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Samenvatting 
De Europese Unie heeft in 2000 besloten tot de Lissabonstrategie. Dit houdt in dat de lidstaten 
nationale actieplannen opstellen ter bevordering van duurzame economische groei en 
werkgelegenheid. Op Europees niveau worden de actieplannen gebruikt om te zien waar de EU 
economisch staat en waar de sterke en zwakke punten zitten. Tevens kunnen lidstaten van 
elkaars beleid kennis nemen en lering trekken uit beleid dat succesvol is geweest.  
 
VNG en IPO hebben nu opdracht gegeven voor onderzoek naar de succes- en faalfactoren voor 
innovatieprogramma’s voor de regio’s. De conclusies zijn dat de afgelopen jaren een aantal 
succesvolle projecten zijn gelanceerd, die bijdragen aan de economische versterking van 
Nederland Maar om ook in de toekomst goed de concurrentie aan te gaan, is een grote, brede 
inspanning vereist, gericht op een sterkere kwaliteit van het onderwijs, toename van publieke en 
private investeringen in onderzoek en ontwikkeling en het verzilveren van veelbelovend 
wetenschappelijk onderzoek naar economische waarde. De bestudeerde cases leren dat 
gemeenten een belangrijke rol kunnen vervullen in het verder realiseren van die doelstellingen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
De Europese Unie heeft in 2000 besloten tot de Lissabonstrategie. Dit houdt in dat de lidstaten 
nationale actieplannen opstellen ter bevordering van duurzame economische groei en 
werkgelegenheid. Op Europees niveau worden de actieplannen gebruikt om te zien waar de EU 
economisch staat en waar de sterke en zwakke punten zitten. Tevens kunnen lidstaten van 
elkaars beleid kennis nemen en lering trekken uit beleid dat succesvol is geweest.  
 
VNG en IPO hebben nu opdracht gegeven voor onderzoek naar de succes- en faalfactoren voor 
innovatieprogramma’s voor de regio’s. De conclusies zijn dat de afgelopen jaren een aantal 
succesvolle projecten zijn gelanceerd, die bijdragen aan de economische versterking van 
Nederland Maar om ook in de toekomst goed de concurrentie aan te gaan, is een grote, brede 
inspanning vereist, gericht op een sterkere kwaliteit van het onderwijs, toename van publieke en 
private investeringen in onderzoek en ontwikkeling en het verzilveren van veelbelovend 
wetenschappelijk onderzoek naar economische waarde. De bestudeerde cases leren dat gemeenten 
een belangrijke rol kunnen vervullen in het verder realiseren van die doelstellingen. 
 
De ‘Lissabonstrategie in Nederlandse regio´s en gemeenten` geeft voor het eerst in de 
geschiedenis inzicht in een breed aanbod van Nederlandse regionale programma's die bijdragen 
aan de realisering van de Lissabonagenda. De studie maakt duidelijk dat de Lissabonstrategie 
leeft in de regio. Er is een aanbod aan programma´s en initiatieven, die ervoor zorgen dat op 
lokaal en regionaal niveau innovatie, werkgelegenheid en het ondernemerschap versterkt worden. 
Een inventarisatie onder 10 willekeurig gekozen programma´s leert dat er geen uniforme aanpak 
bestaat, maar in veel gevallen maatwerk plaatsheeft. Iedere regio en/of gemeente heeft zijn eigen 
context, schaal waarop partijen samenwerken en waarin onderling netwerken worden gevormd. 
Op basis van de inventarisatie definieert de studie een serie sleutelfactoren, die bepalen of regio´s 
in staat zijn succes te boeken. De Lissabonstrategie zal in de toekomst op deze factoren moeten  
 



onderwerp De Lissabonstrategie in Nederlandse regio¿s en Gemeenten datum 16 september 2009  02/02 
 

 
inspelen, om op het lokale en regionale niveau ruimte te geven voor nog betere resultaten in de 
toekomst.  
 
Wat gaan we nu doen met het rapport? 
De casestudies en de bevindingen zullen samen met de Voortgangsrapportage 2009 van de 
lidstaat Nederland aangeboden worden aan de Europese Commissie 1. Dit is in Europa een 
unicum. U kunt het rapport vinden op www.vng.nl.  
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

                                                      
1  Iedere lidstaat brengt jaarlijks verslag uit over de vorderingen op de 
Lissabondoelstellingen. Nederland doet dat in het zogenaamde Nationale Hervormings 
Programma (NHP). Het meest recente NHP beslaat de periode 2008-2010. In 2009 gaat het om 
een tussenrapportage. 

 
 




