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Inhoud 

In deze studie is onderzoek gedaan naar de territoriale dimensie van 
OTOI zoals gesteund door de structuurfondsen en het kaderprogramma. 
Een uitgebreide analyse van de aanjagers op het gebied van innovatie 
laat zien welke knelpunten en succesfactoren er zijn bij de realisatie van 
een territoriale aanpak van OTOI. Aan de hand van 23 casestudy’s wordt 
beschreven op welke wijze innovatie en regionale ontwikkeling worden 
bevorderd met steun van de Europese fondsen. In de studie wordt 
aanbevolen om de regionale capaciteiten te versterken met het oog op 
de inzet van de betreffende OTOI-cohesiefondsen en om de lokale 
verankering van onderzoeksprojecten te verbeteren.  
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SAMENVATTING 

De doelstelling van de Lissabon-strategie zoals opgetekend in 2000 was al ambitieus, 
namelijk dat de EU moest uitgroeien tot de “meest concurrerende, dynamische 
kenniseconomie in 2010”. De andere enorme uitdaging die was aangegaan, en in 2005 
geherformuleerd, was om meer en betere banen te creëren door de modernisering van de 
Europese economie.  

Deze overkoepelende doelstellingen werden uitgewerkt in specifieke doelen. Zo is het 
streven dat tegen het einde van volgend jaar (2010) 3% van het Europees bruto 
binnenlands product (bbp) in onderzoek en ontwikkeling (O&O) wordt geïnvesteerd. 
Daarnaast moet de arbeidsparticipatie uitkomen op 70% van de beroepsbevolking. Een 
factor die hierbij is gekomen, is de wereldwijde economische recessie en de negatieve 
gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid, de consumptie en de investeringen. Een van 
de belangrijkste instrumenten om deze doelen te verwezenlijken is de EU-steun voor en de 
facilitering van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie (OTOI). 

In deze studie voor de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement 
wordt dit hele terrein onder de loep genomen vanuit het oogpunt van de “Territorialisering 
van het Europees O&O- en innovatiebeleid”. Daartoe is diepgravend onderzoek gedaan op 
basis van documenten en gepubliceerd onderzoek, aangevuld door 23 casestudy’s met 
ervaringen op het gebied van innovatie in de EU. Er worden in de studie relevante 
voorbeelden van casestudy’s genoemd. In de bijlage is een volledig overzicht opgenomen, 
met samenvattingen van de casestudy’s. 

In hoofdstuk 2 wordt het fundament gelegd door in te gaan op de essentiële, evidente, 
maar vaak onderbelichte vraag wat innovatie nu eigenlijk inhoudt en welke elementen 
nodig zijn voor een in economisch, technologisch en sociaal opzicht succesvolle innovatie. 
Dit is niet zo maar een wetenschappelijke these. Inzicht in de inhoud van innovatie en de 
elementen die innovatie bevorderen, zijn een sine qua non om bestaande steunregelingen 
op innovatiegebied te kunnen evalueren en om ideeën voor effectievere maatregelen in de 
toekomst te kunnen voorstellen. 

Onderzoek wijst uit dat publieke investeringen in OITO een positieve uitwerking hebben op 
de groei en de werkgelegenheid. Deze positieve uitwerking is echter met name zichtbaar op 
de lange termijn. Hoewel publieke investeringen innovatie stimuleren en faciliteren, vormen 
ze slechts een van de factoren die dat doen. Een van de sleutels voor succes is daarom het 
vinden van een goede combinatie van deze factoren. 

Na het formuleren van een werkdefinitie van innovatie, was de volgende uitdaging om het 
begrip OTOI te definiëren. Het begrip omvat in feite een aantal processen die soms, echter 
niet altijd, met elkaar samenhangen. In grote bedrijven of technologisch vooraanstaande 
sectoren wordt bij innovatie vaak een lineaire aanpak aangehouden. Hierbij ontwikkelen 
O&O-afdelingen nieuwe producten, die zij vervolgens in het bedrijf laten testen en 
produceren. In sectoren die minder technisch vooraanstaand zijn, evenals in veel kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), komen innovatie-ideeën vaak uit andere bronnen, 
zoals informele netwerken, feedback van klanten en leveranciers, innovatie-instellingen of -
personeel. De feitelijke economische opbouw van een regio moet daarom in kaart worden 
gebracht om te kunnen bepalen welke steunmaatregelen voor innovatie geschikt zijn. 
 

Innovatie ontstaat wanneer de uitwisseling tussen kennisverwerving en kennisverspreiding 
en de uitwisseling tussen kennistoepassing en kennisexploitatie samenkomen. Deze 
uitwisseling vindt op lokaal en regionaal niveau plaats - hier ook wel aangeduid als “local 
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buzz” - en zou tevens deel moeten uitmaken van een internationaal informatie- en 
innovatieplatform. Kleine en middelgrote ondernemingen vallen soms buiten het eerste 
kader. Zij staan echter met name los van de laatstgenoemde categorie. Regionale 
beleidsmakers hebben de belangrijke taak om “regionale innovatiesystemen” te 
bevorderen. Met deze systemen worden potentiële begunstigden geïdentificeerd en 
vervolgens geïntegreerd in ‘innovatievriendelijke’ omgevingen. 

Innovatie is bijna altijd arbeidsintensief daarnaast vaak ook kapitaalintensief. 
Schaalvoordelen en toegang tot operationele en kapitaalfinanciering zijn daarom van groot 
belang om bedrijven over de streep te trekken om de nodige investeringen te doen en hen 
te ondersteunen bij de uitvoering. Innovatie wordt in dit licht beschouwd als een ‘publiek 
goed’. Publieke maatregelen zijn essentieel om tegenwicht te kunnen bieden aan 
onevenwichtigheden op de markt. Anders blijft innovatie geconcentreerd in die regio’s waar 
al veel is bereikt op innovatiegebied. 

Er zijn allerlei steunmaatregelen mogelijk, bijvoorbeeld gericht op infrastructurele 
ontwikkeling, financiële stimulansen op opleidingsgebied, voorlichtingsmateriaal, etc. Voor 
het bevorderen van een kenniseconomie in de EU zouden deze steunmaatregelen op 
organisatorisch en maatschappelijk vlak wel eens even belangrijk kunnen blijken als 
technologische innovatie. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de territoriale dimensie van het huidige OTOI-beleid. 
Via een groot aantal verschillende instrumenten worden aanzienlijke middelen besteed aan 
de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen voor de huidige programmaperiode 
2007-2013. De voornaamste instrumenten zijn de structuurfondsen, het kaderprogramma 
voor onderzoek (KP7) en het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). 

Een aandeel van 60% van de cohesiefondsen voor convergentie en 75% van de 
cohesiefondsen voor concurrentievermogen is nu bestemd voor aan Lissabon gerelateerde 
doelstellingen. Deze percentages zijn verplicht voor de oude lidstaten (EU 15) en optioneel 
voor de nieuwe lidstaten (EU 12). Via de operationele programma’s in het kader van 
structuurfondsen wordt een bedrag van ca. 26 miljard EUR besteed aan OTOI-maatregelen. 
Bij een beschouwing van innovatierelevante maatregelen in breder verband komt dit 
bedrag uit op 86 miljard EUR. Het zevende kaderprogramma heeft een budget van 53,2 
miljard EUR, het programma voor concurrentievermogen en innovatie beschikt over een 
budget van nog eens 3,6 miljard EUR. 

Hoewel deze instrumenten op dit moment dezelfde programmaperiode bestrijken, zijn zij 
opgezet met afwijkende innovatiedoelstellingen en doelgroepen, hetgeen terug te zien is in 
het financieringsbeleid. 

Bij de structuurfondsen ligt de nadruk veelal op de innovatie-infrastructuur, waarbij de 
financiering voornamelijk verstrekt wordt aan kennisproducenten. Er is relatief weinig geld 
beschikbaar voor wat kan worden aangeduid als innovatiegovernance. Dit accent vormt ten 
dele een verklaring voor het feit dat de structuurfondsen met name gelden beschikbaar 
stellen voor OTOI in de meer succesvolle innovatieregio’s, en zorgt er waarschijnlijk voor 
dat deze situatie ook in stand wordt gehouden.  

KP7 is gericht op onderzoeksexpertise, daarom zijn de indieners voor financiering uit het 
kaderprogramma veelal partijen met het grootste potentieel op dit vlak. In KP7 is voor het 
eerst een element opgenomen met betrekking tot regionale capaciteiten. Samen met het 
initiatief Kennisregio’s komt dit neer op 8,35% van de KP7-financiering. Onder deze 
noemers zijn veel meer aanvragen ingediend dan er aan (beperkte) middelen beschikbaar 
is. 
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Er wordt ingegaan op het punt van overmatige concentratie aan de aanbodzijde, tegenover 
vraaggerichte innovatie. Het initiatief RIS/RITTS 1994-2006 was een uniek initiatief, 
waarbij lokale belanghebbenden werden betrokken. Zij werden ondersteund bij het in kaart 
brengen van hun innovatiebehoeften en -mogelijkheden. 

De vraag naar een meer ‘triple-helix-benadering’ voor innovatie met centra voor 
kennisverwerving, centra voor kennistoepassing en centra voor lokaal bestuur wordt vaak 
niet gesteld, laat staan beantwoord. 

De conclusie die in de studie wordt getrokken, is dat er via verschillende instrumenten 
significante middelen beschikbaar zijn, echter in ontoereikende omvang. Geen van deze 
instrumenten is gericht op regionale innovatie als zodanig, de nadruk ligt veelal op 
aspecten van innovatie, in plaats van op innovatie als samenhangend proces. 

Dat betekent vanzelfsprekend dat governance een belangrijke plaats inneemt in het 
innovatiebeleid, hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 4. Governance speelt een cruciale rol 
in kenniseconomieën. De trend op het gebied van governance ligt met name bij bestuur via 
netwerken waarin alle belanghebbenden betrokken zijn. 

Het nationale OTOI-beleid is om begrijpelijke redenen vooral gericht op zones die al 
succesvol zijn, met name stedelijke gebieden. De minder succesvolle regio’s nemen daarom 
vaak hun toevlucht tot Europese initiatieven om deze scheve situatie recht te trekken. Dit 
versterkt de noodzaak van governancenetwerken op meerdere niveaus als het gaat om 
innovatie. De betrokken partijen moeten samenwerken op lokaal niveau (horizontaal) en op 
nationaal en Europees niveau (verticaal). 

Binnen het innovatiebeleid dient het accent te verschuiven van begrip van het 
innovatieproces naar een governancemodel voor het zogeheten beleidsleren. Deze 
overgang is niet homogeen of universeel, aangezien er in alle governancestructuren sprake 
is van enige mate van passiviteit. De werkelijke balans tussen de overgang in het 
innovatiebeleid en deze passiviteit van sommige belanghebbenden is meestal per geval 
verschillend. 

Voor een succesvol regionaal innovatiebeleid zijn organisatorische, institutionele en 
financiële capaciteiten nodig om ervoor te zorgen dat het regionale bedrijfsleven zich kan 
aansluiten bij bredere netwerken. Hoewel dit over het algemeen wordt onderkend, zijn er 
maar weinig middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van deze regionale personele en 
materiële capaciteiten in vergelijking met de middelen die beschikbaar zijn voor projecten. 

Bij de methoden en de uitvoering van de verschillende Europese beleidsmaatregelen en 
instrumenten krijgen de lokale en regionale partijen vaak een rol op beheers-, uitvoerings- 
dan wel gebruiksniveau. Voor de ontwikkeling van een effectief OTOI-systeem met 
governance op meerdere niveaus zouden de lokale belanghebbenden een grotere rol 
moeten krijgen bij het opzetten en uitwerken van veel van de beleidsonderdelen. 

De communautaire initiatieven “LEADER” en “EQUAL” zijn initiatieven die op de 
ontwikkeling van dergelijke nieuwe governancemodellen gericht waren, met een actieve 
participatie van lokale belanghebbenden. De context voor deze initiatieven was niet van 
technologische aard, maar had betrekking op maatschappelijke en governanceaspecten. 
LEADER+ speelde daarnaast een belangrijke rol in de ontwikkeling van lokale/territoriale 
projecten. 

De ervaring leert dat de capaciteit van een regionale instelling voor de opbouw van 
operationele netwerken met onder meer lokale actoren in het onderwijs en het 
bedrijfsleven, minstens even belangrijk is als de formele status die deze regionale instelling 
krijgt. 
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In hoofdstuk 5 worden al deze verschillende en uiteenlopende aspecten samengebracht in 
een relatief samenhangende reeks conclusies en aanbevelingen. 

Innovatie moet worden bezien en benaderd als een dynamisch en complex proces waarin 
belanghebbenden betrokken zijn en waarbij de specifieke omgeving van invloed is. Alleen 
vanuit deze benadering kan de Europese economie worden gemoderniseerd. De Lissabon-
strategie moet daarom de rol van regionale innovatie versterken als aanjager van 
verandering en groei naar een modernere Europese economie.  

De regionale aspecten, met name de specifieke verschillen, moeten worden beschouwd als 
ontwikkelingspotentieel in plaats van als obstakels. Bijgevolg moeten beleidsmakers geen 
standaard universele innovatiemethodes ontwikkelen en bevorderen. Het beleidsonderzoek 
moet worden versterkt ten einde te bepalen welke behoeften en belemmeringen er op 
innovatiegebied zijn in de verschillende sectoren en regio’s. Aan de lokale belanghebbenden 
moeten duidelijke en bruikbare adviezen worden gegeven. Het voorlichtingsmateriaal moet 
in de nationale talen worden opgesteld. 

De regio’s moeten bij het gehele proces worden betrokken. Hoewel er zeker meer middelen 
nodig zijn, zullen meer gedifferentieerde lokale en regionale strategieën resulteren in een 
beter rendement op de investeringen. De rol van regio’s in het opzetten en uitvoeren van 
dergelijke strategieën moet worden versterkt. Dit is niet zozeer een kwestie van formele 
bevoegdheden, maar meer van flexibele middelen en het ondersteunen van 
capaciteitsopbouw. 

Innovatie moet een centrale plaats innemen binnen het cohesiebeleid en moet gericht zijn 
op het versterken van innovatieprocessen in een regionale context. Er is een bredere 
aanpak nodig voor innovatie, met name in zwakkere regio’s. Nieuwe beleidsmethoden 
waarbij de relevante actoren gezamenlijk strategieën ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
moeten worden ondersteund, gestimuleerd en versterkt door Europees beleid. Het is van 
belang dat de focus van innovatie niet alleen ligt op technologische, maar ook op 
maatschappelijke en organisatorische aspecten. Verder verdient de ‘triple-helix-benadering’ 
(overheidsinstanties-onderzoek-bedrijfsleven) meer aandacht en dient er meer aansluiting 
te komen met nationale en internationale actoren en systemen. Er moeten systematisch 
inspanningen worden geleverd om de communicatie en samenwerking tussen regio’s te 
bevorderen en te verbeteren. Dergelijke inspanningen zijn zinloos zonder voldoende 
financiële middelen.  

Acties ter versterking van de ontwikkeling van regionale bevoegdheden moeten worden 
ondersteund. Dit zouden stimulansen en middelen kunnen zijn ter ontwikkeling van 
regionale innovatiestrategieën. De belemmeringen voor regio’s en kmo’s om gebruik te 
kunnen maken van de innovatieregelingen binnen de verschillende sectorale beleidslijnen 
van de EU, moeten worden weggenomen of verminderd. 

De effectiviteit van het reserveren van middelen voor specifieke doelen moet onder de loep 
worden genomen. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan maatregelen die 
erop gericht zijn om de regionale absorptiecapaciteit te verbeteren door middel van 
capaciteitsopbouw. Als de capaciteit wordt uitgebreid en de participatie wordt verhoogd, 
zullen er waarschijnlijk uiteenlopende methodes ontstaan in de verschillende regio’s. De 
financieringssystemen moeten in dat geval voldoende flexibel zijn om toepasbaar te zijn op 
elk van deze methoden, met bijvoorbeeld meer risicokapitaal en andere 
financieringsmechanismen voor bedrijven. 

Het initiatief RIS/RITTS is het enige Europese beleidsinstrument dat beleidsontwikkeling 
ondersteunt op basis van een analyse van regionale innovatiesystemen, de betreffende 
capaciteit en de toepassing – zoals netwerken en uitwisseling van ervaring. Er dient een 
programma te worden opgezet met een soortgelijke focus. De succesvolle elementen van 
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de RIS/RITTS-aanpak, met name de samenwerking tussen regionale actoren van 
verschillende lidstaten en regio’s, moeten worden versterkt in alle programmadelen. Het 
Europees beleid speelt een belangrijke rol als het gaat om het geven van voorlichting, 
advies en ondersteuning voor dergelijke methoden. Een algemene integratie van 
innovatieve beleidslijnen zoals RIS/RITTS, Leader en EQUAL heeft als risico dat deze ‘niche-
methoden’ hierdoor verloren gaan, aangezien ze vaak niet goed passen in het mainstream-
beleid. Het Europees beleid dient innovatie in beleidsvorming te stimuleren.  

Hoewel het Europese onderzoeksbeleid zich moet blijven richten op het bevorderen van 
onderzoeksexpertise, is er daarnaast meer aandacht nodig voor een betere integratie van 
KP7-projecten in de regio’s waar zij worden uitgevoerd. Initiatieven waarbij KP7 werd 
gekoppeld aan regionale actoren en beleidsmakers, hebben geresulteerd in een groot 
aantal interessante projecten. Aangezien de vraag veel groter was dan de beschikbare 
middelen, zijn er op dit gebied dringend extra middelen nodig.  

In deze studie zijn allerlei belemmeringen en knelpunten belicht en er zijn aanbevelingen 
gedaan om deze weg te nemen of ten minste te verminderen. De kern van dit alles is dat 
het algemene beleid meer gericht moet worden op de regio’s. Een essentieel onderdeel 
daarbij is dat de regionale belanghebbenden meer betrokken moeten worden bij het 
opstellen en uitvoeren van deze belangrijke beleidsmaatregelen. 

Gezien de omvang van de uitdagingen op innovatiegebied in Europa en de ernst van de 
economische recessie, zijn er zeker extra middelen nodig. Deze zouden veel effectiever 
kunnen worden ingezet, indien de eindgebruiker met zijn vaardigheden, inzichten en ideeën 
integraal betrokken zou worden bij de besluitvorming over de optimale benutting ervan. 

 


