FRANS - WAALS

Samenwerking

Observatoire franco-belge de la Santé
11, Allée Vauban
F-59662 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tel.: 00 33 3 20 05 64 91
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

Grensoverschrijdende
toegankelijkheid en
mobiliteit in de
gezondheidszorg
(2 fases)

Partners | Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord-Est (F),
Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Nord-Picardie (F), Alliance
Nationale des Mutualités Chrétiennes (W) en de Union Nationale des
Mutualités Socialistes (W).

Totaal budget | € 625.411,80 waarvan € 260.817,04 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doel diverse vormen van samenwerking te ontwikkelen in de gezondheidszorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het feit dat de voorzieningen voor gezondheidszorg aan beide kanten
van de grens elkaar op bepaalde gebieden aanvullen. De samenwerking zal rond de bestaande zorgsectoren en –netwerken opgebouwd
worden. Het project wil het vrije verkeer van de patiënten organiseren
en aan de kwaliteitsstandaarden inzake zorgverlening beantwoorden,
en tegelijkertijd de gezondheidsuitgaven in de hand houden. Met dat
doel zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten over de toegankelijkheid van de geplande en de spoedeisende zorg. Ook worden de
diverse zorgverzekeringsstelsels bij dit initiatief betrokken.

Infor Jeunes Tournai
B-7500 Tournai
Tel.: 00 32 69 22 92 22
E-mail: tournai@inforjeunes.be

Partners | Centre Régional d’Information Jeunes du Nord – Pas de
Calais (F), Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne (F), Centre Régional

FRANS - WAALS

Samenwerking

Rue Saint Martin, 4-6

d’Information Jeunesse de Champagne – Ardenne (F) en Fédération Infor
Jeunes Wallonie-Bruxelles (W).

Totaal budget | € 1.350.974,00 waarvan € 637.986,60 EFRO
Website | www.jeunes.org

Doelstelling
Dit project heeft als doel een ‘Grensoverschrijdende Dienst voor
Jeugdinformatie’ op te richten. Daarmee wil het een stap verder
gaan in het doorbreken van de ‘nationale hokjesgeest’ van dit soort
voorzieningen, om zo doeltreffend mogelijk de grensoverschrijdende vragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Het project heeft
tevens tot doel ervoor te zorgen dat er in het grensoverschrijdende
gebied een betere spreiding komt van de diensten voor jeugdinformatie en van de dienstverlening aan jongeren op het vlak van
mobiliteit en engagement. Ten slotte is het de bedoeling dat, dankzij dit project, de centra voor jeugdinformatie hun knowhow meer
met elkaar delen en uitwisselen en nog meer gebruik maken van de
nieuwe informatietechnologieën.

Grensoverschrijdende
jeugdinformatiedienst
(2 fases)

