. Aangezien EQUAL transnationale koppelingen met meerdere actoren op 
meerdere niveaus bevordert, geldt voor EQUAL dat de antwoorden complexer moeten zijn.

 Voorbeeld van een eerste schets van de transnationale aspecten

In ons OP stellen we het volgende voor op lokaal/regionaal voor:

1. Het produceren van een interactief pakket voor ondersteunde werkgelegenheidsprogramma’s 

die de integratie van mensen met een handicap in het MKB bevorderen.Het pakket richt zich op 

eigenaars van MKB-bedrijven en adviseurs die werkzaam zijn bij plaatsingsbureaus.

2. Het is bekend dat de gebruikmaking door MKB-bedrijven van de financiële en ondersteunings-

mogelijkheden die aan dergelijke werkgelegenheidsprogramma’s gekoppeld zijn gering is, en 

eigenaars van MKB-bedrijven zijn er weinig mee bekend. Het project stelt ons in staat nauwere 

banden tussen het MKB en plaatsingsbureaus aan te knopen, wat tot de verschaffing van door-

lopende opleidingstrajecten moet leiden.

3. Het project is innovatief aangezien het zich richt op het bieden van informatie over nieuwe 

programma’s aan een nieuwe doelgroep op een nieuwe manier die gebruikers in staat stelt zelf de 

potentiële financiële voordelen te berekenen.

Transnationale aspecten:

4. Het pakket zelf bevat belangrijke transnationale aspecten: we zijn van plan voorbeelden te geven 

over hoe dergelijke programma’s elders (in andere lidstaten) succes hebben gehad en daarnaast zal 

het pakket in meertalige vorm beschikbaar worden (in elk van de partnertalen).

5. Het product wordt ontwikkeld door een transnationaal team dat informatie en knowhow zal 

uitwisselen en gezamenlijk een vergelijkend onderzoek zal uitvoeren. Er worden studiebezoeken 

afgelegd en het product wordt op maat gemaakt voor de context van iedere deelnemende lidstaat, 

en in iedere deelnemende lidstaat beproefd en gedissemineerd.

2) 
Checklist van de vereiste middelen

Middelen en voorwaarden Aanwezig Kan verkregen 

worden

Kan waarschijnlijk 

niet verkregen 

worden

Een partnerschapsteam met leden die onder-

ling over de juiste talenten, vaardigheden en 

ervaringen beschikken.

[  ] [  ] [  ]

Een teamleider die de benodigde tijd wil  

uittrekken, een goede gastheer voor trans-

nationale gasten wil zijn, en goed geïnformeerd 

is over transnationale zaken.

[  ] [  ] [  ]

Team heeft voldoende tijd voor de transnationale 

elementen en voor de andere OP- activiteiten.

[  ] [  ] [  ]

Taalvaardigheden of de mogelijkheid vertalers/

tolken in te schakelen

[  ] [  ] [  ]

Beschikbare kantoorruimte en communica-

tiesystemen (telefoons, fax, e-mail, computers 

met internettoegang*, kopieerapparaten).

[  ] [  ] [  ]
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* NB:
Internettoegang is van essentieel belang voor het zoeken naar transnationale partners met behulp van 

de gemeenschappelijke database voor EQUAL (ECDB) en voor het indienen van een Overeenkomst 

van transnationale samenwerking (TCA).

3) 
Checklist met vragen aangaande potentiële partners

> Over welke kenmerken (fysiek, organisatorisch, historisch, activiteitengerelateerd of ervarings-

gerelateerd) dienen potentiële partners te beschikken?

> Welke specifieke bijdragen (kennis, ervaring, vaardigheden e.d.) verwacht u van een potentiële 

partner?

> Verlangt u van de potentiële partners dat ze over eerdere ervaring met werken in een trans-

nationale context beschikken?

> Zijn er specifieke criteria waaraan potentiële partners moeten voldoen, zoals een locatie, een 

gemeenschappelijke taal, of (bijvoorbeeld) ervaring op het gebied van nauwe samenwerking met  

het MKB e.d.?

> Wat kunnen u en uw partnerschap potentiële partners bieden?

4)
Profiel van een ideale partner

Profiel van een ideale partner

Criterium Voorkeur voor Toereikend indien

•  Land

•  Soort organisatie, grootte

•  Arbeidsmarktconfiguratie 

   (probleem, barrière, dynamiek)

•  EQUAL-thema’s

•  Aanpak

•  Sector

•  Terrein/gebied van samenwerking

•  Ervaring met gebied/thema

•  Gewenste soort transnationale activiteiten

•  Eerdere transnationale ervaring

•  Werktalen

•  Overige organisaties in het lokale

   partnerschap of de lokale stuurgroep

Middelen en voorwaarden Aanwezig Kan verkregen 

worden

Kan waarschijnlijk 

niet verkregen 

worden

De inzet van de belangrijkste spelers binnen 

uw eigen organisatie (directeur, hoger kader, 

andere werknemers op sleutelposities).

[  ] [  ] [  ] 

Een OP-stuurgroep bestaand uit medestanders 

en organisaties die geassocieerd willen zijn 

met, ondersteuning willen bieden aan, of 

middelen willen leveren aan uw transnationale 

werk.

[  ] [  ] [  ]

Mechanismen om ervaringen en resultaten uit 

transnationaal werk over te brengen op alle 

partners en deelnemers van de OP’s en ze in 

staat te stellen deel te nemen in transnationale 

leerprocessen.

[  ] [  ] [  ]
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5) 
Culturele verschillen overbruggen:

> Stel u ruimdenkend op. Aanvaard dat er andere manieren van werken zijn. Wees geduldig.

> Probeer vooraf informatie over het land en de cultuur van uw partner in te winnen, en niet alleen 

tijdens bijeenkomsten. Mogelijke bronnen van informatie zijn: het internet, openbare bibliotheken, 

instellingen als the British Council, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, 

internationale Kamers van Koophandel en gespecialiseerde instellingen zoals Cedefop (Europees 

Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) en ETF (Europese Stichting voor 

Opleiding).

> Vertrouw niet uitsluitend op schriftelijke communicatie. Neem deel aan de overlegcultuur. Gebruik 

geen stopwatch om de tijd bij te houden. Wees alert op formele en informele culturen in andere 

lidstaten.

> Spreek een gemeenschappelijk taal voor het partnerschap af. Dit kan vaak Engels zijn, maar houd 

rekening met het feit dat de eerste vreemde taal van sommige Zuid-Europese partners mogelijk 

Frans is.

> Zorg ervoor dat u intern over voldoende taalvaardigheid beschikt. Zorg indien nodig voor vertalers 

en tolken (dit is prijzig dus vergeet niet hier een budget voor uit te trekken). Ga creatief te werk 

bij het verkrijgen van hulp, bijvoorbeeld van kennissen, plaatselijke docenten of studenten.

> Bespreek met uw partners wat u precies met bepaalde concepten bedoelt. Stel een terminologie-

lijst op of gebruik afbeeldingen en tekeningen om misverstanden in een later stadium te voor-

komen.

> Treedt u op als voorzitter van een vergadering, zorg er dan voor dat iedereen het gesprek kan 

volgen en begrijpt. Recapituleer geregeld wat er gezegd is en controleer of iedereen het begrepen 

heeft. Noteer kernbegrippen op flip-overs. Zorg ervoor dat iedereen voldoende tijd en mogelijk-

heden heeft om zijn of haar mening te geven.

> Onderschat nooit de kracht en de invloed van taal, met name als het uw moedertaal niet is.

> Verduidelijk welke bevoegdheden partners hebben om beslissingen over het partnerschap en de 

bijeenkomsten ervan te nemen.

> Verklaar uw bedrijfscultuur tegenover uw partners en probeer die van hen te achterhalen.

> Wees niet bang om tijdens vergaderingen te spreken en eventuele twijfels te uiten. Onthoud dat 

vergaderingen de meest directe manier zijn om uw doelen te verhelderen en meningsverschillen te 

onderzoeken. Hiermee wordt frustratie achteraf voorkomen.

> Licht de sterke punten van uw OP en uw land toe.

6) 
Bij het aanpakken van deze kwestie kunnen vijf soorten seminars in overweging worden 
genomen:
• Seminars over het doorgeven van ervaringen waarin de ervaringen worden benut 

van mensen die interculturele projecten hebben uitgevoerd, tijd in het buitenland hebben 
doorgebracht, aan interculturele onderhandelingen hebben deelgenomen e.d.

• Informatiegeoriënteerde seminars zijn geen seminars in de strikte zin van het woord, 
maar zijn vaak lezingen waarin algemene informatie wordt gegeven over de etnische en 
religieuze opmaak van een culturele regio, het klimaat, en de politieke en sociale contexten.

• In gedragsgeoriënteerde seminars worden adviezen en tips gegeven over hoe men zich 
moet gedragen, doorgaans in de vorm van regels over datgene wat ‘te allen tijde voorkomen 
moet worden’; zo wordt het aanbieden van de geopende handpalm (moutza) in Griekenland 
als beledigend ervaren.

• Seminars gericht op zelfreflectie voor het ervaren en begrijpen van de eigen reacties 
op buitenlandse kwesties en de cultureel bepaalde normen en waarden die de basis van deze 
eigen reacties vormen (hierbij is doorgaans sprake van cultuurspecifieke rollenspellen).

• In seminars over het begrip van buitenlandse culturen worden de culturele normen 
die de samenwerking tussen partners reguleren tegen elkaar afgezet. Culturele normen  
worden gedefinieerd als ‘alle manieren van waarnemen, denken, oordelen en optreden die 
door een meerderheid van een bepaalde cultuur als normaal, vanzelfsprekend, typisch en 
bindend worden beschouwd’ en waarmee het eigen gedrag en gedrag van buitenlanders 
worden beoordeeld en gereguleerd.*

* Thomas, A. (Hrsg.) (1993), Kulturvergleichende Psychologie, Göttingen: Hogrefe
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7) 
Intellectuele eigendomsrechten en gebruikersrechten van derden

OP’s dienen te waarborgen dat alle verkregen resultaten (producten, instrumenten, methoden, 
enz.) openbaar worden gemaakt en volledig aan derden (exclusief voor hun eigen gebruik) 
beschikbaar worden gesteld. Deze verplichting is ook van toepassing op de resultaten uit 
gemeenschappelijke transnationale activiteiten. Houd er rekening mee dat de wetgeving en 
gerelateerde regelgeving aangaande de verkoop van producten vanuit gefinancierde activitei-
ten (en aangaande intellectuele eigendom) niet in geheel Europa eenvormig zijn. Volgens de 
structuurfondsverordeningen vormen opbrengsten gedurende de contractperiode uit verkoop, 
diensten, vergoedingen e.d. evenwel inkomsten waardoor de hoeveelheid medefinanciering 
vanuit het ESF wordt verlaagd. Als uw resultaten mogelijk commerciële waarde hebben en u  
van zins bent de resultaten commercieel te benutten, moet u derhalve advies bij uw beheers-
autoriteit inwinnen.
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4 Transnationale partners zoeken
1) 
Neem de volgende vragen in overweging bij het organiseren van uw zoekactie:

> Wie is verantwoordelijk voor het coördineren van dit werk binnen uw OP en welk mandaat moet 

aan wie gegeven worden?

> Wie is verantwoordelijk voor het leggen van contacten?

> Hoe en met welke middelen wordt de zoekactie uitgevoerd?

> Volgens welke criteria worden de partners uiteindelijk geselecteerd en door wie?

> Wat zijn de beoogde sluitingsdata voor de verschillende stadia van deze taak?

2) 
U kunt de ECDB doorzoeken met gebruikmaking van:

Full text search: hiermee kunt zoekopdrachten aanmaken op basis van tekenreeksen (steekwoor-
den) in alle velden van de database. Met dit systeem kunt u ook naar een bepaald woord in een 
specifiek veld zoeken, bijv. in DP description (beschrijving OP) of in DP objectives (doelstellingen 
OP). Als u een zoekopdracht na een eerste zoekactie wilt verfijnen, kunt u extra zoekcriteria 
gebruiken.

Combined/advanced search: hiermee kunt u preciezere criteria in een zoekopdracht gebruiken 
en verschillende zoekfilters met de full text search combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken 
naar het woord exclusion (‘uitsluiting’) in het veld DP description (full text search), en alleen  
onder Franse en Britse OP’s die werken aan het thema ‘Facilitating access to the labour market’ 
(combined/advanced search). Het verschil tussen combined search en advanced search ligt in het 
aantal zoekfilters dat u kunt gebruiken.

3) 
Een aantal tips voor het gebruik van de ECDB

> Begin met het duidelijk afbakenen van de essentiële (oftewel minimale) kenmerken die u hoopt te 

vinden bij potentiële transnationale partners en hun werkprogramma’s. Begin met een zo breed 

mogelijke zoekactie, zodat potentieel interessante partners niet worden uitgesloten.

> In de leidraden van EQUAL is eerder gesteld dat OP’s bij voorkeur partners kiezen die binnen 

hetzelfde thema werken. Uit ervaring is gebleken dat u moet proberen creatief te denken over de 

mogelijkheden voor het ontwikkelen van transnationale samenwerking. Gelijksoortige activiteiten 

kunnen in verschillende thema’s worden gevonden, afhankelijk van de aandacht van de lidstaat voor 

elk thema.

> Blijf alert op het feit dat de manier waarop kwesties en problemen binnen de negen thematische 

terreinen van EQUAL geclassificeerd zijn van lidstaat tot lidstaat kunnen variëren. Zo kan scholing 

voor mensen met een handicap in meerdere thema’s passen.

> Onthoud dat creatieve en innovatieve partnerschappen vaker wel dan niet voorkomen wanneer 

ongelijksoortige partners met verschillende ervaringen en expertise (maar gemeenschappelijke 

doelen) samenkomen.

> Begin pas met het verfijnen van uw zoekactie als u denkt dat u voldoende informatie hebt om de 

zoekcriteria zonder problemen kunt beperken.

> Houd er rekening mee dat zoekacties in het Engels en Frans treffers kunnen opleveren die alleen 

maar een samenvatting zijn van de oorspronkelijk ingediende aanvraag.

> Wees voorzichtig met het duiden van de resultaten van een zoekactie: dezelfde woorden kunnen 

verschillende betekenissen hebben in verschillende talen en contexten. Gebruik de woordenlijst op 

de EQUAL-website.

> Wees bereid telefoon, fax of e-mail te gebruiken om verheldering of aanvullingen van een ander OP 

te vragen.

> Verwacht niet partners te vinden die erg op uw partnerschap lijken, die op dezelfde manier aan 

hetzelfde probleem werken. Zelfs als dat het geval is, kunt u zich afvragen of samenwerking met 

een dergelijke partner voldoende vruchten zou afwerpen.

> Weest u zich tot slot bewust van politiek correcte ‘codes’ en terminologie, en trek niet te snel 

conclusies. Raadpleeg uw NSS over dergelijke gevallen.
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4) Op basis van de Communautaire Initiatief Programma’s (CIP) heeft elke lidstaat zijn eigen 
financiële beperkingen vastgesteld voor wat betreft de uitgaven van OP’s in de voorberei-
dingsfase (Actie 1). In sommige landen kunnen OP’s wel EUR 40.000 uitgeven voor verkennende 
bezoeken e.d. als onderdeel van het opzetten van transnationale partnerschappen. In enkele 
gevallen kan de grens liggen bij EUR 10.000. U moet zich van deze variaties bewust zijn als u 
verkennende bezoeken plant, en rekening houden met het feit dat potentiële partners mogelijk 
meer met financiële beperkingen te maken hebben dan uzelf. Ook de mate van medefinancie-
ring kan variëren en dit kan de dynamiek verder beïnvloeden. Voor volledige informatie over 
alle lidstaten kunt u vanaf eind 2004 de landenspecifieke informatie met betrekking tot trans-
nationaliteit raadplegen op de EQUAL-website.

5) Een aantal tips voor de voorbereiding op de eerste ontmoeting met potentiële 
partners:

> De beste manier om uw partners te leren kennen is door persoonlijke ontmoetingen, waarin u 

meer te weten kunt komen over de partnerorganisatie en de systemen waarbinnen zij werken. Het 

belangrijkste is evenwel dat u voldoende tijd hebt om besprekingen te voeren en vragen naar voren 

te brengen.

> Neem de tijd om aandachtig naar iedereen te luisteren. Grijp deze kans aan om de doelen en 

methoden van de verschillende OP’s te achterhalen en te ontdekken wat de verschillende actoren 

gemeen hebben. 

> Zorg ervoor dat u een ontmoeting kunt regelen met de mensen met verschillende rollen en uit 

verschillende organisaties die een sleutelrol bij de aansturing van het OP gaan spelen, en niet alleen 

adviseurs, mensen van het secretariaat van het OP of vertegenwoordigers van sponsors.

> Wissel schriftelijk materiaal uit vóór de bijeenkomst: informatie over uw OP en over de hoofd-

lijnen van de strategie, en over de oorzaken van discriminatie en uitsluiting en de nationale/ 

regionale training of werkgelegenheidsbeleidsmaatregelen en praktijken die uw OP wil aanpakken, 

eventueel een overzicht van de belangrijkste actoren van uw OP en het bredere regionale/ 

sectorale beleid waarbinnen zij passen.

> Wees u ervan bewust dat termen als training, opleiding, stage, advies en arbeidsmarkt in  

verschillende landen op verschillende aspecten kunnen duiden.

> Zoek naar partners die compatibel zijn voor wat betreft: de hoofddoelstellingen en kernactiviteiten 

van de deelnemende organisaties, verwachtingen aangaande de uitkomsten van transnationaal werk, 

motivering en betrokkenheid bij transnationaal werk, stijl van werken en werkhouding, het gebruik 

van een gemeenschappelijke taal.

6) 
Beslissingen over een transnationale partner moeten worden gebaseerd op:

> een goed begrip van de doelstellingen van de ander en inzicht in de belangrijkste factoren en 

beperkingen die aan hun activiteiten ten grondslag liggen;

> begrip van elkaars culturele, wetgevende en commerciële contexten;

> bekendheid met elkaars organisatorische structuur en procedures;

> aanvullende expertise en ervaring om innovatie aan te moedigen: wees bedacht op de neiging naar 

organisaties te zoeken die op de uwe lijken;

> een overeenkomst aangaande beproefde communicatiemiddelen;

> een bestaande goede relatie.

7) 
Bij het organiseren van de eerste bijeenkomst met een of meerdere potentiële partners, 
moet de ontvangende organisatie met een aantal zaken rekening houden:

> Overweeg een officiële ontvangst om de lokale bekendheid met de strategie van het OP te 

verhogen en ervoor te zorgen dat de belangrijkste partners van uw OP een betere band krijgen.

> Zorg ervoor dat de bezoekers vooraf geïnformeerd worden over logistieke afspraken (reis, verblijf, 

ontmoetingsschema’s e.d.) en dat er duidelijkheid bestaat over wie welke kosten betaalt.

> Organiseer de ontmoetingsplaats(en) met zorg en controleer of alle benodigde apparatuur 

beschikbaar is en goed functioneert, en dat de indeling geschikt is voor zowel formele als informele 

uitwisselingen.

> Overweeg een externe gespreksleider in te schakelen. Zorg er in dat geval wel voor dat deze 
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vooraf goed op de hoogte is.

> Plan de agenda zorgvuldig, en zodanig dat u voldoende tijd inruimt voor besprekingen en inter-

venties van alle deelnemers.

> Geef de deelnemers ruim de tijd om zich voor te stellen en zorg ervoor dat dit aan het begin 

van de bijeenkomst gebeurt. Zo bent u er zeker van dat iedereen tijdens de eerste sessie aan het 

woord komt, wat belangrijk is voor de cohesie van de groep.

> Zorg dat de agenda voldoende mogelijkheden biedt voor uw potentiële partner om zijn  

achtergronden, denkbeelden en behoeften uiteen te zetten. 

> Gebruik de bijeenkomst en de agenda om de middelen te identificeren waarover het potentiële 

partnerschap de beschikking heeft, de middelen die verkregen moeten worden, en eventuele 

problemen die opgelost moeten worden.

> Streef ernaar de bijeenkomst af te sluiten met het opstellen van een ontwerp voor een eerste 

werkschema en actieplan, procedures die opgezet moeten worden, enz.

> Probeer zo snel mogelijk na de bijeenkomst een schriftelijke samenvatting van de belangrijkste 

beslissingen te maken en rond te sturen. Een schriftelijk verslag kan een bijdrage leveren bij het 

verhelpen van eventuele misverstanden die als gevolg van taalbarrières kunnen optreden.

 

 8) 
De kandidaat-lidstaten in september 2004, Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Turkije.
De PHARE-landen
• Bulgarije
• Roemenië
Voor meer informatie wordt u verwezen naar: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm

9) 
Het TACIS-programma is van toepassing op de volgende landen:
• Armenië
• Azerbeidzjan
• Wit-Rusland
• Georgië
• Kazachstan
• Kirgizstan
• Moldavië
• Russische Federatie
• Tadzjikistan
• Turkmenistan
• Oekraïne en
• Oezbekistan

Sinds 2003 is het ALA-programma van toepassing op:
• Mongolië 

Voor meer informatie wordt u verwezen naar:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm

10) 
De landen die betrokken zijn bij het MEDA-programma zijn:
• Algerije
• Egypte
• Jordanië
• Libanon
• Marokko
• Palestijnse Autoriteiten
• Syrië
• Tunesië en
• Israël

Voor meer informatie wordt u verwezen naar:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/

11) 
Het CARDS-programma is van toepassing op de volgende landen:
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• Albanië
• Bosnië en Herzegovina
• Kroatië
• Federale Republiek Joegoslavië
• Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 

Voor meer informatie: http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm

12) 
EU-financiering voor dit soort activiteiten kan ook beschikbaar worden gesteld in het kader 
van PHARE, TACIS, MEDA en CARDS, zelfs al wijken de procedures en tijdskaders van deze 
programma’s sterk af van die van EQUAL. In dit document wordt niet al te diep ingegaan op de 
technische details van programmaprocedures, maar het is nuttig weet te hebben van bepaalde 
aspecten, zodat u transnationaal werk met een partner van buiten de EU op realistische wijze 
kunt plannen.

Allereerst heeft een initiatiefnemer uit een land van buiten de EU geen toegang tot boven-
genoemde financiering tenzij diens regering het initiatief neemt de Europese Commissie te vragen 
om een financiering voor een EQUAL-achtig project in het kader van het EU-programma 
waarvan het land een begunstigde is (in het kader van PHARE voor Roemenië, in het kader 
van TACIS voor Georgië, enz.). De verzoeken moeten worden geïntegreerd in een CIP-achtig 
nationaal programma dat op jaarlijkse of halfjaarlijkse basis bij de Commissie wordt ingediend.
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5 De eerste stappen naar een  
transnationale overeenkomst

1)
 ‘In ons partnerschap was het bottom-up-principe erg belangrijk. De waarde van onze internationale 
samenwerking en de nationale projecten lag voor ons in het feit dat de gehandicapten zelf de project-
makers waren.’

2) 
Aanstelling van een transnationale coördinator

Voor geslaagde transnationale samenwerkingsactiviteiten is effectieve leiding nodig. Ongeacht 
de afspraken die de transnationale partners overeenkomen ten aanzien van de algemene 
coördinatie van de transnationale activiteiten wordt ieder OP geadviseerd een transnationale 
coördinator aan te stellen. Deze persoon krijgt namens het OP en volgens een duidelijk 
omschreven mandaat de verantwoordelijkheid voor:
• het bepalen en selecteren van potentiële transnationale partners;
• het sluiten van de TCA met transnationale partners;
• het ontwikkelen en leiden (met transnationale partners) van het transnationale werkplan;
• de monitoring en evaluatie van transnationale activiteiten;
• het organiseren en leiden van bijeenkomsten en gebeurtenissen waarbij het OP als gastheer 

optreedt voor bezoeken door transnationale partners;
• communicatie met en voorlichting aan de leden van het OP over alle transnationale zaken 

(waaronder besluitvorming);

Een transnationale coördinator moet beschikken over:
• eerdere ervaring op het gebied van transnationale samenwerking;
• kennis van het EQUAL-thema waarbinnen het OP en de transnationale partners actief zijn;
• goede kennis van de overeengekomen werktaal van het transnationaal partnerschap;
• gevoel voor culturele verschillen, met name die met betrekking tot de landen van de 

transnationale partners;
• goede communicatieve vaardigheden;
• onderhandelingsvaardigheden;
• organisatorische en bestuurlijke vaardigheden;
• betrokkenheid bij transnationale samenwerking en activiteiten.

Uw OP moet duidelijk vaststellen hoe de functies en verantwoordelijkheden worden verdeeld, 
met name die ten aanzien van transnationale activiteiten, aangezien de complexe structuren 
van OP’s en de wisselende deelname van OP-actoren in de transnationale samenwerking niet 
altijd duidelijk zijn voor degenen die geen onderdeel vormen van het OP. Met name de besluit-
vormingsstructuur moet duidelijk worden aangegeven.
 
3) 
Realistische overeenkomst

Hieronder volgt een aantal tips voor iedereen die een overeenkomst wil sluiten over het 
werkprogramma en de geplande resultaten ervan.

> Pas uw ambities aan aan de realiteit. In uw doelstellingen en voorgenomen resultaten moet  

rekening worden gehouden met de beschikbare middelen en moeten de uitkomsten van uw 

‘capaciteitsaudit’ tot uitdrukking komen.

> Vanzelfsprekend is het van essentieel belang dat alle partners goed begrijpen wat de doelstellingen 

zijn van het transnationaal partnerschap, en het gevoel hebben er verantwoordelijkheid voor te 

dragen.

> Als de partners onderling een gemeenschappelijke reeks doelstellingen kunnen vaststellen en over-

eenkomen, zullen die als referentie gedurende de ontwerpfase van de transnationale samenwerking 

en de implementatie worden gebruikt.
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4) 
Organisatorische modellen

• Benoeming van één transnationale coördinator (stervormig model): 
 Er wordt één partner gekozen door de anderen, die de verantwoordelijk-

heid voor het algemene beheer en de coördinatie van het transnationale 
werkprogramma aanvaardt. 

• Roulerende of gedeelde coördinatie (consortiummodel): 
 De partners nemen beurtelings de verantwoordelijkheid voor het beheer 

en de coördinatie van een fase (of transnationale bijeenkomst) of van 
een onderdeel (taken) van het werkprogramma, volgens vooraf overeen-
gekomen afspraken. Beperk de taken van het secretariaat vanaf het begin 
en besteed taken en verantwoordelijkheden direct uit aan de afzonderlijke 
partners als u gebruikmaakt van dit model.

• Stuurgroep: De partners vormen een kleine stuurgroep waarin iedere partner is verte-
genwoordigd. De stuurgroep heeft de algemene gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het bestuur en de coördinatie van transnationale activiteiten. Het voorzitterschap kan per 
bijeenkomst rouleren. Het kan nuttig zijn een geschikte externe deskundige aan te nemen/aan 
te trekken ter ondersteuning van de stuurgroep.

• Werkgroepen: Het kan nuttig zijn werkgroepen in te stellen en verantwoordelijk te maken 
voor het beheren en coördineren van specifieke onderdelen van het werkprogramma en 
de bijbehorende taken, om bepaalde kwesties uit te diepen en om specifieke deskundigheid 
onder de partners beter te benutten.

  
(De laatste twee kunnen met een van de eerste twee worden gecombineerd. Transnationale 
partnerschappen stellen vaak naast een benoemde roulerende coördinator een stuurgroep in 
die relatief onregelmatig bijeenkomt (bijvoorbeeld slechts drie tot vier keer gedurende het 
bestaan van het partnerschap) en die tot taak heeft de ondernomen acties op meer ‘politieke’ 
wijze te monitoren.)
 
5) 
Taal

> Spreek af welke taal/talen u in de dagelijkse communicatie tussen de transnationale coördinatoren 

gaat gebruiken en met welk doel.

> De gemeenschappelijke taal van het partnerschap kan vaak Engels zijn, maar houd rekening met het 

feit dat de eerste vreemde taal van sommige Zuid-Europese partners mogelijk Frans is.

> Zorg ervoor dat u intern over voldoende taalvaardigheid beschikt. Zorg indien nodig voor vertalers 

en tolken (dit is prijzig dus vergeet niet hier een budget voor uit te trekken). Ga creatief te werk 

bij het verkrijgen van hulp, bijvoorbeeld van kennissen, plaatselijke docenten of studenten.

> Bespreek met uw partners wat u precies met bepaalde concepten bedoelt. Stel een terminologie-

lijst op om misverstanden in een later stadium te voorkomen.

6) 
Communicatie tijdens de beginfase van het opzetten van een transnationaal partnerschap.

Zorg ervoor dat er effectief wordt gecommuniceerd als de inhoud en de wijze van de toekom-
stige samenwerking worden uiteengezet en toegelicht. Houd rekening met de volgende punten:

> Zorg ervoor dat er voortdurende informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de transnationale 

partners, ook buiten de bijeenkomsten om.

> Zorg dat er regelmatig feedback wordt gegeven via informatiebijeenkomsten en bilaterale of  

formele bijeenkomsten binnen uw eigen OP en zorg ervoor dat alle voorlopige overeenkomsten 

die tijdens de besprekingen van een van de kernelementen van de Overeenkomst voor trans-

nationale samenwerking worden gelezen, de steun heeft van de stuurgroep van uw eigen OP en 

uiteindelijk zal worden goedgekeurd.

> Zet indien mogelijk een communicatienetwerk op tussen alle belanghebbenden binnen een 

transnationale samenwerking in oprichting, met name tussen degenen die een belangrijke bijdrage 

moeten leveren. Denk hierbij aan een e-mailgroep, een nieuwsbrief, een website die geregeld wordt 

bijgehouden of een intranet.
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> Leg alle besluiten schriftelijk vast. Mogelijk heeft niet iedereen het besprokene op dezelfde manier 

begrepen; de wijze van communiceren verschilt van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur. 

Dit geldt niet alleen voor communicatie tussen vertegenwoordigers van transnationale partners, 

maar ook voor besprekingen tussen de leden van een OP.

> Uiteindelijk moeten toezeggingen en overeenkomsten in heldere bewoordingen worden uit-

gesproken, niet in diplomatieke taal. Ten aanzien van vervolgactiviteiten moet duidelijk schriftelijk 

worden vastgelegd wie heeft toegezegd wat te doen en wanneer.

7) 
Een aantal tips voor vervolgbijeenkomsten

> Spreek een aantal regels af met betrekking tot communicatie buiten de bijeenkomsten om, waaraan 

iedereen zich moet houden.

> Maak een lijst van de nationale feestdagen en gangbare vakantieperioden in ieder partnerland. Ga 

na of u van iedereen de normale kantoortijden kent.

> Maak een duidelijke taakverdeling, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent.

> Stuur agenda’s en praktische zaken ruim op tijd voor de bijeenkomsten rond. Stuur notulen zo snel 

mogelijk na afloop van de vergaderingen rond.

8) 
De voordelen en beperkingen e-mail:

> E-mail is bijzonder nuttig, maar vertrouw niet uitsluitend op deze communicatievorm. Direct 

persoonlijk contact is essentieel om zaken doeltreffend te laten functioneren. In bepaalde lidstaten 

wordt dit belangrijker gevonden dan in andere, dus maak ook gebruik van de telefoon.

> Zorg dat u een actuele lijst hebt met alle contactpersonen en adressen. Probeer erop aan te dringen dat 

iedereen een persoonlijk e-mailadres gebruikt, om te voorkomen dat berichten verloren gaan.

9) 
Culturele verschillen overbruggen:

> Stel u ruimdenkend op. Aanvaard dat er andere manieren van werken zijn. Wees geduldig.

> Probeer vooraf informatie over het land en de cultuur van uw partner in te winnen, en niet alleen 

tijdens bijeenkomsten. Mogelijke bronnen van informatie zijn: openbare bibliotheken, instellingen 

als the British Council, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, internationale 

Kamers van Koophandel en gespecialiseerde instellingen zoals CEDEFOP (Europees Centrum voor 

de ontwikkeling van de beroepsopleiding) en ETF (Europese Stichting voor Opleiding), collega’s of 

kennissen met transnationale ervaring, publicaties van eerdere projecten, de NSS in uw land.

> Vertrouw niet uitsluitend op schriftelijke communicatie. Neem deel aan de overlegcultuur. Gebruik geen 

stopwatch om de tijd bij te houden. Wees alert op formele en informele culturen in andere lidstaten.

> Spreek een gemeenschappelijk taal voor het partnerschap af. Dit kan vaak Engels zijn, maar houd 

rekening met het feit dat de eerste vreemde taal van sommige Zuid-Europese partners mogelijk 

Frans is.

> Zorg ervoor dat u intern over voldoende taalvaardigheid beschikt. Zorg indien nodig voor vertalers 

en tolken (dit is prijzig dus vergeet niet hier een budget voor uit te trekken). Ga creatief te werk 

bij het verkrijgen van hulp, bijvoorbeeld van kennissen, plaatselijke docenten of studenten.

> Bespreek met uw partners wat u precies met bepaalde concepten bedoelt. Stel een terminologie-

lijst op om misverstanden in een later stadium te voorkomen.

> Treedt u op als voorzitter van een vergadering, zorg er dan voor dat iedereen het gesprek kan 

volgen en begrijpt. Recapituleer geregeld wat er gezegd is en controleer of iedereen het begrepen 

heeft. Noteer kernbegrippen op flip-overs. Zorg ervoor dat iedereen voldoende tijd en mogelijk-

heden heeft om zijn of haar mening te geven.

> Onderschat nooit de kracht en de invloed van taal, met name als het uw moedertaal niet is.

> Verduidelijk welke bevoegdheden partners hebben om beslissingen over het partnerschap en de 

bijeenkomsten ervan te nemen.

> Verklaar uw bedrijfscultuur tegenover uw partners en probeer die van hen te achterhalen.

> Wees niet bang om tijdens vergaderingen te spreken en eventuele twijfels te uiten. Onthoud dat 

vergaderingen de meest directe manier zijn om uw doelen te verhelderen en meningsverschillen te 

onderzoeken. Hiermee wordt frustratie achteraf voorkomen.

> Licht de sterke punten van uw OP en uw land toe.
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6 Uw overeenkomst van transnationale 
samenwerking (TCA) afsluiten

1) 
Transnationale samenwerking tussen nationale thematische netwerken van OP’s

De OP’s valideren, dissemineren en zorgen voor mainstreaming van hun ervaringen en resul-
taten, niet alleen binnen het kader van thematische netwerken op nationaal niveau maar ook op 
Europees niveau. Werkplatforms voor dit samenwerkingsniveau worden gecoördineerd door de 
Europese Commissie, teneinde het volgende te bevorderen:
• thematische evaluatie van de strategische benaderingen en de bereikte resultaten;
• identificatie van goede praktijken, die weerspiegeld moeten worden in de processen van het 

NAP voor werkgelegenheid en het NAP voor sociale insluiting;
• disseminatie van de goede praktijken in pan-Europese discussieforums.

2) 
OP’s moeten ten minste één partner uit een andere lidstaat identificeren. Samenwerking moet 
tot stand komen tussen OP’s die door de lidstaten in het kader van EQUAL worden geselec-
teerd; in bijzondere omstandigheden kan dergelijke samenwerking zich ook uitstrekken tot 
gelijksoortige programma’s die in een derde land worden ondersteund en die in aanmerking 
komen voor financiering in het kader van de PHARE-, TACIS- of MEDA-programma’s. Lidstaten 
kunnen parameters definiëren voor uitzonderingen op de algemene regel, afhankelijk van de 
voorwaarde dat de potentiële toegevoegde waarde van samenwerking met partners buiten 
EQUAL duidelijk gedefinieerd is, en dat deze partners kunnen aantonen dat ze de eigen kosten 
die ze in het kader van deze samenwerking maken, kunnen dekken. 

Voor meer informatie wordt u verwezen naar hoofdstuk/samenvatting 3 ‘Voorbereiding op 
transnationale samenwerking’, hoofdstuk/samenvatting 4 ‘Transnationale partners zoeken’ en 
hoofdstuk/samenvatting 5 ‘De eerste stappen naar een transnationale overeenkomst’.

3) 
TCA (Edit)
ID-code TCA: 31
Reden en doelstellingen | Werkprogramma en werkmethodologie | Financiële bepalingen | 
Organisatorische en besluitvormingsafspraken | Monitoring en evaluatie procedures | Overig 

Secretaris (automatisch gegenereerd)
Betrokken OP’s (Edit)

A. Reden en doelstellingen

1. Gemeenschappelijke belangen/methodiek/het onderliggende probleem (Edit).
Gemeenschappelijke kwesties (en verschillen) kunnen in vrij vage termen worden  
beschreven (bijvoorbeeld “de onderliggende gemeenschappelijke problemen zijn de  
ongelijkheid en drempels bij de werkkansen voor benadeelde groepen die sociaal uitgesloten 
worden”). Het moet duidelijk zijn dat dit deel bedoeld is als hulpmiddel om te ontdekken  
wat OP’s gemeen hebben in hun nationale programma’s voor wat betreft belangen, aan te 
pakken problemen en methodologieën. Doel is niet om uit te leggen wat de gemeenschappelijke 
methodologie wordt (dit komt in de tweede stap aan de orde).

2. Lessen die uit eerdere relevante activiteiten zijn geleerd (Edit)
In dit deel wordt van partners verwacht dat ze hun toekomstige samenwerking in goede banen 
leiden door overeenstemming te bereiken op basis van hun eerdere transnationale ervaringen. 
(In sommige TCA’s wordt eenvoudigweg een lijst met eerdere projecten voor elk OP op- 
gesomd en dat is dan niet zo nuttig.)

3. De gemeenschappelijke doelstellingen van de OP’s (Edit)
Wat zijn de doelstellingen van uw samenwerking? Geef overeenkomsten en verschillen in 
doelstellingen in het nationale werk aan.
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4. De verwachte (gemeenschappelijke/elkaar aanvullende) producten/te leveren 
prestaties (Edit)
Hier moet informatie worden gegeven over de verwachte gemeenschappelijke producten, om te 
zien welke aanvullingen op nationaal werk mogelijk zijn e.d.

5. Toegevoegde waarde voor de strategie en beoogde resultaten van elk betrokken 
OP (Edit)
Specificeer dit zo precies mogelijk, en beschrijf hierbij de mogelijke invloed op de organisatie en 
activiteiten van de OP’s, niet alleen op de eindbegunstigden of hun context.

6. Toegevoegde waarde en financiële levensvatbaarheid van geassocieerde partners 
(Edit)

Boven

B. Werkprogramma en werkmethodologie

1. Verwachte transnationale activiteiten

a. Algehele transnationale strategie (Edit)
Geef hier aan wat u gezamenlijk met het transnationale werk wilt bereiken. Beschrijf de  
strategie en de benadering. Zorg ervoor dat de taken of activiteiten die verderop worden 
beschreven duidelijk met een of meer doelstellingen verbonden zijn.

b. Typologie van de activiteiten (Edit)

Soort transnationale activiteit Waardering (+/++++)
Uitwisseling van informatie en ervaringen
Parallelle ontwikkeling van innovatieve benaderingen
Importeren, exporteren of overnemen van nieuwe benaderingen
Gezamenlijke ontwikkeling
Uitwisseling van stagiaires/opleiders
Overig

c. Beschrijving van de activiteiten/taken (Edit)

Naam van de activiteit Beschrijving

1.
2.
3.
...
10. (max. 10)

 
2. Methodologie voor het delen van informatie, resultaten en werkinstrumenten 
(Edit)

3. Tijdschema voor mijlpalen, uitkomsten en activiteiten (Edit)

Boven
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C. Financiële bepalingen
1. Budgetspecificatie (C) per activiteit (Edit)

Activiteiten OP1 OP2 OP3 OP... Totaal

1.

2.

3. ...

10.

TOTAAL

2. Afspraken voor kostendeling en het voorkomen van dubbelfinanciering (Edit)

In de kostendeling moeten individuele en gemeenschappelijke kosten per soort activiteit 
worden vermeld.

Boven

D. Afspraken op het gebied van organisatie en besluitvorming

1. Bijdrage en verantwoordelijkheden van elk OP (Edit)
In dit deel is het handig per activiteit te specificeren om de zaken voor alle betrokkenen 
duidelijker te maken.

2. Rollen en taken van het TCA-secretariaat en (eventuele) externe expertise (Edit)
Geef direct vanaf het begin aan wat de vereisten zijn voor de coördinerende en/of expertise-
rollen in de transnationale samenwerking. Geef ook de financiële bijdragen aan deze rollen aan 
als u besluit er gebruik van te maken.

3. Afspraken voor besluitvorming (Edit)

4. Werktaal of -talen (Edit)

Boven

E. Monitoring en evaluatie procedures

1. Mechanismen voor het monitoren en evalueren van transnationale ervaringen en 
resultaten
(Edit)
Wat moet er geëvalueerd worden, hoe, door wie en wanneer?

2. Mechanismen voor het herzien van het werkprogramma, werkmethodologie en 
organisatorische afspraken (Edit)
Het is verstandig direct vanaf het begin af te spreken hoe er met wijzigingen of herzieningen 
wordt omgegaan. Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat u deze procedure zult moeten 
doorlopen, kunt u deze beter niet te ‘zwaar’ maken.

Boven
F. Overig
1. Links naar andere informatie/ander materiaal (Edit)

2. Hyperlinks naar andere taalversies van de TCA (Edit)
Andere taalversies van de TCA dienen op een website geplaatst te worden.

3. Data van (deze versie van) de TCA
1. Verstuurd ter validatie door het OP dat het TCA-secretariaat voert
2. Gevalideerd door alle OP’s
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3. Goedgekeurd door alle BA’s

4) 
Tussen alle beheersautoriteiten en alle lidstaten overeengekomen algemene voorwaarden voor 
indienings-, beoordelings- en subsidietoekenningsprocedures

Alle lidstaten zullen:

Hun beoordelings- en toekenningsagenda’s op de volgende wijze synchroniseren:
• Het transnationaliteitsvenster opent op 1 januari 2005
• De aanvangsdatum voor de uitvoering is afhankelijk van het vermogen van elk OP om de 

voorbereidingsfase te voltooien en de Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap en de TCA 
aan de beheersautoriteit te zenden.

• OP’s worden aangemoedigd de Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap en TCA zo 
spoedig mogelijk in te dienen.

• Beheersautoriteiten beoordelen het document binnen acht weken na de datum van ontvangst 
en raadplegen andere betrokken beheersautoriteiten. Ze geven hun reactie en maken  
verzoeken om wijziging van de voorgestelde TCA zo spoedig mogelijk bekend.

Zoekacties naar partners ondersteunen door hun NSS te machtigen OP’s bij te staan bij 
het zoeken naar geschikte partners.

Het opstellen van de ontwerp-TCA stimuleren door te waarborgen dat OP’s een 
contactpunt voor transnationale samenwerking aanwijzen en machtigen.

Het indienen van de TCA’s stimuleren door overeenkomstig de nationale regelgeving en 
praktijk de taal of talen te noemen waarin het ontwerp en de eindversie van de TCA ingediend 
moeten worden.

Gemeenschappelijke criteria voor de beoordeling van de TCA’s hanteren, met name 
door gebruik te maken van de kwaliteit en consistentie van de voorgestelde kernelementen 
alsmede van de samenhang met de respectieve Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap 
als belangrijkste beoordelingscriteria, en als overeengekomen criteria voor opmerkingen of 
bezwaren in het raadplegingproces.

Overleg met elkaar plegen voordat een TCA wordt goedgekeurd, teneinde te waarborgen 
dat alle betrokken beheersautoriteiten hun goedkeuring op dezelfde versie van de TCA baseren.

De gemeenschappelijke raadplegingsprocedure toepassen voor volgende belangrijke 
herzieningen van een TCA, voor gevallen waarin ofwel de inhoud van het TCA-werkplan ofwel 
de samenstelling van het transnationale partnerschap is gewijzigd (er zijn nieuwe partners in de 
transnationale samenwerking opgenomen, bijv. geassocieerde partners of EQUAL-OP’s, of er 
zijn partners weggevallen). 

Het aantal uitvallers tot een minimum beperken, met name middels 
• selectie van OP’s voor de voorbereidingsfase (Actie 1) op basis van betrouwbare criteria;
• het adviseren van OP’s over het opzetten van transnationale partnerschappen met meerdere 

partners, maar niet te veel;
• het toekennen van een belangrijke adviserende en begeleidende rol aan de NSS, om een hoge 

mate van kwaliteit van zowel de Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap als de TCA te 
garanderen, waarmee gewaarborgd wordt dat de meeste OP’s (die voor de voorbereidings-
fase geselecteerd zijn) voor de uitvoeringsfase bekrachtigd kunnen worden;

• het toekennen van een voorwaardelijke verlenging van de activiteiten in de voorberei-
dingsfase tot maximaal drie maanden voor ‘verweesde’ OP’s als alle voorzorgsmaatregelen 
tekortschieten, met name in uitzonderingsgevallen waarin:
- de goedkeuring van een TCA vertraagd is als gevolg van problemen met de synchronisatie 

van de besluitvorming tussen de beheersautoriteiten,
- de (enige) transnationale partner niet is goedgekeurd maar het verweesde OP over goede 

kwalificaties beschikt of voor de beheersautoriteit van speciaal belang is.
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8 Financiële planning
1) 
Algemeen transnationaal budget

Activiteit Toewijzingsregel Ontwikkelingspartnerschappen

OP A OP B OP C

Onderzoek naar 

discriminatie

Wederkerigheid op basis 

 van gelijke voorwaarden

10 – –

Trainingspakket – 10 –

Gezamenlijke materialen – 10

of

Trainingsmodule Wederkerigheid op basis van 

verschillende voorwaarden

10 – –

Multimediaproduct – 15 –

Congres – – 18

Publicatie – – 3

Cd-rom Kostendeling op basis van 

gelijke voorwaarden

20 20 20

of

Vergelijkend

arbeidsmarktonderzoek

Kostendeling op basis van

verschillende voorwaarden

15

 

20 15

• Principe van wederkerigheid: 

Ieder OP draagt de kosten van een van de gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten kunnen qua 

kosten gelijkwaardig zijn (wederkerigheid op gelijke voorwaarden) of verschillende kosten hebben 

(wederkerigheid op basis van verschillende voorwaarden). Een OP kan financieel gezien verantwoor-

delijk zijn voor meer activiteiten dan andere OP’s.

• Kostendelingsprincipe: 

Een bepaalde activiteit wordt betaald door alle betrokken OP’s. De totale kosten van de activiteit 

kunnen gelijk worden verdeeld onder de verschillende OP’s (kostendeling op basis van gelijke voor-

waarden) of volgens een afgesproken formule (kostendeling op basis van verschillende voorwaarde, 

bijvoorbeeld 40% voor OP B en 30% voor OP A en C).




